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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 
 
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. 
 
Významné události ve vývoji společnosti  
V roce 2010 došlo k odštěpení části podniku společnosti reprezentované vlastněnou 
nemovitostí na adrese Brno, Soukenická 973/2 s ní souvisejícími závazky a pohledávkami. 
Tento proces je podrobně popsán v projektu rozdělení odštěpením, který je uložen ve sbírce 
listin. 
 
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 7.669 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. 
 
Dne 15. 7. 2011 proběhla schůze vlastníků dluhopisů, která vyjádřila souhlas s přeměnou 
společnosti rozdělením odštěpením v souladu se zveřejněným projektem. 
 
Investice 
V tomto hospodářském roce byla realizována první část investičního záměru, na který 
společnost čerpá dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES v rámci 
Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Název projektu je Photo Studio W, 
registrační číslo: 2.2 ITS01/007, v investiční částce 80 mil. korun. K 31. 8. 2011 byla 
zrealizována 1 etapa a proinvestováno 27,4 mil. a část z 2 etapy ve výši cca 12,5 mil. korun. 
 
Konsolidace  
Společnost nesestavila konsolidovanou účetní v závěrku v souladu s požadavky IAS 27 
z důvodu prodeje všech dceřiných společností před koncem účetního období. 

http://www.zoner.eu/
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2. Přehled podnikání v hospodářském roce 2010 
(1. 9. 2010 - 31. 8. 2011) 

 

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): 
         

 2010 2009 2008 

Tržby za prodej zboží 2996 2412 1179 

Tržby z prodeje 
internetových služeb 

74610 69775 69792 

Tržby z prodeje software 23104 20246 20127 

Tržby z prodeje ZONER 
Press 

13008 15563 12823 

Tržby za nájemné 
vč.služeb 

939 4807 5284 

Celkem 114657 112803 109205 

 

 
Společnost v období fiskálního roku prošla dalším rokem celosvětové hospodářské krize. 
I toto období překonala mírným růstem celkových tržeb společnosti v porovnání 
s předcházejícím rokem. 
 
Oddělení prodeje software i internetových služeb zaznamenalo růst tržby v porovnání 
s předcházejícím obdobím, ale oddělení Zoner Press mělo tržby o něco nižší. 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  provedla 
řadu marketingových aktivit, které by se měly plně projevit na růstu tržeb v dalších obdobích. 
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Vydavatelství ZONER press: Tohoto oddělení se v uplynulých letech 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 si udržuje tento růstový trend.  
Vývoj antiviru: V novém oddělení realizujeme výzkum a vývoj Zoner AntiViru, který je 
finančně podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci programu IMPULS. 
V tomto období oddělení uvedlo na trh nové verze produktů zdarma, s cílem získat širokou 
uživatelskou základnu, a nejúspěšnějším se stal Zoner AntiVirus pro Android. 
  
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. Každou divizi řídí vlastní ředitel. 
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 31.8.2011 
Stav 
k 31.8.2010 

Stav 
k 31.8.2009  

Průměrný počet zaměstnanců 64 63 56 
Z toho řídící pracovníci 7 6 5 
Mzdové náklady       15886 14361 12928 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

 5283  4882 4318 

Sociální náklady         1225         1084 821 
Osobní náklady celkem 22394 20327 18067 
 
 

V oblasti personální je vývoj charakterizován dalším rozšiřováním všech oddělení. Celkový 
průměrný počet zaměstnanců se zvýšil a dosáhl čísla 64, 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. Tuto situaci pozitivně 
vyrovnává ekonomická situace regionu, která je poznamenána celosvětovou recesí. 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. 
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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 2010 pokračoval prodej stávající verze 
produktu – Zoner PhotoStudio 13. Vývojové a výzkumné aktivity divize se soustředily na 
nově připravovanou verzi programu. Divize Antivirus nadále pracuje na vývoji nového 
produktu, který by měl být uveden na trh v následujícím období. 
 

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 2011 společnost uvolnila novou verzi programu Zoner Photo Studio 14. 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. Úplnou novinkou je spuštění projektu 
pro sdílení a prezentaci fotografií – Zonerama.com. 
 
Předpokládaný vývoj společnosti 
Na rok 2011 je plánován další stabilní růst tržeb i zisku společnosti. Firma očekává také další 
nárůst počtu zaměstnanců za účelem dalšího rozvoje dosavadních aktivit. Očekává se 
uvedení nové verze programu Zoner Photo Studio 15, na jejímž vývoji se pracovalo již v roce 
2011. V roce 2011 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 2011 bude akcelerovat dynamika růstu 
společnosti, a to ke spokojenosti investorů i zaměstnanců společnosti. 
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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: 
   Nejsou žádné  

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

akcionář 
100% ZONER assets, s.r.o.(IČ: 292 88 606, Brno, Nové sady 583/18, 
PSČ 602 00) – jednatel, jediný společník 
100% EXPLORER a. s. (IČ: 267 26 653, Praha 3, V domově 2380/52, 
PSČ 130 00) – 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 
100% 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 
Společenství Soukenická č.p.973(IČ: 28280423, Brno, Soukenická 2, 
PSČ 602 00) – předseda výboru 

Zahraničí:  100 % ZONER, Inc., 51 Georgetown Dr., Dallas, GA 30132, USA 
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 

 
Společnost není významně závislá na žádné z výše uvedených propojených osob. 
 
Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 
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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: 
Monika Bednaříková - Brno, Rašovice 204, PSČ 685 01 – 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 2010 
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 290 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. 
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Všeobecné informace  

1. Popis účetní jednotky  
 

Obchodní firma:  ZONER software, a.s.   
 

Sídlo:   Nové sady 583/18, Brno, PSČ 602 00      
 

Právní forma: akciová společnost IČO:   49437381 
 

 

Rozhodující předmět činnosti:  Automatizované zpracování dat 
                                                      Dodávky a poradenství v oblasti software 
                                                      Vydavatelská činnost 
                                                      
Datum vzniku společnosti:  17.9.1993 
  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem 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 Ing. Milan Behro. Práva spojená s výše uvedenými kmenovými akciemi se řídí stanovami 
společnosti a platným zněním obchodního zákoníku.  
 
Statutárním orgánem je představenstvo. 
Předsedou představenstva je Ing. Milan Behro, který jedná jménem společnosti ve všech věcech. 
 
Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí rady: Monika Bednaříková 
Člen dozorčí rady: RNDr. Jan Materna, Ph.D. 
Člen dozorčí rady:  Ing. Miroslav Klimčík 

 
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 
 
Společnost je rozdělena na následující divize: 

 divize software 

 divize internetových služeb 

 divize vydavatelství ZONER Press 

 divize antiviru  
 
Společnost nemá žádné stálé pobočky.  

 
2. Podíly ve společnostech pod rozhodujícím a podstatným vlivem a společných podnicích 
 

Podíly ve společnostech pod rozhodujícím a podstatným vlivem a ve společných podnicích nejsou 
žádné. Všechny obchodní podíly, které společnost vlastnila v minulém účetním období v účetní 
hodnotě 1921 tis. Kč, byly ve vykazovaném hospodářském roce prodány se ziskem 8 tis. Kč.  
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Zásadní účetní postupy používané společností   
 

1. Prohlášení o shodě a základní účetní postupy  
 
Předkládaná individuální účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy 
finančního účetnictví (International Financial Reporting Standarts, IFRS) a interpretacemi přijatými 
Radou pro mezinárodní účetní standardy (International Accouting Standards Board, IASB) 
schválenými k použití v rámci Evropské unie.  
 
Společnost použila při sestavování této individuální účetní závěrky také nové a novelizované IFRS. 
Zahájení používání těchto nových a novelizovaných standardů a interpretací nemělo žádný významný 
vliv na částky vykázané v této individuální účetní závěrce v běžném období a v předcházejících letech. 
 
 

2. Pravidla pro sestavení účetní závěrky 
 

Individuální účetní závěrka je sestavena za použití oceňovací báze historických cen kromě budovy, 
která byla přeceněna v souvislosti s odštěpením její části a oceněním nehmotného aktiva 
vytvořeného vlastní činností jak je uvedeno níže v účetních pravidlech. Historická cena obecně vychází 
z reálné hodnoty protihodnoty poskytnuté výměnou za aktiva. Při přípravě individuální účetní závěrky 
v souladu s IFRS provádí vedení společnosti odhady a určuje předpoklady, které k datu individuální 
účetní závěrky mají vliv na aplikaci účetních postupů a na vykazovanou výši aktiv a závazků, výnosů 
a nákladů. Tyto odhady a předpoklady jsou založeny na bázi historických zkušeností a různých dalších 
faktorů, které jsou považovány za přiměřené za podmínek, při nichž se odhady účetních hodnot aktiv 
a závazků provádí v situaci, kdy nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů. V případě významných 
rozhodnutí zakládá vedení společnosti své odhady na názorech nezávislých odborníků. Odhady 
a předpoklady jsou průběžně revidovány. Opravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, 
ve kterém jsou odhady revidovány. Dále popsané účetní postupy byly použity konsistentně ve všech 
účetních obdobích vykázaných v této individuální účetní závěrce.  

 

 

3. Funkční a prezentační měna 
 

 Tato individuální účetní závěrka je prezentovaná v českých korunách (Kč), které jsou současně 
funkční měnou společnosti. Všechny finanční informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé 
tisíce. 

 

 

4. Používané účetní postupy  
 
Cizí měny – transakce v cizí měně se účtuje ve funkční měně s využitím denního kurzu ČNB. Na konci 
účetního období se prostředky vedené v cizích měnách jakož i pohledávky a závazky splatné v cizích 
měnách přepočítají kurzem ČNB ke dni individuální účetní závěrky. Kurzové rozdíly vznikající při 
vypořádání peněžních položek nebo při převodu peněžních položek v kurzech odlišných od těch, na 
které byly převedeny při prvotním účtování během období, jsou účtovány jako finanční výnos nebo 
náklad v období ve kterém vznikly.  
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Půjčky spojeným osobám – jsou v okamžiku vzniku vykázány v reálné hodnotě snížené o transakční 
náklady. K rozvahovému dni jsou půjčky oceněny zůstatkovou hodnotou a případný rozdíl oproti 
hodnotě při vyrovnání je zúčtován ve výsledovce v průběhu trvání půjčky pomocí metody efektivní 
úrokové sazby.  
 
Vykázání výnosů – tržby z prodeje jsou vykázány, pokud částka výnosů může být spolehlivě 
stanovena. Je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s prodejem transakcí poplynou 
do společnosti a mohou být spolehlivě stanoveny. Výnosy jsou oceňovány v reálné hodnotě přijaté 
nebo nárokované protihodnoty snížené o částku všech slev a daně z přidané hodnoty (DPH). Výnosy 
z poskytnutých služeb jsou vykázány ve výsledovce v závislosti na stupni dokončené transakce 
k rozvahovému dni. Stupeň dokončení se hodnotí odkazem na přehled provedených prací.  
Příjmy z pronájmu investic do nemovitostí jsou vykazovány ve výsledovce rovnoměrně pod dobu 
nájmu. Výnosy z poskytnutých dotací jsou účtovány v okamžiku, kdy je nezpochybnitelný příjem 
dotace a zároveň se účtuje o souvisejících nákladech, které budou dotacemi kompenzovány.  
 
Účtování nákladů – společnost vykazuje náklady na aktuální bázi a podle principu opatrnosti. Náklady 
na prodej zahrnují náklady na prodané zboží a náklady na poskytnuté služby včetně služby 
podpůrných funkcí a nákladů na materiály a suroviny. Správní náklady zahrnují náklady související 
s řízením a správou společnosti jako celku.  
 
Ostatní provozní náklady a výnosy - ostatní provozní výnosy zahrnují zejména výnosy ze smluvních 
pokut a penále, provozní dotace, zrušení opravných položek a rezerv. Ostatní provozní náklady 
zahrnují zejména pokuty a penále, odpisy pohledávek, opravné položky a rezervy, manka a škody.  
 
Finanční výnosy a finanční náklady – finanční výnosy zahrnují v tomto účetním období zejména 
výnosy z prodeje podílů ve společnostech, přijaté dividendy, úroky a kurzové zisky. Výnosy z dividend 
z investic jsou zaúčtovány, jakmile jsou práva akcionářů na přijetí dividend odsouhlaseny. Finanční 
náklady zahrnují zejména náklady na prodané cenné papíry a podíly a náklady spojené s tímto 
prodejem, kurzové ztráty, úroky z dluhopisů a bankovních účtů, úroky z finančního leasingu, poplatky 
za transakce prováděné bankou a úrokové náklady.  
 

Splatná daň se vypočítá na základě zdanitelného zisku za dané období. Zdanitelný zisk se odlišuje 
od zisku, který je vykázaný v individuálním výkazu o úplném výsledku, protože nezahrnuje položky 
výnosů, resp. nákladů, které jsou zdanitelné nebo odčitatelné od základu daně v jiných letech, 
ani položky, které nejsou zdanitelné, resp. odčitatelné od základu daně. Platná daňová sazba je 19 %. 

 

Odložená daň se vykáže na základě přechodných rozdílů mezi účetní hodnotou aktiv a závazků 
v individuální účetní závěrce a jejich daňovou základnou použitou pro výpočet zdanitelného zisku. 
Odložené daňové závazky se uznávají obecně u všech zdanitelných přechodných rozdílů. Odložené 
daňové pohledávky se obecně uznávají u všech odčitatelných přechodných rozdílů v rozsahu, v jakém 
je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se budou moci využít odčitatelné přechodné 
rozdíly, bude dosažen. Účetní hodnota odložených daňových pohledávek se posuzuje vždy ke konci 
účetního období a snižuje se, pokud již není pravděpodobné, že budoucí zdanitelný zisk bude schopen 
odloženou daňovou pohledávku pokrýt v celkové nebo částečné výši. Odložené daňové pohledávky 
a závazky se oceňují pomocí daňové sazby, která bude platit v období, ve kterém pohledávka bude 
realizována nebo závazek splatný, na základě daňových sazeb (a daňových zákonů) uzákoněných, 
resp. vyhlášených do konce účetního období. 
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Zisk na akcii - základní zisk na akcii se pro dané období vypočte jako podíl čistého zisku za období 
a váženého průměrného počtu akcií v daném období. Rozředěný zisk na akcii se pro dané období 
vypočte jako podíl čistého zisku za dané období upraveného o změny čistého zisku, které souvisejí 
s konverzí potenciálních kmenových akcií a váženého průměrného počtu akcií. 
 
Pozemky, budovy a zařízení - položky pozemků, budov a zařízení jsou oceněny pořizovací cenou 
sníženou o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty. Cena zahrnuje výdaje, které jsou přímo 
přiřaditelné k pořízení daného aktiva. Náklady na majetek vytvořený svépomocí zahrnuje náklady 
na materiál, přímé mzdy a všechny ostatní náklady přímo přiřaditelné k uvedenému jako jsou 
odvody, úroky a provize, které jsou součástí vstupních nákladů. Odepisování položek budov a zařízení 
je zahájeno v době, kdy jsou připraveny k užívání, tj. od měsíce, kdy jsou v lokalitě a ve stavu 
umožňujícím jejich využití plánovaném vedením společnosti. Majetek se odepisuje rovnoměrně 
za období, které se stanoví podle odhadované doby ekonomické živostnosti se zohledněním 
zůstatkové ceny. Vhodnost použitých sazeb odpisování se ověřuje jednou ročně a v následujících 
obdobích jsou prováděny příslušné korekce. Doba odepisování budov je 30 let, dopravních 
prostředků 5 let, hardware a kancelářská technika 3 roky. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
do 40 tis Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při jeho použití. 
 
Nehmotný majetek - nehmotná aktiva jsou identifikovatelná nepeněžní aktiva bez fyzické podstaty. 
Nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a ztráty ze snížení hodnoty. 
Nehmotný majetek s konkrétní dobou životnosti je odpisován, jakmile je možné jej používat 
a odepisuje se po dobu předpokládané životnosti. Přiměřenost použitých dob a sazeb odpisování 
je pravidelně přezkoumávána (přinejmenším ke konci účetního období), přičemž případné změny 
v odpisování se uplatní v následujících obdobích. Software se odepisuje 36 měsíců, nehmotné 
výsledky výzkumu a vývoje 60 měsíců, licence po dobu jejich využití. Nehmotný majetek v pořizovací 
ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v roce, kdy je způsobilý pro zamýšlené použití. Náklady 
na vývoj se aktivují až v okamžiku, kdy je výrobek ekonomicky využitelný ve výši vynaložených 
vlastních nákladů. 
 
Státní dotace - jsou vykázány v rozvaze jako výnosy příštích období, pokud existuje přiměřená jistota, 
že společnost splní požadované podmínky a dotaci obdrží. Pokud se dotace vztahuje k danému 
příjmu, je účtovaná jako výnos po dobu nezbytně nutnou k vyrovnání souvisejících nákladů, na které 
je dotace určena. Pokud je dotace určena na pořízení investičního majetku, je o ní účtováno jako 
o snížení vstupní ceny určeného majetku.   
 
Výpůjční náklady - představují úroky a ostatní náklady, které vznikly v souvislosti s vypůjčením 
si finančních prostředků. Výpůjční náklady, které nejsou spojeny se způsobilými aktivy, jsou vykázány 
v individuálním výkazu o úplném výsledku v období, ve kterém jsou vynaloženy. 
 
Zásoby - nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou či čistou realizovatelnou hodnotou, 
a to vždy tou, která je nižší. Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném 
podnikání snížená o odhadnuté náklady na dokončení a odhadnuté náklady prodeje. Cena zásob 
je stanovena dle metody váženého průměru a zahrnuje náklady na pořízení zásob a jejich uvedení 
na současné místo a do současného stavu. Cena vyrobených zásob a nedokončené výroby zahrnuje 
proporcionální část režijních nákladů v rámci běžné provozní kapacity. Cena výrobků zahrnuje 
související fixní a variabilní nepřímé náklady týkající se běžného objemu výroby a nezahrnuje externí 
náklady na financování. Materiál a jiné pomocné prostředky, používané při výrobě zásob, nejsou 
přeceňovány, pokud se dá očekávat, že realizovatelná hodnota výrobků, ve kterých budou použity, 
bude stejná nebo vyšší než jejich pořizovací hodnota. Pokud je však pokles jejich ceny takový, 
že náklady dokončených výrobků budou vyšší, než jejich realizovatelná hodnota, je materiál a jiné 
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pomocné prostředky přeceněny na tuto realizovatelnou hodnotu. Náklady a výnosy spojené 
s odpisem zásob, tvorbou či snížením opravné položky k zásobám jsou prezentovány v nákladech 
na prodej. 
 
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky - jsou při vzniku oceněny jmenovitou 
hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou. V následujících obdobích jsou prostřednictvím 
metody efektivní úrokové sazby vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o případnou ztrátu ze snížení 
hodnoty. Efektivní úroková sazba je sazba, která přesně diskontuje očekávané budoucí peněžní toky. 
Zahraniční pohledávky se oceňují denním kurzem ČNB, k datu závěrky se přeceňují aktuálním kurzem 
ČNB a vykazují se výsledkově.  
 
Peněžní prostředky a ceniny - se oceňují jejich jmenovitými hodnotami. Peněžní prostředky v cizí 
měně jsou na konci účetního období přeceněny kurzem ČNB. 
 
Rezervy - rezerva se zaúčtuje, pokud má společnost současný závazek (zákonný nebo smluvní), který 
je důsledkem minulé události, a je pravděpodobné, že vypořádání závazku povede k odlivu 
ekonomických prostředků, a navíc je možno spolehlivě kvalifikovat hodnotu závazku. Pokud je dopad 
diskontování významný, rezervy se stanovují diskontováním očekávaných budoucích peněžních toků 
sazbou před zdaněním, která odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz a případně 
také rizika související s daným závazkem. Společnost tvoří rezervy na dovolenou a soudní spory, 
pokud se předpokládá jejich existence.  
 
Sociální a zdravotní pojištění - společnost odvádí příspěvky na státní zdravotní a sociální pojištění 
v sazbách platných v průběhu účetního období. Příspěvky jsou odvozeny z objemu vyplacených 
mzdových prostředků v hrubé výši. Náklady na sociální zabezpečení jsou účtovány do nákladů 
ve stejném období jako související mzdové náklady. Společnost nepřispívá zaměstnancům na penzijní 
pojištění.  
 
Odměny a jiné požitky zaměstnanců  - odměny za dlouholeté působení u firmy ani při odchodu 
do důchodu nebo při jubileích firma nevyplácí. Taktéž nevyplácí dividendy ani jiné dlouhodobé 
zaměstnanecké požitky.   
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Doplňující údaje k Výkazu o finanční situaci a Výkazu o úplném hospodářském 
výsledku  
 

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
 
1.1. Dlouhodobé bankovní úvěry  
 

Rok splatnosti Částka k datu závěrky  Úrok  

2014 33500 10,9 % 

2014 35000 10,9 % 

CELKEM 68500  

 
 
1.2. Opravné položky k majetku  
 

 
Opravné položky k 

Zůstatek k 1.9. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31.8. 

 Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Zásobám 0 0 2216 0 0 0 2216 0 

Pohledávkám- zákonné  95 29 179 95 29  240 95 

Pohledávkám - ostatní 969 269 2613 969 214 269 3368 969 

 
 
1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 
 
Odložená daňová pohledávka k 31.8.2011 činí 1626 tis. Kč, je vypočtena z přechodného rozdílu mezi 
daňovými a účetními položkami majetku a závazků. Daňová pohledávka k přechodným rozdílům 
opravných položek na začátku roku činila 161 tis. Kč.  
 

Rozpis přechodných rozdílů aktuálního účetního období  Přechodný rozdíl  Odložená daň 19 % 

Rozdíl zůstatkových cen hmotného majetku  164 31 

Účetní opravná položka k zásobám  2216 421 

Účetní opravná položka k pohledávkám  3368 617 

Závazek z nezaplaceného sociálního zabezpečení  1991 378 

Rezerva na dovolenou  96 18 

 
 
 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné období Poznámka 

Projekt ICT – podpora nových 
technologií – pořízení hardware 
a software  

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 
645 

Zaúčtováno na snížení 
vstupních cen investičního 
majetku  

Marketingová podpora 
produktu Zoner Photo Studio W 
ve výši 60 % způsobilých výdajů  

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 
16414 

Z toho zaúčtováno na snížení 
vstupních cen investičního 
majetku 16137 tis. Kč, zbytek 
277 tis. Kč je dotace na služby   
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1.5. Emitované dluhopisy  
 
Společnost emitovala dluhopisy na burze. K datu závěrky bylo celkem upsáno a splaceno 7669 ks 
dluhopisů v nominální hodnotě 10 tis Kč (ISIN CZ0003501660) s úrokovým výnosem 10 % p. a. K datu 
závěrky z této emise společnost odkoupila celkem 6580 ks vlastních dluhopisů. Poplatky spojené 
s transakcemi činí 62 tis. Kč a jsou zaúčtované v nákladech za období.  Dluhopisů k výplatě kuponů 
do 30.9.2011 zbývá 1089 ks. Úrok do 31.8.2011 998 tis. Kč, úrok připadající na další hospodářský rok 
je 91 tis. Kč.  
 
 

1.6. Odštěpení části majetku  
 
Pro odštěpení části podniku byl stanoven rozhodný den 1.9.2010. Odštěpily se podnikatelské 
prostory v prostorách Soukenická 2, část budovy a k tomu příslušná část pozemků. Společníkem 
odštěpené společnosti ZONER ASSERS, s.r.o. je Ing. Milan Behro. Společnost byla zapsaná 
do obchodního rejstříku dne 24.8.2011. V souvislosti s odštěpením nemovitosti byla stanovena cena 
znaleckým odhadem a do závěrky za minulé účetní období ZONER software, a.s. bylo zaúčtováno 
snížení hodnoty o 3234 tis. Kč. Vliv odštěpení na počáteční zůstatky je následující:  
 
 

Položka 31.8.2010 ZONER 
software, a.s. 

1.9.2010 ZONER software a.s. 
po odštěpení 

1.9.2010 ZONER 
ASSETS, s.r.o. 

Stálá aktiva  96.381 51.259 45.122 

Oběžná aktiva  55.383 54.376 1.007 

Časové rozlišení aktivní 12.002 12.002 0 

Nájem    0 23.769 0 

AKTIVA celkem  163.766 141.406 46.129 

    

Základní kapitál  20.000 20.000 2.000 

Rezervní fond  4.000 4.000 1.000 

Kapitálové fondy  -3.308 -73 0 

Zisk minulých let  36 48 0 

Zisk běžného období  6.248 0 0 

Dlouhodobé závazky  72.363 72.363 0 

Nájem   0 0 23.769 

Krátkodobé závazky  19.534 19.534 0 

Bankovní úvěry  27.860 8.500 19.360 

Časové rozlišení pasivní 17.034 17.034 0 

PASIVA celkem  163.766 141.406 46.129 

    

Vlastní kapitál  26.976 23.975 3.000 

 

 
2. Významné události po datu účetní závěrky 
 
Významné události po datu účetní závěrky nenastaly. 
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3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
 

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku  
 

Skupina majetku 
Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Pozemky 9859 10941 0 0 9859 10941 

Stavby 28968 76856 6675 7495 22293 69361 

Samostatné movité věci  19281 28226 17002 25214 2279 3012 

Jiný DHM 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený DHM 15396 5629 0 0 15396 5629 

 
Do snížení hodnoty staveb a pozemků se promítlo shora uvedené odštěpení a prodej bytové jednotky 
na Soukenické. Pokles hodnoty samostatných movitých věcí byl způsoben vývojem softwarových 
produktů, které vyžadují modernější hardware.  Pořízení nových zařízení bylo částečně financované 
z dotací ze státního rozpočtu. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je z podstatné části tvořen 
náklady na pořízení budovy pro realizaci projektu Photo studio W.     
 
 
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku   
 

Skupina majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena    

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Nehmotné výsledky 
vývoje – Antivir  

14687 0 2937 0 11750 0 

Software 5897 4020 2891 1441 3006 2579 

Ocenitelná práva 4503 4503 4503 4503 0 0 

Nedokončený DNM 0 6623 0 0 0 6623 

 
V aktuálním účetním období byl aktivován software – výsledek vývoje Antiviru, určený k prodeji. Cena 
byla stanovena na základě vynaložených nákladů na materiál, přímé mzdy a všechny ostatní náklady 
přímo přiřaditelné k uvedenému aktivu. Předpokládaná doba využití je 60 měsíců, po tuto dobu se 
bude Antivirus odepisovat.  
 
 
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu a transformace do IFRS 
 

 Běžné účetní období 

Zahájení Doba 
trvání 

Název 
majetku 

Splátky 
celkem 

Vstupní 
cena 

První 
splátka  

Uhrazené 
splátky  

Neuhrazené splátky  

 do 1 roku po 1 roce 

14.3.2008 60 měs. Škoda  891 740 148 668 149 74 

 
Finanční služba bez DPH celkem 151 tis. Kč se účtuje do nákladů v aktuálním období. Celkové splátky 
z leasingové smlouvy včetně finanční služby jsou 1042 tis. Kč. Vstupní cena vozidla 740 tis. Kč je bez 
DPH, protože se jedná o ojeté vozidlo.  
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Efektivní úroková míra u leasingu 3,62 %  
 

ROK Závazek na počátku roku Úrok Platba Snížení závazku 

31.8.2008 740 27 222 195 

31.8.2009 544 20 149 129 

31.8.2010 415 15 149 133 

31.8.2011 282 10 149 138 

31.8.2012 143 5 149 73 

1.2.2013 0 0 73  

 
V účetnictví IFRS je leasingový majetek součástí samostatného movitého majetku v těchto částkách:  
 
Vstupní cena 740 tis. Kč  
Oprávky 518 tis. Kč  
Úroky    10 tis. Kč  
Závazek 143 tis. Kč  
 
 
3.4. Dlouhodobý Finanční majetek  
 
Dlouhodobý finanční majetek, spočívající v majetkové účasti  v založených obchodních společnostech 
ZONER v jiných státech byl v uplynulém období prodán. Hodnota podílů činila 1924 tis. Kč, tržby 
z prodeje jsou 1932 tis. Kč, zisk 8 tis. Kč.  
 
 
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
 

Běžné období 

Název majetku Účetní 
hodnota 

Forma zajištění Účel Doba Závazek 

Budova Nové Sady č.p. 583/18 12523 Zástavní právo úvěr 2014 40000 

Budova Nové Sady č.p. 585 494 Zástavní právo úvěr 2012 35000 

Pozemky LV 3453 9858 Zástavní právo  úvěr 2014 40000 

Budova Nové Sady 6 657 Zástavní právo  pohledávka   1460 

Budova Soukenická  11646 Zástavní právo  úvěr  2014 40000 

 
 
 

Minulé období 

Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba Závazek 

Budova Nové Sady č.p. 583 12524 Zástavní právo úvěr 2014 30000 

Budova Nové Sady č.p. 585 495 Zástavní právo úvěr 2014  
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4. Vlastní kapitál  
 

4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát   
 
Zisk z  předcházejícího účetního období 6248 tis. Kč byl ve výši 36 tis Kč převeden do nerozděleného 
zisku minulých let, zbývající část byla použita v rámci odštěpení na úhradu oceňovacích rozdílů 
majetku a vkladu. Součástí vlastního kapitálu je vyvinutý software Antivir v ocenění podle 
vynaložených nákladů.  
 
 
4.2. Základní kapitál   
 

Běžné období 

Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 

kmenové akcie 20000000 1 Kč 0  
 
 

5. Pohledávky a závazky  
 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti  
 

Počet dnů 
Sledované období Předchozí období 

Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní 

Do 30 1190  1329  

30 - 60 644  1128  

60 – 90 305  410  

90 – 180 327  366  

180 a více 4773  1194  

 
 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti   
 

Počet dnů 
Sledované období Minulé období 

Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní 

do 30 3121  4408  

30 - 60 1602  34  

60 - 90 243    

90 - 180 62    

180 a více 220    

 
 
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině   
 

Pohledávky k podnikům ve skupině - faktury 

Běžné období Minulé období 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 

Zoner L.L.C. 321  Zoner L.L.C. 248 23.8.2010 

Zoner,Sp.Z.o.o. 3479  Zoner,Sp.Z.o.o. 679 20.12.2009 

Zoner, s.r.o. 154  Zoner,Sp.Z.o.o. 2124 10.9.2010 
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Závazky k podnikům ve skupině - faktury 

Běžné období Minulé období 

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 

ZONER USA 41 1.9.2011 Zoner, s.r.o. SK 25 19.9.2010 

EXPLORER 220  1.9.2010    

 
 

Závazky k podnikům ve skupině - půjčky 

Běžné období Minulé období 

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 

   ZONE 1, a.s. 1890 31.12.2009 

 
 

6. Rezervy  
 

 Minulé období Běžné období 

Druh rezervy 
Zůstatek 

k 1.9. 
Tvorba Čerpání 

Zůstatek 
k 31.8. 

Tvorba Čerpání 
Zůstatek 
k 31.8. 

Zákonné rezervy        

Rezerva na dovolenou     97 0 97 

Odložený daňový závazek        

Celkem 0 0 0 0 97 0 97 

 
 

7. Výnosy z běžné činnosti  
 

 Sledované období Minulé období 

 Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Tržby za prodej zboží 2996 2996  395 395  

Tržby z prodeje vl. výr. 36112 29472 6640 39841 32436 7405 

Tržby z prodeje služeb 75549 67306 8243 74136 66144 7992 

Čerpání rezerv       

Ostatní výnosy       

Celkem 114657 99774 14883 114372 98975 15397 

 
 

 Sledované období dle divizí 

 
Software 

Internet včetně 
InShopu 

Vydavatelství Nájem Celkem 

Tržby za prodej zboží / tuzemsko 34 69 2893 0 2996 

Tržby za prodej zboží / zahraničí 0 0 0 0 0 

Tržby z prodeje služeb / tuzemsko 0 66367 0 939 67306 

Tržby z prodeje služeb / zahraničí 0 8243 0 0 8243 

Tržby z prodeje vl. výr. / tuzemsko 19747 0 9725 0 29472 

Tržby z prodeje vl. výr. / zahraničí 3357 0 3283 0 6640 



















l,1 
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 2011 

Zpráva o výroční zprávě 

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti ZONER software, a. s. za hospodářský rok končící 

31.8.2011 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. 
za hospodářský rok končící 31.8.2011 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., za hospodářský rok končící 31 .8.2011, 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. 

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů české republiky. Tento standard vyžaduje, 
abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje 
významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků 
společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů . 
Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok 
auditora. 

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva 
o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ZONER software, a. s. za hospodářský rok končící 

31. 8. 2011 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. 

V Brně, dne: 23.12.2011 

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

osvědčeníč. 517 Brno, Kšírova 92 
osvědčení č. 447 KAČR 

AUDIS AZ s.r.o., Kšírova 92, 619 00 Brno 
tel: +420543217211, e-mail: audisaz@audisaz.cz, www.audisaz.cz 

IČO: 26953919, DIČ: CZ26953919, registrace: KS Brno C.48021, bankovní spojení: č. ú. 1952621001/5500 
statutární orgán: Ing. Anna Zavadilová -jednatel, Ing. Stanislav Zavadil- jednatel 


