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Vážení obchodní přátelé,
 

 

tuto výroční zprávu předkládáme široké veřejnosti 

proto, abychom sami sebe více přiblížili svým 

zákazníkům, partnerům, odborné veřejnosti i našim 

konkurentům a abychom komukoliv umožnili snáze 

pochopit, kdo jsme, co je naším cílem a jakým 

způsobem toho chceme dosáhnout. 

 

I přes probíhající ekonomickou recesi byl rok 2009 pro 

společnost ACTIVE 24 úspěšný. V porovnání s rokem 

2008 došlo v roce 2009 k navýšení tržeb o 8 milionů Kč, 

tj. o 8,5% a díky snížení provozních nákladů 

vyprodukovala ACTIVE 24 čistý zisk po zdanění ve výši 

13,4 milionů Kč, což představuje nárůst o 23% ve 

srovnání s rokem 2008. 

 

Prodeje hostingu vzrostly o 8% a tradičně byla velká 

poptávka po .CZ doménách, kde byl nárůst nových 

objednávek 10%. Už v první polovině roku 2009 jsme tak překonali hranici 100 tisíc .CZ 

domén registrovaných u ACTIVE 24, s.r.o.. Opravdu velký nárůst zaznamenaly tzv. 

generické domény (.com, .net, .org, info atd.) a zahraniční domény, kde byl prodej oproti 

loňskému roku navýšen o 35%.  

 

V rámci dlouhodobé snahy o produktovou inovaci jsme v dubnu 2009 na trh 

úspěšně uvedli nové služby z kategorie „premium“: Hosted Exchange pod obchodním 

názvem Business Mail, Sharepoint a nový redakční systém eZ Publish a později 

v průběhu roku také službu Virtuální Dedikovaný Server. Pro zlepšení obslužnosti našich 

služeb jsme v průběhu roku spustili novou komplexní a uživatelsky přívětivou on-line 

nápovědu na adrese http://napoveda.active24.cz/.  

 

 

V roce 2010 se kromě pokračování v produktové inovaci zaměříme i na další posilování 

vnitřní efektivity, a to jak ve formě hledání úspor, tak ve formě promyšlených investic. 

Pro tento úkol počítáme s nasazením lidí, kteří mají svoji práci rádi a berou ji patřičně 

vážně.  

 

Máme za sebou přes 13 let působení v oblasti hostingu a registrace domén, což 

vnímáme jako závazek. Chceme být trvale spolehlivým a profesionálním poskytovatelem 

služeb s přátelským přístupem k zákazníkům, a to v oboru, který je typický vysokým 

počtem malých a nestabilních poskytovatelů. Naším dlouhodobým cílem je zůstat blízko 

našim zákazníkům. 

 

 

 

Petr Šmída 

jednatel ACTIVE 24, s.r.o. 

 

http://napoveda.active24.cz/
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Vybrané ukazatele (v tis. Kč) 

 
Tržby        102 239 (+8,5%) 

EBITDA        20 534 (+18,2%) 

EBIT        17 421 (+24,2%) 

Zisk před zdaněním      17 013 (+23,7%) 

Zisk po zdanění       13 390 (+23,2%) 

Investice          1 431  

Počet zaměstnanců (přepočtený):          46  

 

  
Termínem ACTIVE 24 nebo Společnost se v textu zkracuje název ACTIVE 24, s.r.o. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.active24.cz/
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Vedení Společnosti ACTIVE 24, s.r.o. 
 

 

Petr Šmída 
Výkonný ředitel a HR manažer, v ACTIVE 24 od 1. 6. 2007 

 
 

František Grunt 
Marketingový manažer, v ACTIVE 24 od 1. 4. 2008 

 

 
Zdeněk Brůna 
IT manažer, v ACTIVE 24 od 1. 11. 2003 

 

 
Jan Geleti 
Manažer zákaznické podpory, v ACTIVE 24 od 1. 1. 2006 

 

 
Radoslav Ruman 
Finanční manažer, v ACTIVE 24 od 1. 8. 2007 

 

 

Změny v managementu Společnosti, které nastaly  
v průběhu roku 2009 

 
Během roku 2009 nedošlo v ACTIVE 24 k žádným změnám v managementu firmy.  
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1 Zpráva Vedení o podnikatelské činnosti a stavu 

majetku v roce 2009 
 

 
 

1.1 Ekonomické výsledky 

 
Výnosy, náklady, zisk  

ACTIVE 24 překonala, co se týče úspěšnosti rok 2008 a opět dosáhla svých 

historicky nejlepších hospodářských výsledků, a to ve všech ukazatelích. Tržby 102 239 

tis. Kč vzrostly o 8,5% oproti loňskému roku a v kombinaci se zvýšenými provozními 

náklady (- 6,3%) se podařilo dosáhnout provozního výsledku hospodaření (EBITDA) o 

3,1 mil. Kč vyššího, celkem 20,534 mil. Kč. Společnost tak dosáhla výsledku 

hospodaření ve výši 13,390 mil. Kč za účetní období roku 2009 (+23,2%).  

 

Struktura aktiv  

Celková aktiva se oproti roku 2008 snížila o 2,8% na hodnotu 43,1 mil. Kč. 

Největší podíl na tom nese zrušení celkové daňové pohledávky ve výši 2,4 mil. Kč.  

 

Struktura pasiv  

Společnost i v roce 2009 hospodařila se záporným vlastním kapitálem ve výši -

11,085 mil. Kč, nicméně díky vylepšeným hospodářským výsledkům se ho podařilo snížit 
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o 54,7% z -24,5 mil. Kč. To je zapříčiněno především neuhrazenými ztrátami z minulých 

let, které vznikly začátkem časového rozlišování. Ovšem díky opětovnému čistému zisku 

z roku 2009 se daří tuto ztrátu velice úspěšně snižovat. Kromě toho se ACTIVE 24 

podařilo snížit své krátkodobé závazky o 14,942 mil. Kč. Vedení Společnosti plánuje pro 

rok 2010 již hospodaření s pozitivním kapitálem. 

 

1.2 Prodej výrobků a služeb 

 
ACTIVE 24 je přední poskytovatel webhostingových služeb a doménový 

registrátor, který své služby v rámci střední Evropy nabízí i na českém a slovenském 

trhu. Služby jsou určeny širokému spektru zákazníků od jednotlivců a živnostníků po 

střední a velké firmy i nadnárodní společnosti. 

 
Domény  

V současné době nabízí ACTIVE 24 registraci 41 doménových koncovek. Nejrozšířenější je 

česká národní doména (.cz), následovaná doménovými koncovkami .eu, .com, .net, .sk 

a .info. Celkový počet .cz domén registrovaných u ACTIVE 24 k 31.12.2008 byl 106 393 

(nárůst o 14 462 oproti stavu k 31.12 2008), celkový počet všech domén registrovaných 

u ACTIVE 24 k 31. 12. 2009 byl 166 133. (nárůst o 25 129 oproti stavu k 31.12. 2008) 

Společnost nabízí i doplňkové služby k doménám. V roce 2009 byla nadále leaderem 

v poskytování technologie DNSSEC – zabezpečené verzi DNS záznamů (více jak 85% 

takto zabezpečených domén bylo ve správě ACTIVE 24), dále nabízí nadstandardní formy 

Upozornění na expiraci domén, službu pro přesměrování domény Webforward, službu na 

přesměrování e-mailové komunikace Mailforward a službu Vizitka – jednoduché textové 

sdělení na každé doméně.  

 

Webhosting 

Webhostingové řešení od ACTIVE 24 je určeno každému, kdo potřebuje rychlou, 

účinnou a kvalitní službu. Nabídka je určena pro jednoduché prezentace i složitá 

internetová řešení či aplikace. Společnost nabízí tři základní webhostingové balíčky nebo 

možnost nastavení webhostingových služeb přesně podle potřeby zákazníka formou 

konfigurátoru.  

Služby ACTIVE 24 splňují nejnáročnější požadavky, jsou poskytovány na špičkových 

technologiích, zaručují maximální zabezpečení a jsou poskytovány s non-stop 

zákaznickou podporou.  

Počet zákazníků, kteří využívali jednu nebo více webhostingových služeb společnosti 

ACTIVE 24 k 31. 12. 2009 byl 22 888 (nárůst o 1 054 oproti roku 2008), celkový počet 

zákazníků ACTIVE 24 pak 55 677 (nárůst o 6 281). 
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Webové stránky 

Pro zákazníky, kteří potřebují vytvářet webové stránky vlastními silami nabízí ACTIVE 24 

dva redakční systémy. Můj Nový Web je jednoduchý nástroj pro tvorbu internetových 

stránek, se kterým lze vytvořit originální webovou prezentaci snadno a rychle, eZ 

Publish patří k nové generaci redakčních systémů a vytváří se v něm moderní 

internetové stránky, kde vedle klasických komponent je k dispozici i celá řada aktivních 

prvků jako blog, fórum, RSS kanál, vCard a další. 

 
E-mailové řešení 

Kromě tradičně poskytované služby Start mail, která zákazníkům nabízí možnost 

provozování e-mailu na vlastní doméně s přístupem do schránky odkudkoliv pomocí 

protokolu POP3 nebo IMAP nebo přes webový prohlížeč pomocí webmailu nabízí 

ACTIVE 24 od roku 2009 rovněž tzv. „hostovaný Exchange“ nabízený pod obchodním 

jménem Standard a Business mail. Toto inovativní řešení poskytuje zákazníkům 

navíc možnost sdílení dat přes Microsoft Outlook, jedinečnou podporu mobilních 

zařízení, webmail v designu Microsoft Outlooku nebo licenci Microsoft 

Outlooku v ceně. 

 

Servery 

Pro klienty, kteří spravují náročné webové aplikace nebo pracují s velkým množstvím 

webových prezentací, nabízí společnost řešení dedikovaných, managed serverů. Tyto 

služby využívají přední česká webdesignerská studia, významní vydavatelé internetových 

deníků a velké společnosti z různých oborů podnikání. 

 

VDS servery 

Novinkou zprovozněnou v roce 2009 jsou tzv. Virtuální Dedikované Servery (VDS), 

které jsou mezistupněm mezi klasickým sdíleným webhostingem a dedikovaným 

serverem a poskytují zákazníkovi možnost plynulého růstu. Tyto servery ACTIVE 24 

nabízí v roce 2009 ve třech balíčcích a pouze na platformě Windows, rozšíření o 

platformu Linux je v plánu na začátek roku 2010. 

 

Hostovaný E-shop 

Rychlé a efektivní řešení e-shopu poskytované jako služba pod obchodní značkou 

Vltava2000 poskytuje zákazníkům připravený elektronický obchod, kterému postačuje 

zadat jméno ve formě doménového jména a naplnit ho zbožím. To vše bez znalosti 

programování, bez nutnosti provozování vlastního serveru nebo hostingu, bez nutnosti 

cokoli instalovat. 
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Další služby 

V roce 2009 společnost nasadila do provozu a prodeje novou řadu služeb pod názvem 

Premium Hosting Services (PHS). Tyto služby vyvinuté mateřskou společností MAMUT 

obsahují e-mailové řešení Standart Mail a Business Mail, redakční systém eZ a hostovaný 

Sharepoint, což je systém pro sdílení informací a intranetová platforma. Mezi další služby 

poskytované společností ACTIVE 24 v roce 2009 patřilo i on-line zálohování dat Mamut 

Online Backup a další služby, které uživatelům usnadňují každodenní život s Internetem. 

 

1.3 Marketingové a jiné komunikační aktivity 

 
Cílem marketingové strategie pro rok 2009 bylo upevnění pozice firmy jako lídra trhu 

webhostingu a předního doménového registrátora, jasná a srozumitelná komunikace 

nabízených služeb, nastavené PR aktivit společnosti a práce se stávající zákazníky. 

 

Společnost využívá klasických nástrojů marketingového mixu, jakými jsou například 

bannerová reklama, PR, Key Account Management, direkt marketingové aktivity, 

internetový marketing, průzkumy a další.  

 

Svými marketingovými a komunikačními aktivitami se ACTIVE 24 snaží nejen propagovat 

vlastní služby, ale i šířit zajímavá témata z oblasti IT a Internetu a propagovat toto 

odvětví mezi širokou i odbornou veřejností a médii. V roce 2009 společnost posílila tuto 

činnost založeným firemního blogu www.hosting.cz, který je o webhostingu, tvorbě 

užitečného webu a jeho propagaci. Články jsou určeny začátečníkům bez zkušeností s 

vytvářením webových stránek, vývojářům webových aplikací a marketérům, kteří na 

webu prodávají zboží či služby.  

 

Účastí na odborných seminářích, konferencích, podporou neziskových projektů a 

vzdělávání studentů se řadí ACTIVE 24 mezi firmy, které pomáhají utvářet české 

internetové a IT prostředí. K těmto aktivitám patří i podpora neziskového sektoru formou 

nabídky webhostingových služeb zdarma projektům, které se zabývají dětmi a mládeží, 

podporou sociálně slabých a nemocných.  

 

Průzkum spokojenosti zákazníků  

 
Na jaře roku 2009 naše společnost provedla průzkum spokojenosti našich klientů, který 

se zaměřil na jejich hodnocení spokojenosti s cílem zjistit jejich preference a požadavky 

do budoucnosti. Na dotazník celkem odpovědělo 643 klientů (tj. 1,4% odeslaných).  

http://www.hosting.cz/
http://www.hosting.cz/tag/pro-zacatecniky/
http://www.hosting.cz/tag/pro-experty/
http://www.hosting.cz/category/marketing/
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Z průzkumu vyplývá, že více než 91% zákazníků je se službami spokojeno a zároveň 

stejné procento zákazníků by rozhodně doporučilo ACTIVE 24, s.r.o. jako dodavatele 

hostingových služeb a registrátora domén. Naši klienti oceňují především kvalitu a 

stabilitu služeb, rychlost, flexibilitu a non-stop zákaznickou podporu. Průzkum poskytl 

důležitá data pro další rozvoj poskytovaných služeb. 

 

1.4 Lidské zdroje 

 
Vývoj počtu zaměstnanců  

Firma eviduje k 31.12.2009 průměrný přepočtený stav 46 zaměstnanců, v odděleních 

HR, zákaznické podpory, financí, IT a marketingu. Cílem pro rok 2010 je zachovat 

stávající počet zaměstnanců. 

 

Mzdové náklady a sociální politika 

Odměna zaměstnanců odráží jejich délku zaměstnání, vzdělání, kvalitu a náročnost práce 

s ohledem na současný vývoj i odhad budoucího trhu a to v oblasti celkové 

zaměstnanosti i IT služeb. Firma svým zaměstnancům poskytuje několik standardních 

benefitů, mezi které patří týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, flexi-pasy, 

studium jazyků a jiné. 

Rozvoj zaměstnanců  

Společnost dbá na rozvoj a školení svých zaměstnanců tak, aby byla schopna zajistit 

vysokou kvalitu nabízených služeb, a to zejména v oblasti administrace serverů a 

zákaznické podpory. 

 

Věková struktura zaměstnanců a struktura vzdělání 

Věkový průměr zaměstnanců je 29 let. Všichni zaměstnanci disponují buď vysokoškolským 

(15%) nebo středoškolským vzděláním (85%). Průměrná délka zaměstnání je 3,1 roku. 

 

1.5 Následné události po rozvahovém dni 

 
Po rozvahovém dni, tj. 31. 12. 2009, nenastaly žádné mimořádné události ani ve složení 

managementu, ani v dodatečných změnách v účetnictví. 

 

1.6 Výhled do budoucnosti 

 

I v roce 2010 plánuje ACTIVE 24 další posílení svého postavení na českém a slovenském 

trhu a rozvoj nových služeb pro své zákazníky. Firemními prioritami je udržení a posílení 
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hospodářského růstu prodejem základních služeb z produktového portfolia, tedy domén, 

webhostingu a serverů. Důležitý je také rozvoj technické platformy a udržení či zlepšení 

špičkové technické kvality, kterou ACTIVE 24 svým zákazníkům poskytuje.  

Důležitý je také rozvoj technické platformy a další zlepšení špičkové technické kvality, 

kterou ACTIVE 24 svým zákazníkům poskytuje. Je v plánu nasadit do provozu novou 

centrální datovou storage, pokračovat ve virtualizaci hostingového prostředí, zprovoznit 

plnou podporu protokolu IPv6 pro webhosting, dále rozšiřovat podporu pro technologii 

DNSSEC, zvyšovat vnitřní automatizaci a vnější rychlost obsluhy pro zákazníky, 

rozšiřování portfolia hostingových služeb nebo větší podpora pro naše partnery 

vylepšením poskytovaného rozhraní. 
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Ekonomické výsledky ACTIVE 24, s.r.o. za rok 2009 
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Zpráva nezávislého auditora určená společníkům 

společnosti ACTIVE 24, s.r.o. 
 

 

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku společnosti ACTIVE 24, s.r.o., tj. rozvahu k 31.12.2009, 

výkaz zisku a ztrát a přehled o peněžních tocích za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 a přílohu 

této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti 

ACTIVE 24, s.r.o. jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky. 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá 

statutární orgán společnosti ACTIVE 24, s.r.o.  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. 

 

Odpovědnost auditora 

Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem 

provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a 

souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 

předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, aby získal 

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. 

 

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 

mého výroku. 

 

Výrok auditora 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 

situace společnosti ACTIVE 24, s.r.o. k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření a peněžních toků za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. 

 

 

V Praze dne 7.4.2010 

 

Auditor:       Ing. Jiří Karvánek, č. osvědčení KA ČR 1315 

                   Pekařská 12, 155 00 Praha 5 
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2 Finanční část 

2.1 Účetní závěrka 

Rozvaha 
(v celých tisících Kč) 

  2009 2008 

AKTIVA CELKEM 43.055 44.263 

Dlouhodobý majetek  4.491 6.218 

Dlouhodobý nehmotný majetek  17 37 

Dlouhodobý hmotný majetek   4.474 6.181 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4.474 6.181 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

Oběžná aktiva   25.172 24.165 

Dlouhodobé pohledávky   55 2.433 

Dohadné účty aktivní 55 38 

Odložená daňová pohledávka 0 2.395 

Krátkodobé pohledávky  3.912 4.055 

Pohledávky z obchodních vztahů 942 997 

Stát - daňové pohledávky 495 350 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2.207 2.426 

Jiné pohledávky 269 283 

Finanční majetek  21.204 17.676 

Peníze 42 22 

Účty v bankách 21.162 17.654 

Časové rozlišení   13.392 13.880 

Náklady příštích období  13.392 13.880 

PASIVA CELKEM   43.055 44.263 

Vlastní kapitál  -11.085 -24.475 

Základní kapitál  5.100 5.100 

Výsledek hospodaření minulých let  -29.575 -40.446 

Nerozdělený zisk minulých let  0 0 

Neuhrazená ztráta minulých let -29.575 -40.446 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  13.390 10.870 

Cizí zdroje     14.263 28.969 

Dlouhodobé závazky 236 0 

Odložený daňový závazek 236 0 

Krátkodobé závazky   14.027 28.969 

Závazky z obchodních vztahů 1.227 1.996 

Závazky - ovládající a řídící osoba 5.863 15.073 

Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 

sdružení 0 6.927 

Závazky k zaměstnancům 1.931 1.689 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 966 980 

Stát - daňové závazky a dotace 2.323 994 

Krátkodobé přijaté zálohy 125 63 

Dohadné účty pasivní  1.314 954 

Jiné závazky 278 293 

Časové rozlišení   39.877 39.769 

Výdaje příštích období 3 12 

Výnosy příštích období  39.875 39.757 
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Výkaz zisku a ztráty 
(v celých tisících Kč) 

 

  2009 2008 

Výnosy 102.239 94.241 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 101.357 93.255 

Ostatní provozní výnosy 883 706 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0 280 

Náklady -81.705 -76.875 

Spotřeba materiálu a energie -840 -1.674 

Služby -44.956 -44.665 

Osobní náklady -29.413 -29.626 

Mzdové náklady -21.420 -21.317 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -7.012 -7.308 

Sociální náklady -981 -1.001 

Daně a poplatky -88 -150 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -23 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 
118 -13 

Ostatní provozní náklady -6.504 -747 

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -3.114 -3.349 

Provozní výsledek hospodaření 17.421 14.017 

Výnosové úroky 132 255 

Nákladové úroky 0 0 

Ostatní finanční výnosy 95 259 

Ostatní finanční náklady -634 -773 

Finanční výsledek hospodaření -407 -259 

Mimořádné výnosy 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  17.013 13.757 

Daň z příjmů za běžnou činnost   -3.623 -2.887 

     -splatná -992 0 

     -odložená -2.631 -2.887 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  13.390 10.870 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   13.390 10.870 

  
 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 
(v celých tisících Kč) 

 

  

Počáteční 

zůstatek 
Zvýšení Snížení 

Konečný 

zůstatek 

Základní kapitál zapsaný v 

obchodním rejstříku 
5.100 0 0 5.100 

Zisk minulých účetních období 10.870 0 0 10.870 

Ztráta minulých účetních období -40.446 0 0 -40.446 

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 0 13.390 0 13.390 

Celkem -24.475 13.390 0 -11.085 
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Přehled o peněžních tocích 
(v celých tisících Kč) 

 

  2009 2008 

(A) Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku 

účetního období 
17.676 10.920 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 17.013 13.757 

Úpravy o nepeněžní operace 3.004 2.815 

Odpisy stálých aktiv a umořování opr. položky k nabytému majetku 3.114 3.349 

Změna stavu opravných položek, rezerv  0 0 

Zisk z prodeje stálých aktiv  23 -280 

Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a 

vyúčtované výnos. úroky -132 -255 

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 

Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami 

prac. kapitálu a mim.položkami 20.018 16.572 

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -11.825 -5.855 

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 3.009 7.638 

Změna stavu krátk. závazků z prov. činnosti, přechodných účtů pasiv -14.834 -13.493 

Změna stavu zásob 0 0 

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 

peněžních prostř. a ekvivalentů 0 0 

Čistý peněžní tok z provoz. činnosti před zdaněním a mim. položkami 8.192 10.717 

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných 0 0 

Přijaté úroky 132 255 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 

období -3.623 -2.887 

Příjmy a výdaje spojené s mim. hosp. výsledkem včetně daně z 

příjmů 0 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (C) 4.701 8.084 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1.386 -1.609 

Příjmy z prodeje stálých aktiv -23 280 

Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (D) -1.409 -1.329 

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 236 0 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 0 

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, 

emisního ážia atd. 0 0 

Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 

Úhrada ztráty společníky 0 0 

Přímé platby na vrub fondů 0 0 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (E) 236 0 

(B) Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků (C+D+E) 3.528 6.756 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci 
účetního období (A+B) 

21.204 17.676 
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3 Příloha účetní závěrky 

 

3.1 Popis společnosti 

 
ACTIVE 24, s.r.o. (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která 

vznikla dne 25. března 1997 (původně Globe Internet) a sídlí v Praze 8 - Karlín, 

Sokolovská 17/394, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, identifikační číslo 25115804. 

Předmětem její činnosti je poskytování telekomunikačních služeb, automatizované 

zpracování dat, produkce audiovizuálních děl, reklamní činnost, marketingová činnost, 

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby 

databank, správa sítí, specializovaný maloobchod, velkoobchod, zprostředkování obchodu 

a zprostředkování služeb. 

 

Mateřskou společností je společnost ACTIVE 24 AS, Pilestredet 75 C, 0354 Oslo, Norské 

království a to se 100% podílem, která je zároveň i mateřskou společností celé skupiny. 

Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu či smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou 

společností. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.   

 

Členové statutárních orgánů dle zápisu v obchodním rejstříku k 31. prosinci 2009 : 

 
Jednatelé společnosti 

Eilert Giertsen Hanoa 

nar. 12. 05. 1970 

od 23.6.2008 

Ing. Petr Šmída 

nar. 21. 11. 1973 

od 1.6.2008 

Adrianus J. T. Roijen        

nar. 18. 05. 1974 

od 19.4.2006 

 
Jednatelé jednají jménem společnosti, každý samostatně. Jednatelé se jménem 

společnosti podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, každý 

samostatně. 

 

Společnost má organizační složku na Slovensku. Obchodní jméno organizační složky je 

ACTIVE 24, s.r.o., organizačná zložka, sídlo: Vlčkova 8/A, Bratislava. 

 

3.2 Základní východiska pro vypracování účetní 

závěrky 

 
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle českého zákona o účetnictví a prováděcí 

vyhlášky k němu a českých účetních standardů ve znění platném pro rok 2009 a 2008. 

 

3.3 Obecné účetní zásady 

 
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2009 

a 2008 jsou následující:  
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3.3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

 
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 

pořízení a náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2009 (resp. také v roce 2008) je 

odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

 

3.3.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 20 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které 

zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti  se oceňuje vlastními náklady, 

které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady (případně 

část správních nákladů). Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se také 

zahrnují do jeho ocenění.  

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho 

pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

 
Odpisování 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti 

příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 
 Počet let (od-do) 

Stroje, přístroje a zařízení 3 

Dopravní prostředky 5 

Inventář 5 

 
V souladu s interní účetní politikou skupiny ACTIVE 24 byla doba životnosti stanovena na: 

 

3 roky – hardware, software, kancelářská technika 

5 let – další kancelářské vybavení, automobily 

 

Dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek byl evidován v rámci aktiv společnosti, pokud 

splňoval následující podmínky: 

 

 pořizovací hodnota je minimálně 20 000 Kč pro hmotný majetek 

 pořizovací hodnota je minimálně 60 000 Kč pro nehmotný majetek 

 společnost bude majetek užívat více než jeden rok 

 

Položky, které nesplňují tyto dvě podmínky současně, byly účtovány přímo do nákladů. 

Společnost nevykazuje drobný dlouhodobý majetek v rámci svých aktiv. Drobný 

dlouhodobý majetek je evidován v podrozvahové evidenci. 

 

3.3.3 Finanční majetek 

 
 Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních 

účtech. 

 Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti. 
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Podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady 

s pořízením související, např. poplatky a provize.  

 

K 31. 12. 2009 a 2008 neměla firma žádné majetkové účasti. 

 

Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou, 

přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku 

a závazků. 

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke 

konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je 

zaúčtován jako opravná položka. 

 

3.3.4 Zásoby 

 
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého 

aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně 

nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). ACTIVE 24, 

s.r.o. nedisponuje zpravidla zásobami. 

 

3.3.5 Pohledávky 

 
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje 

pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.  

 

Odpis promlčených pohledávek 

V účetnictví společnosti je ke všem pohledávkám po splatnosti 90 dnů vytvořena opravná 

položka ve výši 100% a čistá účetní hodnota pohledávek je nula. Tvorba opravné položky 

se projevila v nákladech společnosti postupně od roku 1997. 

 

3.3.6 Vlastní kapitál 

 
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku 

městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě 

rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se 

vykazuje jako změny základního kapitálu. 

Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků 

společníků nad hodnotu vkladů.  

Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé 

vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V 

dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního 

kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.  

 

3.3.7 Cizí zdroje 

 
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a 

rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín 

plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. 

 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  
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3.3.8 Finanční leasing 

 
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů 

a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí 

a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. 

 

3.3.9 Devizové operace 

 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem platným 

ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. 12. 2009 

vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do 

výnosů nebo nákladů běžného roku.   

 

3.3.10 Účtování výnosů a nákladů  

 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově 

souvisejí. 

 

3.3.11 Daň z příjmů 

 
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku 

zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady 

a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, 

náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). 

 

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými 

hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu 

s přihlédnutím k období realizace. 

 

Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o odložené dani ze všech 

přechodných rozdílů, jsou zaúčtovány do vlastního kapitálu. 

 

Dlouhodobý majetek 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek  

V tis. Kč Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Software  333 - - - 333 

Celkem 2009 333 - - - 333 

Celkem 2008 426 60 153 - 333 
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Oprávky k DNM 

 
V tis. Kč Počáteční 

zůstatek 

Odpisy Prodeje, 

likvidace, 
vyřazení, 
převody 

Konečný 

zůstatek 

Opravné 

položky 

Účetní 

hodnota 

Software 297 20 - 317 - 317 

Celkem 
2009 

297 20 - 317 - 317 

Celkem 
2008  

276 21 - 297 - 297 

 
 

Dlouhodobý hmotný majetek  

V tis. Kč Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Stroje,  

přístroje a zařízení 
17 194 1 387 697 - 17 902 

Nedokončený DHM 0 - - - 0 

Dopravní prostředky 
0 - - - 0 

Celkem 2009  17 194 1 387 679 - 17 902 

Celkem 2008  17 106 1 700 1 612 - 17 194 

 

Oprávky k DHM 

 
V tis. Kč Počáteční 

zůstatek 
Odpisy Prodeje, 

likvidace 
Vyřazení Konečný 

zůstatek 
Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Stroje, přístroje 
a zařízení 

11 013 3 094 - 679 13 428 - 13 428 

Celkem 2009 11 013 3 094 - 679 13 428 - 13 428 

Celkem 2008  9 204 3 328 - 1 519 11 013 - 11 013 

 

 

Dlouhodobý finanční majetek  

K 31.12.2009 a 31.12.2008 byl zůstatek 0. 
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Pohledávky 

 
K 31.12.2009 a 31.12.2008 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 199 

tis. Kč, resp. 164 tis. Kč. 

Společnost evidovala k 31.12.2008 odloženou daňovou pohledávku ve výši 2 395 tis. Kč 

z důvodu kumulovaných ztrát z předešlých období, resp. kvůli korekci odloženého 

daňového závazku kalkulovaného v roce 2005, který byl překlasifikován v roce 2006 na 

odloženou daňovou pohledávku a zkorigován oproti vlastnímu kapitálu. Ke 

dni 31.12.2009 se tato odložená daňová pohledávka změnila na odložený daňový 

závazek ve výši 236 tis. Kč. 

 

Opravné položky 

 
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. Zákonné opravné položky se 

tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné. 

 
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): 

 
Opravné položky k: Zůstatek 

k 31.12.2008 
Tvorba 

opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31.12.2009 

dlouhodobému majetku - - - - 

pohledávkám – zákonné 
(daňové) 

33 7 - 40 

pohledávkám – ostatní 
(nedaňové) 

312 - 126 186 

 

Ostatní aktiva 

 

Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení a jsou účtovány do nákladů 

období, do kterého věcně a časově přísluší. Příjmy příštích období zahrnují zejména 

dohad tržeb a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

 

Vlastní kapitál 

 
Základní kapitál společnosti se skládá z podílu plně splaceného, v nominální hodnotě 5,1 

mil. Kč. Zákonný rezervní fond byl v roce 2004 použit ke kompenzaci ztráty. Stejně tak i 

nerozdělený zisk min. let byl v roce 2004 použit ke kompenzaci ztráty. V roce 2007 - 

2009 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč) :  
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 Zůstatek 
k 31.12. 

2007 

Snížení 
v 2008 

Zvýšení 
v 2008 

Zůstatek 
k 31.12. 

2008 

Snížení 
v 2009 

Zvýšení 
v 2009 

Zůstatek 
k 31.12. 

2009 

Základní kapitál 5 100 - - 5 100 - - 5 100 

Zákonný rezervní 
fond 

- - - - - - - 

Nerozdělený zisk 
min. let 

8 685 (8 685) - - - - - 

Výsledek 
hospodaření 
běžného 
účetního období 

4 315 (4 315) 10 870 10 870 (10 870) 13 390 13 390 

Neuhrazená 
ztráta min. let 

(53 446) 13 000 - (40 446) 10 870 - (29 575) 

CELKEM (35 346) - 10 870 (24 475) - 13 390 (11 085) 

 
 

Na základě rozhodnutí jediného společníka, společnosti ACTIVE 24 ASA ze dne 18. 6. 

2009 bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2008 (v tis. Kč). Čistý zisk 

společnosti za rok 2008 ve výši 10 870 tis. Kč byl použit k úhradě ztrát Společnosti z 

minulých účetních období.  

 
Neuhrazená ztráta roku 
2007 

(53 446) 
Zisk (Ztráta) roku 
2008 

(10 870) 

Zisk(Ztráta) roku 2007 - Snížení rezervního fondu - 

Převod nerozděleného zisku 
(ztráty) 

8 685 
Převod nerozděleného 
zisku (ztráty) 

- 

Nerozdělený zisk 
k 31.12.2008 

4 315 
Nerozdělený zisk 
k 31.12.2009 

13 390 

Neuhrazená ztráta 
k 31.12.2008 

(40 446) 
Neuhrazená ztráta 
k 31.12.2008 

(16 185) 

 

 

Rezervy 

 
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

 

Rezervy 
Zůstatek 

k 31.12.2008 
Tvorba 
rezerv 

Zúčtování 
rezerv 

Zůstatek 
k 31.12.2009 

zákonné 0 - - 0 

 

Dlouhodobé závazky 

 
Společnost neměla k 31.12.2009 žádné dlouhodobé závazky kromě 1 obchodního 

závazku vůči mateřské společnosti; resp. k 31.12.2008 měla závazek, týkající se taky 

mateřské společnosti, v tomto případě se jednalo ale o závazek finanční. 
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Krátkodobé závazky 

 
K 31. 12. 2008 a 31. 12. 2007 neměla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 

více než 180 dní. 

Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 18). 

 

Ostatní pasiva 

 
Výnosy příštích období zahrnují časové rozlišení a jsou účtovány do výnosů období, do 

kterého věcně a časově přísluší. Výdaje příštích období zahrnují především částky dle 

smlouvy a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.  

 

Daň z příjmů 
 2009  

v tis. Kč 

2008  

v tis. Kč 

2007 

v tis. Kč 

2006 

v tis. Kč 

Zisk (Ztráta) před zdaněním 17 013 13 757 7 996  (18 243) 

Neodečitatelné náklady - - - - 

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy (180) (520) (291) 2 022 

Tvorba opravných položek - - - - 

Ostatní (např. náklady na reprezentaci, 
manka a škody) 

755 1 006   1 524   8 348 

Investiční úleva 10 % dlouhodobý hmotný 
majetek 

- - - - 

Zdanitelný příjem 4 960 0 0 (7 873) 

Sazba daně z příjmu 20% 21%  24 %  24 % 

Splatná daň  992 - - - 

 
Podle zákona o daních z příjmů mohla společnost převést daňovou ztrátu vzniklou od 

roku 2003/2006 do příštích pěti let. Výše daňové ztráty z let 2003 – 2006, která nebyla 

v účetní závěrce roku 2007 uplatněna a byla převedena do dalších let, činila 12 604 tis. 

Kč k 31. 12. 2008.  

 

Společnost uplatnila plnou výši stávající daňové ztráty a k 31. 12. 2009 již nemá žádnou 

daňovou ztrátu. Její daň z příjmu včetně konsolidace organizační složky na Slovensku činí 

ke stejnému datu 992 tis. Kč. 

 

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):  

 



25  

 

 2009 v tis. Kč 

Položky odložené daně Odložená daňová 
pohledávka 

Odložený daňový 
závazek 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou 
dlouhodobého majetku 

  -  328 

OP k pohledávkám 36 - 

Rezerva na nevyčerpanou dovolenou 56 - 

Rezervy - - 

Daňová ztráta z minulých let - - 

Celkem 92 328 

Netto - 236 

 
Společnost eviduje k 31.12.2009 odložený daňový závazek 236 tis. Kč.  

 

Leasing 

 
Společnost v průběhu roku 2009 ukončila nájem dlouhodobého majetku, o kterém se 

neúčtuje na rozvahových účtech. 

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby 

pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31.12.2009 a 31.12.2008 (v tis. Kč): 

 
  Součet splátek 

nájemného po celou 
dobu 

předpokládaného 
pronájmu 

Skutečně uhrazené 
splátky nájemného 

z finančního 
pronájmu k 31. 12. 

2008 

Skutečně uhrazené 
splátky nájemného 

z finančního 
pronájmu k 31. 12. 

2007 

Popis Termíny/ 
Podmínky 

Telefonní 
ústředna Alcatel 

48 splátek 
4 273 4 273 4 045 

Celkem  4 273 4 273 4 045 

 

Výnosy 

 

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 

 
 2009 2008 

Prodej a údržba domén a serverů 101 357 93 255 

Ostatní 882 1 080 

Výnosy celkem 102 239 94 335 
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Osobní náklady 

 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 

 
 2009 2008 

 Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové 
řídících orgánů 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové řídících 
orgánů 

Průměrný počet 
zaměstnanců 

46      1     49      1 

Mzdy 20 662 758 20 823 494 

Sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 

6 854 158 7 170    138 

Sociální náklady 954 27    984 17 

Osobní náklady 
celkem 

28 470  943 28 977 649 

 

Ostatní náklady 

 

Detail vybraných ostatních nákladů (v tis. Kč): 

 
 2009 2008 

Náklady na prodej výrobků a služeb 37 942 31 820 

Marketing 4 719 4 262 

Nájemné 3 681 3 599 

Audit 100 100 

Ostatní 5 397 9 490 

Celkem 51 839 46 343 
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Informace o spřízněných osobách 

 
Společnost v průběhu let 2007-2009 nevyužívala služeb spřízněných osob v rámci běžné 

obchodní činnosti firmy, nákupy tedy činily 0 tis. Kč. Společnost splatila v roce 2009 

všech dlouhodobých finančních závazků z minulosti, závazkem novým zůstává pouze 

přafakturace služeb poskytnutých centrálně, zejména pak registračních poplatků, které 

čerpala ACTIVE 24 v průběhu celého roku. 

 

Závazky vůči spřízněným osobám - Stavy ke konci let 2007-2009 (v tis. Kč): 

 
Spřízněná 
osoba 

Typ závazku Termíny/Lhůty 
splatnosti 

2009 2008 2007 

ACTIVE 24 ASA Dlouhodobý finanční Rok 2006 - 22 000   33 351 

ACTIVE 24 ASA Krátkodobý obchodní Rok 2010 5 864 - - 

 

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 

 
V roce 2010 do doby schválení účetní závěrky nedošlo k  žádným významným 

skutečnostem, které by zpětně ovlivnily správnost údajů obsažených v účetní závěrce pro 

rok 2009. 

 

Společnost vykazuje k 31.12.2009 záporný vlastní kapitál díky účetním ztrátám 

z minulých let, které byly způsobeny zejména díky časovému rozlišování. Vedení 

společnosti neplánuje podat návrh na konkurs společnosti a předpokládá, že společnost 

bude nadále pokračovat ve své činnosti a v průběhu roku 2010 zlikviduje všechny účetní 

ztráty z minulých let. 

 

Přehled o peněžních tocích  

 
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu 

žádné peněžní ekvivalenty. 

 
 31.12.2009 31.12.2008 

Hotovost 42 22 

Účty v bankách a peníze na 
cestě 

21 162 17 654 

Celkem 21 204 17 676 
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4 Zpráva o vztazích k 31.12.2009 
 

 

Mezi ovládající osobou a ostatními osobami a o vztazích mezi ovládanou osobou 

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou podle § 66a odst. 9 

obchodního zákoníku 

 

 

Ve smyslu § 66a obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. je:  

 

 

 

1. Osobou ovládanou: 

 

Společnost ACTIVE 24, spol. s r.o. se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spis. zn.: C.51029, 

IČO: 25115804,  

jednatelé: Ing. Petr Šmída, Eilert Giertsen Hanoa a Adrianus J. T. Roijen. 

 

 

2. Osobou ovládající: 

 

ACTIVE 24 AS, Pilestredet 75 C, 0354 Oslo, Norské království 

jednatel (CEO): Martin Kvaernstuen  

 

 

Osoba ovládající disponuje 100% hlasy.  

 

 

 

Ve výše uvedeném období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi uvedenými osobami, 

nebyly učiněny jiné právní úkony v zájmu těchto osob ani nebyla učiněna či přijatá jiná, 

ostatní opatření, ať už v zájmu, nebo na popud těchto osob. 

 

 

 

Tato zpráva je nedílnou součástí Výroční zprávy, společnosti za rok 2009. 

 

 

 

V Praze, dne 12.2.2010 

 
 

  

Ing. Petr Šmída 

jednatel ACTIVE24 
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5 Schválení účetní závěrky 

 
Účetní závěrka byla schválena managementem společnosti ACTIVE 24, s.r.o. v Praze dne 

12.2.2010. 

 

 
 

 
 

      
Petr Šmída     Radoslav Ruman 
Výkonný ředitel         Finanční manažer 
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