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O společnosti CyberGym Europe, a.s. 

 

CyberGym Europe je česká akciová společnost, je držitelem bezpečnostní prověrky NBÚ a postupuje podle 

ISO standardů. Jejím klíčovým partnerem je CyberGym Izrael, globální lídr v oblasti bezpečnosti, poskytující 

profesionální poradenství a trénink předním světovým společnostem tzv. kritické infrastruktury. CyberGym 

má dlouholeté prokazatelné zkušenosti z reálného boje proti hrozbám, kterým čelí izraelský stát denně. 

CyberGym Izrael je společný podnik Israeli Electric Corporation (www.iec.co.il) a CyberControl, významné 

konzultační společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti složené z veteránů armádních a speciálních 

izraelských sil. 
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Slovo předsedy představenstva 

Vážení obchodní partneři, akcionáři, kolegové a přátelé, 

V uplynulém roce se nám podařilo odtrénovat větší počet klientů v aréně, třetí tohoto typu z pohledu 
celosvětového a druhou, jež je určena pro komerční využití. Trénink týmů kybernetické obrany a ochrany je 
klíčovým produktem naší společnosti a zajištění jeho dostupnosti pro středoevropské klienty přímo v srdci 
Evropy bylo základním stavebním kamenem plánu strategického rozvoje konceptu CyberGym Europe.  

Námi poskytované služby jsme rozšířili o konzultace, poradenství a analýzy v oblasti GDPR, kybernetické 
bezpečnosti a krizových situací, právních aspektů kybernetické bezpečnosti v aktuální i očekávané 
komplexnosti příslušných evropských i českých regulací. Disponujeme vlastním, elitním týmem etických 
hackerů. Všichni se osvědčili a vydobyli si zkušenosti při ochraně průmyslových podniků, finančních institucí, 
zpravodajských služeb, apod.  

Našim klientům jsou k dispozici nejen naši kybernetičtí experti, ale také tým sociologů a psychologů 
s naprosto unikátním systémem pro Sociomapování a měření týmových interakcí v reálném čase. 

Aktuální vývoj nám čím dál více potvrzuje, že kybernetická nezávislost je již fikcí. Pokud jsme na něčem 
závislí tak moc, jako na dostupnosti kyberneticky podmíněných služeb, je pochopitelné, že se tyto služby 
stávají cílem i prostředkem zločinu. Platí to zejména proto, že kybernetická bezpečnost je stále 
podceňována. Naše společnost pomáhá komerční sféře i veřejnému sektoru si tuto skutečnost naplno 
uvědomit a kybernetickou obranu na úrovni požadavků doby realizovat.  

Rád bych touto cestou poděkoval všem zákazníkům za přízeň, kterou nám projevili během roku 2017 a 
kterou chceme i nadále upevňovat naší kvalitní prací. Děkuji všem partnerům, za dosavadní spolupráci a 
v neposlední řadě patří mé poděkování všem zaměstnancům, za jejich úsilí a aktivní přístup, bez nichž by 
nebylo možné dosáhnout vytyčených cílů.   

 

    Mgr. Martin Uher 

předseda představenstva 
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Výsledky společnosti 

 

Společnost CyberGym Europe, a.s. byla založena v polovině roku 2015. Vybudování a rozvoj společnosti si 

vyžádal nemalé náklady, čemuž odpovídaly i dosažené ztráty jak v roce 2015, 2016 tak i v roce 2017.  

V roce 2018 bychom chtěli dosáhnou provozního zisku. 

Základní ekonomické údaje v tis. Kč za uplynulé dva roky jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

 2015 2016 2017 

Zisk po zdanění/ztráta - 15 869 
 

- 43 756 

 

- 59 657 

Tržby za zboží 0 114 0 

Tržby za služby 118 5377 12 753 
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Účetní jednotka CyberGym Europe, a.s.  
 
Příloha k účetní uzávěrce k 31. prosinci 2017 
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1. POPIS SPOLEČNOSTI 

CyberGym Europe a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která sídlí v Praze 4, Pobočná 1395/1, 

Česká republika, identifikační číslo 04200721. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 

29.06.2015 soudu v Praze pod spisovou značkou 20766, oddíl B. 

Hlavním předmětem její činnosti je poradenství v oblasti informačních technologií. 

V roce 2017 byly provedeny změny v obchodního rejstříku: změna sídla společnosti, odvolání a jmenování 

členů statutárních orgánů společnosti, změna počtu členů dozorčí rady, zvýšení základního kapitálu. 

Osoby podílející se na 10 (Zákon o CP)/20 a více procenty na základním kapitálu:  

Ragnarok s.r.o., IČ: 04135270 

Společnost není součástí konsolidačního celku mateřské společnosti. 

Členové statutárních orgánů k 31.12.2017 

 Představenstvo  

Předseda představenstva: STATURORY s.r.o. 

Člen představenstva  Mgr. Martin Uher 

Člen představenstva  JUDr. Petr Vališ 

 Dozorčí rada  

Člen dozorčí rady  Gilda Yoshi 

Člen dozorčí rady  Ing. Jana Hrubá 

Člen dozorčí rady  Milan Balážik 

Člen dozorčí rady  Aleš Urban 

 

V následujících účetních jednotkách je společnost společníkem:  

Název Právní forma Sídlo 

   

QNI Control Systems  s.r.o. Pobočná 1395/1, Praha 4 

   

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 
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2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 

500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2017. 

Účetní závěrka k 31.12.2017 byla ověřena auditorem a z tohoto důvodu jsou všechny údaje uvedené v této 

příloze k účetní závěrce k 31.12.2017 auditovány. 

3. ÚČETNÍ METODY 

Způsoby oceňování, odepisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky 

za rok 2017 a 2016 jsou následující: 

a) 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 je odepisován do nákladů na základě zákona o dani z příjmu. 

Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let (od-do) 

Software 36 měsíců 

 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady  

na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti  

dle zákona o dani z příjmu. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho 

pořizovací cenu.  

Opravy a údržba se účtují do nákladů. 
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Odpisy 

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 3-10 

 

c) Finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dluhové cenné papíry se splatností do 1 

roku držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastní obchodní podíly, vlastní dluhopisy a ostatní realizované 

cenné papíry. 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména zápůjčky a úvěry s dobou splatnosti delší než jeden rok, 

majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti. 

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady 

s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám.  

K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem: 

Majetkové účasti představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem se oceňují 
pořizovací cenou, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků. 

 

d) Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.  

 

e) Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody FIFO. Pořizovací cena zásob 

zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, 

provize atd.). 

Výrobky a nedokončená výroba (služby) se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují 

přímé materiálové a mzdové náklady. 

 

f) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje 

pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního 

posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.  

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  
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Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a 

dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového 

dne. 

Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást 

jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazků. 

 

g) 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.  

 

h) Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých 
úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 

Úroky z úvěrů a ostatních finančních výpomocí, pokud se jejich splatnost nepředpokládá do 12 měsíců od 

data rozvahy, jsou vykazovány jako dlouhodobé závazky. 

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé 

a dlouhodobé. 

 

i) Leasing 

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

nákladů. 

  

j) Devizové operace 

Majetek, pohledávky a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu České národní 

banky platném k prvnímu dni kalendářního roku a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy 

oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů 

běžného roku. 

 

k) Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na 
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vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za 

sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu 

dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu 

se mohou od těchto odhadů odlišovat. 

 

l) Účtování výnosů a nákladů  

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

 

m) 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.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, 

náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů. 

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. 

 

n) Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech 
v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. 

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím 
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou 
zaúčtovány v účetních výkazech. 

o) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupu účtování oproti 
předcházejícímu účetnímu období 

V roce 2017 došlo k zaúčtování oprav minulých účetních období, a to konkrétně opravy chybějícího nákladu 

na energie za roky 2015 a 2016. Opravy byly v běžném období provedeny proti kapitálu, konkrétně proti 

pozici "Jiný výsledek hospodaření minulých let". Pro srovnatelnost období však bylo 

nutné dané korekce zohlednit     i ve výkazech roku 2016, kdy došlo ke správnému 

vykázání hodnoty pasiv a zároveň i ke korekci hodnoty nákladů.  

V roce 2017 bylo započato účtování rezervy na nevyčerpanou dovolenou.  
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Software 110 182   292 

     

Celkem 2017 110 182   292 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy 
Prodeje, 
likvidace 

Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

 
Účetní 

hodnota 

Software 34 82    116   116 

Celkem 2017 34 82    116   116 

 

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2017 v pořizovacích 

cenách 122tis. Kč. (k 31. 12. 2016 824 tis. Kč). 

 

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Hmotné movité věci a jejich soubory HW 1 577 140 463   142 040 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 124 378     

Celkem 2017 125 955 140 463   142 040 

 

V roce 2017 byl zařazen soubor dlouhodobého hmotného majetku, který obsahuje HW, SW a dokumentaci 

kompletní „Training Arena SAT“, SW je považován za součást HW, je závislý jeden na druhém.  

Vedení společnosti předpokládá, že v budoucnu dojde postupně k takovému nárůstu tržeb společnosti, že 

nebude nutné snižovat hodnotu majetku (impairment test). V případě, že by v budoucích účetních obdobích 

nedošlo k dostatečnému nárůstu tržeb, může dojít k situaci, že bude nutné vytvořit k dlouhodobému 

majetku opravnou položku a tím snížit jeho hodnotu.  
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OPRÁVKY 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy 
Prodeje, 
likvidace 

Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

 
Účetní 

hodnota 

Hmotné movité věci a jejich 
soubory (popište) 670 14 831    15 500   15 500 

Celkem 2017 670         

 

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) 

Společnost v roce 2016 vlastnila 55% podíl ve společnosti QNI Control Systems s.r.o., IČ: 03561259 

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku: 

 
Zůstatek 

k 31. 12. 2015 
Přírůstky Úbytky Přecenění 

Zůstatek 
k 31. 12. 2016 

Přírůstky Úbytky Přecenění 
Zůstatek 

k 31. 12. 2017 

Podíly – podstatný 
vliv 0    6    6 

Zápůjčky a úvěry – 
podstatný vliv 0    0    0 

Celkem 0    6    6 

 

Ovládané a ovládající osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem k 31. 12. 2017 (v tis. Kč): 

Název i a právní forma společnosti 

QNI Control 
Systems s.r.o. 
Pobočná 
1395/1,Praha 4  

Ragnarok s.r.o. 
Kolbenova 
805/32, Praha 9 

Sídlo společnosti    

Podíl v % 55  100 

Aktiva celkem  747  216 075 

Vlastní kapitál  -1 511  -103 

Základní kapitál a kapit. fondy  10  1 

Fondy ze zisku     

Nerozdělený zisk/ztráta minulých 
let    -72 

Zisk/ztráta běžného roku  -1 357  -32 

Cena pořízení akcií/podílu 6   

Nominální hodnota akcie/podílu 6   

 

Finanční informace o těchto společnostech byly získány z auditorem neověřené 

účetní závěrky jednotlivých společností. 
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Zápůjčky a úvěry ovládaným nebo ovládajícím osobám, osobám pod podstatným vlivem a ostatní 

k 31. 12. (v tis. Kč): 

 

5. ZÁSOBY 

K 31. 12. 2017 nebyly ve společnosti zásoby. 

6. POHLEDÁVKY 

K 31. 12. 2017 pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 137 tis. Kč (k 31. 12. 2016 137 tis. Kč). 

Pohledávky za spřízněnými stranami je zápůjčka ve výši 500 tis. Kč společnosti QNI Control Systems s.r.o. 

7. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 

Náklady příštích období zahrnují především pojistné, inzerci, domény a jsou účtovány do nákladů období, 

do kterého věcně a časově přísluší. 

Příjmy příštích období zahrnují zejména pojistné plnění a jsou účtovány do výnosů období, do kterého 

věcně a časově přísluší. 

8. VLASTNÍ KAPITÁL 

Základní kapitál společnosti se skládá z 10 850 akcií na jméno v zaknihované podobě plně upsaných a 

splacených, s nominální hodnotou 20 000,-Kč.  

Jediný akcionář dne 6.10.2017 učinil při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí: "Základní 

kapitál společnosti CyberGym Europe, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč se zvyšuje o částku 215.000.000,- Kč  

na celkovou částku 217.000.000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního 

kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií v 

počtu 10 750 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 20.000,- Kč znějících na jméno s tím, že budou 

vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen Nové akcie). Nové akcie budou omezeně převoditelné tak, 

že je akcionář může převést na jiného akcionáře či jinou osobu, popřípadě je zastavit, a to pouze se 

souhlasem valné hromady. Nové akcie budou splaceny peněžitými vklady. S ohledem na prohlášení o 

nevyužití přednostního práva na upisování Nových akcií ze strany jediného akcionáře nebudou Nové akcie 

upisovány akcionáři na základě dohody a ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky, ale 

budou všechny nabídnuty k upsání předem vybraným zájemcům, kterými se určují: 1/ QED SYSTEMS a.s., se 

sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 11000, IČ: 630 80 117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3261, v počtu 1 250 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité 

hodnotě 20.000,-Kč každé, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry a 2/ JUDr. Petr Vališ, nar. 

Osoba Termíny/Podmínky 2017 2016 

ONI Control Systems s.r.o. Splatnost 31.12.2018 500 500 
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4.12.1965, bytem Borovská 789, Praha 9, advokát č. osvědčení ČAK 2484, se sídlem Pplk. Sochora 4, Praha 

7, 170 00, jako správce svěřenského fondu Cyber Security, svěřenský fond, v počtu 9 500 kusů kmenových 

akcií na jméno jmenovité hodnotě 20.000,- každé, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. 

Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto 

rozhodnutí a skončí uplynutím 60ti dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo 

společnosti předem určeným zájemcům oznámí počátek běhu této lhůty tak, že jim bude osobně předán 

nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na 

den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs 

Nových akcií činí 20.000,- Kč na každou jednu novou kmenovou akcii, která bude znít na jméno o jmenovité 

hodnotě 20.000,- Kč. Místem pro splacení vkladů je místo pro upisování Nových akcií, které je v sídle 

společnosti CyberGym Europe, a.s. na adrese se sídlem Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4. Lhůta pro 

splacení vkladů: Upsané akcie budou splaceny dále uvedenými vklady nejpozději do 60ti dnů ode dne 

provedení úpisu Nových akcií, a to bezhotovostně na účet společnosti. Předmětem peněžitého vkladu:  

a) společnosti QED SYSTEMS a.s., se sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 11000, IČ: 630 80 117, zapsané v 

obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3261, je částka 25.000.000,-Kč, 

přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této společnosti 1 250 kusů nových kmenových akcií, které budou 

zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každé  

b) JUDr. Petra Vališe, nar. 4.12.1965, bytem Borovská 789, Praha 9, advokát č. osvědčení ČAK 2484, se 

sídlem Pplk. Sochora 4, Praha 7, 170 00, jako správce svěřenského fondu Cyber Security, svěřenský fond, je 

částka 190.000.000,- Kč, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá panu JUDr. Petru Vališovi, nar. 4.12.1965, 

bytem Borovská 789, Praha 9, advokát č. osvědčení ČAK 2484, se sídlem Pplk. Sochora 4, Praha 7, 170 00, 

jako správci svěřenského fondu Cyber Security, svěřenský fond 9 500 kusů nových kmenových akcií, které 

budou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každé. 

Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů vůči společnosti CyberGym Europe, a.s. uvedených 

v bodě druhém níže proti pohledávkám na splacení emisního kursu Nových akcií uvedeným výše, při 

dodržení následujících pravidel postupu pro uzavření Smluv o započtení vzájemných pohledávek: Smlouva o 

započtení pohledávky upisovatele jako věřitele proti dlužníkovi - společnosti CyberGym Europe, a.s. bude 

uzavřena vždy nejpozději do 60ti dnů ode dne upsání akcií upisovatelem a bude obsahovat přesné označení 

pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselné určení celkové 

výše pohledávky ke dni uzavření Smlouvy o započtení pohledávek a přesné určení na úhradu jaké části 

emisního kursu se každá pohledávka započítává." 

Společnost ke dni sestavení účetní závěrky nerozhodla o způsobu vyrovnání ztráty. 

Přehled akcií vydaných během roku 2017 a 2016 (v tis. Kč): 

 2016 2017 

Druh  Počet ks 
Jmenovitá/Účetní 

hodnota 
Počet ks 

Jmenovitá/Účetní 
hodnota 

  Na jméno zaknihované 100 20 000 10 850 20 000 

       

      

     

Celkem     
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9. REZERVY 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Rezervy 
Zůstatek 

k 31. 12. 2015 
Netto změna 
v roce 2016 

Zůstatek 
k 31. 12. 2016 

Netto změna 
v roce 2017 

Zůstatek 
k 31. 12. 2017 

Ostatní – nevyčerpaná dovolená 0 0 0 999 999 

 

10. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY  

 

 Termíny/Podmínky 2016 2017 

Jiné dlouhodobé závazky  
Nebankovní závazek, splatnost 
31.12.2020 176 967 0 

    

11. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

 

Závazek 2016   2017 Lhůta splatnosti Forma a povaha zajištění 

Smlouvy o úvěru 0 30 000              20.9.2018  

     

 

Dohadné účty pasivní zahrnují především licenční poplatky. Jejich výše je stanovena na základě smlouvy. 

12. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 

Výdaje příštích období zahrnují především elektrickou energii, plyn a vodné, stočné a jsou účtovány do 

nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

13. DAŇ Z PŘÍJMU 

Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu vzniklou od roku 2015 do příštích 

pěti let. Výše daňové ztráty z let 2015–2016, která nebyla v účetní závěrce roku 2017 uplatněna a bude 

převedena do dalších let, činila 56 272 tis. Kč k 31.12.2017, daňová ztráta k 31.12. tedy činní 989 tis. Kč. 

Společnosti vychází odložená daňová pohledávka, o které však nebylo 

z důvodu opatrnosti účtováno. 
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14. LEASING 

Najatý majetek společností k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 (v tis. Kč): 

Popis Termíny/Podmínky 
Výše nájemného 

v roce 2017 
Výše nájemného 

v roce 2016 
Pořizovací cena 

u majitele 

Osobní automobily 3leté smlouvy 2 097 1 573 5 968 

     

 

Společnost má najatý dlouhodobý majetek (operativní pronájem), o kterém se neúčtuje na rozvahových 

účtech (viz bod 3i). 

15. VÝNOSY 

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

 2017 2016 
 Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční 

Vzdělávací činnost 5 025 7 728 1 100 3 597 

Prodej zboží 0 0 80 34 

Ostatní výnosy 360 0 8 671 

Výnosy celkem 5 385 7 728 1 18 4 302 

 

Převážná část výnosů společnosti za rok 2017 je soustředěna ve finančním sektoru, energetickém průmyslu 

a oblasti informačních technologií. 

16. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

           2017          2016 

Průměrný počet zaměstnanců 19  11  

Mzdové náklady 20 832  20 932  

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 6 403  5 989  

Ostatní 319  238  

Osobní náklady celkem 27 554  27 159  

 

17. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 

V roce 2017 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, 
přiznané záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.  



 

  

www.cybergymeurope.com 26 

18. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Ostatní provozní výnosy tvoří náhrada škody. 

Ostatní provozní náklady tvoří pokuty, penále a pojistné. 

Ostatní finanční výnosy tvoří kurzové rozdíly. 

Ostatní finanční náklady tvoří kurzové rozdíly a bankovní poplatky. 

Služby (v tis. Kč): 

                                                            2017                                                            2016 

Cestovné 1 180 723 

Operativní pronájem 2 097 1 573 

Subdodávky 699 719 

Náklady na reprezentaci 175 422 

Konzultace 10 924 4 911 

Internet, sw aplikace 1 329 181 

Správa budovy, nájem prostor 3 160 6 029 

Ostatní služby 9 697 3 712 

Celkem 29 261 18 270 

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady (v tis. Kč): 

                                                           2017                                                           2016 

Ostatní provozní výnosy 360 80 

Ostatní provozní náklady 1 164 190 

Finanční výnosy a finanční náklady (v tis. Kč): 

 2017 2016 

Výnosové úroky   30 26 

Nákladové úroky 1 574 1 442 

Kurzové zisky/ztráty 4 313/405 1 743/1 174 

Ostatní finanční výnosy/náklady 0/61 0/50 

Celkem 4 313/2 070 1 743/1 224 

19. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 
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Společnost měla k 31. 12. 2017 vlastní kapitál ve výši 97 633 tis. Kč, základní kapitál ve výši 217 000 tis. Kč a 

neuhrazenou ztrátu minulých let (včetně ztráty roku 2017 a jiného výsledku hospodaření minulých let) ve 

výši 119 367 tis. Kč. Podle zákona o obchodních korporacích statutární orgán společnosti, jejíž kumulovaná 

ztráta přesáhla polovinu základního kapitálu navrhne valné hromadě přijetí opatření směřujících ke snížení 

kumulované ztráty ve vztahu k základnímu kapitálu. Z tohoto důvodu také vydal svěřenecký fond Cyber 

Security patronátní prohlášení o podpoře společnosti v případě, že by nebyla schopna v následujících 

účetních obdobích plnit své závazky. 

Schopnost společnosti pokračovat nepřetržitě ve své činnosti je závislá na realizaci plánu přijatých a 

schváleným vedením společnosti. Dle tohoto plánu by v následujících letech mělo dojít k výraznému 

nárůstu tržeb. Management společnosti věří, že tyto plány jsou realistické a že jejich splnění je vysoce 

pravděpodobné. 

Účetní závěrka k 31. prosinci 2017 byla sestavena za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako 

podnik s neomezenou dobou trvání. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by 

mohly z této nejistoty vyplývat.  
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CyberGym Europe, a.s. 
 
 
 

Zpráva o vztazích 
za účetní období roku 2017 

 
podle § 82 zákona o obchodních korporacích 
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1. Ovládaná a ovládající osoba 

1. 1. Ovládaná osoba  

 

Společnost:   CyberGym Europe, a.s.  

Se sídlem na adrese:  Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4 

IČ:    04200721 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20766 

(„Společnost“) 

 

1. 2. Ovládající osoba 

 

Společnost:   Ragnarok s.r.o. 

Se sídlem na adrese:  Kolbenova 805/32, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČ:    04135270 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243042  

[(„Ovládající osoba“)] 

 

1. 3. Struktura vztahů 
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2. Úloha ovládané osoby 

V rámci struktury popsané v bodě 1. 3. výše je úlohou Společnosti zejména výkon předmětu činnosti  

 

3. Způsob a prostředky ovládání 

Společnost je ovládána výkonem akcionářských práv. 

 

4. Přehled jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby 

V rozhodném období byla na popud či v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob učiněna tato 

jednání: 

žádná  

 

5. Přehled vzájemných smluv 

V rozhodném období platily mezi Společností a osobou ovládající anebo mezi Společností a dalšími osobami 

ovládanými ovládající osobou tyto smlouvy: 

 

Smlouva o úvěru a smlouva o dílo mezi CyberGym Europe, a.s. a QNI Control Systems s.r.o., 

 

6. Výhody a nevýhody, Posouzení, zda vznikla újma 

Ze smlouvy nevznikla žádná újma žádné ze stran.  

 

7. Další informace 
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