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1. Základní údaje o společnosti 

 
Název:   ZONER software, a.s. 
Sídlo:   Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, Česká republika 
IČ:   494 37 381 
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 5824. 
Datum založení:  17. 9. 1993 
Právní forma:   akciová společnost 
Rozhodné právo: české právo 
Kontaktní informace: telefon:  +420 543 257 244 
    www: www.zoner.eu 
    e-mail: info@zoner.eu 

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 
 
Významné události ve vývoji společnosti  
 
V roce 2009 došlo ke změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou 
společnost a to ke dni 1. dubna 2009. Zároveň došlo ke změně základního kapitálu. Základní 
kapitál společnosti činí v současné době 20.000.000,- Kč a je rozdělen na 20.000.000 ks 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Jediným 
akcionářem společnosti je Ing. Milan Behro. Práva spojená s těmito kmenovými akciemi se 
řídí stanovami společnosti a platným zněním obchodního zákoníku. 
 
K 1.10. 2009 došlo k emisi dluhopisů společnosti v celkovém objemu 200 mil Kč s nominální 
hodnotou 10.000,- Kč za kus, úrokovým výnosem 10% p.a. a splatností 30.9.2014 (ISIN 
CZ0003501660). K datu účetní závěrky bylo upsáno a splaceno celkem 7.205 kusů 
dluhopisů. Tyto dluhopisy byly k datu emise přijaty k obchodování na Burze cenných papírů 
Praha a následně pak k 8. 6. 2010 byly dluhopisy přijaty k obchodování na RM-Systém, 
českou burzu cenných papírů. V řádném termínu vyplatila společnost po datu účetní závěrky 
veškeré své závazky plynoucí z úrokového výnosu majitelům upsaných dluhopisů. 
 
Investice 
 

V tomto hospodářském roce nebyly realizovány žádné významnější investiční záměry. 
 
Konsolidace  
 
Společnost nesestavila konsolidovanou účetní v závěrku v souladu s požadavky IAS 27 z 
důvodu připraveného prodeje všech dceřiných společností v časovém horizontu nejpozději 
do konce následujícího účetního období. 

http://www.zoner.eu/


2. Přehled podnikání v hospodářském roce 2009 (01. 9. 2009 - 31. 8. 2010) 
 

Společnost ZONER software, a.s. podnikala v daném období v těchto oblastech: 
 

- webhostingové služby, elektronická pošta 
- registrace a správa domén 
- inshop – internetový obchod pro české i  zahraniční zákazníky 
- služby v oblasti certifikátů a elektronického podpisu 
- vydávání knih pod hlavičkou ZONER PRESS 
- vývoj a prodej grafického software 
- vývoj antivirového software    
 

Tržby v posledních třech letech jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč): 
         

 2009 2008 2007 

Tržby za prodej zboží 2412 1179 2272 

Tržby z prodeje 
internetových služeb 

69775 69792 66135 

Tržby z prodeje software 20246 20127 25283 

Tržby z prodeje ZONER 
Press 

15563 12823 11886 

Tržby za nájemné 
vč.služeb 

4807 5284  

Celkem 112803 109205 105576 

 

Společnost v období fiskálního roku prošla druhým rokem celosvětové hospodářské krize. I 
toto období překonala nastupujícím růstem celkových tržeb společnosti v porovnání 
s předcházejícím rokem přibližně o 3,4%. Oddělení prodeje software i internetových služeb 
zaznamenalo přibližně stejné tržby v porovnání s předcházejícím obdobím, ale oddělení 
Zoner Press mělo tržby vyšší o 21%. Změnou principů fungování trhu prošlo marketingové a 
obchodní oddělení softwarové divize strategickými změnami a zaměřilo se na přímý 
marketing a prodej koncovým uživatelům. Touto strategickou změnou v oblasti vývoje a 
prodeje vlastního software si společnost připravila všechny předpoklady pro růst tržeb 
v dalším období. 
 
Webhosting a správa domén: Oblast je charakterizována prudkým konkurenčním bojem 
všech poskytovatelů, kteří se ve snaze získat a udržet zákazníka uchylují k dalším slevám a 
snižováním cen. Pro koncového zákazníka se při zachování nebo dokonce i rozšíření služeb 
cena snížila až o několik desítek procent. I přes tento směr oddělení roste jak do počtu 
zákazníků, tak ve výnosech s udržením zisku. Oddělení úspěšně prodává nový produkt pro 
publikaci webových stránek – Zoner inPage. 
  
Prodej SW:  V oblasti obchodní se podařilo udržet pozice na domácím trhu a nejvýznamnější 
skutečností byl zejména další rozvoj mezinárodních obchodních aktivit. Společnost uzavřela 
řadu smluv s významnými odběrateli v zahraničí, které by se měly plně projevit na růstu tržeb 
v dalších obdobích. Oddělení uvedlo novou verzi svého stěžejního produktu Zoner Photo 
Studio 12. 
 
Vydavatelství ZONER press: Po pěti letech od vzniku tohoto oddělení se vydavatelství 
úspěšně etablovalo na poli vydávání odborné literatury se zaměřením na oblast grafiky, 
webhostingu, webdesignu, programování a zejména fotografování, kde zaplnilo mezeru na 



trhu několika desítkami titulů a stalo se tak lídrem v této oblasti. Vydavatelství zařadilo novou 
úspěšnou edici z oblasti Mangy, čímž opět zaplnila mezeru na trhu. 
 
Vývoj antiviru: V novém oddělení realizujeme výzkum a vývoj Zoner AntiViru, který je 
finančně podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci programu IMPULS. 
Příjmy oddělení nejsou žádné a ani nejsou plánovány do dalšího fiskálního roku.  
 
Finanční vyjádření vývoje výkonnosti, činnosti a stávajícího hospodářského postavení jsou 
uvedeny v přílohách. 
 

Organizační struktura společnosti 
Společnost je rozdělena na divize, jejichž výnosy i náklady jsou sledovány samostatně. 
Režijní náklady a jiné náklady, které nejsou přímo přiřaditelné jednotlivým divizím, jsou 
rozdělovány pomocí dělícího klíče.  
Ve společnosti byly v tomto období následující divize: 

- divize software 
- divize internetových služeb 
- divize vydavatelství ZONER Press 
- divize antiviru 

 
 
Personální oblast a aktivity v pracovněprávních vztazích 
 
Vývoj stavu pracovníků a mzdových nákladů v posledních třech letech (v tis. Kč): 
 

   
 Stav 

k 31.8.2010 
Stav 
k 31.8.2009  

Stav 
k 31.8.2008  

Průměrný počet zaměstnanců 63 56 50 
Z toho řídící pracovníci 5 5 5 
Mzdové náklady 14361 12928 10577 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

 4853 4318 3710 

Sociální náklady         1084 821 481 
Osobní náklady celkem 20298 18067 14768 
 
 

V oblasti personální je vývoj charakterizován dalším rozšiřováním všech oddělení. Celkový 
průměrný počet zaměstnanců se zvýšil a dosáhl čísla 63, ke konci hospodářského roku již 
přesáhl počet pracovníků (včetně brigádníků na částečný úvazek) 65 osob.  
 
Společnost se v poslední době potýká se stále se zhoršující situací na pracovním trhu v Brně 
a okolí. S příchodem dalších, zejména zahraničních, společností z oblasti IT do 
jihomoravského regionu se zvýšil zájem o IT odborníky. Tím vzrůstá tlak na stávající 
zaměstnance ze strany nejrůznějších agentur a zprostředkovatelů. Na druhé straně je třeba 
konstatovat, že i přijímání nových zaměstnanců je stále náročnější. 
 
Mzdové náklady se zvýšily, zkvalitnila se také další péče o zaměstnance. To vedlo k  
stabilizaci pracovního kolektivu, která je základem pro trvalý rozvoj firmy i k vybudování jejich 
loajality k firmě. 
 
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
Aktivy v oblasti výzkumu a vývoje se soustřeďují zejména do divize Software a divize 
Antivirus. V rámci divize Software v průběhu roku 2009 pokračoval prodej stávající verze 
produktu – ZONER PhotoStudio 11, v průběhu fiskálního roku byla na trh uvedena také 



zdokonalená verze programu s označením 12. Ta znamenala další výrazné zkvalitnění 
produktu. Vývojové a výzkumné aktivity divize se soustředily na nově připravovanou verzi 
programu 12, pokračovaly také přípravné práce na verzi 13 a nadále probíhal také základní 
výzkum. Divize Antivirus nadále pracuje na vývoji zcela nového produktu. 
 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
Vzhledem k charakteru činnosti společnosti nejsou vyvíjeny žádné mimořádné aktivity 
v oblasti ochrany životního prostředí. Likvidace odpadů probíhá v souladu s platnými 
předpisy České republiky. 
 
Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni 
V měsíci říjnu 2009 společnost uvolnila novou verzi programu Zoner Photo Studio 12. Tato 
novinka přinesla řadu vylepšení stávajícího produktu i mnoho nových funkcí v oblastech 
uživatelského rozhraní, grafických nástrojů, práce s informacemi o jednotlivých fotografiích, 
práce se zeměpisnými souřadnicemi GPS, tvorby DVD prezentací, zpracování RAW souborů 
a podporu nových grafických formátů včetně importu. 
 
Předpokládaný vývoj společnosti 
Na rok 2010 je plánován další stabilní růst tržeb i zisku společnosti. Firma očekává také další 
nárůst počtu zaměstnanců za účelem dalšího rozvoje dosavadních aktivit. Není vyloučen ani 
outsourcing některých procesů, zejména vzhledem k stále komplikovanějšímu získávání 
nových zaměstnanců v sídle firmy. Očekává se uvedení nové verze programu Zoner Photo 
Studio 13, na jejímž vývoji se pracovalo již v roce 2009. V roce 2010 bude opět kladen důraz 
zejména na rozvoj nových obchodních aktivit, kromě klíčových trhů v USA, UK například v 
jednotlivých zemích Asie a rovněž v Německu, Itálii, Rusku a Francii. 
 
Jsme plně oprávněni se domnívat, že v roce 2010 bude akcelerovat dynamika růstu 
společnosti, a to ke spokojenosti investorů i zaměstnanců společnosti. 
 

3. Organizační struktura skupiny 
 
Společnost je ovládána jediným akcionářem, který je současně i jediným členem 
představenstva společnosti a generálním ředitelem. Jediný akcionář současně vlastní podíly 
v následujících společnostech:  
 

Hlavní akcionář: Ing. Milan Behro, Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00 
Podíly emitenta v ovládaných a řízených osobách:  

ČR: 
100% EXPLORER a. s. (IČ: 267 26 653, Praha 3, V domově 2380/52, 
PSČ 130 00) 
5% ZONE1, a.s. (IČ: 282 65 866, Brno, Nové sady 583/18, PSČ 
602 00) 
100% Institut moderního vzdělávání, o.p.s. (IČ: 282 79 727, Brno, 

Soukenická 973/2, PSČ 602 00) 
Zahraničí: 
100%  ZONER s.r.o., Kopčianská 94, 851 01Bratislava, Slovensko 
60% Zoner L.L.C., Suminoe-ku, Kohama 2-4-21, 559-0001 Osaka, 
Japonsko 
95% ZONER, k.f.t., Kiss János utca 7/A, H-9022 Györ, Maďarsko 
100% ZONER GmbH, Hauptstrasse 24, Wien, Rakousko 
60% ZONER Sp. z o.o., Moniuszki 4,43 400 Cieszyn, Polsko 

 
 
 
 



Propojené osoby, které vlastní nebo řídí jediný akcionář společnosti: 
100% ZONER software, a.s. – předseda představenstva, jediný 
akcionář) 

 100% EuroHost s.r.o. (IČ: 607 53 561, Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 
602 00) – jednatel, jediný společník 
100% GeaCert, s.r.o. (IČ: 276 95 719, Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 
602 00) – jednatel, jediný společník 
95% ZONE1, a.s. (IČ: 282 65 866, Brno, Nové sady 583/18, PSČ 
602 00) – předseda představenstva, hlavní akcionář 
Plazík, s.r.o. (IČ: 257 93 951, Praha 4, Branická 43, PSČ 140 00) 
jednatel 

   Zahraničí: 
   100 % ZONER, Inc., 51 Georgetown Dr., Dallas, GA 30132, USA 
 
Společnost není významně závislá na žádné z výše uvedených propojených osob. 
 
Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 
 
4. Hlavní akcionář, statutární a kontrolní orgány a osoby s řídící pravomocí 
                                      
Valná hromada a její rozhodování 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Zasedání se koná nejméně jednou za rok 
a svolává jej představenstvo. Rozhodování valné hromady se řídí platnými stanovami 
společnosti a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Vzhledem ke skutečnosti, že 
společnost ovládá jediný akcionář, nahrazuje jednání valné hromady jeho rozhodnutí. 
 
Statutární orgán společnosti 
Statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem, je 
představenstvo. Představenstvo je voleno a odvoláváno dozorčí radou. Tím je zajištěna 
určitá míra kontroly nad případným možným zneužitím pravomocí statutárním orgánem, 
který je tvořen jediným členem – předsedou představenstva, který je zároveň jediným 
akcionářem. 
 
Předseda představenstva – jediný člen:  
Ing. Milan Behro, r.č. 690403/7998 
Brno - střed, Nové Sady 446/6, PSČ 602 00 
den vzniku funkce:  1. dubna 2009 
 
V činnosti osoby s rozhodující pravomocí – předsedy představenstva, který je zároveň 
generálním ředitelem, nedošlo žádnému střetu zájmů. 
 
Kontrolní orgán společnosti 
Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a 
uskutečňování podnikatelské činnosti, je tříčlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je volena a 
odvolávána valnou hromadou. 
 
Dozorčí rada: 
Ing. Monika Bednaříková - Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00 – předseda 
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 – člen 
Den vzniku funkce: 1. dubna 2009 
 
V činnosti členů dozorčí rady nedošlo v průběhu sledovaného období k žádnému střetu 
zájmů. 
 



Rozhodování orgánů společnosti a jednání za společnost 
Za společnost je oprávněn jednat a listiny podepisovat samostatně předseda 
představenstva. Veškeré rozhodování statutárních a dozorčích orgánů probíhá v souladu se 
stanovami společnosti a platnými ustanoveními obchodního zákoníku. K rozhodnutí orgánu 
je třeba nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. 

 
Principy odměňování 
Principy odměňování osob s řídící pravomocí emitenta se řídí platnými stanovami 
společnosti. Jedná se o statutární orgán – jediného člena představenstva – generálního 
ředitele, jehož odměnu schválila valná hromada společnosti paušální výši 50 tisíc korun 
ročně. Z pracovně právního poměru vyplývá řídící osobě odměna 237 tisíc korun ročně. 
 
Principy odměňování osob kontrolních orgánů emitenta se řídí platnými stanovami 
společnosti. Jedná se o 3 člennou dozorčí radu, jejíž odměnu schválila valná hromada 
společnosti paušální výši souhrnně 60 tisíc korun ročně. Z pracovně právního poměru 
obdrželi členové odměnu souhrnně 477 tisíc korun ročně. 
 
5. Zásady a postupy vnitřní kontroly 
 
Za ustavení a kontrolu pravidel pro řízení rizik u společnosti odpovídá představenstvo 
společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že jediným členem představenstva je generální 
ředitel, dochází k přímé kontrole veškerých rozhodovacích procesů a případných rizik 
statutárním orgánem společnosti. Veškerá rozhodnutí podléhají přímému schválení 
statutárního orgánu. Stejně tak jsou přímo kontrolovány veškeré účetní operace a výkazy. 
 
6. Státní, soudní a rozhodčí řízení 
 
Společnost nevede žádné státní, soudní a rozhodčí řízení za sledované období, která by 
mohla mít nebo v nedávné době měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost 
společnosti. 
 
7. Významné smlouvy 

 
Kromě smluv z běžného podnikání neuzavřela společnost ani žádná propojená osoba žádné 
významné smlouvy ve sledovaném účetním období. 
 
8. Odměny auditora 
 
Audit společnosti provádí AUDIS AZ s.r.o., Ing. Anna Zavadilová, sídlem Vídeňská 122, 
Brno, 619 00, IČ: 26953919, Dekret KAČR č. 447. 
 
Ve fiskálním účetním období byly účtovány tyto odměny za jednotlivé služby: 

- povinný audit 2009, 110.000,- Kč 
- ověření finančního vypořádání poskytnuté dotace (ZAV), 30.000,- Kč 

 
9. Kodex řízení a správy společnosti 

V uplynulém účetním období žádný kodex společnost nedodržovala, neboť jí to žádné 
závazné nařízení neukládá. Nicméně se společnost chystá v budoucnosti takový kodex 
vytvořit a dobrovolně se jím řídit.  Vzhledem k nedávné transformaci společnosti na akciovou 
společnost se kodex řízení a správy společnosti v současnosti zpracovává. 
 
 
 
 





ZPRÁVA NEZÁ VISLÉHO AUDITORA 
o ověření roční účetní závěrky obchodní společnosti 

ZONER software, a.s., IČO: 49437381 
se sídlem v Brně, Nové sady 583/18 

k 31. srpnu 201 O 

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ZONER software, a. s., tj. rozvahu k 31. 8. 201 O, 
výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích za období 
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 201 O a výkaz o úplném výsledku k 31. 8. 201 O a přílohu této účetní závěrky, včetně 
popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti ZONER software, a. s. jsou uvedeny 
v bodě 1 přílohy této účetní závěrky . 

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 
ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti ZONER software, a. s.. Součástí této 
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit 
a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů české republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 
normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách 
a skutečnostech uvedených v účetní závěrce . Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně 
posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné 
zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli 
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho 
výroku. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti 
ZONER software, a. s. k 31. 8. 201 O a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků 
za účetní období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 201 O v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 
ve znění přijatém EU. 

V Brně, dne: 22.12.2010 

-

Ověření provedl: AUDIS AZ s. r.o. 

Přílohy: 

Brno, Kšírova 92 

osvědčení č. 447 KAČR 

Roční účetní závěrka 

Výpis z obchodního rejstříku 

1m 
Nezávislý auditor: Ing. Anna Zavadilová 

osvědčeníč.517 
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Oznac.

a

PASIVA

b

óíSlo

řádku

BěŽné úÓetní období

5

MinUlé období

6

PASIVA CELKEM 067 163 766 130 228
Vlastní kapitál 068 26 976 24 044

AI Základni kapitál 069 20 000 20 000
A.t. 1 Základní kapitál 070 20 000 20 000
A. t. 2. Vlastní akcie a Vlastní obchodní podíly C) 071 0 0

4.t.3 Změny Základního kapitálu (+/-) 072 0 0

,A.t.4 072a

A. il. KapitáloVé fondy 073 -3 308 I
A. ll. 1 Emjsní aŽio 074 0 0

A. il. 2. ostatní kapitáloVé fondy 075 I I
A. il. 3. oceňovací rozdÍIy Z přeceněni majetku a záuazkŮ (+l-) 076 -82 0
Ail4 oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 -3 235 0
A.il.5 O77a

A. 1il. ReZeruní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze ZiskU 078 4 000 4 000
A. ilt. 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 4 000 4 000

l|. 2 statutární a ostatní fondy 080 0 0

A. ilI. 3 080a

Výsledek hospodaření minulých let 081 36 1 276
A. tv. 1 Nerozdělený zisk minulých lel 082 36 1 276
AIV2 NeUhrazená ztráta minulých let C) 083 0 0

A. tv. 3 083a

Výsledek hospodařeni běŽneho účetniho období (+/-) 084 6 248 -1240
A. V. 2. 084a

B. Cizí zdroje 085 í 19 756 90 520
B.t Rezervy 086 0 0

8. 1. 1 ReZeruy podle zvláštnich práVních předpisů 087 0 0

8.t.2 Rezerua na důchody a podobné záVazky 088 0 0

8.t.3 ReZerVa na daň Z příjmú 089 0 0

8.t.4 ostatní rezeruy 090 0 0

l. 5.

íll

090a

Dlouhodobé závazky 09í 72362 675
B. il.1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0

B.|.2 závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0

B. l.3 závazky - podstatný VliV 094 0 0

B. l.4 závazky ke společnÍkŮm' členům druŽstva a k úČastníkům sdruŽení 095 0 0

B. il.5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0

Bil6. Vydané dluhopisy 097 72 050 0

B.il.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0

B.il.I Dohadné účty pasiVní 099 0 0

B. il.9 Jiné závazky 100 312 633
B. il.10. odloŽený daňový závazek 101 0 42

B lt. 11 1O1a

(,

ť7 íffiM
a;ffiw{or. - '\- Ě'w" - c\D\ "'c'oni e'"/

n7



označ'

a

PASIVA

b

čÍslo

řádku

BěŽné účetní období

5

N/]inulé období

o

B. ilt Krátkodobé záVaZky 102 í9 534 58 624
B. ilt. 1 ZáVazky z obchodních Vztahů 103 10 171 5 182
B. ilt.2. závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0

B. ilt.3. Závazky' podstatný VliV 105 0 0
B. Iil.4 závazky ke spoleěníkům, členům druŽstva a k úČastníkům sdruŽení 106 294 294
B ilt 5 ZáVazky k zaměstnancům 107 962 96í
B. ilt.6. závazky ze sociálnÍho Zabezpečeni a Zdravotního pojištění '108 559 429
B. ilt. 7 Stát _ daňové závazky a dotace 109 803 2052
B ill 8 Krátkodobé přijaté zálohy í10 229 96
B ilt Vydané dlUhopisy 111 -2 010 0
B ilt 10 Dohadné účty pasivní 112 400 3
B, ilt 11 Jiné záuazky 113 8 126 49 607
B ilt 12 113a

BIV Bankovní ÚVěry a Výpomoci 114 27 860 31 221
B. tv. 1 Bankovní úVěry dloUhodobé 115 19 360 22720
B. tv. 2 Krátkodobé bankovní Úvěry 116 I 500 t:J't
B. tv. 3. Krátkodobé finanční Výpomoci 117 0 0
B IV4 117a

c. I casoVé rozlišení 118 17 034 15 664
c.t. 1 Výdaje příštích období 119 99 0
c.t.2 Výnosy příštich období 120 16 935 15 664
c. l. 3. 12Oa

/1t.u zav6o\

Í-mgre t
1*"ffiffis,

Sestaveno dne:

18 12 20'l 0

Podpisový záZnam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisouý záznamfyzické osoby, která je účetní jednotkou

lng. Milan Behro, jednat*--- ^ )I /- \
PráVní forma Účetní jednotky

Akciová společnost

Předmět podnikání

Poskýování softwaIe' Vydavatelství

Pozn
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PříIoha k účetní závěrce
ZONER software, o.s.

k 31. 8. 2010

Příloha je zpracována v sou|adu s Mezinárodními účetními standardy. Údaje přílohy vycházejí z účetních
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů' které
rná účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Přílohaje zpracovátazaičetní obdobípočínajícídnem l.záŤí2009 akončícídnem31. srpna20l0.

obsah přílohy
obecné údaje
1. Popis Účetní jednotky
2. Majetková či smluvnÍ spoluÚčast Účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá peněžitá čijiná plnění

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a zpťlsoby oceňování
1. ZpŮsob ocenění majetku
2. opravné poloŽky k majetku
3' odpisování

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1' Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
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4.2. Základní kapitál

5' Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhŮtě splatnosti
5.2. Závazky po lhŮtě splatnosti
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Příloha k účetní závěrce
ZONER software, a.s.

k31 8 2010

obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

obchodní firma : zoNER software, a.s.

Sídlo: Nové sady 583/18, Brno, 602 00

Právní forma: akciová spoleČnost lČo: 49437381

Rozhodující předmět ěinnosti: Automatizované zpracování dat
Dodávky a poradenství v oblasti software
Vydavatelská činnost

Datum vzniku společnosti: 17.9.1993

Společnost je zapsaná obchodním rejstřÍku' vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5824'

SpoleČnost byla zaloŽena jako spoleČnost s ručením omezeným. Dne 1 . 4' 2009 byla zapsána
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vloŽka 12008 změna právnÍ formy na
akciovou společnost. Základní kapitál byl navýŠen na 20.000.000 Kč a je rozdělen na 20"000.000 ks
kmenových akciÍ na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě '1,- Kč. Jediný akcionář je lng. Milan
Behro. Práva spojená s výŠe uvedenými kmenovými akciemi se řÍdí stanovami společnosti a platným
zněnÍm obchodního zákoníku.

Statutárn ím orgánem je představenstvo.
Předsedou představenstva je lng. Milan Behro, který jedná jménem společnosti ve vŠech věcech.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady: Monika Bednaříková
Člen dozorčí rady: RŇDr. Jan Materna, Ph.D.
Clen dozorčí rady: lng. Miroslav Klimčík

organizaění struktura účetní jednotky a jeji zásadní změny v uplynulém
Společnost je rozdělena na následujícÍ divize:

. divize software
r divize internetových sluŽeb
. divize vydavatelstvÍZoNER Press
o divize antiviru

Společnost nemá Žádné stálé pobočky.

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spoluúčast vyšši neŽ 20%

úěetním období:

. /t."-. .^ a;i,.. ;-

;'".. 1)"'

, 
'i,i t\

, =i
' -'-.." I ' Iil
,.,,

obchodní
společnost

SÍdlo Podíl VloŽený základní
kaoitál ořeoočtenÝ

PřeceněnÍ
ekvivalencí

Hodnota podílu po
ořecenění

Zoner s.r.o. Slovensko l00oÁ 168 + 1.546 L]14
ZONER L.L.C Jaoonsko 60oÁ 343 -J+J 0

ZONER Kft Mad'arsko 95% z t-) -219 53
ZONER GmbH Rakousko 99% 819 -879 0

ZONERSo.zoo Polsko 60% t85 185 0

ovládací smlouvy nebyly uzavřeny.



Příloha k účetní závěrce
ZONER software, a.s.

k 31. 8. 201 0

Zaměstnanci celkem Ztoho řídících
pracovníků

Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

Průměrný počet zaměstnancÚ 63 59 o tr

Mzdové náklady 14301 12928 2288 2136
odměny členům dozorčích orgánů společnosti 60 0 0 n

Náklady na sociální zabezpečení 4853 4318 778 726
Sociálni náklady 1 084 821 115 81
osobní náklady celkem 20298 18067 3181 2943

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

4. Poskytnutá peněŽitá čijiná plnění

PouŽívané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závérka společnosti byla zpracována v souladu s Mezinárodními Účetními
standardy IFRS.

1. Způsob ocenění majetku

Zásoby - nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou' coŽ je pořizovací cena, za kterou byly
zásoby pořízeny a náklady s pořízením souvisejÍcíjako je dopravné, clo a provize' Zásoby vytvořené
vlastnÍ činností se oceňují vlastními náklady tvořené přímými náklady. Pro Účtování o zásobách se
používá způsob B v souladu s českým ÚčetnÍm standardem č. 015'

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - je oceněn pořizovací cenou. D|ouhodobý hmotný a
nehmotný majetek vytvořený vlastní činnostÍ nebyl.

ocenění cenných papírů a podílů - ve sledovaném účetním obdobÍ firma vlastnila cenné papíry a
majetkové Účasti, které oceňovala pořizovacími cenami. Podle výsledků hospodaření dceřiných
společností s vyuŽitím přecenění metodou ekviva|ence.

Pohledávky a závazky - při vzniku se oceňují jmenovitou hodnotou, při nabytí za Úplatu pořizovací
cenou. Závazky se oceň uj í j menovttou hod notou.

/
PeněŽní prostředky a ceniny se oceňujíjejich jmenovitými hodnotami. L {-

-fa )) ')"/')r
/t;

Výše peněŽního a naturálního plnění stávaiícím členům oroánů
Druh p!něni Statutárních řídících dozorčích

běŽné
období

minulé
období

běŽné
obdobÍ

minulé
obdobi

běŽné
obdobi

minulé
období

Půičkv a úvěrv 2447 4000 0 0 0 0
Důchodové ořiooiiŠtěn í 0 0 0 0 0 0
Bezplatné užíváni os. auta 0 0 0 0 0 0
Jiné 0 0 0 0 0 0
Celkem 2447 4000 0 0 0 0



Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítává účetní jednotka na českou měnu kurzem
devizového trhu vyhlášen1im Čtla. V průběhu roku pouŽívá společnost pevný kurz, který je
aktualizován pravidelně k 1. dni v měsíci. Na konci ÚčetnÍho obdobíje majetek a závazky vyjádřený
v cizí měně přepočten na českou měnu kurzem vyhlášeným ČNa ke dnizávěrky.

2. opravné poloŽky k majetku

Příloha k účetní závětce
ZONER software, a.s.

k 31. B. 2010

3. odpisování

odpisový plán ÚČetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetníjednotka v interních
směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajÍcího
běŽným podmínkám jeho pouŽÍvání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Pro daňovó odpisy byla
pouŽita metoda zrychlených odpisů. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000 Kč je veden jako
zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. Drobný
dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000 Kč je účtován do nákladů společnosti na Účet 518 - ostatní
sluŽby.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků aztrát

1. Položky Významné pro hodnocení majetkové a finanění situace společnosti

't.1. Dlouhodobé bankovní úvěry

1'2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

odloŽená daňová pohledávka k 31'8. Činí 161 tis. Kč, je vypočtena z přechodného rozdílu opravných
poloŽek k pohledávkám. Původní daňový závazek, vycházející z rozdílu zůstatkových cen
dlouhodobého majetku Antiviru ve výši 66 tis. Kč byl zÚčtován' protoŽe k datu závěrky je majetek
Antiviru Účetně i daňově odepsán.

1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

opravné poloŽky k:
Zůstatek k 1.9. Tvorba Zúétování Zůstatek k 31.8.

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

zásobám
finančnímu maietku
oohledávkám - zákonnÉ 29 95 29 29 95 29
pohledávkám - ostatní 119 269 969 119 119 269 969 119

..o

Rok splatnosti Uvěrv celkem ' +-] ._ ýil

,/)\t
ť'f,-

!.]{! ;],]i! ť1

rlf!\

2016 19360 Úrok pohvblivÝ cca 6'5 oÁ i ť r'
r:l j:i

CELKEM 19360 " \'i a*r""

zz zY*4c,s

Důvod dotace Poskvtovatel BěŽné obd. Minulé obd.
Výzkum a vývoj antivirového programu Ministerstvo průmyslu a

obchodu
979 2905

Marketingová podpora produktu Zoner
Photo Studio 10

Ministerstvo průmyslu a
obchodu

393



Příloha k účetní závérce
ZONER software, a.s.

k 31. B. 2010

í.4. Emitované dluhopisy

Společnost emitovala dluhopisy na burse. K datu závěrky bylo celkem emitováno 7.205 ks dluhopisů
v nominální hodnotě 10.000'- Kč (lslN cZ0003501660), z tóto emise společnost vlastnÍ 190 dluhopisů'

2.Yýznamné události po datu účetní závérky

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Dne obsah změny Vliv změny na údaje
uvedené v Rozvaze

Vliv změny na údaje
uvedené ve Výkazu

ziskú a ztrát

PeněŽní vyjádření
změny

1.9.2010 odŠtěpení
podnikatelských
prostor v objektu
Soukenická 2

SníŽení hodnoty
budovy na základě
znaleckého posudku

0 3.234

Skupina majetku Pořizovací cena onrávkv Zůstatková cena
běžné
období

minulé
období

běžné
obdobi

minulé
období

běŽné
období

minulé
období

Pozemkv 10942 10942 0 0 10942 10942
Stavbv 76857 74462 7495 4935 69362 69527
Samostatné movité
věci a souborv m.věcí

28235 28226 27530 25214 705 3012

JinÝ DHM 0 0 0 0 0 0

Nedokončený DHM 4251 5629 0 0 4251 5629

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Skupina majetku Pořizovací cena oprávkv Zůstatková cena
běžné
období

minulé
období

běžné
obdobi

minulé
období

běŽné
období

minulé
období

Software 4020 112 1441 112 2579 0

oceniteIná oráVa 4503 4503 4503 4503 0 0

VÝsledkv vědecké čin. 0 0 0 0 0 0

Jiný DNM 0 0 0 0 0 0

NedokončenÝ DNM 6623 0 0 0 6623 0

BěŽné účetní období
Zahájeni Doba

trvání
Název majetku Splátky

celkem
První

splátka
Uhrazené
splátky

Neuhrazené splátky
solatné

do 1 roku oo 1 roce
14.3.2008 60m Skoda Superb 1057 148 444 118 178

(
ť'Í lzz



Příloha k účetní závěrce
ZONER software, a.s.

k 31 . 8. 2010

Text Učet MD Učet DAL
Vstupní cena 022 740
oorávkv 082 370
odoisv roční 551 148 518 148
Závazek 479 296
Casové rozlišení 381 74

3.4. Transformace leasingu do dlouhodobého majetku podle IFRS

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

3.6. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Ztrátuz předcházejícího Účetního období uhradila společnost z nerozděleného zisku minulých let.

Návrh na rozdělenÍ zisku běŽného období: Společnost zisk nerozdělí a bude pouŽit pro financování
dalŠÍho rozvoje podnikání spoleČnosti.

BěŽné období
Název majetku Učetní hodnota Forma

zaiištění
Učel Doba Závazek

Budova Nové
Sadv č.o.583

'12524 Zástavní právo úvěr 20'16 30000

Budova Nové
Sadv č.o'585

495 Zástavní právo uver 20'16

Minulé období
Název majetku Učetní hodnota Forma

zaiištění
Učel Doba Závazek

BěŽné období
Název

spoIečnosti
SídIo Podílv

tis. Kč
Podílv

%
Počet
akcií/

nominální
hodnota

Dividendy
v tis. Kě

ZisklZtráta
běŽného

roku

Cz.NlC z.s.o.o LuŽná 591 Praha 53

Crlrenit 53

Minu!é období
Název

spoIečnosti
Sídlo Podílv

tis. Kč
Podilv

ot/o

Počet
akcií/

nominální
hodnota

Dividendy
v tis. Kč

ZisklZtráta
běŽného

roku

Cz.NlC z.s.p.o. Lužná 591 Praha 53

a va-\
'Ó \Crlreu 53

---z;$-

4. Vlastní kapitáI

4.'l. P oužitl zisků, resp. ú hrady ztrát

('(
-, ýz=:Z
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Příloha k účetní závěrce
ZONER software, a.s.

k 31 8 2010

4.2.Základní kapitál

5. Pohledávky a závazky

5.1. Pohledávky po Ihůtě splatnosti

5.2.Závazky po lhůtě splatnosti

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcich k podnikům ve skupině

BěŽné období
Druh akcií Počet akcií Nominá!ní hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti
kmenové akcie 20000000 1Kč 0

Počet dnů Sledované období Předchozí období
Z obchodního

stvku
ostatní Z obchodního

stvku
ostatní

Do 30 1329 914
30-60 1128 939
60-90 410 558

90 - 180 366 419
180 a více 1194 1 099

Počet dnů Sledované období Minulé období
Z obchodního

stvku
ostatní Z obchodního

stvku
ostatní

do 30 4408 1 s30
30-60 34 931
60-90 244
90 - 180

180 a více

Pohledávkv k podnikům ve skupině - fakturv
BěŽné období Minulé období

DluŽník Gástka Splatnost DluŽník Gástka Splatnost
Zoner L.L.C 248 23.8.2010 Zoner L.L.C. 473 30.4.2009

Zoner,Sp.Z.o.o. 679 20.12.2009 Zoner,Sp.Z.o.o. IJJ 31.1.2009
Zoner,Sp.Z.o.o. 2124 10.9.20'10

Závazkv k podnikům ve skupině - fakturv
BěŽné období Minulé období

Věřitel Gástka Splatnost Věřitel Cástka Solatnost
Zoner, s.r.o. SK 25 19.9.2010 Zoner. s.r.o. SK 1244 13.7.2009

Závazkv k oodnikům ve skuoině - oůičkv
BěŽné období Minulé obdobi

Věřitel Cástka Splatnost Věřitel Cástka Splatnost

ZONE 1, a.s. 1 890 31.12.2009



Příloha k účetní závěrce
ZONER software, a.s.

k 31. B. 201 0

5.4' Udaje o pohledáVkách a závazeich z titulu uplatnění zástavního a zajišt'ovacího práva

BěŽné období Minulé období
Pohledávkv krvté zástavním právem
Závazkv krvté zástavním právem
Další sledovanézávazkv (peněžní i nepeněŽní)

6. Rezervy

7. Výnosy zbéžné činnosti

8. Výdaje vynaIožené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Minulé období Běžné období
Druh rezervy ZÚstatek

k 1.9.
Tvorba Cerpání Zůstatek

k 31.8.
Tvorba Cerpání Zůstatek

k 3't.8.
Zákonné rezerw
Rezerva na daň Z příimů
ostatnÍ rezerVV
od loŽenÝ daňovÝ záv azek 100 5B 42 203 161
Gelkem 100 58 42 0 203 -161

Sledované obdobi Minulé období
Gelkem Tuzemsko Zahraniéí Celkem Tuzemsko Zahranlči

TrŽbv za orodei zboŽí 395 395 1179 1179
TrŽbv z orodeie vl. vÝr' 39841 32436 7405 32471 29451 3020
TrŽbv z prodeie sluŽeb 74136 66144 7992 75555 67043 8512
CeroánÍ rezerv
ostatnívÝnosv
Celkem 114372 98975 15397 10920s 97673 11532

BěŽné období Minulé období
Druh výzkumné

činnosti
výdaje Druh výzkumné

činnosti
Výdaje

Výzkum a vývoj
antivirového prooramu

551 5 Výzkum a vývoj
antivirového prooramu

5912

9. Náklady spojené s auditem

Povinný audit: AUD|S AZ s.r.o., Brno

4
(.,

,/ L,'? /'
a22,

1 10.000'- Kč

/r.'a Za vao).
'ř' '/o

I'ffi@ ?
"' Čffi{6r" --.\

{or* n i ě't}
Sestaveno dne:

18.12.2010

Sestavil:

Bednaříková

Podpis statutárn Ího zástupce:



\'lýo3.s

z ohehodního rejs'břítreu, veďeného
Kraj sk;ful souďern v Erně
oďďí1 E, v]-ožka 5824

Datum zápisu; 17. září 1993

Obchodni iirma; ZOtltER softwarc, &.s.

SidLo.- Errro, Nové sady 583/18, Psč 6CI2 0o

Identifikačni čisfo: 494 37 3B1

Právní forma.' Akeíová spoIeěnost

Přednět podnikáni:

- výroba, obchod a služby neuved.ené v přílohách 1 až 3
žívnostenského zákona

Přednět činnosti:

- pronájem nernovítostí, byt'ů a nebyto"rých prostor bez poskytování
jínýctr neŽ základních s1užeb spojenýeh s pronájmem nemovitostí,
bytů a nebytových prosťor

Statutárni orgán _ představenstvo;

předseda představenstva: Tng. MíIan Behro, r"ě. 690403/7998
Brno, Nové sady 446/6, Psč 602 oo
d.en vzniku funkce: l.dubna 2009
den vzniku ělenství v představenstvu: 1.dubna 2009

Způsob jednání:
Jménem spoleěnosti jedná ve všech věcech předseda představenstva
samostatně nebo dva ěIenové představenstva spoleěně.

Dozorčí rada:

předseda dozorěí rady: Monika Bednaříková, r.ě. 695708/3793
Rašovice 204, Psč 685 01
den vzniku funkee: l.dubna 2009
den vzniku ělenství v dozorěí radě: l.dubna 2009

ělen dozorěí rady: RNDr. Jan Materna, Ph.D., r.ě. 67L22l/ú4a
Praha 3, Na Balkáné L36L/2B, Psč 130 00
ďen vzniku funkce: 1.dubna 2oag
den vzniku ělenství v ďozorěí radě: l"dubna 2009

ěIen dozorěí rady: Tng. Míroslav Kliměík, r.ě. 690427/v765
Líptovský Mikuláš, 1. rnája 1945/53, Psč 031 01
Slovenská republíka
den vzniku funkee: l"dubna 2009
den vzniku ěIenství v ďozorěí radě: l.dubna 2009

Výpis vyhotoven: 15.07.2010 0B:38: 13 Strana:7/2
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Jecliný ak-c j-ottá'Ť:

Eng-" 1'Íí]-an Belero o r"ě. 69CI4s3/799B
Brno, hTové sady t!Á"6l6, Psč 6CI2 CI6

Alccie:

zCI 0Ů0 000 ks ]cm.eno\ré akele na jméno v lísťj-nmé peďobě ve
trodnoťě 1, _ Kě

Zák]adni kapitáI; 20 OCIl OCIo, * Kě
SpJ-aecno: 20 000 000, - Kě

l:]_o,ž]<a 5E24

:i

jmenovíťé

ostatnÍ skutečnosti:

* frměna právní formy obe}rodní spoleěnost'í ZobŤER' soft'wareo s.r"o. í
kt'erá byIa za5rsána v obehodním rejsťříku u Krajského soudu
v Brně, v oďďílu e , v]"ožka j-2088, na akeíovou spoIeěnosť
e obehod"ní fír'nrou uo}ÚER sof bwane " á. S .

.* Sprármost ťohoto r,ýpísu se potvrzuje *_**__

Kraj si<ý souď v Brně

čísto ffi>istl: 24358/2010 áÁp
Vyhotovil: Ludmi1a Ambrůzová

VÝpis vyhotoven: 15 ' 07 " 2070 08:3B:73 Strana:2,/2



zoNER software' á.s.

Nové sady L8,602 00 Brno

lČo 49437381

Výkaz o úplném výsledku
sestavený podle Meziná rodních standa rd ů fina nčního uýkaznictví
za hospodářský rok končící 31.8.2010 ( v TczK)

Měna lCZK TCZK

Výkaz o úplném výsledku 31.8.2010 31.8.2009

Výnosy
Nákladv

11s 350 11"6 518
-t01"t78 -ro44L1

Provozní hosBodářský výsledek 14 172 ].2 107
Finanční výnosy

Finanační náklady
22684 452

-10 950 -r4r28
Finanční výsledék hospodáření -6 498 -11 860

Zisk před zdaněním
Daň z příjmu za běžnou činnost

7 674
-L426

291
-1531

Zisk za rok 6248 -t240

Komponenty ostatního úplného výsledku
Podíl na výsledku přecenění finančních investíc
Kurzový rozdíl z majetkov'ých podílů

Přecenění budovy při odštěpení
Daň z příjmů z nerealizované ztráty

-82
26

-3 235
625

0
-92

0

T7

Reklasífikční úprava výsledku -2 666 -75

Celkový úplný lrÍsledek 3 582 -131"5

Výkaz o úplném výsleku navazuje na výkaz zisku a ztráty za hospodářský rok

lng. Milan Behro, jednatel

18.L2.2010
'-,n"

. -l-l t /Ú



Zprina o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou podle $66a
odst. 9 obch.zák.

Tato zpráva se zpracovává za ťlčetní období 1. 9' 2009 až'31,8. 2010.
ovládaná osoba: firma: ZONER software, a.s.

IČ: 49437381
sídlo: Brnrr, Novó sarly 583/18, PsČ 60200
zapsaná: v obchodním rejstŤíku vedeném Krajskýnr soudenr v Bmě
oddíl B. vloŽka 5824

ovládající osoba: Ing. Nlilan Behro
rč: 690403i7998
bytem: Brno' Nové Sacly 4.16/ó, PSČ 602 00
podílk 31.8.20l0: l00% základrrílro kapitáIu

V účetnínr obdolrí nebyla mezi výše uvedenými osobami uzavřena žádná smlcluva ani nedošlo
k žádrrému plnění na základě jiných skutečrrostí vyjma pracovně prá'i,nílro rlztalru *
zaměstnaneckého poměru (237 tis. za období) a odměny za výkon funkce statutárního orgánu
ve výši sclrválené r'alnou lrromadou společnosti (50 tis. za období).
ovládatró osobě nevznikla v průbělru účelnílro období z titulu ovládání Žáclrrá Írjma.

Propo.jené osoby:
Sesterské společnosti ovldc:lané stefnou ovlťtdající o,yobou 

"EltroHosts.r.o. (iednatel,jedinýspolečník1
V průběhu ťrčetního období byla r'rzavřena smlour'a o půjčce za
pcldmírrek běŽných v obchodnírrr styku. Z tolroto titulu nevzrrikla
or'ládané osobě Žáďná újma. Nebyly uzavŤeny Žádné daiší srnlouvy.
nebyla provedena Žádná opatření arri poskynuta Žátdná další plrrění.
(j e dnate l, .j e diný s pol e čník)
V ťrčetním obclobí nebyly uzavřeny Žádné smlouty, nebyla proveclena
Žádná opatření ani poskytrúažádná plnění.
(př e ds e da p ř e ds I av e ns tv a, hl av n í akc i onář 9 5 %o)

V průběhu účetního období b.v-la uzavřena smlouva o pťrjčce za
podmínek běŽrrých v obchodním styku. Z tohotcl tituiu nevzrrikia
ovládané osobě žádná újma. Nebyly uzavřeny Žádné další smlouvy,
rrebyla provedena žádná opatření arri posk'vtrrvta žádná další plnění.

Za důvěrné.isou v ránrci propojených osob povaŽovány irr{brmace a skutečnosti. které jsou
součástí obcIrodního tajemství propojerr1ich osob, a infornrace, které byly za důvěr:nó
označeny některou osobou, kteráje souěástí skupirry. Za dťrr'ěrnéjsou rovněž povaŽovány
veškeré infornrace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě nebo v souvislosti
s jinými infbrmacenri zpťlsobit újmu kterékoliv osobě tvořící koncetn.
Z ur'edenélro důvodtr rreobsalruie tato Zptáva žádné in1brnrace o cenách, popř. rrrnclŽst **í.

Zpracor'ání Zprávy o vrtazich mezi propojerrými oscibami b-vlo v:ákonem stanoverré lhů1ě
zajištěrro statutárním orgánem ZONER software, a. s. Zpráva a vztazich rnezi propojenými
osobani byla zpracována podle nejlepŠího vědomí a znalostí zpraoovatele, čerpaných z
dostupných podkladťr a clokumentů. a s vynaloženírn maxinrálrrího úsilí.

V Brně 23' 12'2010
Ing. Milan Behro

předseda představenstva

GeaCert, s.r.o.

ZONE|, u.s.

-** \ 1,
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A UDIS A Z 

audit, daňové a účetní poradenství 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
pro statutární orgán obchodní společnosti 


ZONER software, a.s., IČO: 49437381 

se sídlem v Brně , Nové sady 583/18 


k 31. srpnu 2010 


Zpráva o výroční zprávě 

Ověřili jsme též soulad vyrocnl zprávy společnosti ZONER software, a. s. k 31.8.2010 s účetní závěrkou. 
Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti ZONER software, a. s. Naším úkolem 
je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují , aby auditor naplánoval a provedl 
ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují 
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech 
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni , že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad 
pro vyjádření výroku auditora. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti ZONER software, a. s. 
k 31.8.2010 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

Zpráva o zprávě o vztazích 

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti 
ZONER software, a. s., která je součástí této výroční zprávy. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný 
statutární orgán společnosti ZONER software, a. s .. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky 
stanovisko k této zprávě o vztazích . 

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačn ími doložkami 
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat 
střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti . Prověrka je omezena především 
na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné 
správnosti údajů . Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto 
nevyjadřujeme výrok auditora. 

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích 
mezi propojenými osobami společnosti ZONER software, a. s. k 31.8 .2010. 

V Brně , dne: 31.12.2010 

Ověření provedl: AUDIS AZ s. r.o . Nezávislý auditor: Ing. Anna Zavadilová 

Brno, Kšírova 92 osvědčeníč . 517 

osvědčení Č. 447 KAČR 
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