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V Praze dne 7. května 2019 
 
 
 
Žadatel: ZOOT a.s. 

IČO: 28206592 
se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 13119 
 

   
 

Předložení výroční zprávy emitenta za rok 2018 

Naše společnost, ZOOT a.s., IČO: 28206592, se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 
Praha 5 („ZOOT“) emitovala ke dni 9. září 2016 podřízené dluhopisy s pevným úrokovým 
výnosem 6,5 % p.a. se splatností v roce 2020 s názvem ZOOT 6,5/2020 (ve jmenovité hodnotě 
emise 80.000.000 Kč) a ke dni 1. září 2017 podřízené dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 
6.5 % p.a. se splatností v roce 2021 s názvem ZOOT 6,5/21 (ve jmenovité hodnotě emise 
150.000.000 Kč).  

S ohledem na emisi výše uvedených dluhopisů jsme si vědomi, že se na naši společnost 
vztahuje povinnost stanovená § 118 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého emitent dluhopisu přijatého 
k obchodování na evropském regulovaném trhu mající sídlo na území České republiky 
předkládá nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období České národní bance („ČNB“) 
a uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup svou výroční zprávu, 
případně konsolidovanou výroční zprávu vypracovanou v souladu s požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

Z níže uvedených důvodů však naše společnost bohužel nemůže stihnout předložení výroční 
zprávy za rok 2018 ČNB a její zveřejnění do 30. dubna 2019.  

Naše společnost se v současné době nachází v nelehké hospodářské situaci. Dne 29. ledna 
2019 podala k Městskému soudu v Praze návrh na vyhlášení moratoria mimo insolvenčního 
řízení dle ustanovení § 125 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
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(insolvenční zákon) a dne 30. ledna 2019 Městský soud v Praze tomuto návrhu vyhověl a 
vyhlásil na majetek společnosti moratorium na dobu 3 měsíců, tedy do 30. dubna 2019.  

V průběhu trvání moratoria naše společnost plánovala přijmout taková restrukturalizační 
opatření a uzavřít takové dohody se svými věřiteli, které povedou k ozdravení hospodářské 
situace naší společnosti.  

Na konci roku 2018 a v průběhu ledna 2019 však došlo k významné změně struktury věřitelů 
naší společnosti, když do té doby náš největší věřitel, Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, 
postoupil své pohledávky ve výši přes 130 mil. Kč na společnost Natland Finance investiční 
fond, a.s., IČO: 03073866. Někteří další věřitelé s pohledávkami v celkové výši přes 50 mil. Kč 
postoupili své pohledávky na společnost JS Credit s.r.o., IČO: 264 19 084. Vzhledem k době 
postoupení těchto pohledávek tak společnost ZOOT nemohla začít jednat s těmito, 
nepochybně významnými, věřiteli dříve a jednání s nimi tak probíhají v této době.  

Společnost při jednáních o restrukturalizaci svých dluhů s některými dalšími věřiteli zjistila, že 
tito věřitelé evidují jinou výši svých pohledávek, než eviduje ve svém účetnictví naše 
společnost. Ačkoliv tyto rozdíly nejsou signifikantní, před schválením účetní závěrky se naše 
společnost snaží tuto záležitost s příslušnými věřiteli vyřešit. Za tím účelem zaslal auditor naší 
společnosti věřitelům žádost o potvrzení výše pohledávek, které evidují za společností. Jamile 
naše společnost tyto potvrzovací dopisy obdrží, bude schopna údaje ve své účetní závěrce 
upřesnit.  

V neposledním řadě se naše společnost snaží optimalizovat i svou zaměstnaneckou 
a dodavatelskou strukturu, v důsledku čehož dochází ke zeštíhlení, mimo jiné, i účetního 
oddělení společnosti.  

V důsledku výše uvedeného jsou na zaměstnance naší společnosti v současné době kladeny 
vysoké požadavky ohledně jejich pracovního nasazení a kvůli nedostatku personálních kapacit 
naše společnost bohužel není schopna předložit výroční zprávu za rok 2018 ČNB 
do 30. dubna 2019. Zároveň vzhledem k prohlášenému úpadku a optimalizaci nákladů si naše 
společnost nemůže dovolit zaplacení externí účetní/poradenské společnosti, která by tento 
nedostatek personálních kapacit mohla nahradit.  

Předesíláme však, že naše společnost, ZOOT a.s., předloží auditovanou výroční zprávu za rok 
2018 neprodleně po vyřešení následných událostí, které v neposlední řadě brání našim 
auditorům při vydání výroku. Věříme, že se s ohledem na výše popsané skutečnosti bude 
prodloužení předmětné lhůty pro Českou národní banku akceptovatelné.  

Děkujeme za pochopení.  

S úctou, 

ZOOT a.s. 
Ladislav Trpák, předseda představenstva  


