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VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI
ZA ROK 2021

I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY

I. 1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI WEDOS INTERNET, A.S.
Společnost WEDOS Internet, a.s., (dále jen WEDOS) byla založena na konci roku 2009 jediným
zakladatelem a od 21. prosince 2009 je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Českých Budějovicích pod spisovou značkou B/1886.
Společnost WEDOS Internet, a.s., je největším poskytovatelem hostingových služeb v České
republice z hlediska počtu aktivních služeb.
Za rok 2021 dosáhla společnost celkového obratu ve výši 147.631 tis. Kč a zisku před zdaněním ve
výši 12.218 tis. Kč a výsledku hospodaření za účetní období 9.812 tis. Kč.

a) Identifikační údaje společnosti WEDOS Internet, a.s.
WEDOS Internet, a.s.
Masarykova 1230
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 28115708
DIČ: CZ28115708
Právní forma: Akciová společnost
Společnost je zapsána od 21. prosince 2009 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích pod spisovou značkou B/1886.
Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku je 23.000.000,-Kč, slovy dvacet tři
milionů korun českých. Základní kapitál společnosti se skládá z 230.000 ks kmenových akcií na
jméno, které jsou v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského zákona

b) Informace o majetkových účastech
- Osoby podílející se na základním kapitálu
Na základním kapitálu společnosti WEDOS Internet, a.s., se podílejí následující subjekty:
WEDOS Property, s.r.o., IČ: 25126849, je majitelem 110.000 kusů akcií a podílí se na základním
kapitálu v poměru 47.83%
Josef Grill, je majitelem 90.000 kusů akcí a podílí se na základním kapitálu v poměru 39.13%
Zbývající podíl 13,04% je rozdělen mezi cca 100 dalších akcionářů.
- Účast na podnikání třetích osob

Společnost WEDOS Internet, a.s. se podílí na podnikání následujících osob a to v níže uvedeném
rozsahu:
WEDOS, Tunisko, základní kapitál 1.000 USD (podíl 100% na základním kapitálu)
WEDOS.cz, s.r.o., základní kapitál 1 Kč (podíl 100% na základním kapitálu)
WEDOS Pay, s.r.o., základní kapitál 1 Kč (podíl 100% na základním kapitálu)
WEDOS WHOIS Domain Privacy Protection, s.r.o., základní kapitál 1 Kč (podíl 100% na
základním kapitálu)
- Organizační složky
Společnost WEDOS Internet, a.s., nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
- Informace o pořizování vlastních akcií a jiných majetkových účastí
Jako osoba ovládaná nevlastní společnost obchodní podíl osoby ovládající (vlastní akcie).

c) Orgány společnosti WEDOS Internet, a.s.
Nejvyšším orgánem společnosti WEDOS Internet, a.s., je Valná hromada. Zasedání valné hromady
společnosti se koná minimálně jednou ročně. Valnou hromadu svolává představenstvo.
Jménem společnosti jedná představenstvo, které bylo v roce 2021 jednočlenné a tak jménem
společnosti jednal navenek předseda představenstva samostatně.
Představenstvo společnosti
Josef Grill, předseda představenstva
Dozorčí rada
Zdeňka Grill, předseda dozorčí rady
V roce 2021 neproběhly žádné zápisy a změny v obchodním rejstříku.

I.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Obrázek 1: Organizační struktura WEDOS Internet, a.s.

Společnost má doposud 1 provozovnu v místě svého sídla dle obchodního rejstříku, kde je umístěno
nejen kancelářské zázemí, ale také datacentrum.
Rok 2021 se téměř celý odehrával v duchu stále trvající koronavirové pandemie, i když oproti
předchozímu roku bylo znát v důsledku proočkovanosti a promoření populace, že COVID 19 nemá
již takový dopad. Rovněž nemusel být vyhlášen WEDOS pandemický plán, který nás nepatrně
brzdil ve vývoji, jako se tomu stalo právě na začátku roku 2020. Momentálně jsou všichni
zaměstnanci rozděleni do dvou budov, přičemž v datacentru DC1 zvaném „Bunkr“ se nachází
kompletní provozně-technické oddělení a v datacentru DC2 zvaném „Podskalí“ se nachází celé
vývojové oddělení, včetně programátorů a obchodně-marketingového oddělení. Nicméně z důvodu
přetrvávající koronavirové nákaze, kvůli které se oddaluje povolení od jednotlivých úřadů ke
kolaudace budovy datacentra DC2 ještě nedošlo.
Modernizace DC1 se blíží ke svému konci. Dokončili jsme modernizaci rozvodů elektřiny, kdy v
serverovně nahradil přípojnicový systém původní klasické kabely. Systém je dole pod podlahou i
pod stropem. Jednotlivé větve se tak nekříží a zbíhají se až u samotného racku. Přípojnicový systém

jsme si původně pořídili do DC2, ovšem jeho řešení se nám natolik zalíbilo, že jsme ho použili také
pro modernizaci DC1. Vše je samozřejmě řešeno s ohledem na spolehlivost a ochranu před
požárem. Požární odolnost všech rozvodů je pro nás prioritou, a proto jako jedni z mála datacenter
používáme výhradně nehořlavé kabely. Další výhodou je snadnější manipulace (prostě si
„zaklapnete“ další zásuvku tam, kde potřebujete). Přípojnicový systém je koncipován pro
průmyslové haly s velkým odběrem, takže je dostatečně nadimenzovaný.

Obrázek 2: Pohled na střechu DC1

V datacentru DC2 nevylepšujeme jen serverovnu, ale také naši konferenční místnost a kancelářské
prostory. Zaznamenali jsme rostoucí poptávku po multimediálním obsahu, načež jsme pořídili
osvětlení, zelené plátno, kamery, kabely a vše pro zvuko-techniku. Nyní můžeme pořádat odborné
konference či pronajmout naše prostory externím zájemcům. Námi pořádanou konferenci –
Ajťákobraní, kde se konaly prezentace našich zaměstnanců za účelem přiblížení firmy potenciálním
zájemcům o práci, jsem si ověřili, že jdeme správným směrem. V průběhu léta 2021 došlo také k
vylepšení kancelářských a konferenčních prostor o výkonnější klimatizace, které zaručí pohodlnější
pracovní podmínky i při vyšší obsazenosti kanceláří.
Donedávna probíhalo testování na serverech v oleji pouze v DC1. V létě 2021 jsme připojili optikou
i servery v olejových vanách v DC2, přičemž datancetrum 2 „Podskalí“ je propojené s datacentrem
1 „Bunkr“ 2 nezávislými trasami, přičemž každá vede fyzicky jinudy – nikoliv v jednom výkopu.
Obě dvě jsme si zafukovali sami a všechnu optiku i sami svařovali. V případě potřeby jsme tak
schopni vše opravit svépomocí. Doposud jely olejové vany “naprázdno”, tedy testovali jsme jen jak

zahřívají olej. Nyní na nich můžeme začít spouštět testovací služby a s rostoucím tlakem na růst cen
elektřiny, se snažíme vše zrychlit. Po kompletním otestování budeme přesouvat co nejvíce služeb z
DC1 do DC2 a tím budeme schopni optimalizovat spotřebu elektrické energie. V plánu máme další
úpravy, které povedou k lepší cirkulaci oleje, odvádění tepla a také manipulaci. Pro zajímavost,
oproti předchozím verzím je vana o zhruba 5 centimetrů menší na délku. Došlo také k úpravám
výměníků na stojanech, které jsou nyní výkonnějších.

Obrázek 3: Pohled zepředu DC2

V důsledku koronavirové pandemii a zejména prudkému zdražení materiálu a práce, se stavba DC3
v obci Pištín nedaleko Českých Budějovicích na pozemku o rozloze až 11 tis m 2 bohužel odsouvá
do doby, kdy bude z ekonomického hlediska smysluplná. V současnosti komplex 2 datacentra pro
diskové úložiště včetně umístění vlastního hardware, se 2 kancelářskými budovami a 1 obřím
skladem nepotřebujeme. Kapacit máme stále dost v DC1 a další získáme odstraněním starých
serverů a DC2 je v podstatě prázdné. Věříme, že když počkáme, tak DC3 postavíme za zlomek
aktuálních cen.

Obrázek 4: Grafický návrh DC3

Po úspěšných testech a navázání spolupráce s Hewlett Packard Enterprise jsme přešli kompletně na
hardwarové řešení 3PAR StoreServ Storage pro ukládání dat. Toto serverové úložiště využívá
umělou inteligenci pro optimalizaci výkonu a předpovídání problémů. Úložiště taktéž zvládá 3
miliony IOPS s odezvou pod 1ms a HPE u něj garantuje dostupnost dat až neuvěřitelných
99,9999%. Škálovat se dají až na 80 PB / jeden systém.

Obrázek 5: 3PAR StoreServ Storage

I.3. ÚDAJE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI WEDOS INTERNET, A.S.
Hodnocení hlavních činností, kterými se WEDOS Internet, a.s., zabývá:

Registrace domén
Prestižní akreditaci ICANN, kterou jsme získali 17. března 2020, využíváme naplno i v roce 2021.
Podepsali jsme například smlouvu s jedním z největších registrů Donuts Inc. a rozšířili tak nabídku
nabízených domén o dalších více jak 240 doménových koncovek. Mezi ty nejoblíbenější od tohoto
registru patří v České republice například .live, .bike, .email, .agency, .life, .group, .digital, .guru
či .zone.
Jako nejdůležitější krok v roce 2021 v oblasti registrování domén považujeme akreditaci s registrem
Verisign, který nabízí domény .com, .net a .name. Tímto začal proces osamostatňování i pro
generické domény, které nabízíme již od založení firmy WEDOS Internet, a.s. a to skrze
prostředníky jako subregistrátor. Od srpna 2021 jsou tak všechny nově zaregistrované .com a .net
domény pod naší přímou správou a můžeme tak všechny problémy řešit přímo my za snížených
nákladů, než skrze využití třetích stran. Zároveň můžeme využívat promo akce a dlouhodobé slevy,
které nabízí přímo registr. Registrování domény .name chystáme rozšířit v roce 2022, kdy také
plánujeme kampaň pro přesun (přeregistraci) .com a .net domény pod naši správu. Nelze totiž
svévolně přenést všechny domény od jednoho akreditovaného registrátora (v našem případě
prostředníka) k druhému (WEDOS). Původní registrátor s tím musí výslovně souhlasit. Poté jsou k
tomu nastaveny mechanismy, jak přesun zajistit hromadně. S tím bohužel původní registrátor
nesouhlasil a tak musíme spustit kampaň, kdy současný majitel musí explicitně s přesunem pod naši
akreditaci souhlasit.
I přes příchod nových doménových koncovek a lákavých akčních cen .eu domén, je doména .cz
stále u našich zákazníků nejoblíbenější s počtem 293.904 k 31. 12. 2021, což tvoří podíl 20,6% na
trhu domén v České republice, přičemž WEDOS má ve správě ke stejnému dni celkově 402.562
domén. Oproti roku 2020 se jedná o pokles 15.136 domén, který je zapříčiněn novými generickými
doménami, které se v první fázi rozdávali zdarma ke službám. Na druhou stranu celkově přispěly k
masivnímu marketingu těchto domén, i když nebyly v takové míře prodlužovány. Nicméně jsme s
tím počítali, protože cena prodloužení domén je oproti .cz doméně vyšší, ale pro budování
povědomí o nových doménových koncovkách byl tento krok úspěšný. Včetně určité části lidí,
kterým se domény zalíbily a prodloužily je.
Ke konci roku 2021 tak stále stahujeme ztrátu na první příčku, co do počtu domén na pouhých
11.279 viz následující graf:

Obrázek 6: Počet .cz domén za rok 2021 dle registrátorů

Při pohledu na nárůst počtu domén můžeme vidět poměrně rapidní skok u společnosti Webglobe.
Tento skok má však poměrně snadné vysvětlení, které najdeme v oficiálním oznámení firmy a to
takové, a podtrhuje to i následující graf (Obrázek 7), že společnost Webglobe skupuje menší a
střední hostingové firmy či registrátory včetně Ignum, s.r.o na grafu. Pokud si tedy odmyslíme tento
skok z popsaných důvodů, můžeme konstatovat, že WEDOS Internet, a.s. měl po několikáté v řadě
největší nárůst spravovaných .cz domén a to o 10.182.

Obrázek 7: Růst počtu .cz domén u největších registrátorů za daný rok

Z hlediska počtu .cz domén, které využívají naše DNS servery, můžeme také konstatovat nárůst za
rok 2021. Propad na následujícím grafu dle oficiálních statistik CZ.NIC je zapříčiněn změnou DNS
serverů, které jsme museli centrálnímu registru nahlásit a tím proběhla korekce:

Obrázek 8: Počet domén využívající WEDOS DNS servery

Webhosting NoLimit
Na trhu sdílených webhostingů si WEDOS Internet, a.s. stále drží pozici leadera. Ke konci roku měl
WEDOS ve správě přes 112.351 aktivních placených webhostingů NoLimit, což bylo celkově přes
149.401 aktivních webů včetně aliasů. Další hostingy jsou poskytovány v rámci jiných služeb.
Rok 2021 byl pro službu webhostingu jednou ze zásadních období. V létě se přesunula data všech
webů na HPE 3PAR StoreServ Storage, což je úložiště, které využívá AI pro optimalizaci výkonu a
předpovídání problémů. Důvodem bylo hlavně ulehčit si správu, kterou bude mít z větší části na
starosti přímo Hewlet Packard a zvýšit stabilitu tím, že jsme přešli ze softwarového řešení na čistě
hardwarové. Naměřili jsme však i menší celkové zrychlení, protože se ulevilo zákazníkům, kteří
potřebují provádět náročné diskové operace. V listopadu přišly na řadu i databáze. Pro nás byl tento
přesun na 3PAR StoreServ Storage důležitý také z toho důvodu, že navíc umí synchronní online
replikace do našeho druhého datacentra. Našim cílem tedy bude, aby všechna data byla online a
aktuální, a to ve dvou různých datacentrech. Tedy pokud jedno datacentrum vypadne, tak data

budou ihned dostupná (bez výpadku) z druhého datacentra. Uvažujeme také o třetí záloze zcela
mimo naše datatacentra na 3. nezávislé místo.
Na podzim jsme přesunuli všechny zákazníky ze starých serverů na nové. Vše se tak převedlo do
cloudu a na nové servery, jejichž úsporné procesory už neznamenaly menší frekvenci CPU. Pracují
a spotřebovávají elektřinu podle aktuálního požadovaného výkonu (umí se podtaktovat i
přetaktovat). Navíc před webservery byl postaven proxy server, který uměl automaticky cachovat
často používaný obsah.
Graf přírůstků hostovaných .cz domén rok 2021 v ČR dle oficiálních statistik CZ.NIC:

Obrázek 9: Počet .cz domén na webhostingu

Graf celkového počtu .cz domén za rok 2021 dle oficiálních statistik CZ.NIC, které využívají k
příjmu e-mailů WEDOS mailservery.

Obrázek 10: Počet .cz domén využívající WEDOS mailservery

Virtuální servery - VPS SSD
Pronájmy virtuálních serverů poskytuje WEDOS téměř od počátku své činnosti a je největším
provozovatelem VPS na českém trhu. Službu VPS SSD považujeme z hlediska údržby a správy za
jednu z nejméně problematických s velkou oblibou, a proto ji i nadále necháváme v našem portfóliu
služeb.
I když zde vidíme částečný odliv zákazníků na službu VPS ON, kde jsou výrazně silnější procesory
a je možné si parametry (RAM, CPU, HDD) zvolit dle vlastních představ, tak ke konci roku jsme
provozovali téměř 3.700 virtuálních serverů VPS SSD.

Dedikované servery
Stále evidujeme poměrně značnou poptávku po dedikovaných serverech a obzvláště pak po
individuálních potřebách zákazníků, které můžeme v rámci VIP odbavit. Jedná se zejména o
výměnu disků z točivých na SSD, případně za více kapacitní disky obou druhů. Také jsme schopni
nabídnout propojení více dedikovaných serverů do jednoho vlastního switche.

WEDOS Disk
Stále velmi populární a bezproblémové datové úložiště, které k NoLimit poskytujeme zdarma ve
velikosti 5GB a k VPS SSD zdarma ve velikosti 10GB. Slouží zejména jako “jednoduché” datové
úložiště pro zálohy dat klientů, kteří velmi často pomocí různých pluginů skrz FTP zálohují své

redakční systémy. Nicméně je možné použít i další protokoly, jako jsou rsync (přístup pomocí
nástroje rsync pro snadnou synchronizaci souborů). SMB (nebo také CIFS) – připojení jako síťová
složka ve Windows (také v Linuxu) nebo git
Zároveň kvůli své jednoduchosti a protokolům pro přenášení dat si našel cestu i k technicky
zdatnějším uživatelům jako odkladiště dat a záloh.

WEDOS CD (Cloud Disk)
Chytré cloudové úložiště pro synchronizaci obsahu mezi více zařízeními a uživateli, nabízející
moderní komplexní služby díky velkému množství aplikací, které se dají velmi snadno
implementovat. Na konci roku jsme evidovali kolem 1350 aktivních služeb, což je mírný nárůst
oproti předchozímu roku.
Tento mírný nárůst zákazníků využívající službu WEDOS CD přikládáme tomu, že ji nevěnujeme
tolik pozornosti, kterou by si určitě zasloužila. Nicméně její, z našeho pohledu, největší výhodou je,
že se na ni vztahuje i naše dvě nové cloudové ISO certifikace (27017 a 27018), takže firemní data
máte v bezpečí a navíc na území ČR.
Naše specifické řešení pro tuto službu neumožňuje některé pokročilé funkcionality jako je
kompletní zašifrování dat (přenos samozřejmě zašifrován je) nebo službu na vlastní doméně. Proto
jsme se rozhodli pro zájemce, kterým toto řešení vyhovuje, službu ponechat v tomto stavu a do
budoucna plánujeme WEDOS APP, ve kterém se služba WEDOS CD na bázi NextCloudu zřídí jako
samostatná instance na virtuálním serveru. Zákazníci tak budou moci aplikaci ovládat jako
administrátor a například si i data zašifrovat. V případě odcizení šifrovacího klíče, přicházíte také o
všechna data. Tento klíč je jen váš, my k němu nemáme přístup. Zákazník bude vystupovat v roli
administrátora dané instance, což v současném řešení WEDOS CD není možné.

Virtuální servery – VPS ON
VPS ON jsme navrhli jako reakci na poptávku po výkonnějších virtuálních servech, které umožňují
nákup přesně takového výkonu (RAM, CPU, HDD), jaký potřebujete. To, že se jednalo o správnou
volbu, můžeme vidět i z přesunu některých zákazníků z VPS SSD na VPN ON a mírného, ale
stabilního nárůstu aktivních služeb. Rozhodně nemůžeme opomenout garantovanou konektivitu 1
virtuálního stroje 200 Mbps. Nalezli byste u nás menší VPS ON například pro VPN servery za
stokoruny, ale také výkonné servery pro projekty velkých společností řádově v jednotkách tisíců.
Stejně jako webhosting, tak i VPS ON a WEDOS Cloud přešly kompletně na HPE 3PAR StoreServ
Storage 8450, což nám umožní do budoucna nabídnout i velkokapacitní disky i na SSD a
samozřejmě všechny ostatní výhody, které jsme již popsali u webhostingu.

WEDOS Cloud
WEDOS Cloud v roce 2021 nezaznamenal viditelný růst aktivních služeb, i když desítky zákazníků
si služba našla a někteří ji mají v hodnotě desítek tisíc korun. Je však nutné podotknout, že je určena
převážně pro náročné a zkušenější uživatele a to díky své komplexnosti a možnosti vybudovat
vlastní cloudovou infrastrukturu.
Služba funguje skvěle. Pro příští rok plánujeme odstranit její testovací provoz a věnovat se více její
propagaci zejména se zaměřením na ISO 27017 (Bezpečnost informací pro cloudové služby) a ISO
27018 (Ochrana osobně identifikovatelných informací ve veřejných cloudech), které jsme letos
recertifikovali. Pro mnoho zákazníků to již bývá standardem a například pro státní zakázky
nutností.
K čemu jsme se zatím nedostali a co bude závislé na tom, jak rychle nasadíme WEDOS platby přes
WEDOS Pay s.r.o., je hodinová fakturace, kdy zákazníkům umožníme navýšit výkon a zaplatit za
něj pouze v tu dobu, kdy to skutečně potřebují.
Služba je prozatím v testovacím provozu a to z důvodu přesunu na nová úložiště 3PAR StoreServ
Storage 8500. Pokud vše půjde bez problémů, tak spustíme ostrý provoz v průběhu roku 2022.

WEDOS WMS
Ani tento rok jsme u WMS nedotáhli všechny funkcionality, které jsme v začátcích služby
představili a to této službě opravdu věříme. Aby taky ne, když ovládání a správa WMS je postavena
na stejném principu jako Nolimit, který naši zákazníci dobře znají a velmi si ho oblíbili. Spolu s
vyhrazenými prostředky RAM, CPU a HDD je skutečně jen na zákazníkovi, jaký výkon si přeje.
Ten je navíc dále možné škálovat. Co nás asi nejvíce mrzí je absence grafu vytížení jednotlivých
prostředků, což by zákazníkům ulehčilo zejména ve škálování jejich aplikace.
Z důvodu nedotažení všech slibovaných věci máme na webových stránkách prozatím upozornění o
testovacím provozu služby, i když je nutné podotknout, že stabilitou a spolehlivostí se stav od
produkčního téměř neliší. Aktuálně u nás mají zákazníci 125 služeb WMS, na kterých provozují
přes 1.814 tisíc samostatných webhostingů. O službu zájem je a popravdě velký, na to že jsme ji
prakticky přestali propagovat.

WEDOS OnLine
Monitorovací služba s celou řadou komplexních testů, které dokážou včas upozornit na výpadek
(webu, mailů, ftp ...), odezvu (webu a jiné), expiraci a správné nastavení SSL certifikátů, kontrolu
IP adresy na block listech, a mnoho dalších funkcionalit. V roce 2021 jsme předběžně navrhli
obchodní model a pro rok 2022 nás čeká práce na kreditním sytému, kdy zákazník bude nakupovat

kredit a následně každá kontrola a četnost bude mít jiný počet kreditů, který se odečte od celkové
sumy.
Velmi se nám osvědčila status stránka na adrese https://status.wedos.hosting/cs/, která kompletně
vychází právě ze zmíněné služby WEDOS Online. Navíc podobnou stránku si mohou zákazníci této
služby také vytvořit a informovat tak své zákazníky, zda se s jejich webem něco děje. Rovněž je
možné na této stránce upozornit na odstávky a ručně vkládat události. Protože je služba nezávislá na
interních systémech WEDOS, stále častěji ji naše zákaznická podpora a technické oddělení používá
jako hlavní zdroj informací o možných problémech.
Každý web našeho zákazníka je tak v pravidelných intervalech kontrolován, zdali je funkční. Data
se sbírají na centrálním místě a vyhodnocují pro servery a sítě jako celek. Algoritmus pak
vyhodnocuje aktuální stav. Například když detekuje, že významné procento webů vrací nějakou
specifickou chybu, je nedostupných anebo jsou pomalé, tak pošle varování technikům. Zároveň
rovnou na status.wedos.hosting vypíše varování. Toto výjimečné řešení dokáže odhalit problém na
serveru ještě dříve, než k němu dojde. Dokážeme odhalit i daleko složitěji detekovatelné problémy,
jako je například rozbitý redakční systém, chyba v konfiguraci .htaccess, smazané soubory atd. Na
dalších kontrolách stále pracujeme.

WEDOS EWM
Jedná se o komplexní systém monitorování a testů domény vycházející ze služby WEDOS OnLine.
Z našich zkušeností dobře víme, že běžný monitoring dostupnosti nestačí. Pokazit se může řada věcí
a právě EWM vám je pomůže hlídat a včas. Nespornou výhodou je rychlost, univerzálnost a
snadnost aktivace. Zákazník si EWM aktivuje jako příplatkovou službu k doméně v zákaznické
administraci, kde má na výběr ze 3 různých cenových hladin dle požadovaných funkcionalit a
následně vyplní e-mailovou adresu. Je hotovo.

WEDOS WebSite
Oficiálně byla služba spuštěna v lednu 2021 a velice se stala oblíbenou mezi zákazníky Aby taky
ne, když webové stránky vytvoříte rychle a snadno a nepotřebujete žádného designéra (nabízíme
desítky grafických šablon a další přibývají) ani programátora (veškeré bloky jsou naprogramované a
vy si jen vybíráte dle svých představ) či správce (veškerý obsah včetně obrázku si sami jednoduše
vložíte). U placených variant pak naleznete námi navržené bloky s kontaktnímu formuláři, aby i vás
mohli zákazníci snadno kontaktovat. Stejně tak budete mít k dispozici mailserver, který je dostupný
u NoLimit. Jediné co se nám prozatím z bezpečnostních důvodu nepodařilo dokončit je vlastní
HTML editor.

V samotném začátku jsme se značně soustředili na propagaci služby, a tak vzniklo mnoho kvalitních
návodů například na to, jak si vytvořit jednoduchý multi-site web, jednoduchý e-shop, jak
integrovat chat do WebSite, Jak propojit různé externí aplikace a mnoho dalšího. Rovněž jsme
vytvořili minutovou video upoutávku, kde se snažíme v krátkosti představit výhody a jednoduchost
služby WebSite, kterou jsme následně vložili na populární síť Youtube. V neposlední řadě jsme se
zaměřovali na příběhy známých osobností, ale i osobností (firem) z kraje, kteří si pro svůj web
vybrali právě WEDOS Website. V těchto příbězích prezentujeme formou videí a rozhovorů důvody,
proč tomu tak bylo. Mezi ty nejznámější určitě patří Petr Švancara, jakožto bývalý fotbalový
útočník, bavič a moderátor.

Další připravované služby
Se službou WEDOS APPs si jednoduše vyberete požadovanou aplikaci z nabídky a my vytvoříme
VPS s ideálními parametry, nainstalujeme doporučený operační systém a další komponenty, vše
nakonfigurujeme podle požadavků vývojářů a rovnou provedeme instalaci. Během minuty tak
budete mít k dispozici ideální prostředí a vše připravené.
Jako další příplatkovou službu pro domény plánujeme WEDOS Whois Protection, která zajistí
plnou anonymitu majitele domény včetně platných legislativních pravidel a zároveň pravidel pro
držení domén se zvýšeným důrazem na bezpečnost samotné domény.

Připravovaná služba WEDOS Global
Nejzásadnější připravovanou službou pro rok 2022 je WEDOS Global - dříve uváděn jako WEDOS
AnyCast. V podstatě můžeme říci, že služba WEDOS Global začali mít od roku 2021 nejvyšší
prioritu. Hlavní důvodem jsou stupňující se DDoS útoky. V dubnu 2021 jsme zaznamenali
nejsilnější útok, který dosud nebyl zachycen v celé České republice. Na krátkou dobu nám dokonce
byly schopné zahltit tři 100 Gbps trasy. To znamená, že útok musel přesáhnout 300 Gbps. Nám se
podařilo senzory změřit 164,3 Gbps a 98,1 milionů paketů za sekundu.
Nicméně ani útočníci nespí, a tak útoky začínají být zákeřnější a chytřejší. Začínají například DDoS
útoky používat k vydírání. Tedy pokud zákazník nezaplatí na automaticky vygenerovanou BTC
peněženku, tak na něj útočník pustí DDoS. Některé dokonce vypadají jako legitimní provoz,
protože je neúmyslně provádí přímo člověk. Například má v mobilu malware, který při otvírání
webových stránek zároveň otvírá cíl. Když se takto napadená zařízení spojí do botnetu, tak to jde v
desítkách či stovkách tisíc za minutu. Proti tomuto jsou naše ochrany účinné jen částečně.
Respektive to znamená, že pro server pod útokem musíme omezit provoz třeba z mobilních sítí
určitých států. To může někoho omezovat. Jediné stoprocentní řešení nabídne až WEDOS Global.

Každopádně WEDOS Global nebude jen o ochraně proti DDoS. Bude to decentralizovaná síť
WEDOS využívající technologii BGP anycast, která umožňuje aby na dotaz návštěvníka odpověděl
vždy jemu nejbližší server. Těch budeme mít ve finální fází stovky, ve více jak 45 lokalitách po
světě. Pokud tedy jeden vypadne, jeho režii převezme další.

I.4. DOSAVADNÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
Vývoj společnosti byl od druhé poloviny roku 2021 nejvíce ovlivněn růstem cen elektrické energie.
Ta, jak již dnes víme, se v důsledku probíhající války na Ukrajině stále zvyšuje. Meziročně se
zvýšila cena za elektřinu o 450 %. Druhým impulsem pro udávání směru společnosti se staly
častější DDoS útoky a celkově pohled na kyberbezpečnost i s ohledem na dění ve světě v roce 2022.
V důsledku zvyšujících se nároků na webhosting, počtů zákazníků, kteří neřeší nebo nechtějí řešit
optimalizaci a nebo hledají pro svůj náročný projekt opravdu silný webhosting, jsme se rozhodli
navýšit parametry NoLimit a zvýšit tak jeho výkon o 257 %. Základem je naýšení počtu PHP
vláken ze 7 na 25. V případě varianty Extra je to dokonce 30 vláken.
Parametry

NoLimit

NoLimit Extra

PHP vláken

7 → 25

10 → 25

PHP memory_limit

256 MB → 512 MB

512 MB → 1024 MB

PHP upload_max_filesize

128 MB → 256 MB

256 MB → 512MB

PHP post_max_size

128 MB → 256 MB

256 MB → 512 MB

1 GB → 2 GB

GB → 5 GB

Maximální velikost pro
databáze

V roce 2012 stovky drobných akcionářů podpořilo WEDOS Internet, a.s. a po jednohlasném
odsouhlasení na valné hromadě z roku 2021 se mohli tito akcionáři poprvé těšit z vyplácených
dividend. Každý akcionář tak získal po zdanění zhruba 36,9566 Kč za každou drženou akcii. Mimo
to, každý kdo si zakoupil akcii v roce 2012, získal možnost slevy na hostingové služby 20 %
(včetně prodloužení) a přístup na akcionářské fórum.
Společnost i nadále investovala poměrně velké úsilí a nemalé finanční prostředky do rozvoje a
vývoje nových služeb. Na samotný provoz společnosti a udržení stávajícího stavu by reálně
postačila necelá čtvrtina všech pracovníků. Zbytek, tj. cca tři čtvrtiny pracovníků, se věnuji vývoji a
rozvoji firmy a přípravě nových produktů. I přes rostoucí mzdové náklady v oboru tuto cestu
považujeme za správnou a nehodláme na tom nic měnit ani do budoucna. Jsme přesvědčeni, že jen
kontiunální rozvoj a inovace mohou být zárukou stability společnosti a i rozvoje společnosti v
budoucnu.
Společnost WEDOS Internet, a.s. v minulém roce rostla pozvolna a to přibližně o 10 % z hlediska
tržeb. Z pohledu meziročního zisku jsme pak zaznamenali mírný pokles o 4 %, protože se nám
zvýšily náklady na energie o desítky procent a investovali jsme do nových služeb.
Co se týká samotného olejového chlazení, tak je velmi náročné vše vybudovat. Předchází tomu do
detailu vše promyslet, spočítat, otestovat a nakonec vybudovat a oživit. Každý tento krok je zcela

unikátní a vyžaduje často několik testovacích fází. Každopádně si od olejového chlazení slibujeme
snížení nákladů s ohledem na růst elektrické energie.

Počty poskytovaných služeb podle lokality zákazníka:

Obrázek 11: Počet služeb dle lokality

Foto společnosti
DC1

Obrázek 12: Studená ulička DC1

Obrázek 13: Pohled za servery DC1

Obrázek 14: Pohled na servery detail DC1

Obrázek 15: 3PAR storage DC1

Obrázek 16: Detailní pohled storage DC1

Obrázek 17: Detailní pohled Moonshot DC1

Obrázek 18: Pohled na Moonshoty DC1

Obrázek 19: Pohled na klimatizace DC1

Obrázek 20: Nehořlavé kabely pod podlahou DC1

DC2

Obrázek 21: Pohled na budovu zepředu DC2

Obrázek 22: Pohled na rekuperaci DC2

Obrázek 23: Pohled na střechu DC2

Obrázek 24: Pohled na klimatizace DC2

Obrázek 25: Pohled na parkoviště DC2

Obrázek 26: Pohled na kanceláře DC2

Obrázek 27: Pohled na kanceláře DC2

Obrázek 28: Pohled na přednáškovou místnost DC2

Obrázek 29: Pohled na přednáškovou místnost DC2

Obrázek 30: Pohled na vany v serverovně DC2

Obrázek 31: Pohled na vany v serverovně DC2

Obrázek 32: Pohled na servery v oleji DC2

Obrázek 33: Pohled na servery v oleji DC2

Obrázek 34: Pohled na vany v serverovně DC2

Obrázek 35: UPS DC2

Obrázek 36: Pohled na SWITCHE DC2

Obrázek 37: Pohled na generátor DC2

Projekt komunitní podpory
Projekt komunitního webu stále roste a jednoznačně můžeme říct, že plní svůj účel. Sice část našich
zákazníků jej stále využívá spíše jako alternativu k zákaznické podpoře přes chat a nebo kontaktní
formulář, ale to pro nás nehraje roli. Nicméně i tento obraz se snažíme měnit a to tak, že z těchto
dotazů, pakliže to je možné, odebereme nebo anonymizujeme osobní údaje, případně přístupová
hesla a celý dotaz pak publikujeme jako veřejný. Ten pak následně pomůžeme více lidem. Pokud to
není možné, tak je dotaz neveřejný a přístup k němu má pouze ten, kdo dotaz položil a zákaznická
podpora.

Co považujeme za klíčové je, že všechny otázky a odpovědi včetně návodů jsou veřejné. Každý
člověk, nejen zákazník WEDOS, má tak možnost z této databáze čerpat. Abychom projekt
help.wedos.cz ještě více otevřeli, přidali jsme například kategorii Poptávky, kde si mohou uživatelé
poptat některé služby jako například tvorbu webové stránky, grafiku, ale také poptat pomoc v rámci
jejich virtuálních serverů a někdy i redakčních systémů. Pro další budování komunity chceme také
pořádat častěji různé konference a jiné akce. Například na konci roku 2021 jsme uspořádali první
konferenci s názvem AjťákoBraní 1.0. Jednalo se o třídenní sérii přednášek pouze z řad
zaměstnanců na různá témata, která se točila okolo IT, dění ve firmě, ale hlavním cílem byl nábor
nových a potenciálních zaměstnanců
Celý komunitní web tak narůstá každým dnem. Na konci roku 2021 bylo registrováno celkem
18.499 uživatelů. Od začátku komunitního webu bylo položeno celkově 13.952 otázek, na které
máme 16.752 odpovědí. Podíl odpovědí zákaznické podpory se stále drží v poměru 60 % oproti 40
% komunitou help.wedos.cz.
S komunitním webem help.wedos.cz máme další plány, ale zatím se nám je nedaří realizovat. Ať už
z důvodu lidské kapacity, tak přesunutí priorit na již několikrát zmíněnou službu WEDOS Global. S
čím jsme nicméně trochu pohli je reputační, potažmo bodový systém. Body uživatelé získávají za
odpovědi a komentáře, ale hlavně za nejlepší odpovědi, to jest takové odpovědi, které byly naší
podporou shledány jako nejužitečnější/nejlepší, a také za psaní článků. Na komunitním webu totiž
nenaleznete jen návody či video, návody tvořené zákaznickou podporou WEDOS, ale také naší
komunitou. Tyto body se tak dají směnit například za reklamní předměty jako je tričko, bunda, flash
disk, deštník, ale také za slevu na prodloužení služeb Webhosting, WEDOS Website a WEDOS CD.
Bohužel stále se nám ale nedaří dotáhnout slibovaný nový design a některé funkce na propojení s
naším interním systémem. I tak nás projekt komunitního webu velmi mile překvapil.

I.5. VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
V roce 2022 budeme čelit řadě velkých výzev. Na jedné straně to bude zvyšování cen elektrické
energie, a také vzhledem k narůstajícím kybernetickým hrozbám musíme uspíšit náš projekt
decentralizované celosvětové sítě WEDOS Global, která nám poskytne možnost se aktivně bránit a
ne jen pasivně čekat, kdy někdo kompletně ucpe konektivitu našich dodavatelů.

Zvyšování nákladů na provoz, možná hospodářská krize
Koncem roku 2021 jsme udělali revizi naší nejoblíbenější služby sdíleného webhostingu NoLimit.
Na základě nákladů i vzrůstajících požadavků trhu jsme se rozhodli upravit parametry služby a
ceny. Díky optimalizaci a novým technologiím (zejména výkonnější a efektivnější datové úložiště)
jsme i přes navýšení ceny dokázali nabídnout zákazníkům nadstandardní parametry, které jim
umožní provozovat i velmi náročné weby. Se současnou konfigurací zvládne optimalizovaný web
na NoLimit i milion návštěvníků za den. Při starých parametrech to byly stovky tisíc.
V průběhu roku 2022 si tak většina našich stávajících zákazníků bude služby prodlužovat již za
nové ceny. Nicméně nebudou muset hledat alternativu, pokud nároky jejich webů porostou.
Pokud ceny elektrické energie výrazně neklesnou, což bohužel nepředpokládáme, tak budeme v
roce 2022 muset zdražit naše služby VPS, VPS SSD, VPS ON, WEDOS Cloud, WMS a vybrané
dedikované servery. Velkou část nákladů těchto služeb tvoří právě elektrická energie. Počítáme, že k
tomu dojde do konce 2Q/2022. Zároveň máme v plánu zákazníkům jako protihodnotu nabídnout
lepší parametry služby – zejména konektivitu.
V druhé polovině roku 2022 máme v plánu začít spouštět první služby v našem druhém datacentru
WEDOS DC2, kde jsou servery chlazeny v olejové lázni. Provoz těchto serverů bude levnější než v
našem prvním datacentru WEDOS DC1. Pokud vše půjde dobře, postupně do druhého datacentra
přesuneme co nejvíce služeb, abychom ušetřili na nákladech.
Předpokládáme, že vlivem zdražení elektřiny a dalších negativních vlivů, může přijít recese.
Podnikatelé a firmy budou služby u nás rušit jako poslední. Pokud budou chtít ušetřit, nemohou
zrušit své webové stránky, protože je potřebují pro získávání nových zákazníků a dále potřebují emailové služby. Počítáme s tím, že část soukromých projektů zanikne, na druhou stranu to bude
vyváženo novými, které budou lidi zakládat, aby získali další příjem. Vycházíme z našich
předchozích zkušeností.

WEDOS Global a kybernetická bezpečnost
Vzhledem k narůstajícímu množství kybernetických útoků získal projekt WEDOS Global prioritu.
Postupně nakoupíme 30 – 50 plně osazených serverových skříní HPE Moonshot 1500, které
rozmístíme do významných datacenter po celém světě.
Budeme na nich provozovat body naší decentralizované sítě WEDOS Global. Ta poskytne
infrastrukturu pro další služby, zejména WEDOS Global Protection, která bude chránit naši
infrastrukturu a služby našich zákazníků přímo v místě vzniku útoku. Díky tomu budeme schopni
přežít následující roky, které přinesou silnější a efektivnější DDoS útoky.
WEDOS Global Protection budeme poskytovat našim zákazníkům zdarma. V plánu jsou ještě
placené tarify pro zákazníky, kteří budou potřebovat individuální parametry.
Služba bude pro naše potřeby částečně funkční do konce prvního kvartálu 2022. Počítáme, že do
konce druhého kvartálu 2022 už bychom ji mohli začít nabízet prvním zákazníkům v testovacím
provozu. Na základě zpětné vazby a lidských kapacit pak služba přejde na plně placenou.
Naše infrastruktura WEDOS Global a služba WEDOS Global Protection budou v Evropě unikátní a
domníváme se, že s ni dokážeme zaujmout místní trh, který dobře známe a jsme schopni službu
uzpůsobit evropské legislativě (GDRP). Jediná konkurence je v USA, ta se však zaměřuje spíše na
větší zákazníky.

Výhled aktuálních služeb
Vzhledem k blížící se recesi a plánovanému nárůstu cen nepředpokládáme významný nárůst počtu
našich služeb. Našim cílem tak bude současné služby zlepšovat a nabídnout k nim přidanou
hodnotu, díky níž bychom mohli navýšit cenu (například lepší a kvalitnější zálohování).

Výhled nových služeb
Největší potenciál vidíme ve WEDOS Global Protection. Tato služba se do budoucna stane stejně
důležitou jako bezpečnostní balíček pro osobní počítače. Každý web ji bude muset používat, nebo
mu bude hrozit, že jej útočníci přetíží. Evidujeme narůstající počet případů vydírání DDoS útoky u
našich zákazníků.
Věříme, že velký zájem bude i o službu WEDOS OnLine, která nejen měří dostupnost webů, ale
také dokáže velmi rychle odhalit chyby a problémy buď na samotném webu anebo infrastruktuře,
které mohou provozovatele stát velké peníze. Aktuálně evidujeme více jak 20 tisíc placených služeb
vycházejících z testů WEDOS OnLine. Další nové služby budou záviset na volných lidských
zdrojích. Máme toho připraveného hodně, ale chybí nám zejména vývojáři.

I.6. INOVACE A VÝVOJOVÉ ZÁZEMÍ, AKTIVITY V OBLASTI VÝVOJE A
VÝZKUMU
Společnost WEDOS Internet, a.s., nevyvíjí zvláštní činnost v oblasti vývoje a výzkumu podle
účetních a daňových standardů.
Za zmínku rozhodně stojí unikátní olejové chlazení, kdy servery jsou ponořeny ve vanách, ve
kterých je olej. Takto plánujeme otestovat nejen servery, ale například také celou UPS.

I.7. LIDSKÉ ZDROJE A AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH
VZTAHŮ A LIDSKÝCH ZDROJŮ
V oblasti pracovněprávních vztahů postupuje společnost v souladu s aktuálními právními předpisy.
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2021 byl 39 a na konci roku k 31. 12. 2021 tento počet mírně klesl na 36.
Již přibližně 2 roky se držíme na počtu kolem 40 osob, což je z hlediska provozu zcela
bezproblémové a jsme schopni i nadále postupně růst. Nicméně nedostatek odborných pracovníků
se projevu zejména v oblasti vývoje a posouvání služeb kupředu, který by mohl při větším počtu
odborných zaměstnanců být daleko rychlejší, než je nyní.
Pandemické období pracovní trh pozitivně neovlivnil, spíše naopak. Alespoň co se IT oblasti týče.
Po předešlém roce, kdy jsme se převážně zaměřili na inzeráty v tištěné podobě se ukázalo, že
žádného výrazného efektu nedosáhly, a proto jsme se v roce 2021 rozhodli nahrát zvukový spot do
rádia a ten v jižních Čechách na 1,5 měsíce inzerovat. Pracovních nabídek bylo více než v
předešlém případě u tištěných novin, ale stále to nebylo to, co jsme si představovali. Každopádně
zvuková inzerce v rádiu měla další efekt, a to prokazatelně vyšší návštěvnost webových stránek, a
proto bude pravděpodobně podobná inzerce využita i do budoucna.
Pro rok 2022 se chceme v oblasti pracovního trhu vydat téměř na úplný začátek. To jest začít daleko
více spolupracovat se středními školami a rozvíjet vztah již ve věku, kdy potenciální zaměstnanci
teprve studují.

I.8. VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST
Z hlediska daňových a účetních nemáme v této oblasti nějaké zásadní záležitosti.
V oblasti vzdělávání probíhá ve společnosti pravidelná výuka angličtiny s rodilým mluvčím. Dále
se konají různá interní školení, zejména technická a další interní certifikace.

I.9. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A SPONZORING A AKTIVITY V
OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost WEDOS Internet, a.s., ctí pravidla a zásady společenské odpovědnosti a to jak v oblasti
ekonomické (ať již jde o dobré vztahy se zákazníky nebo ochranu duševního vlastnictví), sociální
(dodržování pracovních standardů a podpory neziskových aktivit) a v neposlední řadě
enviromentální (šetrná produkce, recyklace, šetření energiemi apod.).
Společnost WEDOS Internet, a.s., v roce 2021 podpořila aktivity formou sponzoringu v částce
přesahující 4 miliony korun. Jednalo se o sponzoring různých aktivit, zejména sportovních a
kulturních a to nejen v regionu Hluboká nad Vltavou a okolí.
Společnost WEDOS Internet, a.s., dodržuje všechny zákonné předpisy v oblasti životního prostředí
a zakládá si na ekologickém provozu svého datacentra, které lze považovat za nejekologičtější
datacentrum v České republice. Nově budované datacentrum, které bude mít chlazení serverů v
olejových vanách, bude jedním z nejúspornějších datacenter na světě.
Jakékoliv dopady provozu společnosti WEDOS Internet, a.s., na životní prostředí jsou
monitorované a zaznamenávané. Veškeré aktivity jsou prováděny tak, aby docházelo k co
nejmenšímu vlivu na životní prostředí.

Certifikace ISO
Společnost WEDOS Internet, a.s je držitelem certifikátů:


ISO 9001 (QMS - systém managementu kvality => vysoká kvalita služeb)



ISO 14001 (EMS - systém enviromentálního managementu => vysoká ochrana životního
prostředí)



ISO 27001 (ISMS - systém managementu bezpečnosti informací => vysoká bezpečnost
informací)

V březnu 2021 jsme úspěšně přidali další certifikace se zaměřením na bezpečnost v cloudech:


ISO 27017 ( soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby)



ISO 27018 (soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací ve veřejných
cloudech)

Dodržujeme Politiku kvality a ochrany životního prostředí a Politiku bezpečnosti informací (čistě
apolitické dokumenty), které jsou k dispozici na našich webových stránkách.
Tyto certifikáty od TÜV SÜD (přední světové certifikační autority) jsou zárukou kvality a stability
námi poskytovaných služeb. Normy ISO jsou celosvětově uznávaným standardem v oblasti služeb.
Získané certifikáty jsou dokladem o úspěšném absolvování certifikačního procesu. Deklarují, že
WEDOS Internet, a.s., umí udržet své služby na vysoké úrovni. Certifikáty zároveň garantují, že
realizace nabízených služeb bude v maximální kvalitě a s vysokou spolehlivostí.
V minulých letech jsme dokonce obdrželi tzv. Certifikát výjimečnosti v oblasti ISO.

Certifikace TIER IV
V roce 2017 jsme podepsali smlouvu o certifikaci našeho nového datacentra podle standardu TIER
IV u Uptime Institute. Tato certifikace je nejvyšším možným oceněním (certifikací) v oblasti
datacenter a aktuálně je takto certifikováno pouze 12 datacenter po celém světě, přičemž žádné není
ve střední Evropě (ani v Německu).

Podpora SK Dynamo České Budějovice a FC Zbrojovka Brno
S oběma fotbalovými kluby (SK Dynamo České Budějovice a FC Zbrojovka Brno) jsme v červnu
2021 ukončili spolupráci. Důvod byl poměrně jednoduchý a to celkově nečisté korupční prostředí v
českém fotbalu. Veřejně jsme tedy prohlásili, že dokud se český fotbal neočistí od nekalých praktik
na všech úrovních fotbalu, tak jej sponzorovat nehodláme.
Z našeho pohledu je to škoda, protože zejména pro propagaci značky se nám tento způsob reklamy
zatím nejvíce osvědčil. Přeci jen viditelné místo na přední straně dresu prvoligových týmů, pozice
na bannery podél hřiště a pozice pro plachty na budovách, nám dával nemalý prostor nejen na
stadionu, ale také v živých přenosech a různých článcích. Navíc jeden ze stadiónů, konkrétně ten v
Brně, byl pojmenován podle nás na WEDOS Arenu. To vše zajišťovalo nebývalou pozornost napříč
tištěnými i digitálními médii.

Podpora ZOO Hluboká
Na konci roku 2019 jsme se stali generálním partnerem Zoo Hluboká nad Vltavou a ve sponzoringu
jsme pokračovali i pro rok 2021. Od partnerství si slibujeme zejména regionální, ale i
celorepublikové rozšíření povědomí o značce, neboť Zoo Hluboká patří mezi nejprestižnější

zoologické zahrady v České republice, ale také si slibujeme propagaci nových služeb, které jsou
určeny pro široké spektrum zákazníků. Jde zejména o WEDOS CD a nebo WEDOS WebSite.
Ve spolupráci se ZOO Hluboká se taktéž chystá pro rok 2022 celorepubliková soutěž o iPhone a 10
dárkových tašek. Ta byla měla přitáhnout návštěvníky nejen do samotné zoologické zahrady, kde
mohou návštěvnicí vidět celou řadu exemplářů, ale WEDOS zde také má před mnoha výběhy své
cedulky s informacemi. Rovněž bude soutěž probíhat na doméně soutez.wedos.cz v barvách hlavní
domény wedos.cz, kde můžeme s potenciálními zákazníky pracovat.

Obrázek 38: WEDOS

generální partner ZOO Hluboká

I.10. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2021
Společnost WEDOS Internet, a.s., dosáhla za rok 2021 obratu 147.631 tisíc Kč a výsledku
hospodaření před zdaněním 12.218 tisíc Kč, přičemž provozní výsledek hospodaření byl 13.323
tisíc Kč a finanční výsledek hospodaření byl -1.105 tisíc Kč.
Ukazatel EBITDA byl 14.234 tisíc Kč.

I.11. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
Společnost WEDOS Internet, a.s., nemá povinnost zveřejňovat další informace podle zvláštních
právních předpisů.

I.12. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI A VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ
NASTALY AŽ PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE
Po konci rozvahového dne nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly význam z hlediska
činnosti a hospodářského postavení společnosti WEDOS Internet, a.s..

I.13. NEZBYTNÉ FINANČNÍ A NEFINANČNÍ INFORMACE
Společnost WEDOS Internet, a.s. neměla v roce 2021 žádné hlášené finanční ani nefinanční
informace.

I.14. CÍLE A METODY ŘÍZENÍ RIZIK, ZAJIŠŤOVACÍ DERIVÁTY
Společnost WEDOS Internet, a.s., nevyužívá žádné zajišťovací deriváty.

I.15. CENOVÁ A ÚVĚROVÁ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S TOKEM HOTOVOSTI
Společnost WEDOS Internet, a.s. není vystavena žádným podobným rizikům.
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15

18 652

2 298

1.1

Pozemky

16

3 307

0

1.2

Slavby

1?

15 345

2 298

8.

(souaet B.[.1. at

2

Hmotnd movite v6ci a jejich soubory

5,

P!3kytnuta zatohy n. dtouhodob, hnorni najerek. nod6rona.ni

5.2.

B.

.

3 307
13 047

13 084

7 616

9 035

53 997

50 601

dlouhodobi hmoh, m.i.a.k

53 997

0

Nedokonaeny dlouhodobi' hmotn), majetek

26

53 997

0

27

8

0

8

5 693

28

8

0

B

8

0

0

0

5 685

0

0

0

5 685

26 003

0

26 003

1 059

0

1 059

1059

0

1 059

710

10 386

0

10 386

7 568

779

0

779

1 060

48

779

0

779

0

52

0

0

0

1 060

0

0

0

1060

Dlouhodobi finrnani

-

maiotek

(souaot

4.

.1.

., 8.

.7.2.)

ovl6dand nebo ouadajicl osoba

Ostatnl dlouhodobi linanenl maJotek
Poskytnul6 zalohy na dlouhodoby linancnl majetek

Ob6ind aktiva
c.t.

Zasoby

1

[.,lateri6l

(c.1. +

1.1.

Pohl6divky

1.1.

Pohbdevky z obchodnlch

't.5.

Pohted6vky . ogtatni

36

c.ll. + c.fit. + c.tv.)

(soudot C.

at

C.1,5.)

ll.3)

Dlouhodob6 pohled6vky

5.1

1

40 741

7

1

11

037

18

Podlly

c.[.

,5.2.)

1

24

1

7.2.

ld. obdobi

Neto
2

1

AKTIVA CELKEM

Minul6

\

Pohled6vky za spoleanlky

tri
lvr

?' \

k

38

46

"J

50 601

710

KrettodobE pohl6devky

57

I

607

0

I

607

6 508

2.1.

Pohled6vky z obchodnich vzlahr-)

58

5 427

0

5

427

3 455

2.1,

Pohledavky - ostatni

6l

4 180

0

4 180

3 053

4.1.

Pohledavky za spoleanlky

62

3

0

3

0

4.4.

Kralkodobe poskylnute z6lohy

65

1378

0

1 378

4.6.

Jine pohleddvky

67

0

2 799

vtdsYqr&ro{rM.ryel6ril

Ozna6eni

e isto

AKTIVA

Bdine ti6etni obdobi

i6dku
a

c.tv.

b

Pen6lnl prostiedky

c

(C.|V.1. + C.lV.2.)

Brutto

Korekce

1

2

Minul6 ri6. obdobi
Netto

Nefto
4

75

14 558

0

14 558

14 044

1

Pen62ni prostfedky v pokladnd

76

2 505

0

2 505

2 579

2.

Peneznt prostfedky na Uetech

77

12 053

0

12 053

11 461

78

38 060

0

38 060

34 465

79

38 060

0

s8 060

34 465

D.

dasov6 rozli5eni aktiv

1

Ndklady pii5tich obdobi

(D.1. + 9.2.1 P.3.1

\ryd@vtI!@

FOFU.Mb.skllEre

Oznadeni

PASIVA

e islo
iridku

a

b

c

(A.+8.+C.+D.)

PASIVA CELKEM
A.

Vlastni kapit6l

A.l.

Zikladni kapitil

,l

(A.1. +

Stav v bdin6m 0aet. obdobi

Stav v minul6 taetnim obdobi
6

01

142733

139 540

A.ll. + A.lll. + A.lV. + A.V. + A.Vl.)

02

36 068

36 257

(A.1.1. + A.t.2. + A.t.3.)

03

23 000

23 000

04

23 000

23 000

Zakladni kapit6l

07

-5

4

2.

Kapitilov6 londy

09

-5

-4

2.2.

Ocefiovaci rozdily z pfecendni rnajetku a zAvazki (+l-)

11

A.lt.

A.!V.
1

Aiio

a kapltalov6 fondy

-5

4

18

3 261

3 046

Nerozddlen! zisk nebo neuhrazena ztreta minulych let (+/-)

'19

3 261

3 046

Vfsledek hospodalenl b62n€ho 0Cetniho obdobi (+/-)

21

9 812

1A 215

(souiet g. + C.)

23

24 738

27 619

(souiet C.l. + C.ll. + C.lll.)

29

24738

27 619

30

116

4 240

34

0

4 130

40

116

110

45

24622

23 379

49

4 130

4 644

50

7 492

6 61'l

51

8 263

7 148

55

Vfsledek hospodaieni minulich let

B+C.

Cizi zdroje

c.

Zhvazky

c.t.

(+/.)

Dlouhodob6 zAvazky

2

ZAvazky k Uvero\ i,m institucim

8.

OdloZenf dafioW zevazek

c.[.

(soudet A.ll.1. + A.ll.2.)

Kratkodob6 zevazky

(souCet C.

(soudot

ZAvazky k 0v6rou.im institucim

3.

Kratkodob6 pfijate zalohy

4.

Z1vazky z obchodnich vztahir

8.

Zivazky ostatni

8.1

ZAvazky ke spolednlkOm

8.3

Zlvazky k zamdstnancUm

8.4.

Z*vazky ze soci6lniho a zdravotniho pojisldnl

8.5.

St6t

8.6.

Dohadn6 tidty pasivnt

D.

c

1.1.

11.1.

ai

C.1.9.)

a, C.ll.8.)

ffi
/s' -_ _-%
t\-eF,
t(A
V
.+

2.

-

(A.tV.1. + A.lV.2.)

7

c

daiiov6 z{vazky a dotace

dasov6 rozliSeni pasiv

(D.1. + D.2.)

\

4 737

4 976

56

371

0

58

't 460

1 118

59

793

676

60

2 101

3 169

61

12

13

56

81 927

75 664

1

Vfdaje pli5tlch obdob{

67

50

246

2.

Vfnosy pIIStich obdobl

68

81 877

75 418

Podpisovf zeznam

\4/fu

!

ryev

FOPM

rtdh . *

k6y..r

VYKAZ ZISKU A ZTRATY, druhov6 6len6ni
v pln6m rozsahu
ke dni:31.12.2021

N6zev a sldlo 06etni jednotky

(v celych tisicich Ki)

WEDOS lnternet, a.s.
Masarykova 1230
Hluboka nad Vltavou

lC: 28115708
Dle vyhlasky d. 500/2002 Sb.

373 41

Sestaveno dne: 13.6.2022
Prevni forma (eetnl jednotky: Akciov6 spoleenost

Pbdmet podnikdnl Uaetnijednotky: Cinnosti souvisejici se zpracovanim dat a hostingem
Spisov6 znadkai B/1886
V likvidaci: Ne
Cisb

TEXT

Skuteanost v laetnim obdobi

l6dku

bein6m
2

1

Trzby z prodeje vlirobkit a slureb

01

Tdby za prodej zbori

02

54

0

03

106 917

97 425

Ndklady wnalozene na prodand zbozl

04

46

0

2

Spotfeba materielu a energie

05

7 374

5 459

3

SluZby

06

99 497

91 966

09

24 609

19715

'10

1812s

15 116

11

6 484

4 599

12

6 061

4 206

t,

VYkonova

spotleb.

D

Osobni nakhdy

D.1

Mzdove neklady

N,ll.dy

2

(souaoi

A.l. ai A.3.)

(souaet O.1, aZ O.2.)

na Gociiln i zr bszpoaani, zd.avotnt

pojiit6ria o3tatni

nektady

NeIady na socidlni zabezpedenl a zdravotn, pojistdnl
2.2

Ostatnindklady

0pravy hodnot v provozni oblasti

E,1,

.

133 706

423

13

E.

1.1.

146 893

'14

I

890

1 873

Upravy hodnot dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho maietku

15

1 890

1873

Upravy hodnot dlouhodob6ho nehmoh6ho a hnrotn6ho majetku - trvate

'16

1 890

1873

Oslatni prcvozni vi'nosy

20

(souaet E.1.

(souaet

a:

E.3.)

lll.l ai lll.3.)

101

84

1

Triby z prodaneho dlouhodobeho majetku

21

0

21

3

Jine provoznl vynosy

23

101

63

24

309

Zostatkove cena prodanCho dlouhodobeho majelku

25

0

3

oand a poplatky

27

58

5

Jind provoznt n6klady

29

Provozni visledek hospodaieni (+/.)

30

Ostatni provozni neklady
F,1

(souaot F.1. ai F.5.)

Vinosov6 iroky a podobn6 vynosy
1

J

Vi,nosovd 0roky a podobnd Wnosy
N6kladov6

-

ovlddana nAbatll&Bj{e(qsoba

2

Oslatni nekladove [.oky podobne ndkl

vl

Ostalnl Rnaneni Wnosy

K,

Ostatnl finananl n6klady

souaet

\

_D(r_

L.

Dari z

piijmi

L,1

Dail z

pllimi

2.

14

\{!$)Z
1+l-1
(8oua6t L.

splatne

Dan z pfijmo odloZend

13 323

14 178

81

79

40

81

79

43

126

269

45

126

269

502

244

562

1 524

48

-'1 105

-1 470

49

12

(+l)

Vysledek hospodaioni po zdan6ni (+/.)

46
47

Finantni vysledek hospodaioni (r/-)
Vysledek hospodaleni pled zdan6ntm

)

I +L.2.)

152
426

(soudetVl.{+V1.2.)

iroky a podobn6 nSktady

21

'1

218

12

708

50

2 406

51

2 400

2 433

52

6

60

812

10 215

53

I

!].fu!ryry.oRl!!i'.*rL!E'.2

Oznaieni

TEXT

Skutednost v (6etnim obdobi

Cisto
iAdku

a

b

c

b6in6m

minul6m

1

2

Vfsledek hospodaieni za [6etni obdobi (+/-)

55

I I'12

10 215

dis$.i obrat za ri[etni obdobi = l. + ll. + lU. + lV. + V. + Vl, + Vtt:

56

147 631

134 113

Podpisovli zeznam

V@i@ v r€re! tOFil rudb - *w 6r,6w..2

PREHLED O PENEZNiCH TOCiCH
za obdobi od 1.1.2021 do 31.12.2021
(v celych tisfcich Ke)

N5zev a sidlo rlietnijednotky

ld:

WEDOS lnternet, a.s.

281 15708

Masarykova 1230
Hluboka nad Vltavou
373 41
Sestaveno dne: 13.6.2022
Prevnl forma i6etnl jednotky: Akciove spoleanost

Pledmdt podnikdni oaetnijednotky: Cinnosti souvisejtct se zpracovani dat a hostingem
Oznaaeni

TEXT

Skuteanost v ,ietnim obdobi
bEZn6m

minu16m

1

Slav pen62n,ch prostledku (PP) a ekvivalent0 na zaaatku Ua€tniho obdob,

P

pEr{EZNi ToKy z HLAVNI

WDtLEC

E

z

Uaetni zisk nebo ztrata pied zdanenim

A.1.

0prava o nepen6ini operace

41.1

Odpjsy st6l/ch aktiv(+) s vyj.

A.1.5

\ryLLlovan6 nakbdovd lroky (+). s vrimkou lrok(r uahmovanych do ocananr dtorJhodob6ho majenu a
vylatdand vinosov6 nrcky G)

zist. ceny a ddte umot. opr. pol.

6l3t'i ponCrni tok z provoznl atnnos pi.d zdan6nlm

4.2.
42.1

k majetku

a zmdnamt pr.kap.

Zm6na stavu nepenErnlch sloZek pracovniho kapit,lu
.

Zmena stavu pohled6vek z provozni ainnosti (+/-) au Cas. rozligeni

4.2.2

Zmdna stavu kr6tkodobich zdvazk0 z provoznt ainnosti (+/-) pu das. rozl

4.2.3

Zmgna stavu z6sob (+/-)

Cisty pendini tok z provozni dinnosti pied zdan6nim
A,3,

14 040

3 169

12 218

12 708

1935

2 063

1 890

1473

A5

190

14 '153

14 771

-845

8 720

-7 470

1 675

6 974

7 615

-349

-570

13 308

23 491

atNNosn (pRovozNi CtNNosr)

Vyplacen€ lroky s vrimkou tirokt zanmovdnich do ocen6ni dtouhodob. maj. (-)

-269

Plijate 0roky (+)

Zaplacen' datt z plimi a za domerky za minulg obdobi
aisti pen6ini tok z provozni ainnosti

pENEZNiToKy z tNVEsldNi

.., ,,nn44x

ilNNosI

8,,1

Vidaje spojen6 s nabytim st6lich aktiv

8.2

Plijmy z prodeje st6lych aktiv

8,3

ZAptjeky a 0vgry splizn6nym osobam

eisti pendini tok vztahujlci

(,

t\ L

:+/

PENEZNi ToKY z FINAN.NicH

79

-1 868

-65'1

22 650

f

-,/

1'>i^s/

se k investiant einnosti

81

2 197

-7 499

0

20

1 057

344

3 254

EINNosli

c.1

Dopady zmdn dlouhodobych, popl. kr6tkodobich z6vazki na

c.2.

Dopady zmdn vlastniho kapitelu na PP a ekv

c.2.s.

Pfime platby na vrub fond0 G)

pp

a ekv

-4 '1 30

4

644

-10 001

0

-1

0

Vyplacend dividendy nebo podlly na zisku vaelne zapl. sre2kov6 dan€
C)

-'10 000

0

eisti pen6ini tok vztahujtci

se k finanani einnosti

-14 131

-4 644

F

eist6 zwSeni, resp. sniZeni pen6:nich prostiedki

5'18

10 871

R.

Stav pendznich prostiedki a ekvivalento na konci obdobi

14 558

14 040

PodpisoW zaznam

pnenLED o zrvlENAcH vLASrruiHo KApITALU
za obdobi od 1.1 .2021 do 31 .12.2021
(v cellch tisicich Kd)

N6zev a sidlo 0detnijednotky

\e: 28115708

WEDOS lnternet, a.s.

Masarykova 1230

Dle vyhl65ky e. 500/2002 Sb.

Hlubok6 nad Vltavou
373 41

Sestaveno dne: 13.6.2022
Prdvni forma Ueetni jednotky: Akciov6 spolednost

Pledmdt podnik6nl 0eetnijednotky: Cinnostl souvisejtci se zpracov6nim dat a hostingem
Oznaieni

TEXT

a

b

Skutednost v idetnim obdobi

bdinem

minul6m
2

1

A.

Zdkladni kapit6i zapsanf v obchodnim rejstiiku

A.1

Po66tedni stav

23 000

23 000

4.4.

KoneCnyi ztlstatek

23 000

23 000

B.

Zlkladni kapitil nezapsanf (0eet419)

c

A. +/- B. se zohledninim rlCtu 252

c.1

Pod6tedni ztrstatek A. +/- B

23 000

23 000

c.5.

Konednli ztstatek A. +/- B.

23 000

23 000

D.

Emisni

E.

Rezervni fondy

F

Ostatni fondy ze zisku

-4

4

iiio

(tie et

411)

-/---\
--reTn4rT

F

_:-_-1 t_\
I

q.

i

G.
H.

Rozdily z piecen6ni nezahrnut6 do vfsledku hospodaieni

H,1

Poe6tedni zristatek

H.3.

SnlZeni

H.4.

Konedni zirstatek

t.

Zisk (6etnich obdobi (06et 428 + ztstatek na stran6 D rietu 431 )

1.1

Poddtedni z[rstatek

1.2.

ZvfSeni

t.3.

SniZeni

1.4.

Konedn! zfistatek

J.

Ztreta fdetnich obdobi (riiet 429 + ztstatek na strand MD tCtu 431l.

J.1

Poe6teeni z0statek

J.3.

SniZeni

K,

ZisVztrAta za 0detni obdobi po zdanEni

Kapikilov6 fondy

Soueet celkem (C5+P4a64*p'4+G4+ H4+14+..1416;

0

1

-5

4

3 046

U

10 215

5 122

10 000

2 076

3 261

3 046

0

-2077
-2 077

I 812

10 215

36 068

36 257

Podpisovy zAznam

Vyl@ vryrm

FORU

rMb -M btMw.,

