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Pololetní zpráva společnosti 

ZONER software, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za hospodářský rok 2009 

(období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva 

 

V Brně dne 30. 4. 2010 
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1. Základní údaje o emitentovi 

1.1. Obchodní firma:   ZONER software a.s. 

Ulice:    Nové sady 583/18 

Obec:    Brno 

PSČ:    602 00 

1.2. Datum vzniku společnosti a registrace: 17. září 1993 

Společnost je Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

oddíl B, vložka 5824. 

1.3. Identifikační údaje 

IČ: 494 37 381 

DIČ: CZ494 37 381 

1.4. Právní forma: akciová společnost 

1.5. Předměty podnikání: 

Rozhodující předmět činnosti:  

- poskytování software 

- obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- automatizované zpracování dat 

- reklamní činnost 

- vydavatelská činnost 

- zprostředkovatelská činnost 

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 

1.6. Emitovaný cenný papír 

ISIN: CZ0003501660 

Jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč 

Datum emise: 1. 10. 2009 

Doba splatnosti: 5 let 

Úrokový výnos: 10 % p. a. 

Podoba: zaknihovaná 

Forma: na doručitele 

Objem emise: 200.000.000,- Kč 

Počet kusů: 20.000 kusů 

1.7. Práva, výnosy a splatnost dluhopisů 

Prospekt byl schválen spolu s emisními podmínkami Dluhopisů rozhodnutím ČNB č. j. 

2009/6495/570 ze dne 26. srpna 2009, které nabylo právní moci dne 27. srpna 2009. 

Z emise je k 28. 2. 2010 upsáno 7.090 ks obligací v nominální hodnotě 70.900.000 Kč. 

Emise tohoto cenného papíru bude splacena 30. 9. 2014. 

2. Základní kapitál společnosti 
2.1. Akcie: 

Počet kmenových akcií na jméno: 20.000.000 kusů 

Jmenovitá hodnota: 1,- Kč 
2.2. Základní kapitál 

20.000.000,- Kč 
Základní kapitál byl zcela splacen. 

3. Statutární a dozorčí orgány k 28. 2. 2010 
3.1. Představenstvo 

předseda:  Ing. Milan Behro, Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00 
3.2. Dozorčí rada 

předseda:   Ing. Monika Bednaříková, Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00 

člen:   RNDr. Jan Materna, Ph.D., Praha 3, Na Balkáně 1361/28, PSČ 130 00 

člen:   Ing. Miroslav Klimčík, Liptovský Mikuláš, 1. mája 1945/53, PSČ 031 01 
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4. Podnikatelská činnost společnosti 

4.1. Stav a vývoj podnikatelské činnosti 

Za první pololetí hospodářského roku 2009 společnost dosáhla výnosů ve výši 55 mil. Kč, 

provozního výsledku 7,4 mil. Kč a hospodářského výsledku ve výši 3 mil. Kč, zaměstnává 57 

zaměstnanců. Společnost podniká ve svých stávajících zaběhnutých podnikatelských 

činnostech. Pokračujeme v plnění dlouhodobé strategie v investici do růstu softwarového 

oddělení s cílem zvýšení tržeb z prodeje software do zahraničí. 

4.2. Srovnání s rokem 2008 

V porovnání s prvním pololetím roku 2008 společnost dosáhla menších výnosů o 3,3 mil. Kč 

(-5,7%), nicméně zvýšila provozní výsledek o 1,4 mil. Kč (+23%) a hospodářsky výsledek se 

zvýšil o 1,2 mil. Kč (+70%). Počet zaměstnanců se navýšil o 6 (+12%). 

4.3. Důležité faktory ovlivňující podnikatelskou činnost 

V 1. pololetí hospodářského roku 2009 došlo k velkému ekonomickému poklesu a k růstu 

nezaměstnanosti, na druhou stranu klesaly úrokové sazby a míra inflace. Meziroční vývoj 

objemu produkce je výrazně ovlivněn prohlubováním ekonomické krize v České republice. 

Došlo také k dalšímu zostření konkurenčního prostředí. Společnost díky situaci na trhu 

investovala do kvalitních a levných zaměstnanců. Obchodní a marketingové oddělení 

aplikovalo nové marketingové metody, zlevnila se inzerce. Pořizování nových technologií je 

rovněž za nízkou cenu. Vývoj EUR a USD vůči Kč nijak výrazně neovlivňuje podnikání 

společnosti ani výsledky hospodaření.  

4.4. Předpokládaný vývoj v druhém pololetí hospodářského roku 2009 

Ve 2. pololetí je očekáván další ekonomický pokles, i když už pouze mírný, ale 

nezaměstnanost by se měla dále zvyšovat a v případě pesimistického odhadu by koncem roku 

mohla atakovat psychologickou hranici 10 %, což jsou faktory, které mohou sice nepřímo, ale 

negativně ovlivnit i trh se softwarem. Na druhé straně je možné počítat s dalším snižováním 

inflace, a obchodně může pomoci očekávaná stagnace nebo i mírné snížení úrokových sazeb.  

Hospodářský výsledek společnosti za 1. pololetí hospodářského roku 2009 ve výši cca 3 mil. 

Kč se zatím vyvíjí podle očekávání, ve srovnání s pololetím roku 2008 se jedná o zlepšení 

téměř o 70%. Největší podíl na tomto výsledku má zejména internetové oddělení, které 

přispívá 50% obratu, největší růst se dle pololetních výsledku očekává v oddělení 

vydavatelství, kolem 35%. I ve 2. pololetí by se měl hospodářský výsledek vyvíjet podle 

očekávání v souladu s plánem. Očekáváme, že výnosy za celý rok 2009 budou o minimálně 

5% vyšší v porovnání s předcházejícím rokem, plánujeme výnosy 115 mil. Kč, provozní 

výsledek plánujeme přes 14 mil. Kč a hospodářský výsledek 3 mil. Kč. 

Přiložené výkazy jsou v souladu s IAS. 

5. Přijaté úvěry a půjčky 

Ke dni 28. 2. 2010 činila nesplacená jistina přijatých úvěrů a půjček 29.538 tis. 

Kč, z toho 8.498 tis. Kč jsou krátkodobé půjčky. Společnost splácí veškeré přijaté úvěry a 

půjčky spolu s jejich příslušenstvím v souladu se stanovenými splátkovými kalendáři. 

6. Řízení o konkurzu či vyrovnání 

Společnost není v řízení o konkurzu či vyrovnání. 

7. Pozastavení činnosti společnosti úředním rozhodnutím 

Společnosti nebyla pozastavena činnost úředním rozhodnutím. 

8. Soudní a obchodní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 

5 % čistého obchodního majetku (vlastního kapitálu) emitenta 

Společnost nevede žádný takovýto soudní nebo obchodní spor. 

9. Osoba odpovědná za pololetní zprávu 

Osobou zodpovědnou za pololetní zprávu společnosti je předseda představenstva 

společnosti ing. Milan Behro. 
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10. Prohlášení 

Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady a ředitelů společnosti nebyl 

odsouzen pro trestný čin majetkové povahy. Prohlašujeme, že údaje uvedené v této pololetní 

zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a 

správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány. 

 

V Brně dne 30. 4. 2010 

 

 

Ing. Milan Behro - předseda představenstva 


















