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1. Základní identifikační údaje účetní jednotky 
 

Název:   ZONER software, a.s. 
 
IČO:   494 37 381 
 
Sídlo:   Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00 
 
Právní forma:   akciová společnost 
 
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 
 
Datum vzniku společnosti: 17.09.1993 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5824. 
 
V uplynulém období hospodářského roku 2008 došlo ke změně právní formy ze společnosti  
s ručením omezeným na akciovou společnost 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 výše uvedenými kmenovými akciemi se řídí stanovami společnosti a 
platným zněním obchodního zákoníku. 
                                      
Statutární a dozorčí orgány:  
 
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. 
 
Statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem, je 
představenstvo. Představenstvo je voleno a odvoláváno dozorčí radou. 
 
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. 
 
Za společnost je oprávněn jednat a listiny podepisovat samostatně předseda 
představenstva. Veškeré rozhodování statutárních, dozorčích orgánů probíhá v souladu se 
stanovami společnosti a platnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

 



Předseda představenstva: Ing. Milan Behro, r.č. 690403/7998 
Brno - střed, Nové Sady 446/6, PSČ 602 00 
den vzniku funkce:  1. dubna 2009 
 
Dozorčí rada: 
Předseda dozorčí rady:  Monika Bednaříková 
Člen dozorčí rady:   RNDr. Jan Materna, Ph.D. 
Člen dozorčí rady:  Ing. Miroslav Klimčík 
 
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 233 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 v paušální výši souhrnně 60 tisíc korun ročně. Z pracovně právního poměru 
obdrželi členové odměnu souhrnně 477 tisíc korun ročně. 
 
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 2008, 110.000,- Kč 
- audit mezitímní závěrky k 31.12.2008, 55.000,- Kč 
- audit mezitímní závěrky k 31.03.2009, 55.000,- Kč 
- ověření finančního vypořádání  poskytnuté dotace (ZAV), 15.000,- Kč 
- organizace a příprava přeměny na a.s., 25.000,- Kč 

 
 
Změny po datu účetní závěrky:  
 
Žádné změny nenastaly. 
 
 
 

2. Zveřejňované údaje rozvahy, výkazu zisku a ztrát a další přílohy k účetní 

závěrce společnosti ZONER software, a.s. 

 
viz seznam příloh 
 
 
 

3. Informace o vývoji společnosti v roce 2008 a další podstatné údaje dle §21 

zákona č.563/1991 Sb. 

 
 
Vývoj společnosti ve fiskálním roce 2008 (01.09.2008- 31.08.2009) 
 

Společnost ZONER software, a.s. pracovala 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): 
         

 2008 2007 2006 

Tržby za prodej zboží 1179 2272 1911 

Tržby z prodeje 
internetových služeb 

69792 66135 59072 

Tržby z prodeje software 20127 25283 26149 

Tržby z prodeje ZONER 
Press 

12823 11886 9826 

Tržby za nájemné 
vč.služeb 

5284   

Celkem 109205 105576 96958 

 

Společnost v období fiskálního roku prošla celosvětovou hospodářskou krizí. Takovouto 
situaci zažila poprvé za celou dobu své činnosti, nicméně výsledky ukazují, že toto období 
překonala mírným růstem celkových tržeb společnosti v porovnání s předcházejícím rokem 
přibližně o 3,4%. Oddělení prodeje software zaznamenalo přibližně 20% propad tržeb 
v porovnání s předcházejícím obdobím, nicméně ostatní oddělení to svým růstem 
vykompenzovaly. Změnou principů fungování trhu marketingové a obchodní oddělení 
softwarové divize prošlo strategickými změnami, za stavu kdy přestávají fungovat obchodní 
kanály prodeje přes partnery, distributory a do státních a soukromých organizací, se 
obchodní oddělení zaměřilo 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 
snižování 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 uvedlo na trh 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 11. 
 
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 
 
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 31.8.2009 
Stav 
k 31.8.2008  

Stav 
k 31.8.2007  

Průměrný počet zaměstnanců 56 50 48 
Z toho řídící pracovníci 5 5 5 
Mzdové náklady 12928 10577 9443 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

 4318 3710 3284 

Sociální náklady           821 481 441 
Osobní náklady celkem 18067 14768 13168 
 
 

V oblasti personální je vývoj charakterizován dalším rozšiřováním všech oddělení. Celkový 
průměrný počet zaměstnanců se zvýšil a dosáhl čísla 56, ke konci hospodářského roku již 
přesáhl počet pracovníků (včetně brigádníků na částečný úvazek) 59 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 2008 pokračoval prodej stávající verze 



produktu – ZONER PhotoStudio 10, v průběhu fiskálního roku byla na trh uvedena také 
zdokonalená verze programu s označením 11. Ta znamenala další výrazné zkvalitnění 
produktu. Vývojové a výzkumné aktivity divize se soustředily na nově připravovanou verzi 
programu 11, pokračovaly také přípravné práce na verzi 12 a nadále probíhal také základní 
výzkum. Divize Antivirus nadále pracuje na vývoji zcela nového produktu. 
 

 
Investice 
 

V tomto fiskálním roce nebyly realizovány žádné významnější investiční záměry.. 
 
 
 

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 2009 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 12, na jejímž vývoji se pracovalo již v roce 2008. V roce 2009 bude kladen důraz 
zejména na rozvoj nových obchodních aktivit, kromě klíčových trhů v USA, UK například v 
jednotlivých zemích Asie. 
 
Jsme plně oprávněni se domnívat, že v roce 2009 bude akcelerovat dynamika růstu 
společnosti, a to ke spokojenosti investorů i zaměstnanců společnosti. 
 
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 
 

 
4. 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.  
 



Zásady a postupy vnitřní kontroly 
 
Za ustavení a kontrolu pravidel pro řízení rizik u Emitenta 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. 
 
 
 
 

5. Prohlášení emitenta kótovaného cenného papíru 

Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí podává výroční zpráva věrný a poctivý 
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta za 
uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské 
činnosti a výsledků hospodaření. 
 

 
 
 
 
Ing. Milan Behro 
předseda představenstva 
 
 
 


