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Miroslav Øihák

generální øeditel spoleènosti ANECT

Neménì dùležitý je vývoj ve vnitøní organizaci spoleènosti. 

V minulém roce došlo k dokonèení procesu analýzy a definice firemních procesù, 
podaøilo se získat certifikát jakosti ISO 9001 pro oblast projektování, realizace, servisu, 
dohledu a systémové integrace v oblasti informaèních systémù. V souèasné dobì se pracuje 
na zavádìní nových prvkù systému jakosti tak, aby v prùbìhu roku bylo možno absolvovat 
další recertifikaèní audit, tentokráte již podle normy ISO 9001:2000.

Dùležitým úkolem, který se v uplynulém roce nepodaøilo ukonèit, je reorganizace 
obchodní sekce. Dvojnásobnou a navíc zatím neúspìšnou výmìnu osob na postu øeditele 
obchodní sekce rozhodnì není možné považovat za úspìch. V souèasnosti je vedením 
obchodní sekce doèasnì povìøen Ladislav Novák a intenzivnì se pracuje na výbìru vhodného 
manažera. Obsazení postu kvalitním kandidátem má jednu z nevyšších priorit v nastávajícím 
období.

Základním pilíøem úspìchu spoleènosti je udržování vysoké odbornosti jednotlivých 
specialistù. Tito patøí k nejlepším v Èeské a Slovenské republice. Rád bych pøi této 
pøíležitosti zmínil skuteènost, že napø. pro technologie Cisco Systems disponujeme 
nejvyšším poètem certifikovaných odborníkù v Èeské republice. Není to však pouze kvalita 
odborníkù, co dìlá ANECT. Kvalita práce a loajalita ostatních zamìstnancù, to jsou devizy, na 
kterých staví spoleènost svoji budoucnost. ANECT je dynamickou spoleèností s motivujícím 
a inspirujícím prostøedím, umožòující týmovou spolupráci a osobní rozvoj všech pracovníkù. 

Velký význam pøikládáme prezentaci spoleènosti na veøejnosti. Proto jsme vyèlenili 
samostatné oddìlení Public Relations, jehož úkolem je prosadit jméno ANECT tak, aby se 
stalo symbolem odbornosti, kvality a spolehlivosti.

V roce 2002 se zamìøíme na další rozšiøování portfolia konzultaèních služeb a produktù 
spoleènosti. Z obchodního hlediska bude naší prioritou rozvíjení obchodu pøedevším
v segmentech telekomunikací a finanènictví, v oblasti veøejné správy budeme prosazovat 
aplikaci konceptu Govbone a budeme hledat nové pøíležitosti i v dalších oblastech.

Závìrem bych rád podìkoval našim zákazníkùm a obchodním partnerùm za dùvìru, 
kterou se budeme snažit i nadále prohlubovat stálým zlepšováním služeb. Chci neménì 
podìkovat zamìstnancùm, bez jejichž odpovìdné práce by ANECT nebyl schopen dosahovat 
takových výsledkù.

Pøeji všem mnoho úspìchù v další práci!

Miroslav Øihák
Generální øeditel spoleènosti ANECT

Vážení,

rád bych se spolu s vámi zamyslel nad uplynulým rokem, nad úspìchy, kterých se nám 
podaøilo dosáhnout i nad vìcmi, které se nám úspìšnì ukonèit nepovedlo.

ANECT si na èeském trhu vybudoval jedineèné postavení. Je to dáno pøedevším 
portfoliem produktù, které tvoøí pøevážnì služby v oblasti návrhu a výstavby komunikaèních 
infrastruktur a dále pak vysokou kvalitou, kterou ve svojí práci ANECT trvale vykazuje. Velmi 
významná je i oblast servisu a správy komunikaèních systémù, ve které ANECT vykazuje již 
dlouhodobì trend rùstu. 

Na slovenském trhu se sice nepodaøilo dosáhnout plánovaných výsledkù, nicménì je 
tøeba konstatovat, že se podaøilo upevnit pozici ANECTu u stávajících zákazníkù a vytvoøit 
výhodnou pozici pro získání dùležitých zakázek v budoucím období.

Základní orientace ANECTu se nadále soustøedila do oblasti podnikových øešení. 
Postupnì se nám daøí stále více prosazovat u telekomunikaèních operátorù. Relativnì velký 
podíl tvoøí nadále zakázky ve státní správì, úroèí se zkušenosti v oblasti mezirezortní 
komunikace. Akceleraci rùstu v komerèním sektoru se zatím nepodaøilo dosáhnout. Neustále 
aktuálním posláním je spolu s partnery nalézat a realizovat nová øešení stávajících, resp. 
budoucích potøeb zákazníkù tak, aby se mohli naplno vìnovat naplòování svých vlastních vizí 
a dosahování vlastních cílù.



Zpráva pøedstavenstva ANECT a.s.

o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku
za úèetní období roku 2001.

Majetek spoleènosti v roce 2001 byl používán v souladu s podnikatelskou èinností a 
zámìry spoleènosti. V prùbìhu kalendáøního roku nedošlo z hlediska struktury majetku 
spoleènosti k významnìjším zmìnám.  Soubor veškerého majetku a závazkù spoleènosti 
zaznamenal mírný pokles, který byl ovlivnìn zejména poklesem zadluženosti (splacením 
krátkodobých úvìrù).

Na stranì aktiv došlo k významnému rùstu v oblasti finanèních investic, kdy došlo ke 
zvýšení základního kapitálu v dceøinné spoleènosti Austerlitz Medical s.r.o. Rovnìž došlo
k výraznému poklesu pohledávek, což bylo výsledkem dobré platební káznì zákazníkù 
spoleènosti. Tento fakt se rovnìž projevil na rùstu finanèních prostøedkù. Na stranì pasiv 
došlo ke zmìnì v oblasti vlastního kapitálu v dùsledku realizace rozhodnutí mimoøádné valné 
hromady ze dne 26. listopadu 2001 o rozdìlení èásti zisku výplatou  dividend. V oblasti 
úvìrù došlo ke snížení stavu závazkù o splacení bankovního úvìru, který spoleènost od 
poloviny roku již nevyužívala.

K významným skuteènostem, ke kterým došlo od doby ukonèení úèetní uzávìrky patøí 
prodej 100% obchodního podílu ve spoleènosti Austerlitz Medical s.r.o.

Stav majetku a jeho hodnota je vìrnì zobrazena úèetní uzávìrkou, která je nedílnou 
souèástí výroèní zprávy. Oba dokumenty jsou ze zákona ovìøeny auditorem.

V Brnì dne 18. dubna 2002

Za pøedstavenstvo ANECT a.s.

Ing. Miroslav Øihák
pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel
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Zpráva dozorèí rady ANECT a.s. za rok 2001

Od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 dozorèí rada obchodní spoleènosti ANECT a.s. 
se sídlem v Brnì, Vídeòská 125, PSÈ 619 00, IÈ 253 130 29, registrované u Krajského 
soudu v Brnì pod sp. zn. B.2113, prùbìžnì zabezpeèovala všechny úkoly, které pro ni 
vyplývají ze zákona a stanov akciové spoleènosti. Dozorèí rada též vykonávala dohled nad 
èinností akciové spoleènosti ANECT a pøedávala pøedstavenstvu své podnìty.

Po øádném pøezkoumání úèetní závìrky ANECT  a.s. za období od 1. ledna 2001 do 31. 
prosince 2001 a v souladu s vyjádøením externího auditora zodpovìdnì konstatovala, že 
úèetní záznamy a evidence byly vedeny prùkazným zpùsobem a v souladu se všemu obecnì 
závaznými pøedpisy, upravujícími vedení úèetnictví v akciové spoleènosti a také v souladu s 
jejími stanovami.

Veškeré úèetní záznamy a evidence pravdivì zobrazují finanèní situaci v akciové 
spoleènosti ANECT ze všech podstatných hledisek.

Na základì výše uvedených skuteèností dozorèí rada doporuèuje valné hromadì schválit 
øádnou úèetní závìrku za rok 2001 a návrh na rozdìlení zisku spoleènosti za rok 2001 tak, aby 
byla v souladu s návrhy pøedstavenstva akciové spoleènosti ANECT .

V Brnì dne 12. dubna 2002

Ing. Ladislav Novák

pøedseda dozorèí rady



Dioda LaserováDioda Laserová Tréma Hrozná

(strach má totiž velké oèi)

Jan Král

øeditel finanèní sekce

Hospodáøské výsledky za rok 2001 hodnotím z finanèního pohledu jako další úspìšný 
rok v èinnosti ANECTu. Potvrzují udržení trendu vysoké ziskovosti, reprezentovaného rùstem 
provozního zisku o více jak 32%, což znamená takøka 68 miliónù korun. Nárùstu bylo 
dosaženo zmìnou ve struktuøe tržeb, pøestože jejich rùst nevykazoval takovou dynamiku. To je 
odrazem faktu, že se daøí naplòovat støednì a dlouhodobou strategii, zamìøenou na posun 
realizace výnosù z prodeje zboží na realizaci výnosù do oblasti služeb.

Bilanèní suma spoleènosti zùstala pøibližnì na stejné úrovni jako v pøedcházejícím roce, 
došlo však k nárùstu stálých aktiv. Zvýšen byl dlouhodobý majetek, jehož výše pøesahuje 41 
mil. korun. ANECT investoval 14,5 mil. korun formou navýšení základního jmìní dceøiné 
spoleènosti Austerlitz Medical. Ke zvýšení finanèní stability spoleènosti pøispìl pokles zásob 
a dlouhodobých pohledávek, stejnì jako pokles pohledávek odbìratelù.

V prùbìhu prvního ètvrtletí roku 2001 pøešla spoleènost od provozního financování 
pomocí bìžného úvìru k financování z vlastních zdrojù a pro financování velkých projektù si 
otevøela  úvìrovou linku ve výši 60 mil. korun.

Pozitivním faktem je, že spoleènost pøevedla celý zisk za rok 2001 do vlastního jmìní, 
jež se zvýšilo na 203,4 mil. korun.

V závìru roku 2001 rozhodla valná hromada poprvé za dobu trvání spoleènosti o výplatì 
dividend v hrubé výši 25 mil. korun.

V prùbìhu 1. ètvrtletí 2002 podstoupí spoleènost ANECT ratingové hodnocení 
spoleènosti Czech Rating Agency, jehož výsledek bude odrážet kvalitu a stabilitu spoleènosti 
v oblasti financí, ziskovosti a dùvìryhodnosti.

Spoleènost v prùbìhu roku 2002 plánuje implementovat nový controlingový a 
ekonomický informaèní systém, který pøispìje ke zlepšení finanèní a ekonomické efektivity 
spoleènosti v oblasti plánování, rozpoètování a sledování efektivity jednotlivých zakázek. 
Úspìšná implementace controlingového systému, spoleènì s vazbami na úèetní systém, je 
pak základním cílem spoleènosti v oblasti finanèního øízení pro rok 2002. Realizace tohoto 
projektu pøinese v dlouhodobém horizontu spoleènosti významnou konkurenèní výhodu, 
protože umožní odhalovat slabiny v nákladových strukturách spoleènosti a pøispìje k dalšímu 
zvyšování efektivity a ziskovosti spoleènosti.      
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Ladislav Novák

povìøen øízením obchodní sekce

Rok 2001 probíhal pro obchodní sekci ve znamení zmìn. Byl zahájen posun v orientaci 
na obchodní pøípady s pøidanou hodnotou, podaøil se prùlom do segmentu telekomunikací a 
došlo k reorganizaci obchodní sekce.

Trh informaèních technologií, který ANECT oslovuje, je v souèasné dobì již pomìrnì 
saturovaný spoleènostmi, které jsou schopny poskytnout zákazníkùm zaøízení a software, jež 
jsou portfoliu ANECTu za velmi nízké ceny. Pøed ANECT je tak postavena skuteèná potøeba 
orientovat se zejména na prodej øešení s pøidanou hodnotou a peèlivì zvažovat úèast na 
obchodních pøípadech, které jsou z hlediska finanèních objemù sice velmi zajímavé, ale
z hlediska zisku se blíží nule.

Produktové portfolio ANECTu bylo rozšíøeno o produkty doplòující stávající portfolio, 
zamìøené zejména na oblast tradièních sítových øešení. Z nových produktù bych chtìl 
jmenovat zejména oblast auditù IT (sítové, bezpeènostní apod), aplikaèní øešení pro Intranety 
a Extranety, portálová øešení, oblast databází apod. Uvedené rozšíøení se projevilo také 
získáním nových obchodních partnerù.

Segment telekomunikací lze rozdìlit na tøi èásti - poskytovatele tradièních hlasových 
služeb, operátory mobilních komunikací a poskytovatele internetových služeb. Operátoøi se 
zaèínají orientovat na tzv. „paketový svìt“, tedy na svìt IP technologie a tím se stávají pro 
ANECT velkou výzvou. V roce 2001 se podaøilo v segmentu telekomunikací realizovat nìkolik 
významných projektù.

V loòském roce došlo k významným zmìnám ve struktuøe obchodní sekce, které odrážejí 
rychlý rozvoj spoleènosti ANECT. Z obchodní sekce bylo pøevedeno vedení projektù do 
projekèní sekce, kde vzniklo nové oddìlení, specializující se na tuto problematiku. Ve 
spolupráci se specializovanými agenturami probíhal nábor nových obchodníkù.

,
,



Dušan Bruoth

øeditel projekèní sekce

V roce 2001 se nám podaøilo splnit dùležité cíle z hlediska plnìní strategického zámìru 
spoleènosti  poskytovat zákazníkùm vysoce profesionální služby v oblasti informaèních a 
komunikaèních technologií. 

Z mého pohledu byla významnou událostí implementace systému jakosti - certifikace 
ISO 9001, kterou jsme úspìšnì zvládli ve velmi krátkém èasovém horizontu. 

Pod projekèní sekci byl pøeveden sektor øízení projektù a zavedením jasných procesních 
pravidel a postupù spolu s adresným sledováním efektivity projektù bylo dosaženo 
významných zlepšení a rozvoje projekt managementu.

V oblasti partnerských vztahù jsme významnì prohloubili spolupráci s našimi 
strategickými partnery - spoleènostmi Cisco, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems. Jako 
první v Èeské republice jsme v loòském roce získali novou partnerskou certifikaci spoleènos-
ti Cisco - Gold Partner, a to dle nároènìjších kritérií.  V souèasné dobì disponujeme 
nejvyšším poètem certifikovaných odborníkù technologií Cisco v Èeské republice. Zároveò 
se pøipravujeme na certifikaci Microsoft Gold Partner a Cisco Gold Partner i na Slovensku.

Cílem do budoucnosti zùstává udržování vysoké odbornosti našich zamìstnancù a 
prohlubování vztahù se všemi našimi partnery. 

Úspìchem v oblasti rozvoje portfolia produktù a služeb spoleènosti ANECT bylo 
významné posílení v aplikaèní rovinì, došlo k personálnímu posílení aplikaèního úseku o 
50%. Chtìli bychom, aby naše spoleènost byla vnímána zákazníky jako architekt komunikaè-
ních a systémových infrastruktur. Naší snahou je nabídnout zákazníkùm opravdu ucelenou 
škálu služeb a produktù, komplexní øešení jeho telekomunikaèních potøeb, a to zùstává naší 
prioritou i pro následující období.

Technologie Vyspìlá
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Ivan Materna

øeditel technické sekce

V roce 2001 spoleènost ANECT a.s. podepsala první outsourcingové zakázky a pøipravila 
si pùdu pro realizaci dalších kontraktù. Dohledové centrum v Brnì, orientované na dohled a 
správu komunikaèní infrastruktury, pøešlo z denního provozu na nepøetržitý. Souèasnì bylo 
spuštìno do zkušebního provozu Dohledové centrum v Praze, které se primárnì orientuje na 
dohled a správu sítových služeb (FW, DNS, DHCP služby, mail).

S využitím proaktivních služeb dohledových center jsme schopni nabídnout a garantovat 
zákazníkùm odstranìní závad už od dvou hodin po nahlášení nebo zjištìní problému a 
dopøedu upozoròovat na budoucí potøeby a slabiny jejich informaèního systému.

Pro mìøení kvality poskytovaných služeb technické podpory zavádíme v helpdesku 
HelpLine systém hodnocení servisních zásahù, který bude podkladem pro další osobní a 
odborný rozvoj sekce.

Do budoucna samozøejmì poèítáme s dalším rozvojem služeb technické podpory, a to 
pøedevším v oblasti outsourcingu. Rádi bychom zúroèili naše zkušenosti z již realizovaných 
zakázek.

Za zmínku stojí odborný rùst a zvyšování kvalifikace pracovníkù Technické sekce. Pøesto, 
že se nám v loòském roce nepodaøilo v této oblasti dosáhnout všech vytyèených cílù, pokrok 
je evidentní. Zvyšování kvalifikace a profesionalizace servisních týmù, spoleènì se 
zvyšováním kvality poskytovaných služeb, dodržováním smluvních podmínek a interních 
procesù je strategickým úkolem technické sekce i do budoucna.

,



O firmì

Spoleènost ANECT a.s. byla založena na podzim roku . Na poèátku její existence 

v ní pracovaly dvì desítky zamìstnancù. Od svého vzniku poskytuje zákazníkùm vysoce 

profesionální služby v oblasti komunikaèních a informaèních  systémù (pre-sales 
konzultace, audit sítí a systémù, návrh, projekce a øízení projektù, dodávky zboží vèetnì 
dodávky služeb dalších subdodavatelù a poskytovatelù, instalace a konfigurace, projektová 
školení, servis, dohled, správa, outsourcing, Sylvan Prometric testování).

V roce  probìhla transformace pùvodní spoleènosti s ruèením omezeným na 

akciovou spoleènost. V té dobì spoleènost zamìstnávala cca 40 pracovníkù. V létì téhož 
roku byla otevøena kanceláø v Praze, kde má své sídlo znaèná èást zákazníkù spoleènosti. 

V roce  byla založena dceøinná spoleènost ANECT s.r.o. na Slovensku, což 

umožnilo lépe uspokojovat požadavky tamních zákazníkù. V roce  byla tato 

spoleènost transformována na akciovou spoleènost. Její souèasné sídlo je v Bratislavì. 

V kanceláøích spoleènosti v Brnì, Praze a Bratislavì pracuje 130 zamìstnancù. 

Spoleènost ANECT pomáhá zákazníkùm nalézat a realizovat øešení odrážející jejich 
souèasné a budoucí potøeby v oblasti informaèních technologií. Z pozice systémového 
integrátora nabízí øešení v oblasti komunikaèních a informaèních systémù (konzultace, audit 
sítí a systémù, návrh, projekce a øízení projektù, dodávky zboží vèetnì dodávky služeb dalších 
subdodavatelù a poskytovatelù, instalace a konfigurace, projektová školení, servis, dohled, 
správa, outsourcing). Všechna nabízená øešení se pøipravují pøímo na „míru“ jednotlivým 
zákazníkùm s ohledem na kvalitu, úsporu investic a budoucí rozvoj. 

ANECT je dynamická firma s dobrou atmosférou a vztahy mezi lidmi, kteøí 

se navzájem inspirují a motivují a jejichž mottem je kvalitní výsledek a 

neustálé zlepšování.

1993

1996

1997

2000

Vybrané reference

ANECT a.s. ÈR:
Aliatel a.s., Allianz pojištovna, a.s., Citibank a.s., Èeská pojištovna a.s., Èeský statistický úøad, Èeský Telecom, a.s., ÈEZ, a.s., ÈP Leasing, a.s., Generální øeditelství cel, IKEA Èeská republika s.r.o., ING, 
Institut mìstské informatiky hlavního mìsta Prahy, Komerèní banka, a.s., Kooperativa pojištovna a.s., Magistrát mìsta Brna, Mannesmann Rexroth s.r.o., Ministerstvo financí ÈR, Ministerstvo práce a 
sociálních vìcí ÈR, Motorola s.r.o., OMV Èeská republika spol. s r.o., Philip Morris ÈR a.s., PHARE - Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR, Pražská plynárenská, a.s., Starobrno a.s., Teleglobe s.r.o., 
Všeobecná stavební spoøitelna Komerèní banky a.s.

ANECT a.s. SR:
British Telecom Slovakia, s.r.o., Callino s.r.o., EuroTel, a.s., GlobalOne, s.r.o., Národná banka Slovenska, Tabak a.s., VÚB, a.s., eTel Slovensko, s.r.o., Váhostav a.s., Komerèní banka Bratislava a.s.

, ,
,

Produktové oblasti

Komunikaèní systémy - multiprotokolové sítì s konvergencí dat, hlasu a videa, 
bezdrátové sítì, vzdálený pøístup, sítì pro poskytovatele, datová centra, optické sítì, hlasové 
sítì, IP telefonie, integrace klasických telefonních sítí a IP datových sítí (signalizace SS7), 
videokonference, zajištìní kvality služeb  QoS, sítì s pøenosem podle obsahu - CDN, 
vyvažování a rozklad zátìže, násobné pøipojení k Internetu s rozkladem zátìže, integrace sítí 
IBM (SNA) .

Operaèní prostøedí - operaèní systémy klientù a serverù (Microsoft Windows NT, 
2000, XP), UNIX, Novell NetWare, technologie tenkých klientù (Citrix), služby sítì (DNS, 
DHCP, NTP, WINS, adresáøové služby  LDAP), elektronická pošta, vysoká dostupnost systémù 
(redundantní systémy, load balancing, clustering), zálohování.

Bezpeènost - bezpeèné pøipojení privátních sítí (firewallové soustavy, øízení šíøky 
pásma, proxy), detekce prùnikù, detekce zranitelnosti, VPN, správa bezpeènostních politik, 
enkrypce, AAA  autorizace, autentizace, accounting, PKI, antivirová ochrana.

Dohled a správa - ISO dohled a správa sítí, systémù a aplikací (poruch, výkonnosti, 
konfigurací, bezpeènosti, úètování), dohled a správa sítových prvkù, dohled a správa 
operaèního prostøedí a aplikací, dohled a správa úrovnì služeb, audit sítí a systémù.

Aplikace - portálová øešení pøístupu k databázovým datùm a aplikacím, e-business 
integraèní øešení, komunikace XML, systém pro zajištìní, úètování a fakturaci IP služeb, 
systém podpory servisu a technické podpory (Helpdesk), docházkový a pøístupový systém 
(dle požadavkù zákazníka).

Hardware - pøepínaèe, smìrovaèe a další prvky Cisco Systems, stanice, servery a další 
prvky Compaq, RISC stanice a servery Sun Microsystems, RISC stanice a servery HP, 
bezpeènostní øešení Nokia, UPS APC. 

,
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Zpráva

Ing.Miroslava Øiháka 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. )

Prohlašuji, že kromì majetkové úèasti v ANECT a.s. jsem spoleèníkem následujících 
obchodních spoleèností.

1.   MediaNet, s.r.o. se sídlem Brno, Vídìòská 204/125, IÈ 25312472, zapsané
v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Brnì v oddílu C, vložce èíslo 
24068  obchodní podíl 100%

2.   AXEC, s.r.o. se sídlem Brno, Tùmová 3, IÈ 60742577, zapsané v obchodním 
rejstøíku vedeném Krajským soudem v Brnì v oddílu C, vložce èíslo 18482  
obchodní podíl 40%.

Mezi propojenými osobami nebyly v posledním úèetním období uzavøeny žádné smlouvy 
èi jiné právní úkony, které by byly uèinìny v zájmu tìchto osob.

V Brnì dne 26.dubna 2002

Ing. Miroslav Øihák

pøedseda pøedstavenstva ANECT a.s.

Úèetní uzávìrka

ROZVAHA Rok 2001 Rok 2000 Rok 1999

AKTIVA CELKEM 294148 299123 204788

PASIVA CELKEM 294148 299123 204788

 ( v tis.Kè )

AKTIVA   

Pohledávky za upsané vlastní jmìní 0 0 0

Stálá aktiva 41036 22123 19830

Nehmotný investièní majetek 379 390 892

Hmotný investièní majetek 20503 16179 13488

Finanèní investice 20154 5554 5450

Obìžná aktiva 243784 271435 183063

Zásoby 1208 6085 5048

Dlouhodobé pohledávky 22053 31183 0

Krátkodobé pohledávky 132068 178244 84386

Finanèní majetek 88455 55923 93629

Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv 9328 5565 1895

PASIVA

Vlastní jmìní 203458 176803 146093

Základní jmìní 1000 1000 1000

Kapitálové fondy 0 0 0

Fondy ze zisku 206 206 206

Hospodáøský výsledek minulých let 150597 144887 120154

Hospodáøský výsledek bìž. úèet. období 51655 30710 24733

Cizí zdroje 88896 120247 58517

Rezervy 0 1786 314

Dlouhodobé závazky 0 0 0

Krátkodobé závazky 88896 78461 58203

Bankovní úvìry 0 40000 0

Ostatní pasíva - pøechodné úèty pasív 1794 2073 178

Èasové rozlišení 1794 2073 171

Dohadné úèty pasívní 0 0 7



VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT 2001 2000 1999

Hospodáøský výsledek za úèetní období 51655 30710 24733

 (v tis.Kè)

Tržby za prodej zboží, vl. výrobkù a služeb 441433 425827 311871

Náklady vynaložené na prodané zboží 47372 65757 44901

Výkonová spotøeba 252027 251572 183613

Pøidaná hodnota 142034 108498 83357

Osobní náklady 64467 45334 34779

Danì a poplatky 393 104 83

Odpisy 9827 9527 10579

Ostatní provozní výnosy 2730 1870 840

Ostatní provozní náklady 3169 5005 2200

Provozní hospodáøský výsledek 66908 50398 36556

Finanèní výnosy 9831 6754 4562

Finanèní náklady 5086 5813 3242

Hospodáøský výsledek z finanèních operací 4745 941 1320

Daò z pøíjmù 20056 15376 13523

Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost 51597 35963 24353

Mimoøádné výnosy 85 65 600

Mimoøádné náklady 2 5318 220

Mimoøádný hospodáøský výsledek 58 -5253 380

Výkaz o penìžních tocích 2001 2000 1999

Stav prostøedkù na konci úè. období 88455 55923 93969

(v tis.Kè)

Stav prostøedkù na poèátku úè. období 55923 93629 34876

Penìžní tok z provozní èinnosti

Úèetní zisk ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním 71736 46086 38256

Úpravy o nepenìžní operace -1449 8578 10961

Zmìna potøeby pracovního kapitálu 22067 -105819 32830

Výdaje z plateb úrokù 0 0 0

Zaplacená daò z pøíjmu -20056 -15376 -13323

Pøíjmy a výdaje spojené s mimoø. úèetními pøípady 0 0 0

Èistý penìžní tok z provozní èinnosti 72302 -66531 68524

Penìžní tok z investièní èinnosti

Èistý penìžní tok vztahující se k investièní èinnosti -20052 -11175 -9764

Penìžní tok z finanèní èinnosti

Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkod. závazkù -40000 40000 0

Dopady zmìn vlastního jmìní do penìž. prostøedkù 0 0 -7

Pøijaté dividendy -25000 0 0

Èistý penìžní tok vztahující se k fin. èinnosti -65000 40000 -7

Èisté zvýšení, resp snížení penìžních prostøedkù 32532 -37706 58758



Pøíloha k úèetní závìrce spoleènosti ANECT a.s.
k 31. 12. 2001

Pøíloha je zpracována v souladu s Opatøením MF ÈR è.j. 281/71 701/95 ze dne 21. 
prosince 1995, kterým se stanoví obsah úèetní závìrky pro podnikatele. Údaje pøílohy 
vycházejí z úèetních písemností úèetní jednotky (úèetní doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní 
písemnosti) a z dalších podkladù, které má úèetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje 
jsou vykázány v celých tisících Kè, pokud není uvedeno jinak.

Obecné údaje

    Popis úèetní jednotky 

Název:                                             ANECT a.s

Sídlo:                                                  Brno, Vídeòská 125

Právní forma:                                   a.s.

IÈ:                                                      25313029

Rozhodující pøedmìt èinnosti:        projektování komunikaèních sítí

                                                         a informaèních systémù

Datum vzniku spoleènosti:                 3.10.1996 transformací

                                                          z BGS partners CS, s.r.o.

                                                   Vznik BGS partners CS, s.r.o. dne 12.11.1993.

Zmìny a dodatky provedené v úèetním období v obchodním rejstøíku:

                                                     žádné

Organizaèní struktura úèetní jednotky

a její zásadní zmìny v uplynulém úèetním období: 

Èlenové statutárních a dozorèích orgánù ke dni uzávìrky úèetních knih:

Funkce                                 Pøíjmení             Jméno

Pøedseda pøedstavenstva        Ing. Øihák  Miroslav
Èlen pøedstavenstva                   Štìpánek   Jiøí
Èlen pøedstavenstva                 Ing. Nováèek Miroslav
Dozorèí rada- pøedseda                  Ing. Novák Ladislav
Dozorèí rada- místopøedseda           Ing. Øihák   Petr
Dozorèí rada - èlenka                    Ingrová      Helena

Ve sledovaném období nedošlo ke zmìnám.

1.

2.    Majetková èi smluvní spoluúèast úèetní jednotky v jiných spoleènostech 

Majetková spoluúèast vyšší než 20%

Název spoleènosti Sídlo Výše podílu
na zákl. kapitálu

Výše zákl.
kapitálu spoleènosti

BKE s.r.o.

ANECT a.s. (SR)

Austerlitz

Medical s.r.o.

Hrušovany 603

Drieòová 34

Bratislava

Slavkov u Brna

1466

100%

100%

100%

4 000

1 000

15 000

Smluvní dohody mezi akcionáøi zakládající rozhodovací právo:

                                                                     žádné

   Zamìstnanci spoleènosti, osobní náklady 3.

Prùmìrný poèet zamìstnancù

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpeèení

Sociální náklady

Osobní náklady celkem

Zamìstnanci celkem Z toho øídících pracovníkù

Sledované
úèetní období

Pøedchozí
úèetní období

113

47 398

16 346

723

64 647

95

33 115

11 722

497

45 334

9 9

Sledované
úèetní období

Pøedchozí
úèetní období

4.   Poskytnutá penìžitá èi jiná plnìní: žádná



Používané úèetní metody, obecné úèetní zásady

a zpùsoby oceòování

Pøedkládaná úèetní závìrka spoleènosti byla zpracována na základì zákona è. 563/1991 
Sb., o úèetnictví a na základì opatøení Ministerstva financí ÈR, kterými se stanoví postupy 
úètování a obsah úèetní závìrky pro podnikatele.

Zpùsob ocenìní majetku 

1.1. Zásoby

Úètování zásob 

- provádìno zpùsobem A evidence zásob

Výdaj zásob ze skladu je úètován:

- metodou FIFO

Ocenìní zásob 

- oceòování zásob vytvoøených ve vlastní režii nebylo použito

- oceòování nakupovaných zásob je provádìno:

- ve skuteèných poøizovacích cenách zahrnujících:

- cenu poøízení

- vedlejší poøizovací náklady:

- dopravné

- clo

- provize

- pojistné

- jiné

1.2.  Ocenìní hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

vytvoøeného vlastní èinností:         nebylo použito

1.3. Ocenìní cenných papírù a majetkových úèastí: 

Ve sledovaném úèetním období firma vlastnila majetkové úèasti (viz tabulka majetková 
spoluúèast).

1.4. Ocenìní pøíchovkù a pøírùstkù zvíøat: nebylo použito

1.

2.

3.

4.

5.

Zpùsob stanovení reprodukèní poøizovací ceny: nebylo použito

Zmìny oceòování, odpisování a postupù úètování

Ve sledovaném úèetním období nedošlo v úèetní jednotce k žádným zmìnám. Od r. 2002 
spoleènost pøevedla drobný krátkodobý hmotný majetek v hodnotì 310 tisíc do podrozvahové 
evidence. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, který je 100% odepsán, byl pøeveden na úèet 
022/002.

Opravné položky k majetku

Odpisování 

Zákonné opr. pol. k pohl.

Druh opravné položky Zpùsob stanovení Zdroj informací o urèení výše OP

Výpoètem dle zákona Kniha pohledávek

- investiènímu majetku

- zásobám

- finanènímu majetku

- pohledávkám - zákonné

- pohledávkám - ostatní

2000

Zùstatek k 1.1. Tvorba Zúètování Zùstatek k 31.12.

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

0

0

0

181

0

0

0

0

320

0

0

0

0

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181

0

0

0

0

47

0

0

0

0

320

0

0

0

0

274

0

Opravné položky k:

Odpisový plán úèetních odpisù hmotného dlouhodobého majetku úèetní jednotka sestavila v 
interním pøedpisu tak, že za základ vzala metody používané pøi vyèíslování daòových odpisù 
(u majetku poøízeného a zaøazeného k 1.1.) , úèetní a daòové odpisy se rovnají.

Daòové odpisy - použita metoda: zrychlená



Systém odpisování drobného majetku:

Drobný hmotný majetek do 40 000,- Kè se neúètuje na úèet 028, postup úètování DHIM je 
následnì rozepsán.

DHIM do 5 000,-Kè je úètován do nákladù spoleènosti na úèet 501.007 - spotøeba materiálu, 
DHIM do 20 000,- Kè úèet 501.008, DHIM do 40 000,- Kè na úèet 501.009.

Pøepoèet cizích mìn na èeskou mìnu 

Pøi pøepoètu cizích mìn na èeskou mìnu používá spoleènost:

aktuální denní kurz vyhlášený ÈNB

6.

Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát

Položky významné pro hodnocení majetkové

a finanèní situace spoleènosti

1.1. Domìrky danì z pøíjmù za minulá úèetní období: žádné

1.2.  Dlouhodobé bankovní úvìry 

Rok splatnosti             Úvìry celkem

2000                                   0

2001                           0

2002 a více                   0

CELKEM                             0

Významné události po datu úèetní závìrky: žádné

Doplòující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny hmotného dlouhodobého majetku 

1.

2.

3.

Pozemky

Budovy, haly,

stavby

Samost. mov. vìci

a soubory m. vìcí

Jiný HIM

Nedokonèený HIM

Poøizovací cena

Bìžné
období

Minulé
období

Bìžné
období

Minulé
období

Bìžné
období

Minulé
období

Pøírùstky Úbytky

Oprávky Zùstatková cena

Skupina majetku

1 449

0

50 249

7 030

0

1 449

0

42 540

3 808

0

0

0

37 508

717

0

0

0

32 383

372

0

1 449

0

12 741

6 313

0

1 449

0

10 157

3 436

0

0

0

11 836

3 222

0

0

0

4 127

0

0



Software

Ocenitelná práva

Výsledky

vìdecké èinnosti

Jiný NIM

Nedokonèený NIM

Poøizovací cena

Bìžné
období

Minulé
období

Bìžné
období

Minulé
období

Bìžné
období

Minulé
období

Pøírùstky Úbytky

Oprávky Zùstatková cena

Skupina majetku

3 045

0

0

0

0

2 841

0

0

0

0

2 666

0

0

0

0

2 451

0

0

0

0

380

0

0

0

0

390

0

0

0

0

262

0

0

0

0

57

0

0

0

0

3.2.     Nehmotný dlouhodobý majetek  

3.3. Hmotný dlouhodobý majetek poøízený formou finanèního pronájmu

Spoleènost eviduje k 31.12.2001 celkem 39 automobilù poøízených formou finanèního 
pronájmu (zpravidla od leasingové spoleènosti Omnipol, doba trvání leasingu je 36 mìsícù.)

Název majetku První splátky celkem Uhrazené splátky
v roce 2001

Neuhrazené splátky splatné
   do 1 roku     po 1 roce

Automobily Opel 1 759 5 285 0 0

Bìžné období

1999

1996

Zahájení Doba trvání Název majetku Roèní nájemné

neurèitá

neurèitá

Kanc. prostory Vídeòská 125, Brno

kanc. prostory Vinohradská 112, Praha

2 740

3 691

Bìžné období

3.4.     Hmotný dlouhodobý majetek  poøízený formou operativního pronájmu

1999

1996

Zahájení Doba trvání Název majetku Roèní nájemné

neurèitá

neurèitá

Kanc. prostory Vídeòská 125, Brno

kanc. prostory Vinohradská 112, Praha

2 704

3 276

Minulé období

3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze :      žádná 

3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem:    žádné

3.7. Pøehled majetku s výraznì rozdílným

tržním a úèetním ohodnocením :                           žádné

3.8. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úèasti 

BKE s.r.o.

ANECT a.s.(SR)

Austerlitz

Medical s.r.o.

Celkem

Bìžné období

Sídlo Podíl
v tis. Kè

4 000

1 000

15 000

20 000

100

100

100

Poè. akcií/
nomin. hod.

Dividendy
v tis. Kè

Název
spoleènosti

Podíl
v %

Hrušovany 603

Drieòová 34,

Bratislava

Slavkov u Brna

1466

0

100/10 000

0

0

Zisk/ztráta
bìž. roku

0

0

0

0

119

6 317

870

7 306

BKE s.r.o.

ANECT a.s.(SR)

Austerlitz

Medical s.r.o.

Celkem

Minulé období

Sídlo Podíl
v tis. Kè

4 000

1 000

276

5 276

100

100

69

269

Poè. akcií/
nomin. hod.

Dividendy
v tis. Kè

Název
spoleènosti

Podíl
v %

Hrušovany 603

Drieòová 34,

Bratislava

Slavkov u Brna

1466

0

0

0

0

Zisk/ztráta
bìž. roku

0

0

0

0

-1 412

783

1 098

469



4. Vlastní kapitál

4.1.  Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

Základní kapitál

Zákonný rezervní fond

Statutární a ostatní fondy

Nerozdìlený zisk minulých let

Neuhrazená ztráta minulých let

Hospodáøský výsledek bìžného úè. období

Vlastní kapitál celkem

Bìžné období

1 000

206

0

150 957

0

51 655

203 458

Pøedchozí období

1 000

206

0

144 887

0

30 710

176 803

v tis. Kè
Návrh na rozdìlení zisku bìžného období:

                                     byly vyplaceny dividendy ve výši 25 mil. Kè.

4.2. Základní kapitál

akciová spoleènost

Druh akcií

Na jméno

Bìžné období

Poèet akcií

1 000

Nominální hodnota

1 000

Nesplacené akcie

0

Lhùta splatnosti

Druh akcií

Na jméno

Minulé období

Poèet akcií

1 000

Nominální hodnota

1 000

Nesplacené akcie

0

Lhùta splatnosti

5. Pohledávky a závazky 

5.1. Pohledávky po lhùtì splatnosti  

Do 30

30 - 60

60 - 90

90 - 180

180 a více

Sledované období
Z obchodního styku                          Ostatní

18 393

1 782

1 259

1 243

103

0

0

0

0

0

Poèet dnù

5.2.  Závazky po lhùtì splatnosti:                   žádné

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikùm ve skupinì 

BKE s.r.o.

ANECT a.s. (SR)

Austerlitz

Medical s.r.o.

Bìžné období

Dlužník Èástka Splatnost

3 553

0

18 500

31. 12. 2005

31. 3. 2002

Pohledávky k podnikùm ve skupinì

BKE s.r.o.

ANECT a.s. (SR)

Austerlitz

Medical s.r.o.

Bìžné období

Vìøitel Èástka Splatnost

1 540

9 338

493

31. 12. 1999 (1293), 21. 12. 2000 (247)

31. 12. 2000

31. 12. 2000

Závazky k podnikùm ve skupinì

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích

z titulu uplatnìní zástavního a zajištovacího práva:      žádné

5.5. Závazky nesledované v úèetnictví a neuvedené v rozvaze :  žádné 

Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v úèetnictví tvoøena 
rezerva:                                                                   žádné

Rezervy 6.

Rezerva na kursové rozdíly

Ostatní rezervy

Celkem

Bìžné období

Druh rezervy Tvorba Èerpání

0

0

0

1 786

0

1786

Zùstatek k 31. 12.

0

0

0

,



7. Výnosy z bìžné èinnosti 

Tržby za prodej zboží

Tržby z prodeje materiálu

tržby z prodeje služeb

Èerpání rezerv

Ostatní výnosy

Celkem

Sledované období

Celkem

58 010

998

383 423

1 786

10 762

454 079

46 656

998

383 423

1 786

10 786

442 725

Tuzemsko Zahranièí

11 354

0

0

0

0

11 354

8. Výdaje vynaložené v prùbìhu úèetního období na výzkum a vývoj:

                                                          žádné

Sestaveno dne Sestavil Podpis statutárního zástupce

Korektorka


