
  

VÍDEŇSKÁ 204/125 
Brno/PŘÍZŘEnICE      619 00     
ČESKÁ rEPuBlIKa



VÝROČNÍ 
Z P R Á V A 
 
2 0 1 4
ZJEDnoDuŠEnÍ 

InoVaCE 

uŽITEK



ON-lInE 
GloBÁlnÍ
SluŽBY
V KlÍČoVÝCH oBlaSTECH

Vážení kolegové, obchodní partneři, 
přátelé,
dovolte, abych se již tradičně ohlédl 
za uplynulým rokem. odehrálo se 
v něm jako vždy mnoho významných 
událostí. Zabývali jsme se několika 
zásadními organizačními změnami 
– rozhodli jsme o vzniku nové sekce 
Strategie a personálního rozvoje 
a o restrukturalizaci skupiny do 
holdingové struktury. naše nová vize se 
již promítla do naší každodenní práce – 
máme nová partnerství, produkty a služby, 
proběhlo mnoho marketingových akcí, 

posílili jsme výrobní i obchodní kapacity 
a kompetence. Změnami prošel námi 
vyvíjený produkt aDuCID – od změn 
ve vedení, přes jméno až k nové verzi. 
Změny se dotkly i anECTu Slovensko 
– sbližujeme anECT SK a CZ a tvrdě 
bojujeme se situací na slovenském 
trhu. Hospodářský výsledek v anECTu 
CZ skončil překročením plánovaných 
hodnot, v anECTu SK a aDuCIDu však 
bohužel nikoliv. Pojďme se nyní na vše 
podívat podrobněji.



rozhodnutí o restrukturalizaci skupiny vzniklo s cílem podpořit 

dlouhodobě udržitelný růst společností spolu se zefektivněním 

manažerského řízení a zlepšením koordinace vztahů mezi 

propojenými společnostmi. V roce 2014 se realizovaly iniciální 

aktivity, vedoucí zejména k založení holdingové společnosti 

anECT holding a.s. V této společnosti budou postupně 

koncentrovány podíly jednotlivých společností ve skupině, 

včetně slovenské společnosti anECT a.s. Součástí holdingu 

je i nově založená společnosti aDuCID s.r.o., která se zaměří 

na vývoj a propagaci produktu aDuCID. Holdingová struktura 

v budoucnu umožní mj. snazší management produktů nebo 

služeb ať již z technického, nebo z teritoriálního pohledu, 

včetně možnosti jejich včlenění do samostatných společností.

rozhodnutí o zřízení nové sekce Strategie a personálního 

rozvoje a roční fungování nového oddělení Bezpečnosti 

v Projekční sekci jsou aktem konkrétní podpory vize v oblasti 

lidských zdrojů. Kvalita a správné rozmístění zaměstnanců 

jsou stále naší strategickou prioritou. Proto jsme se i v roce 

2014 věnovali talent managementu a cílenému vzdělávání 

zaměstnanců v oblasti emoční inteligence a osobního rozvoje.

Pracovali jsme i se samotnou vizí, především s důrazem na 

poskytování on-line globálních služeb v definovaných třech 

klíčových oblastech, tj. Komunikaci a spolupráci, Bezpečnosti 

ICT a ve Virtualizaci. Zavedli jsme program Idea for Vision 

(I4V) ve snaze o zapojení celé firmy do přemýšlení o nových 

službách podporujících vizi.

PÁr 
SloV

na ÚVoD

MIROSLAV ŘIHÁK 
předseda představenstva
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Podpora tří definovaných oblastí byla velmi intenzivní. 

Projevila se výraznou účastí na konferencích, pořádáním 

tematických Setkání před polednem a podporou vybraných 

akčních produktů, tzv. actionSix (a6). V oblastech Security 

a Komunikace a spolupráce jsme rozvojem obchodních aktivit 

zúročili příchod Business Development Manažerů a business 

konzultanta se zaměřením na MS lync. V oblasti Virtualizace 

došlo ke změně ve vedení oddělení Systémové infrastruktury 

s motivací na zvýšení podpory obchodu, větším zaměření 

na virtualizace, a také na cloud-base produkty z oblasti 

Infrastructure as a Service. Trendovému poklesu tradiční 

komunikační infrastruktury jsme se rozhodli čelit mj. i novou 

kompetencí SW vývoje v oddělení Komunikační infrastruktury 

pro podporu moderní, softwarově definované podoby sítí 

a pro zákaznické úpravy řešení sjednocené komunikace.   

 

V důsledku uvedených aktivit vzrostla oblast Bezpečnost 

ICT meziročně  o 24 %,  Komunikace a spolupráce 

rostla meziročně   o 35 %. Virtualizace rovněž 

meziročně značně rostla, podíl tržeb je ale zatím nízký.  

Celkový podíl těchto strategických oblastí dělá 44 % tržeb. 

rozvíjeli jsme spolupráci zejména s těmi partnery, kteří 

působí v našich strategických oblastech. Dařilo se nám 

zvyšovat objem zakázek, tedy i růst marketingových plnění, 

využívali jsme významně vyšší objem partnerských fondů.  

Se společností CheckPoint jsme zaznamenali významný růst 

u nových zákazníků, k intenzivnější spolupráci došlo se 

společností F5. Pro technologie těchto partnerů došlo 

k personálnímu posílení a novým certifikacím.  Vzniklo nové 

partnerství Service now - cloudovou platformou pro podporu 

procesů, rozhodli jsme se investovat do prestižní aTP Cisco 

certifikace v oblastech Security a Komunikace a spolupráce, 

pro podporu Virtualizace máme nové certifikace a partnerství 

s netapp, Microsoft azure a dalších společností. Ve prospěch 

rozvoje nových partnerství a produktů jsme zodpovědně 

zvážili a následně ukončili partnerství a podporu produktů 

tam, kde přestala dávat obchodní smysl. 

 

akviziční obchod i v minulém roce intenzivně hledal nové 

obchodní příležitosti a budoval perspektivní zákaznickou bázi.  

rozhodnutí o posílení lidských zdrojů spolu se vznikem 

oddělení Sales Developmentu, se ukázalo jako správné. 

Máme nové zákazníky v segmentech výroby, zdravotnictví, 

vysokého školství, ale i v loterijních společnostech 

a pojišťovnictví. Etablovali jsme se u několika univerzit, 

více příležitostí jsme měli také u měst a krajů.  

 

Přesto budeme dále zvyšovat produktivitu tohoto oddělení 

i jeho personální obsazení. Také zvýšíme důraz na zvládání 

rychlosti nabídek při zachování kvality, snížení nákladů 

a osobní iniciativu každého z nás. 

 

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. V  jedné z největších bank jsme začali realizovat 

inovátorský projekt Poboček budoucnosti, u jiného zákazníka 

s nadnárodní působností jsme vybudovali řešení na technologii 

Vidyo, kde globální služba umožňuje kvalitní videokonference 

po celém světě. Úspěšně jsme upgradovali kontaktní centrum 

jedné z pojišťoven, zvládli jsme stěhování datacentra 

a nové pobočky banky. Pro státní instituci jsme obměnili HW 

ve stovkách lokalit v rámci celé Čr, v jiné jsme získali rozsáhlý 

projekt z oblasti bezpečnostního monitoringu včetně služeb. 

 

V minulém roce jsme také rozšířili naše služby poskytované 

přes hranice České republiky. Ve spolupráci s výrobcem 

audiocodes poskytujeme globální (Evropa, asie, amerika) 

managed services pro směrování telefonických hovorů. 

Servisní služby a zajištění bezpečnosti jsme zajišťovali 

i několika dalším našim zahraničním zákazníkům.  

Servisní služby, jejichž poskytování jsme v minulém roce 

rozšířili i do anECTu Slovensko, byly vždy jedním z pilířů naší 

stability. Podařilo se nám nejen získat nové zákazníky, ale 

i obhájit důležité servisní smlouvy díky dlouhodobě vynikající 

kvalitě služby. Počty porušených Sla byly historicky na 

nejnižší úrovni, přičemž Sla jsou stále přísnější. Jednu servisní 

smlouvu jsme však bohužel neobhájili a letos o ni přijdeme. na 

obhajobu servisních smluv musíme klást stále více pozornosti 

a důrazu.  

 

24 % BEZPEČNOST KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE35 %
+ +
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KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Zaměřit se ale musíme upřít zejména na inovativní produkty 

a služby. Vývojem vlastního autentizačního produktu 

se zabýváme již několik let. V minulém roce jsme se 

soustředili zejména na jeho prodej a budování sítě partnerů. 

Pokračovali jsme v obchodních jednáních a výběrových řízení 

s tuzemskými i zahraničními zákazníky, u dvou významných 

bank jsme postoupili do závěrečných jednání. Zakázky jsme 

však nakonec nezískali. Vyvíjeli jsme nový release 3.0. pro 

zvýšení uživatelského komfortu a zjednodušení klíčových 

funkcí a také pro mobilní platformy android a apple. 

aDuCID jsme zaintegrovali do našeho ServiceDesku. Pomocí 

mobilního telefonu a Qr kódu se umíme bezpečně přihlásit do 

simulovaného elektronického bankovnictví. 

V roce 2014 jsme investovali prostředky i mnoho úsilí do 

vybudování našeho Security operations Centra. Proběhla 

nejen technická, obchodní a marketingová implementace 

služby samotné, ale připravili jsme i její externí podobu pod 

značkou SoCa.  Plánujeme, že se SoCa stane v českém, 

slovenském i zahraničním prostředí bezpečnostní platformou 

a první kroky k tomu jsme v roce 2014 zvládli. 

největší boj na svém trhu svedl anECT SK. Přestože rok 2014 

byl rokem, kdy český a slovenský anECT úzce spolupracovali 

obchodně, marketingově, projektově i produktově, situace 

na slovenském trhu byla velmi vyhrocená. naše úsilí nebylo 

bohužel korunováno obchodními úspěchy, přestože jsme 

počátkem roku pracovali na několika větších zakázkách 

s vysokou pravděpodobností realizace. Jejich neuskutečnění 

se nakonec významně podílelo na nesplnění plánovaných 

cílů. ani plánovaná úroveň tržeb nebyla dosažena, a to 

zejména z důvodů časových přesunů zakázek a jejich rušení 

v oblasti komerčního, telekomunikačního a veřejného 

sektoru. Významný pokles tržeb vůči plánu v prvním půlroce 

vedl k revizi plánu a následnému snížení režijních nákladů 

v druhé polovině roku. 

 

 

 

 

automobilový průmysl a telekomunikační sektor na 

slovenském trhu opětovně stagnovaly a ani naše zvýšené 

aktivity nám nepřinesly naplnění našich záměrů. Úspěšní 

jsme byli hlavně v komerčním segmentu, kde jsme získali 

komplexní infrastrukturní projekty přes celou šířku našeho 

produktového portfolia. Tržby za servisní služby, na rozdíl od 

prodeje zboží a projektů, byly na úrovni očekávání a kladně 

hodnotím jejich mírné navýšení oproti minulému období. 

Pro zvýšení kvality těchto služeb jsme také získali nový 

certifikát – Systém řízení IT služeb ISo/IEC 20000 a udrželi 

stávající firemní certifikace – Systém řízení kvality ISo 9001 

a Systém řízení životního prostředí ISo 14000. 

I v roce 2014 jsme se na Slovensku soustředili na 

práci s našimi dlouholetými zákazníky v bankovnictví, 

telekomunikacích a v automobilovém průmyslu. 

Do budoucnosti se však více zaměříme na projekty pro 

středně velké podniky a instituce v oblasti veřejné správy. 

Budování dlouhodobých vztahů se zákazníky posílíme 

formou poskytování studií a konzultací pro rozvoj 

informačních systémů zákazníků ve třech vizí definovaných 

oblastech s následnými servisními službami. 

Závěrem zmíním aktivity naší rady filantropie anECT v roce 

2014. naše dárcovské a dobrovolnické aktivity dlouhodobě 

cílí na ty, jejichž příběh se nestal pro média a známé 

dobročinné organizace zajímavý, a oni  tak zůstávají se svým 

osudem osamoceni. I jen relativně malá pomoc je pro ně 

velice významná. naši zaměstnanci připravili vánoční hrátky 

pro obyvatele sociálního ústavu, vyrobili a rozprodali snídaně, 

z jejichž výtěžku se podpořily rodiny s vážně nemocnými 

dětmi. opět jsme finančně podpořili jezdecký oddíl TJJ lucky 

Drásov. Jsem opravdu pyšný, že tato iniciativa není pojímána 

jako účelový marketingový nástroj, ale je firmou a jejími 

zaměstnanci vnímána čistě jako příležitost pomáhat ostatním. 

 

V Brně, dne 16. 3. 2015 

 

Miroslav Řihák 

Předseda představenstva anECT a.s. 
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PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI PLNILO SVÉ ÚKOLY V SOULADU S OBCHODNÍM ZÁKONÍKEM A STANOVAMI SPOLEČNOSTI. 

Představenstvo konstatuje, že majetek společnosti v roce 2014 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.

VÝroK  
PŘEDSTaVEnSTVa

MIROSLAV ŘIHÁK 
předseda představenstva  

PaVol ValKo 
člen představenstva
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ZPrÁVa 
PŘEDSTaVEnSTVa SPolEČnoSTI 
anECT a.s. o VZTaZÍCH MEZI 
ProPoJEnÝMI oSoBaMI

7ANECT VÝROČNÍ ZPRÁVA



1. STRUKTURA VLASTNICKÝCH 
VZTAHŮ 
 

1. akcionáři společnosti anECT a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 

204/125, IČ 25313029, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce číslo 

2113 (dále jen „Společnost“) k 31. 12. 2014: 

2. akcionáři anECT holding a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 

204/125, IČ 25313029, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce číslo 

2113 k 31. 12. 2014:

3. Společníci MONAKER s.r.o. a MIVEREDA s.r.o. k 31. 12. 2014: 

4. Dle ustanovení § 74 ZoK je osobou nepřímo 

ovládající společnost anECT a.s. Ing. Miroslav Řihák. 

5. Ing. Miroslav Řihák jako ovládající osoba je společníkem 

a akcionářem v těchto společnostech: 

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, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou 

značkou C 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. 

 

7. S účinností ke dni 20. 12. 2012 došlo k nabytí 25 % vlastních 

akcií společnosti anECT a.s. od dřívějšího akcionáře Miroslava 

nováčka. Společnost anECT a.s. nevykonává hlasovací práva 

spojená s vlastními akciemi ve smyslu ustanovení § 309 ZoK. 

 

  

a. anECT  holding a.s. - obchodní podíl 75 %  

b. anECT a.s. - obchodní podíl 25 % (vlastní akcie)  

  

a. MonaKEr s.r.o. – obchodní podíl 2/3  

b. MIVErEDa s.r.o. – obchodní podíl 1/3  

  

a. Jediným společníkem MonaKEr s.r.o. je Ing. Miroslav Řihák  

b. Jediným společníkem MIVErEDa s.r.o. je Ing. Jiří Štěpánek

  
a. MonaKEr 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 %;b. MIVErEDa 
s.r.o. – obchodní podíl 1/3 

b. BKE a.s., se sídlem Hrušovany u Brna, u Výzkumu 603, PSČ 664 62, 
IČ 255 03 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně v oddíle B, vložka číslo 3869 – majetková účast 82 %; 

c. SECuPaCK s.r.o., se sídlem Hrušovany u Brna, u Výzkumu 603, 
PSČ 664 62, IČ 282 87 592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka číslo 58766 – majetková 
účast 867/870. 

d. BigWall s.r.o., se sídlem Modřice, Benešova 450, okres Brno-venkov, 
PSČ 664 42, IČ 277 49 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka číslo 56522 – majetková 
účast 49.50 %.

Setkání před polednem na téma Collaboration
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8. Společnost anECT a.s. je k 31. 12. 2014 jako ovládající 

osoba dále společníkem a akcionářem v těchto společnostech: 

 

9. Mezi akcionáři nebyla uzavřena ovládací smlouva 

a akcionáři nejednají ve shodě. Statutárnímu orgánu 

společnosti není známo, že by v některém z období roku 2014 

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
 

Tato zpráva je v souladu s ustanovením § 71 a následující ZoK 

zpracována podle stavu ke dni 31. 12. 2014.

3. SMLUVNÍ VZTAHY 

1. V rozhodném období existovala mezi ovládající osobou, 

Ing. Miroslavem Řihákem a ovládanou osobou, společnosti 

anECT a.s., Smlouva o výkonu funkce uzavřená 

dne 31. 1. 2014, schválená valnou hromadou společnosti dne 

30. 6. 2014.

Mezi ovládanými osobami existovaly následující smlouvy:

2. 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.

  
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. IT Trading, s.r.o. se sídlem antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 
4, IČo 26509628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 86671 – majetková účast 100 %. 

c. anECT Pty ltd., se sídlem unit 311, 3 The Promenade, Chiswick, 
nSW, 2046, australia, majetková účast 70 %.  

  
a. anECT a.s. a BKE a.s. - Smlouva o poskytnutí technické podpory 
uzavřená dne  1. 9. 2009, na základě níž uhradila společnost BKE a.s. 
společnosti anECT a.s. v r. 2014 celkem 166.451,- Kč (bez DPH). 

b. anECT a.s. a anECT SK - rámcová dohoda o spolupráci uzavřené 
dne 1. 10. 2003, na základě níž uhradila společnost anECT SK 
společnosti anECT a.s. v r. 2014 celkem 23.542.101.58 Kč. 

c. anECT a.s. a anECT holding a.s. – 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.

Konference Cisco Connect
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4. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY 
ČI OPATŘENÍ MEZI OSOBOU 
OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ 

Představenstvo Společnosti rozhodlo na základě mezitímní 

účetní závěrky Společnosti sestavené za období od 1. 1. 2014 

do 30. 9. 2014 o výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku 

(zálohy na dividendu) akcionáři, společnosti anECT holding 

a.s., ve výši 117.000.000 Kč. Část zálohy na dividendu ve 

výši 67.000.000,- byla změněna Dohodou o změně obsahu 

závazku, uzavřenou dne 31. 12. 2014 mezi společnostmi 

anECT a.s. a anECT holding a.s., na zápůjčku, na jejímž 

základě společnost anECT holding a.s. jako zapůjčitel 

přenechal vydlužiteli, společnosti anECT a.s., zápůjčku ve výši 

67.000.000,- Kč.

V průběhu celého rozhodného období nebyly s výjimkou to-

hoto 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 oso-

by. anECT a.s. neučinil žádný jiný právní úkon a nepřijal žádné 

jiné opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

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

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.

6. 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 16. 3. 2015

Miroslav Řihák

Setkání před polednem na téma Pobočky budoucnosti
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anECT a.s., se sídlem Vídeňská 04/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČo: 253 13 029, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2113

Dozorčí rada v průběhu roku 2014 zajišťovala úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona a stanov společnosti. V rámci této činnosti 

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 pravidelných zasedáních se dozorčí rada zabývala hospodařením společnosti, plněním finančního a obchodního 

plánu, sledovala strategické záměry společnosti. Z této činnosti vzešla řada konkrétních podnětů pro představenstvo 

společnosti a stanoviska dozorčí rady k jeho činnosti. 

 

Představenstvo společnsti předložilo dozorčí radě výsledky hospodaření za rok 2014, které jsou součástí roční účetní závěrky, 

ověřené auditorem. Dále předložilo návrh na vypořádání zisku za rok 2014. 

 

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 2014 nastaly. 

 

Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě společnosti anECT a.s. schválit její roční účetní závěrku 2014 a také schválení 

návrhu na vypořádání zisku. 

 

V Praze dne 16. 3. 2015 

 

Ing. Jiří Štěpánek

předseda dozorčí rady anECT a.s.

ZPrÁVa 
DoZorČÍ raDY
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anECT je zapojen 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, brómované zpomalovače 

hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů. 

 

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou zaměstnanci odkládat do speciálního boxu. Projekt naší společnosti dále 

umožňuje recyklaci také objemného firemního elektroodpadu. 

 

Zapojením se do projektu 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 drobného “domácího” elektroodpadu. 

 

Iniciátorem projektu je společnost rEMa Systém a.s., která zajišťuje organizace sběru, třídění, recyklaci a nakládání 

s elektroodpadem v celé České republice. 

 

 

 

anECT 
SE ZaPoJIl Do ProJEKTu 
ZElEnÁ FIrMa

Konference Cyber Security
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roZVaHa 
V PlnéM roZSaHu K DaTu
31. 12. 2014

13ANECT VÝROČNÍ ZPRÁVA



ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU  31. 12. 2014 
(v tisících Kč)

 Brutto Korekce Netto Netto

 z  A.POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL     

 z B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 171 501  101 635 69 866 61 512

 z B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 59 975 37 943 22 032 22 791

 z B.I.1. Zřizovací výdaje     

 z B.I.2. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     

 z B.I.3. Software 48 380  37 122 11 258 18 885

 z B.I.4. ocenitelná práva 882  821 61 208

 z B.I.5. Goodwill     

 z B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek     

 z B.I.7. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 10 713    10 713 3 698

 z B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     

 z B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 86 301  63 692 22 609 17 145

 z B.II.1. Pozemky     

 z B.II.2. Stavby     

 z B.II.3. Samostatné hmotné movité věcia soubory hmotných movitých věcí 75 471  59 209 16 262 12 794

 z B.II.4. Pěstitelské  celky trvalých porostů     

 z B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny     

 z B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek  8 561 4 483 4 078 4 351

 z B.II.7. nedokončený dlouhodobý majetek 2 269   2 269 

 z B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek     

 z B.II.9. oceňovací rozdíl k nabytému majetku     

 z B.III. Dlouhodobý finanční majetek 25 225   25 225 21 576

 z B.III.1. Podíly - ovládaná osoba     

 z B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 225   25 225 21 576

 z B.III.3. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     

 z B.III.4. Zápůjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv     

 z B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek     

 z B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     

 z
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 Brutto Korekce Netto Netto

 z B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek     

 z C. OBěŽNÁ AKTIVA 274 446 1 769 272 677 285 004

 z C.I. Zásoby 31 996 1 769 30 227 24 597

 z C.I.1. Materiál 24 605   24 605 20 644

 z C.I.2. nedokončená výroba a polotovary  2 990  2 990 486

 z C.I.3.  Výrobky     

 z C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny    

 z C.I.5. Zboží 4 401  1 769 2 632 3 467

 z C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby     

 z C.II.  Dlouhodobé pohledávky 6 715   6 715 6 296

 z C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů     

 z C.II.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba    

 z C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv     523

 z C.II.4. Pohledávky za společníky     

 z C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy    

 z C.II.6. Dohadné účty aktivní     

 z C.II.7. Jiné pohledávky     

 z C.II.8. odložená daňová pohledávka 6 715  6 715 5 773

 z C.III.  Krátkodobé pohledávky 137 303   137 303 125 027

 z C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 134 363   134 363 122 386

 z C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba     

 z C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv     

 z C.III.4. Pohledávky za společníky  47  47 273

 z C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     

 z C.III.6. Stát - daňové pohledávky  3  3 3

 z C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 185   2 185 2 330

 z C.III.8. Dohadné účty aktivní 19   19 

 z C.III.9. Jiné pohledávky 686   686 26
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 Brutto Korekce Netto Netto

 z C.IV. Krátkodobý finanční majetek 98 432  98 432 129 084

 z C.IV.1. Peníze 165   165 347

 z C.IV.2. Účty v bankách 98 267   98 267 128 737

 z C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly    

 z C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek      

 z D.I. Časové rozlišení  31 429  31 429 25 191

 z D.I.1. náklady příštích období 29 800  29 800 25 191

 z D.I.2. Komplexní náklady příštích období 1 587  1 587 1 716

 z D.I.3. Příjmy příštích období  42  42 

 z B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek     

 z B.I.7. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 10 713    10 713 3 698

 z B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     

 z B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 86 301  63 692 22 609 17 145

 z B.II.1. Pozemky     

 z B.II.2. Stavby     

 z B.II.3. Samostatné hmotné movité věcia soubory hmotných movitých věcí 75 471  59 209 16 262 12 794

 z B.II.4. Pěstitelské  celky trvalých porostů     

 z B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny     

 z B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek  8 561 4 483 4 078 4 351

 z B.II.7. nedokončený dlouhodobý majetek 2 269   2 269 

 z B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek     

 z B.II.9. oceňovací rozdíl k nabytému majetku     

 z B.III. Dlouhodobý finanční majetek 25 225   25 225 21 576

 z B.III.1. Podíly - ovládaná osoba     

 z B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 225   25 225 21 576

 z B.III.3. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     

 z B.III.4. Zápůjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv     

 z B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek     

 z B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     
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 Brutto Korekce Netto Netto

 z B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek     

 z C. OBěŽNÁ AKTIVA 274 446 1 769 272 677 285 004

 z C.I. Zásoby 31 996 1 769 30 227 24 597

 z C.I.1. Materiál 24 605   24 605 20 644

 z C.I.2. nedokončená výroba a polotovary  2 990  2 990 486

 z C.I.3.  Výrobky     

 z C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny    

 z C.I.5. Zboží 4 401  1 769 2 632 3 467

 z C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby     

 z C.II.  Dlouhodobé pohledávky 6 715   6 715 6 296

 z C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů     

 z C.II.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba    

 z C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv     523

 z C.II.4. Pohledávky za společníky     

 z C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy    

 z C.II.6. Dohadné účty aktivní     

 z C.II.7. Jiné pohledávky     

 z C.II.8. odložená daňová pohledávka 6 715  6 715 5 773

 z C.III.  Krátkodobé pohledávky 137 303   137 303 125 027

 z C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 134 363   134 363 122 386

 z C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba     

 z C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv     

 z C.III.4. Pohledávky za společníky  47  47 273

 z C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     

 z C.III.6. Stát - daňové pohledávky  3  3 3

 z C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 185   2 185 2 330

 z C.III.8. Dohadné účty aktivní 19   19 

 z C.III.9. Jiné pohledávky 686   686 26
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  31. 12. 2014  31. 12. 2013

 z PASIVA CELKEM  373 972  371 707

 z  A.VLASTNÍ KAPITÁL  121 067  223 074

 z A.I. Základní kapitál    

 z a.I.1. Základní kapitál  50 000  50 000

 z a.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)   -50 000  -50 000

 z a.I.3. Změny základního kapitálu    

 z A.II. Kapitálové fondy  23 129  19 651

 z a.II.1. Ážio    

 z a.II.2. ostatní kapitálové fondy     

 z a.II.3. oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   23 129  19 651

 z a.II.4. oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací      

 z a.II.5. rozdíly z přeměn obchodních korporací     

 z a.II.6. rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací    

 z A.III. Fondy ze zisku   1 000  11 000

 z a.III.1. rezervní fond     10 000

 z a.III.2. Statutární a ostatní fondy  1 000  1 000

 z A.IV. Výsledek hospodaření minulých let   202 421  183 602

 z a.IV.1. nerozdělený zisk minulých let   202 421  190 711

 z a.IV.2. neuhrazená ztráta minulých let    -7 109

 z a.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let    

 z A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-)    11 517  8 821

 z a.V.2. rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)   -117 000  

 z B.CIZÍ ZDROJE  251 729  146 575

 z B.I. Rezervy  42 397  38 330

 z B.I.1. rezervy podle zvláštních právních předpisů     

 z B.I.2. rezerva na důchody a podobné závazky    

 z B.I.3. rezerva na daň z příjmů     

 z B.I.4. ostatní rezervy   42 397  38 330

 z B.II. Dlouhodobé závazky     
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  31. 12. 2014  31. 12. 2013

 z B.II.1. Závazky z obchodních vztahů     

 z B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba     

 z B.II.3. Závazky - podstatný vliv    

 z B.II.4. Závazky ke společníkům     

 z B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy    

 z B.II.6. Vydané dluhopisy     

 z B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě    

 z B.II.8. Dohadné účty pasivní     

 z B.II.9. Jiné závazky     

 z B.II.10. odložený daňový závazek    

 z B.III. Krátkodobé závazky   209 332  108 245

 z B.III.1. Závazky z obchodních vztahů  91 920  60 886

 z B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba      

 z B.III.3. Závazky - podstatný vliv     

 z B.III.4. Závazky ke společníkům  67 000  

 z B.III.5. Závazky k zaměstnancům   7 920  14 733

 z B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění   3 920  7 157

 z B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace  10 726  15 665

 z B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy    5

 z B.III.9. Vydané dluhopisy     

 z B.III.10. Dohadné účty pasivní   27 620  9 543

 z B.III.11. Jiné závazky   226  256

 z B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci    

 z B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé     

 z B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry     

 z B.IV.3.  Krátkodobé finanční výpomoci    

 z C.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ   1 176  2 058

 z C.I.1. Výdaje příštích období   230  614

 z C.I.2. Výnosy příštích období  946  1 444
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        obdobído 31. 12. 2014  období do 31. 12. 2013

 z I. Tržby za prodej zboží  131 132  150 530

 z a. náklady vynaložené na prodané zboží  109 872  126 244

 z + Obchodní marže  21 260  24 286

 z II. Výkony  343 005  320 653

 z II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   339 465  317 625

 z II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti  508  100

 z II.3. aktivace  3 032  2 928

 z B. Výkonová spotřeba  153 209  142 446

 z B.1. Spotřeba materiálu a energie   8 439  8 901

 z B.2. Služby   144 770  133 545

 z + Přidaná hodnota    211 056  202 493

 z C. Osobní náklady   175 789  173 965

 z C.1. Mzdové náklady  125 789  122 398

 z C.2. odměny členům obchodní korporace   6 281  9 162

 z C.3. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   42 550  41 212

 z C.4. Sociální náklady  1 169  1 193

 z D. Daně a poplatky   36  47

 z E. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   17 579  15 843

 z III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  162  1 216

 z III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  154  1 186

 z III.2. Tržby z prodeje materiálu   8  30

 z F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu   96  1 259

 z F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  94  1 259

 z F.2. Prodaný materiál  2  

 z G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních  nákladů příštích období 4 221                                                3 537

 z IV. ostatní provozní výnosy  4 312  6 757

 z H. ostatní provozní náklady   3 546  6 881

 z V. Převod provozních výnosů     

 z I. Převod provozních nákladů     

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENěNÍ 
období končící k  31. 12. 2014 (v tisících Kč)
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 z Provozní výsledek hospodaření    14 263  8  934

 z VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

 z J. Prodané cenné papíry a podíly    

 z VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     

 z VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem   

 z VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů     

 z VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finannčího majetku    

 z VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku     

 z K. náklady z finančího majetku     

 z IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů    

 z l. náklady z přecenění cenných papírů a derivátů                                                                     

 z M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti    

 z X. Výnosové úroky   439  75

 z n. nákladové úroky     

 z XI. ostatní finanční výnosy  6 122  10 971

 z o. ostatní finanční náklady   5 389  6 134

 z XII. Převod finančních výnosů     

 z P. Převod finančních nákladů    

 z Finanční výsledek hospodaření  1 172  4 662

 z Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   3 918  4 775

 z Q.1. - splatná   4 860  9 543

 z Q.2. - odložená   -942  -1 143

 z Výsledek hospodaření za běžnou činnost  11 517  8 821

 z XIII. Mimořádné výnosy     

 z r. Mimořádné náklady     

 z S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti    

 z S.1. - splatná     

 z S.2. - odložená     

 z Mimořádný výsledek hospodaření                                                                                                                                                                               

 z T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)                                  
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 z Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  11 517  150 530

 z Výsledek hospodaření před zdaněním  15 435  13 596 
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        období do 31. 12. 2014

 z P. Počáteční stav peněžních prostředků  a peněžních ekvivalentů    129 084

 z Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)    

 z Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním    15 435

 z A.1. Úpravy a nepeněžní operace    21 147

 z a.1.1. odpisy stálých aktiv     17 579

 z a.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv    4 067

 z a.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv    -60

 z a.1.4. Výnosy z podílu na zisku    

 z a.1.5. nákladové a výnosové úroky     -439  

 z a.1.6. opravy o ostatní nepeněžní operace     

 z A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu     36 582

 z A.2. Změna stavu pracovního kapitálu     8 640

 z a.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv    -18 933

 z a.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv     33 203

 z a.2.3. Změna stavu zásob     -5 630

 z a.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku    

 z A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami    45 222

 z a.3. Vyplacené úroky     

 z a.4. Přijaté úroky    439

 z a.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost    -3 918

 z a.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy     

 z a.7. Přijaté podíly na zisku     

 z A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti    41 743

 z Peněžní toky z investiční činnosti    

 z B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv                                                  -26 027

 z B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv    154

 z B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám     67 000

 z B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti     41 127

 z Peněžní toky z investičních činnosti     

PŘEHLED O PENěŽNÍCH TOCÍCH  
(CASH FLOW) 
období končící k  31. 12. 2014 (v tisících Kč)
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 z C.1. Změna stavu závazků z financování    3 476

 z C.2. Dopady změn vlastního kapitálu    -117 000

 z C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálu    

 z C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům    

 z C.2.3. Další vklady peněžních prostředků  společníků     

 z C.2.4. Úhrada ztráty společníky    

 z C.2.5. Přímé platby na vrub fondů    

 z C.2.6. Vyplacené podíly na zisku    -117 000

 z C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti     -113 524  

 z F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů     -30 652

 z R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů      98 432
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1. OBECNÉ ÚDAJE 
 

1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY                            

ÚDAJE O OSOBÁCH S PODSTATNÝM NEBO ROZHODUJÍCÍM VLIVEM 

do 15. 12. 2014 byly akcie v držení níže uvedených: 

na jednání Valné hromady ze dne 15. 12. 2014 došlo k převodu akcií společnosti, které byly v držení Ing. Miroslava Řiháka 

a Ing. Jiřího Štěpánka na společnost anECT holding a.s.

k 31. 12. 2014 jsou akcie v držení níže uvedených:

na jednání Valné hromady ze dne 31. 12. 2014 byl projednán a schválen záměr na odštěpení vlastních akcií společnosti 

anECT a.s. do společnosti anECT holding a.s., a to s rozhodným dnem 1. 1. 2015.

  

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

  

Ing. Miroslav Řihák  50 % 

Ing. Jiří Štěpánek  25 %

ANECT a.s.  25 %

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVěRCE SPOLEČNOSTI ANECT a.s. 
k 31. 12. 2014 

 

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 účetní 
písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých 
tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

  

anECT holding a.s.  75 % 

ANECT a.s.  25 %
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V představenstvu společnosti a v dozorčí radě nedošlo v průběhu roku 2014 k žádným změnám. Společnost se řídí stanovami 

upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 31. 3. 2014. obchodní korporace se podřídila zákonu jako 

celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 

2. MAJETKOVÉ ČI SMLUVNÍ SPOLUÚČASTI ÚČETNÍ JEDNOTKY V JINÝCH 
SPOLEČNOSTECH
Majetková spoluúčast vyšší než 20 % 

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ KE DNI UZÁVěRKY ÚČETNÍCH KNIH 
  

Funkce: Předseda představenstva                 Ing. Miroslav Řihák

Funkce: Člen představenstva                         Ing. Pavol Valko 

Funkce: Předseda dozorčí rady                          Ing. Jiří Štěpánek

Funkce: Člen dozorčí rady                             Ing. Dušan Korunka 

Funkce: Člen dozorčí rady                                    ondřej Valenta  

NÁZEV SPOLEČNOSTI SÍDLO VÝŠE PODÍLU NA ZK MěNA VÝŠE ZK SPOL. VÝŠE CELKOV. HV

anECT a.s.(Sr) Jarošova 1, Bratislava 66,0 % Eur 50 -98

IT Trading s.r.o. antala Staška 2027/79, Krč, 
Praha 4 100,0 % Kč 200 37

anECT Pty ltd.

unit 311,3  
The Promenade 

Chiswick, nSW, 2046 
australia

70,0 % auD 10 0

iCoM Vision 
Holding a.s.

opatovická 1659/4, Praha 1,  
nové město 25,9 % Kč 4063 0

Dne 4. 6. 2014 uzavřela společnost iCom Vision Holding a.s., IČo 24729353, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu 

v Praze, oddíl B, vložka 16444, se sídlem opatovická 1659/4, nové Město, 110 00 Praha 1, na straně prodávající smlouvu o koupi 

závodu se společností unicorn Systems a.s., IČo 25110853, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 4579, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2/2767, PSČ 130 00, na straně kupující.

V roce 2014 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy s výše uvedenými společnostmi.
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3. ZAMěSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY 2014 

 

EVIDENČNÍ POČET ZAMěSTNANCŮ ZAMěSTNANCI CELKEM Z TOHO ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ

Mzdové náklady 125 789 16 006
náklady na sociální zabezpečení 42 550 3 614

Sociální náklady 1 169 140
odměny členům orgánů 6 281 6 281
osobní náklady celkem 175 789 26 041

(v tis. Kč)

POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 
 

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.

1. ZPŮSOB OCENěNÍ MAJETKU 

OCENěNÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU VYTVOŘENÉ 
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 vlastnila společnost anECT a.s. následující majetkové účasti:

Výše uvedené majetkové účasti jsou oceňovány metodou ekvivalence.

 z Zásoby    

 z Účtování zásob:  účetní jednotka používá metodu “a” evidence zásob   

 z Výdej zásob ze skladu:      účetní jednotka používá metodu”FIFo”                                  

 z Účtování zásob:                  zásoby vytvořené ve vlastní režii byly oceněny ve výši přímých nákladů,               

 z                                              nakoupené zásoby byly oceněny ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 

 z                                              vedlejší pořizovací náklady, dopravné, clo, provize, pojistné a jiné náklady  

SPOLEČNOST SÍDLO VÝŠE PODÍLU NA ZK OCENěNÍ PODÍLU 
2014

OCENěNÍ PODÍLU  
2013

anECT a.s. (Sr) Jarošova 1, Bratislava 66,0 % 18 377 19 987

IT Trading s.r.o. antala Staška 2027/79
Krč, Praha 4 100,0 % 376 216

iCom Vision Holding a.s. opatovická 1659/4, nové 
Město, Praha 1 25,9 % 6 472 1 372

(v tis. Kč)
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2. ZPŮSOB STANOVENÍ REPRODUKČNÍ CENY 

Ve sledovaném období byla účetní jednotkou použita při účtování o servisních skladech. reprodukční cena je stanovena 

podle katalogu dodavatele.

3. ZMěNY OCEŇOVÁNÍ, ODEPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám v účtování mimo níže uvedené případy: 

 

a. ÚČToVÁnÍ ZPĚTnÝCH raBaTŮ a MarKETInGoVÝCH PlnĚnÍ

Zpětné rabaty: nejčastěji jde o výkonové a věrnostní slevy spojené s odběrem zboží a služeb, které dodavatel poskytuje na 

základě vlastního rozhodnutí. Výnos ze zpětného rabatu je účtován na účet 668.001 v okamžiku jeho obdržení na bankovní 

účet. 

Marketingová plnění jsou finanční částky, které společnosti anECT a.s. může získat od dodavatelů za odebrané zboží a služby, 

současně se splněním dalších poskytovatelem definovaných podmínek.  Společnost na tato plnění vystavuje faktury, které 

odesílá dodavateli. Faktury účtujeme na účty:  

Podpora prodeje zboží = 602 007

Podpora prodeje služeb = 602 006

 

Za marketingová plnění jsou považovány také finanční prostředky, které společnost získá na podporu marketingových a 

vzdělávacích aktivit. Je-li na pokyn partnera vystavována faktura, je výnos účtován na účet 602.999. V případě, že je plnění 

poskytováno na základě rozhodnutí obchodního partnera (peníze přijdou na bankovní účet), je na danou částku v měsíci, kdy 

byly peníze připsány na bankoví účet vystavena faktura, výnos je účtován na 602.999.

B. oCHranné ZnÁMKY 

ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo 

tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb.

o zapsání ochranné známky pro produkty nebo řešení rozhoduje představenstvo společnosti. náklady na jednotlivé 

ochranné známky jsou účtovány na účet 518.007. V případě překročení stanovaného limitu jsou náklady časově rozlišovány 

prostřednictvím účtu 381.003. Pokud není na dokladu stanoveno jinak, je doba časového rozlišení 4 roky. 

 

C. ZÁSoBY PoŘIZoVané V rEŽIMu TŘÍSTrannéHo oBCHoDu  -  PlaTnË 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, 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.
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Je li zboží nakupované pro členy ve skupině, popř. dceřinné společnosti, platí pravidlo 1 FD = 1 Fo. K zajištění nákupu zboží je 

připočítán poplatek za logistiku.  

Výnosy za nákup zboží, včetně přepravy a cel jsou účtovány na účty 604.007, výnosy z přeprodeje nákupu obnov na účet 

602.005. 

4. OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU 

opravné položky tvoří účetní jednotka k účtům majetku, u kterého na základě inventarizace je zjištěno snížení jeho hodnoty, 

které není trvalého charakteru. opravné položky byly v roce 2014 vytvořeny k zásobám. 

 

5. ODEPISOVÁNÍ
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. 

 

6. PŘEPOČET CIZÍCH MěN NA ČESKOU MěNU
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. K rozhodnému dni jsou pohledávky a 

závazky finanční prostředky a cenné papíry vedené v cizích měnách přepočítány kurzem ČNB vyhlášeným k 31. 12.
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1. POLOŽKY VÝZNAMNÉ PRO HODNOCENÍ MAJETKOVÉ A FINANČNÍ SITUACE 
SPOLEČNOSTI 
 

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. 

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 ziskům 

příštích let. 

 

2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ UZÁVěRKY
Společnost realizuje kroky vedoucí k splnění rozhodnutí valné hromady ze dne 31. 12. 2014, které ji uložily rozdělit společnost 

anECT a.s. odštěpením sloučením se společností:

Společnost anECT a.s. přijala dne 13. 3. 2015 jako společnost rozdělovaná rozdělením odštěpením prohlášení, že souhlasí s 

rozdělením odštěpením nástupnických společností a rozdělované společnosti. 

  

A. ANECT holding a.s. a to s rozhodným dnem 1. 1. 2015

B. ADUCID s.r.o. s rozhodným dnem 1. 1. 2015

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 
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2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O HMOTNÉM A NEHMOTNÉM MAJETKU 
 
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

 

 

 

 

HMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK POŘÍZENÝ FORMOU FINANČNÍHO PRONÁJMU

Společnost neeviduje k 31. 12. 2014 žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

HMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK V OPERATIVNÍM PRONÁJMU

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 66 709 59 209 53 915 16 261 12 794 13 001 4 239

Jiný HIM*) 8 562 8 562 4 483 273 4 079 4 353 0 0

nedokon. HIM 2 269 0 0 0 2 269 0 15 286 13 018

Pořizovací cena oprávky Zůstatková cena

*) Jiný HIM - představuje technické zhodnocení na pronajatém nemovitém majetku      (v tis. Kč)

Skupina majetku Běžné 
období

Minulé 
období

Běžné 
období

Minulé 
období

Běžné 
období

Minulé 
období Přírůstky Úbytky

Software 48 380 48 768 37 122 29 883 11 258 18 885 93 480

ocenit. práva 882 882 821 673 61 209 0 0

Výsledky vědecké činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0

Jiný nIM 0 0 0 0 0 0

nedokon. nIM 10 713 3 698 0 0 10 713 3 698 7 108 94

Pořizovací cena oprávky Zůstatková cena

           (v tis. Kč)

Majetek Zahájení nájmu Doba trvání roční nájemné 2013 roční nájemné 2014

osobní automobily 2002 2018 8 761 7 430

Kancel. prostory Vídeňská 125, Brno 1999 2016 5 607 5 576

Kancel. prostory antala Staška 79, Praha 2005 2018 8 456 8 738

Kancel. prostory Pražská 15, Plzeň 2013 neurčitá 414 166

           (v tis. Kč)
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3. MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM NEBO JINÝM TYPEM RUČENÍ 
Společnost měla v roce 2012 uzavřenou úvěrovou smlouvu na úhradu závazku z titulu pořízení vlastních akcií. Smlouva byla 

zajištěna exekutorským zápisem, který po uhrazení závazku zanikl. 

PŘEHLED MAJETKU S VÝRAZNě ROZDÍLNÝM TRŽNÍM A ÚČETNÍM OHODNOCENÍM

Podle znaleckého posudku vytvořeného dne 20. 11. 2014 je reálná cena produktu aDuCID 79.577.390 Kč. 

Společnost mimo uvedený produkt aDuCID a osobních automobilů pořízených na leasing neeviduje žádný majetek s výrazně 

rozdílným tržním a účetním oceněním.

 

DLOUHODOBÉ MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI 

 

4. VLASTNÍ KAPITÁL
 
ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU

Valná hromada ze dne 30. 6. 2014 schválila úhradu ztráty z minulých období ve výši 7.110 Tis. Kč z nerozděleného zisku z 

minulých období. 

Valná hromada ze dne 30. 6. 2014 schválila rozhodnutí představenstva společnosti o zrušení zákonného rezervního fondu ve výši 

10 mil. Kč. Tyto prostředky byly převedny do nerozděleného zisku. 

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.

název společnosti ZK Podíl Počet akcií Divid.v tis. Kč Podíl na běž. HV

anECT a.s. (Sr) 50 000 Eur 66 % 66 0 0

IT Trading s.r.o. 200 000 Kč 100 % 0 0

anECT PTY ltd. (austrálie) 10 auD 70 % 0 0

iCom Vision Holding a.s. 4 063 000 Kč 25,9 % 2 031 500 0 0

Běžné období Minulé obodbí

Základní kapitál 50 000 50 000

Vlastní akcie -50 000 -50 000 

rezervní a statutární fondy 1 000 11 000

rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 23 129 19 651

nerozdělený zisk minulých účetních období 202 421 199 532

Ztráta minulých účetních období 0 -7 109

Záloha na výplatu dividend -117 000

HV za účetní období 11 517

Vlastní kapitál celkem 121 067 223 074
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ZÁKLADNÍ KAPITÁL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

 

26. 12. 2012 došlo k odkupu 25 ks akcií od Ing. Miroslava nováčka. Vlastníkem akcií se stala společnost anECT a.s.. Společnost 

hlasovací práva spojená s akcií nevykonává ve smyslu ustanovení §161d a §186e obchodního zákoníku. Pořizovací cena 

vlastních akcií činila 50 060 tis. Společnost v souladu s účetním standardem č. 012 vykazuje hodnotu pořízených vlastních akcií 

v rozvaze v položce základní kapitál a tím dochází k vykazování záporné hodnoty základního kapitálu.

 
POHYBY V KAPITÁLOVÝCH FONDECH

5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 
 
POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ BEZ ZÁLOH PO LHŮTě SPLATNOSTI

Druh akcií Počet akcií nominál. hodnota nesplacené akcie

na jméno 100 500 tis. Kč 0

Položka Částka

Výsledek hospodaření za rok 2014 (+zisk, -ztráta) 11 880

Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu v roce 2014 -10 000 

Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů v roce 2014 0

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

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

Výplata dividend (-) čerpání zisku minulých let -117 000

               (v tis. Kč)

Počet dnů po splatnosti Kč

ve splatnosti 126 939

do 30 dnů 5 592

31-60 0

61-90 0

91-180

181 a více 1 488

Celkem 134 019 

               (v tis. Kč)

34



ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ BEZ ZÁLOH PO LHŮTě SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ K PODNIKŮM VE SKUPINě

ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ K PODNIKŮM VE SKUPINě

 

 

Běžné obchodní vztahy v průběhu roku společnost udržuje pouze se společností anECT (Sr). 

Společnost eviduje 67 mil Kč, jako závazek z titulu zápůjčky ke společnosti anECT holding. a.s.. 

 

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z TITULU UPLATNěNÍ ZÁSTAVNÍHO A ZAJIŠTOVACÍHO PRÁVA 

Účetní jednotka nemá žádné závazky a pohledávky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva, mimo závazku ze 

zajištěného nákupu uSD - viz odstavec níže. 

 

ZÁVAZKY NESLEDOVANÉ V ÚČETNICTVÍ  A NEUVEDENÉ V ROZVAZE 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 budoucí závazek plynoucí ze zajištění nákupu uSD. K nákupu dojde v termínech 31. 3. 2015, 

30. 6. 2015 a 30.  9. 2015. Linka zajištěná směnkou uCB. Tento nákup je zajištěn směnkou.

Počet dnů po splatnosti Kč

ve splatnosti 85 280

do 30 dnů 6 579

31-60 0

61-90 10

91-180 8

181 a více 42

Celkem 91 919

Kč

anECT  a.s. (Sr) 17 515

IT Trading s.r.o. 0

iCom Vision Holding a.s. 0

               (v tis. Kč)

Kč

anECT  a.s. (Sr) 12

IT Trading s.r.o. 0

iCom Vision Holding a.s. 0

               (v tis. Kč)
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6. REZERVY 
Stav účetních rezerv k 31. 12. 2014 na níže uvedených projektech činí: 

Produkt aluCID 10 290

Produkt aDuCID 10684 

rezerva na reklamace 901

rezerva na přecenění servisních skladů 2 676

rezerva na servisní sklad (pořízení do 2011) 6 489

rezerva na servisní sklad (pořízení 2012) 2 880

rezerva na servisní sklad (pořízení 2013,2014) 2 402
rezerva na investice managementu 6 076
Celkem 42 397

Všechny rezervy jsou vytvořeny ve výši 100 % zůstatkových cen.

Účetní jednotka neeviduje žádné potencionální ztráty,  na které nebyla v účetnictví vytvořena rezerva.

7. VÝNOSY ZA BěŽNÉ OBDOBÍ

8. INFORMACE O NÁKLADECH NA ODMěNY AUDITORSKÉ ČINNOSTI 
Za zákonný audit byla zaplacena částka 160.000 Kč.

 

9. VÝDAJE VYNALOŽENÉ V PRŮBěHU ÚČETNÍHO OBDOBÍ NA VÝZKUM A VÝVOJ
V roce 2014 byl ukončen vývoj produktu aluCID. Tato platforma vývoje byla uzavřena. Společnost nadále pracuje na vývoji 

produktu aDuCID. 

na vývoj projektu aDuCID bylo v průběhu účetního roku vynaloženo 6.953 tis. Kč. K 31. 12. 2014 není dokončena komerční 

verze produktu aDuCID. V současné době se pracuje na dokončení pilotní verze.

               (v tis. Kč)

Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí

Tržby za prodej zboží 131 132 103 287 27 845 150 530 121 730 28 800

Tržby z prodeje materiálu 31 31

Tržby z prodeje služeb 343 006 329 184 13 822 320 654 305 252 15 402

Tržby z prodeje majetku 162 162 1 186 1 186 0

ostatní výnosy 10 457 10 457 17 803 17 803 0

Celkem 484 757 443 090 41 667 490 204 446 002 44 202

Sledované období Minulé období
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10. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ 
ZÁVěRKY 
Společnost realizuje kroky vedoucí k prodeji společnosti iCom Vison Holding.
Společnost anECT a.s. přijala dne 13. 3. 2015 jako společnost rozdělovaná rozdělením odštěpením prohlášení, že souhlasí 
s rozdělením odštěpením nástupnických společností a rozdělované společnosti. 
 

11. INFORMACE, KTERÉ NEJSOU VYKÁZÁNY V ROZVAZE 
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.
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