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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 

Předmět podnikání:  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona software 
Předmět činnosti  
-pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních 
služeb spojených s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
 
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  
- 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). 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 
vždy 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. 

- V průběhu hospodářského roku 2013 došlo k prodloužení splatnosti dluhopisů do roku 
2019 formou změny emisních podmínek. Dne 18. 8. 2014 proběhla schůze vlastníků 
dluhopisů, která vyjádřila souhlas s prodloužením splatnosti dluhopisů společnosti do roku 
2019. K 31. 8. 2014 měla společnost emitováno celkem 7669 ks dluhopisů. 6. 10. 2014 
došlo ke splacení 201 ks dluhopisů vlastníků, kteří o to v souvislosti se změnou emisních 
podmínek požádali.  
Dne 15. 5. 2015 rozhodla valná hromada společnosti o podřízení se společnosti nové 
právní úpravě – zákonu o obchodních korporacích a došlo ke snížení počtu členů dozorčí 
rady na dva. 

- Dne 1. 9. 2015 bylo zrušeno 1 994 ks vlastních dluhopisů v majetku společnosti, tzn. že 
zůstalo celkem 5 474 ks dluhopisů. 

- Dne 7. 3. 2017 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady formou změny stanov 
o zřízení výboru pro audit, dne 8. 3. 2017 jmenoval členy výboru, stanovil jejich odměny a 
15. 3. 2017 schválil statut výboru pro audit.   

Investice 
V tomto hospodářském roce nebyly provedeny žádné investice nad rámec provozních 
nákladů. 
Konsolidace  
Společnost nesestavila konsolidovanou účetní v závěrku v souladu s požadavky IAS 27, 
protože v minulosti již prodala všechny dceřiné společnosti. 

http://www.zoner.eu/
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Přehled podnikání v hospodářském roce 2016 

(1. 9. 2016 - 31. 8. 2017) 
 

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): 
         

 2016 2015 2014 

Tržby za prodej ZBOŽÍ 16 618 24 348 10456 

Tržby z prodeje služeb INTERNETOVÝCH 70 538 68 921 67560 

Tržby z prodeje SOFTWARE 17 742 33 535 29973 

Tržby z prodeje ITS 20 208 24 877 19548 

Tržby z prodeje PRESS 7 061 8 801 9868 

Tržby za nájemné včetně služeb 628 547 788 

Celkem 132 795 161 029 138193 

 

V průběhu účetního období došlo ke změně filozofie prodeje vlastních produktů. Nadále se 
společnost již nesoustředí na prodej software formou prodeje licencí, ale formou poskytování 
služeb na určité období, většinou víceleté. Vzhledem k nutnosti časově rozlišit odpovídající 
výnosy, došlo k vytvoření účetní ztráty ve výši 12 mil. Kč a k nárůstu výnosů příštích období 

o cca 24 mil. Kč. 
 
Prodej SW: Došlo k dokončení strategických změn v marketingovém a obchodním oddělení 
softwarové divize se zaměřením na přímý marketing a prodej koncovým uživatelům. 
Vzhledem k této strategické změně v oblasti prodeje vlastního software ve společnosti došlo, 
jak bylo zmíněno výše, ke snížení vykázaných tržeb z důvodu nutnosti aplikovat časové 
rozlišení. Vývoj nové verze je zaměřen na výrazné inovace v produktu. Dalším významným 
krokem je zacílení produktu na zahraniční trhy, kde výrazný nárůst sledujeme na trzích DE, 
US, JP a RU.  
 
Internetové služby, webhosting a správa domén: Oblast je charakterizována pokračujícím 
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, 
nicméně s dalším snižováním cen již nepočítáme. I přes tuto okolnost dochází v tomto 
oddělení k dalšímu růstu počtu zákazníků. Produkty jsou prodávány na webu CZECHIA.CZ. 
Oddělení úspěšně prodává produkt pro publikaci webových stránek – Zoner inPage, produkt 
pro eshopy – Zoner inShop, více se vyprofilovaly cloudové a serverové produkty - Zoner 
Cloud. 
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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. V tomto roce došlo k saturování titulů a mírnému poklesu 
tržeb vydavatelství z vlastní produkce.  
 
ITS – IT Security: Do oddělení spadá SSLmarket s vystavováním SSL certifikátů pro 
bezpečnou komunikaci na webových stránkách a produkt Zoner Antivirus. Verze pro Android 
je stále nejstahovanějším produktem ZONERu. Zoner Antivirus for Mailservers se stará o 
ZeroDay zabezpečení mailové komunikace serverů CZECHIA. Oddělení bezpečnosti 
prochází největším růstem. Na vykázaných tržbách se rovněž negativně projevila aplikace 
časového rozlišení. 
 
Finanční vyjádření vývoje výkonnosti, činnosti a stávajícího hospodářského postavení jsou 
uvedeny v přílohách. 
 
Organizační struktura společnosti 
 
Společnost je rozdělena na 4 střediska: 

- SOFTWARE 
- INTERNET 
- PRESS 
- ITS (IT Security) 

 
Tržby za jednotlivé činnosti jsou účtovány na samostatných účtech, rovněž tak nejdůležitější 
přímé náklady. Ředitelé středisek zajišťují odbyt a organizaci provozu střediska. Nemají 
žádné nadstandardní pravomoci v oblasti financí, rovněž nemají podpisová práva na 
uzavírání smluv.   
 
Personální oblast a aktivity v pracovněprávních vztazích 
 
Vývoj stavu pracovníků a mzdových nákladů v posledních třech letech (v tis. Kč): 
 

 2016 
 

2015 2014 

Průměrný počet zaměstnanců 70 65 65 

Z toho řídící pracovníci 5 5 4 

Mzdové náklady 18 162 16 764 14 994 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 175 5 677 5 120 

Sociální náklady 1 795 1 485 1 164 

Osobní náklady celkem 26 132 23 966 21 318 

 
 

V oblasti personální je vývoj charakterizován dalším rozvojem všech oddělení zvyšováním 
produktivity práce. Celkový průměrný počet zaměstnanců vzrostl na číslo 70 ke konci 
hospodářského roku. V jihomoravském regionu se zvýšil zájem o IT odborníky a tím vzrůstá 
tlak na stávající zaměstnance ze strany nejrůznějších agentur a zprostředkovatelů. Rovněž 
přijímání nových zaměstnanců je stále náročnější. 
 
Mzdové náklady bylo možné vzhledem k růstu produktivity práce a hospodářským výsledkům 
přiměřeně navýšit, zkvalitnila se ale i další péče o zaměstnance. To vedlo k zvýšení stability 
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 
ITS. Vývojové a výzkumné aktivity divize se soustředily na nově připravovanou verzi 
programu Zoner Photo Studio X, na kterou jsme rovněž podali žádost o dotaci z  Evropských 
fondů. Divize Antivirus nadále pracuje na vývoji nového produktu pro Windows, který by měl 
být uveden na trh v následujícím období. Zatím byla uvedena verze Zoner AntiVirus pro 
Linux, velice úspěšná verze pro Android a verze pro zabezpečení mailových serverů. 
 

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 září 2017 společnost uvolnila novou verzi programu Zoner Photo Studio X. 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, integrováním map, zpracování RAW souborů, ale 
zejména práci s vrstvami. Změnil se obchodní model prodeje produktu, nově formou 
předplatného na 1 rok. 
 
Předpokládaný vývoj společnosti 
Na hospodářský rok 2017 je plánován růst tržeb a zisk společnosti. Firma očekává také 
mírný nárůst počtu zaměstnanců za účelem dalšího rozvoje dosavadních aktivit. Očekává se 
uvedení nové verze programu Zoner Photo Studio X a Zoner Antiviru for Windows. V roce 
2017 bude pokračovat důraz na růst výnosů a obchodních aktivit na klíčových trzích 
v USA, Německu, Japonsku, Rusku, Španělsku, samozřejmě Slovensku a nově i v Číně. 
 
Oddělení internetových služeb plánuje v letech 2017 a 2018 realizovat investici do nového 
datového centra ve výši 17 milionů korun.  
 
Jsme plně oprávněni se domnívat, že v roce 2017 bude akcelerovat dynamika růstu 
společnosti, a to ke spokojenosti investorů, majitele i zaměstnanců společnosti. 
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2. 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% ZONE1, a.s. (IČ: 282 65 866, Brno, Nové sady 583/18, PSČ 
602 00) – předseda představenstva, hlavní akcionář 
100% ZONER group, s.r.o. (původně Plazík, s.r.o. - IČ: 257 93 951, 
Praha 1, Uhelný trh 414/9, 110 00) jednatel, jediný společník 
35% PRÁCE.TIPS, s.r.o. (IČ: 255 57 696, Pardubice, Jahnova 8, 
Zelené Předměstí, PSČ 530 02 ) – společník 
40% Pixbuf, s.r.o. (IČ: 046 44 379, č.ev. 193, 407 47 Doubice) 
společník 
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, 559-0001 Osaka, Japonsko 
10% 3D V360 Limited, Kemp House 152, City Road EC1V 2NX 
London, United Kingdom 

 
Společnost není významně závislá na žádné z výše uvedených propojených osob. 
 
Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 
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3. 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 dvoučlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je volena a 
odvolávána valnou hromadou. 
Dozorčí rada: 
RNDr. Jan Materna, Ph.D. – Praha 3, Na Balkáně 1361/28, PSČ 130 00 – předseda 
Hana Bergmanová – Brno, Dvořiště 54, PSČ 62500 - člen 
V činnosti členů dozorčí rady nedošlo v průběhu sledovaného období k žádnému střetu 
zájmů. 
Výbor pro audit: 
RNDr. Jan Materna, Ph.D. – Praha 3, Na Balkáně 1361/28, PSČ 130 00 – předseda 
Ing. Ladislav Kubice – Praha 3, Křišťanova 1544/4, PSČ 130 00 – člen 
Hana Bergmanová – Brno, Dvořiště 54, PSČ 62500 - člen 
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 fixní 300 tisíc korun ročně. 
Výbor pro odměny u společnosti není zřízen. 
Principy odměňování osob kontrolních orgánů emitenta se řídí platnými stanovami 
společnosti. Jedná se o 2člennou dozorčí radu, jejíž odměnu schválila valná hromada 
společnosti paušální výši souhrnně 40 tisíc korun ročně. Z pracovně právního poměru 
obdrželi členové odměnu souhrnně 296 tisíc korun ročně. V pracovně právním poměru na 
pozici účetní je členka kontrolní komise paní Hana Bergmanová. 





































































Zpráva o vztazích podle §82 zákona č. 90/2012 Sb. 
 

Tato zpráva se zpracovává za účetní období 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017. 

 

Ovládaná osoba:  firma: ZONER software, a.s. 

   IČ: 49437381 

   sídlo: Brno, Nové sady 583/18, PSČ 60200 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, 

vložka 5824 

 

Ovládající osoba: Ing. Milan Behro 

   rč: 690403/7998 

   bytem: Brno, Nové Sady 446/6, PSČ 602 00 

   podíl k 31. 8. 2016: 100% základního kapitálu 

 

Došlo k významnému snížení části jistiny půjčky ovládající osobě poskytnuté ovládanou osobou za 

běžných obchodních podmínek na celkovou částku 3.6 mil. Kč. Jinak nebyla mezi výše uvedenými 

osobami uzavřena žádná smlouva ani nedošlo k žádnému plnění na základě jiných skutečností 

vyjma pracovně právního vztahu zaměstnaneckého poměru (300 tis. Kč za období) a odměny za 

výkon funkce statutárního orgánu ve výši schválené valnou hromadou společnosti (50 tis. Kč za 

období). 

 

Ovládané osobě nevznikla v průběhu účetního období z titulu ovládání žádná újma. 

 

Propojené osoby: 

Sesterské společnosti ovládané stejnou ovládající osobou: 

EuroHost s.r.o. (jednatel, jediný společník) 

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, nebyla 

provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná plnění, a proto nevznikla 

ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk probíhal za běžných 

obchodních podmínek. 

ZONE1, a.s.  (člen správní rady, statutární ředitel, jediný akcionář) 

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, nebyla 

provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná plnění, a proto nevznikla 

ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk probíhal za běžných 

obchodních podmínek. 

EXPLORER a.s. – v likvidaci (člen správní rady, statutární ředitel, jediný akcionář) 

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, nebyla 

provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná jiná plnění, a proto nevznikla 

ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk probíhal za běžných 

obchodních podmínek. 

ZONER GROUP, s.r.o. (jednatel, jediný společník) 

V průběhu účetního období došlo k navýšení půjčky od společnosti ZONER 

Software, a.s. na 11,4 mil. Kč. V průběhu účetního období nebyly uzavřeny 

žádné smlouvy, nebyla provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná jiná 

plnění, a proto nevznikla ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk 

probíhal za běžných obchodních podmínek. 

ZONER assets, s.r.o. (jednatel, jediný společník) 

V průběhu účetního období došlo ke splacení pohledávky z odštěpení a 

k poskytnutí půjčky 0,2 mil. Kč. V průběhu účetního období nebyly uzavřeny 

žádné smlouvy, nebyla provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná 

plnění, a proto nevznikla ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk 

probíhal za běžných obchodních podmínek. 

 

 





Zpráva představenstva za hospodářský rok 2016 

 
Vážený akcionáři, 

předkládám Vám zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku 

společnosti ZONER software, a.s., ve které bychom Vás chtěli seznámit s hospodářskými výsledky 

společnosti dosaženými při obchodní činnosti v hospodářském roce 2016.  

Společnost se po úspěšném investičním období soustředila v tomto fiskálním roce jako i v roce 

minulém na další podporu podnikatelské činnosti. V průběhu účetního období došlo ke změně 

filozofie prodeje vlastních produktů. Nadále se společnost již nesoustředí na prodej software formou 

prodeje licencí, ale formou poskytování služeb na určité období, většinou víceleté. Vzhledem 

k nutnosti časově rozlišit odpovídající výnosy, došlo k vytvoření účetní ztráty ve výši 12 mil. Kč a k 

nárůstu výnosů příštích období o cca 24 mil. Kč. 
 

Prodej SW: Pokračovali jsme uplatňováním strategických změn v marketingovém a obchodním 

oddělení softwarové divize se zaměřením na přímý marketing a prodej koncovým uživatelům. 

Vzhledem k této strategické změně v oblasti prodeje vlastního software ve společnosti došlo, jak bylo 

zmíněno výše, ke snížení vykázaných tržeb z důvodu nutnosti aplikovat časové rozlišení. Vývoj nové 

verze je zaměřen na výrazné inovace v produktu. Dalším významným krokem je zacílení produktu na 

zahraniční trhy, kde výrazný nárůst sledujeme na trzích DE, US, JP a RU.  

 

Internetové služby, webhosting a správa domén: Oblast je charakterizována pokračujícím 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, nicméně s dalším snižováním cen již 

nepočítáme. I přes tuto okolnost dochází v tomto oddělení k dalšímu růstu počtu zákazníků. Produkty 

jsou prodávány na webu CZECHIA.CZ. Oddělení úspěšně prodává produkt pro publikaci webových 

stránek – Zoner inPage, produkt pro eshopy – Zoner inShop, více se vyprofilovaly cloudové a 

serverové produkty - Zoner Cloud. 

  

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. V tomto roce došlo k saturování titulů a mírnému poklesu tržeb vydavatelství z vlastní 

produkce.  

 

ITS – IT Security: Do oddělení spadá SSLmarket s vystavováním SSL certifikátů pro bezpečnou 

komunikaci na webových stránkách a produkt Zoner Antivirus. Verze pro Android je stále 

nejstahovanějším produktem ZONERu. Zoner Antivirus for Mailservers se stará o ZeroDay 

zabezpečení mailové komunikace serverů CZECHIA. Oddělení bezpečnosti prochází největším 

růstem. Na vykázaných tržbách se rovněž negativně projevila aplikace časového rozlišení. 

 

Aktivy v oblasti výzkumu a vývoje se soustřeďují zejména do divize SOFTWARE a divize ITS. 

Vývojové a výzkumné aktivity divize se soustředily na nově připravovanou verzi programu Zoner 

PhotoStudio X, na kterou jsme rovněž podali žádost o dotaci z Evropských fondů. Divize Antivirus 

nadále pracuje na vývoji nového produktu pro Windows, který by měl být uveden na trh v 

následujícím období. Zatím byla uvedena verze Zoner AntiVirus pro Linux, velice úspěšná verze pro 

Android a verze pro zabezpečení mailových serverů. 

 

 

V měsíci říjnu 2016 společnost uvolnila novou verzi programu Zoner Photo Studio X. 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 




