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91,9 %

1 147

Klíčové 
údaje

Výsledky 2021 představují auditované konsolidované výsledky za 
18měsíční prodloužený fiskální rok. Výsledky za Adj. 2021/12 před-
stavují adjustovaná data na období 12 měsíců pro zachování 
srovnatelné meziroční kontinuity. Jedná se o přepočtená data 
z auditované konsolidované závěrky na 12 měsíců. Výsledky za Adj. 
2021/12 tedy nejsou auditované a jedná se o odhad společnosti, 
kdy v rámci konsolidace došlo k přepočtu výsledků prostým ma-
tematickým výpočtem z 18 na 12 měsíců.

• Tržby = Čistý obrat za účetní období
• EBITDA = provozní výsledek hospodaření + odpisy dlouhodobého 

majetku + odpisy konsolidačního rozdílu
• V ukazatelích za Adj. 2021/12 je zohledněn prodej společnosti JET 

ERP Betriebsgesellschaft ve výši 100 % z hodnoty transakce
Přepočet €/Kč je kurzem České národní banky ke dni 31. 12. 2021 ve 
výši 24,86. Údaje % změny srovnávají fiskální rok 2020 a adjustované 
výsledky roku 2021. 

V minulém roce jsme 
dosáhli tržeb ve výši

Zisk před započtením 
úroků, daní a odpisů 
dosáhl výše

Částky v tis. CZK 2020 2021 Adj. 2021/12 Adj. 21/20

Tržby 1 792 902  3 440 882  2 350 214  31,1 %

EBITDA 156 206  384 900  256 600  64,3 %

Aktiva 2 193 859  2 951 642  2 951 642  34,5 %

Vlastní kapitál 1 385 186  1 638 685  1 638 685  18,3 %

Krátkodobé závazky 473 807  899 534  899 534  89,9 %

Dlouhodobé závazky 12 676  36 592  36 592  188,7 %

Počet zaměstnanců 975  1 147  1 147  17,6 %

Nárůst tržeb činí oproti  
minulému roku

Počet zaměstnanců 
se zvýšil na

K
líčové úd

a
je3,441

384,9mil. Kč

mld. Kč
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CÍGLER SOFTWARE 
kupuje Altus software 
a vzniká základ  
budoucí Solitey.

Připojuje se 
Altus software

Jen několik dní po 
sametové revoluci 
v Československu 
zakládá Martin 
Cígler firmu CÍGLER 
SOFTWARE, později 
přejmenovanou 
na Solitea Česká 
republika.

Martin Cígler 
zakládá CÍGLER 
SOFTWARE

1990

Vzniká Solitea a již měsíc 
po založení rozšiřuje 
portfolio o řešení pro 
enterprise segment 
a HR systémy akvizicí 
společností Aquasoft 
(později pod názvem 
Solitea Business 
Solutions) a Vema.

Vzniká Solitea

2014

Na jaře Solitea vstupuje 
na německy hovořící trhy 
akvizicí společnosti JET 
ERP Betriebsgesellschaft.  
V prosinci pak posiluje 
pozici lídra českého trhu 
ERP systémů nákupem 
tradičního českého 
výrobce ERP systémů pro 
SMB, společnosti J.K.R. 
(následně přejmenova-
nou na Byznys software).

Solitea vstupuje na balkán-
ské trhy akvizicí lídra slovin-
ského SMB trhu, společnos-
ti SAOP. Současně začíná 
s prezentací a posilováním 
vlastní značky, Aquasoft je 
přejmenován na Solitea 
Business Solutions.

Nové akvizice  
v Česku i Rakousku

Solitea míří na 
balkánské trhy

2015
2016
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Solitea pokračuje 
v posilování znač-
ky přejmenováním 
CÍGLER SOFTWARE 
na Solitea Česká 
republika a J.K.R. 
na Byznys software. 

Vítězíme v zakázce 
pro finskou celní 
správu, svým rozsa-
hem jde o historicky 
největší export IT 
technologií z ČR. 

Dokončujeme ak-
vizici společnosti 
CDL SYSTEM (Solitea 
CDL), významného 
partnera Microsoftu 
a dodavatele infra-
strukturních řešení.

Nová jména 
i zakázka pro 
finskou celní správu

2017

Altus software přechá-
zí pod Byznys software. 

Podle Aon Hewitt se 
stáváme nejlepším 
zaměstnavatelem v ČR 
v kategorii středních 
firem. SAOP, Vema 
a Solitea CDL mění 
fiskální rok v souladu 
se Soliteou. 

Zakládáme společnost 
Solitea Pay, díky které 
chceme proniknout na 
evropský trh inteli-
gentních platebních 
terminálů.

Solitea prošla zásadní 
restrukturalizací v rámci 
přípravy na fúzi v České 
a Slovenské republice 
a nově se vnitřně člení 
na 4 divize. Společnost 
pokračovala v silných 
akvizičních aktivitách 
v ČR i v zahraničí. 

Nákupem společností 
AXIOM PROVIS Int. 
a Clever Decision 
posiluje svoji pozici 
nejvýznamnějšího 
českého partnera 
Microsoftu v oblasti 
podnikových řešení. 

Nákupem společností 
Dotykačka a Smart 
software se Solitea 
stává lídrem českého 
trhu pokladních 
systémů. 

Společnosti se podařilo 
úspěšně zvládnout 
situaci způsobenou 
pandemií covidu-19. 
Konsolidované výnosy 
holdingu se přibližují 
částce 1,8 miliard Kč 
(růst o 32 % oproti 
fiskálnímu roku 2019), 
EBITDA dosahuje 156 mil. 
Kč (růst o 20 %).

Solitea dokončuje 
celou řadu význam-
ných akvizic v České 
republice, Slovenské 
republice a v Srbsku, 
zaměřených zejména 
na rozvoj partner-
ství se společností 
Microsoft a na posí-
lení pozice lídra trhu 
cloudového soft-
waru pro nejmenší 
podnikatele. 

Dceřiná společnost 
Byznys software 
obhájila pozici 
nejlepšího zaměst-
navatele ČR v kate-
gorii středních firem. 
Konsolidovaný obrat 
skupiny poprvé pře-
kračuje 1,3 miliardy Kč.

Solitea se 
stává nejlepším 
zaměstnavatelem

Více než dvě 
desítky firem fúzují 
do jedné Solitey

Nákupem nových 
firem posiluje 
Solitea partnerství 
s Microsoftem

2018

2020

2019

2021
Solitea pokračuje 
v akvizičním růstu 

Solitea pokračuje v akvizičním růstu, 
koupí společnosti Mainstream se stává 
v ČR jediným partnerem Microsoftu, 
který dodává celé spektrum produktů 
Microsoft. Díky akvizici D3 Soft 
získává trh utilitních společností, 
akvizicí Prytanis získáváme potřebné 
know- how v logistice a akvizice Aspect 
Works nám dává potřebné know- how 
v oblasti LowCode. Akvizicemi 
společností MIT a Opal posilujeme 
naši pozici na Balkáně.

Pokračujeme ve vnitřní konsolidaci, 
k 1. červenec dochází k fúzi všech 
našich dcer na Balkáně. 

Efekt konsolidace se začíná projevovat 
i na ekonomických výsledcích 
společnosti, obrat meziročně vyrostl 
o 31,1 %, EBITDA o 64,3 %.

H
istorie
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10 let sp
olečnosti

Výnosy firmy 
za 10 let

10 let
společnosti

2021

2020

2019

2018

2017*

2016*

2015*

2014*

2013*

2012*

3 440 882 

1 792 902 

1 363 403 

1 147 429 

858 090 

767 208 

733 099 

510 245 

184 000 

154 000 

(18 měsíců)

* jedná se o data za skupinu Solitea, kdy 
společnost nesestavovala konsolidovanou 
účetní závěrku (data nejsou auditovaná) 

1147

975

743

614

646

570

381

285

115

106

Počet 
zaměstnanců 

za 10 let
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Růst

Minulé dva roky nám přinesly rychlý technologický roz-
voj a nové zvyklosti. Lidé využívají flexibility, často pracují 
z domova. Nový styl práce ovlivňuje i pracovní zvyklosti. 
Dříve bylo pravidlem, že ke kritickým systémům se přistu-
puje pouze ze zabezpečené kanceláře. Velkou výzvou pro 
IT oddělení firem je proto přesun zaměstnanců do domá-
cího prostředí a související zabezpečení komunikace před 
kybernetickými útoky. Tento trend jasně ukazuje potřebu 
rychlé adopce cloudu. Pro společnosti, které před začátkem 
pandemie měly své interní systémy postavené na clou-
dové bázi, bylo řešení nové situace podstatně snadnější 
než pro ty, které ještě zůstávaly v on-premise prostředí. 
V roce 2022 zaměstnanci očekávají, že k firemním systémům 
budou mít přístup odkudkoli, a tato skutečnost je jedním 
z motorů růstu celého IT odvětví v době pandemie. Cloud 
prokázal svoji převahu a naprostá většina inovací v oboru 
se proto týká právě cloudových produktů. V loňské zprávě 
jsem napsal, že pandemie bude příležitostí, a přesně to se 
stalo. Jsem rád, že všechny nové produkty Solitea vyvíjí 
právě pro prostředí cloudu. 
Negativní stranou pandemie byla, a stále ještě je, omezená 
sociální interakce. Dodnes máme poloprázdné kanceláře, 
lidé stále více využívají práci z domova. 
Ve fiskálním roce 2021 jsme pokračovali v restruktu-
ralizaci Solitey, nejprve zpětnou fúzí šesti společností 

na Slovensku s rozhodným dnem 1. 7. 2020, kterou jsme 
dokončili 1. ledna 2021. Následně, v červenci 2021, jsme 
dokončili fúzi našich tří společností ve Slovinsku. Konso-
lidací aktivit v Česku, na Slovensku a ve Slovinsku jsme 
zjednodušili řízení společnosti a zefektivnili vnitrofiremní 
procesy. Díky tomuto kroku dnes rychleji sdílíme know-how 
a těžíme z vnitřních synergií. Navenek se stáváme větším, 
respektovanějším a čitelnějším partnerem pro všechny 
naše zákazníky, dodavatele i partnery. Ve fiskálním roce 
2022 budeme ve fúzi pokračovat a součástí Solitey se sta-
nou společnosti, které jsme v poslední době koupili. 
Protože tento text píši v červnu 2022, nemohu nezmínit si-
tuaci v Rusku a na Ukrajině. Po covidu-19 je to další velká 
influence ekonomiky, jejíž budoucí dopad se predikuje 
ještě hůře než důsledek pandemie. Společnost Solitea 
nemá žádné dceřiné společnosti ani zákazníky ve válkou 
postiženém regionu. Máme však zaměstnance a zákazníky 
v zemích sousedících s konfliktem, máme zaměstnance, 
kteří z Ukrajiny pocházejí a mají tam rodiny. Za společ-
nost jsme přispěli velkou částkou organizaci Člověk v tísni 
a celá řada našich zaměstnanců nejen také přispívá, ale 
i osobně pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny vrátit se do normál-
ního života. Přeji Ukrajině a jejím lidem, aby se jejich země 
co nejrychleji vrátila k normálnímu životu. 
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Důsledky pandemie, které v březnu 2020 postavily svět 
na hlavu a které jsme si mnohdy vůbec ani neuměli 
představit, se staly v roce 2021 standardem. Opakující 
se lockdowny, nekonečné testování a nošení roušek, 
očkování, nové mutace virů, nemožnost cestovat 
a zejména home office už byly v roce 2021 normou. 
V několika posledních dekádách neexistovala 
influence, která by společnost změnila více. 

v době lockdownu
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Finanční výkonnost 
Solitea měla v roce 2021 prodloužený, osmnáctiměsíční fis-
kální rok. Důvodem tohoto kroku bylo zjednodušení finanč-
ních procesů, zejména kontrolingu a konsolidace, a také 
sladění účetního roku s majoritním vlastníkem, investičním 
fondem Sandberg Capital. Pro větší přehled proto v zá-
vorce uvádím hodnoty přepočtené na dvanáctiměsíční 
období a srovnání s rokem předchozím je vždy za přepo-
čítané dvanáctiměsíční období. Solitea a její dceřiné spo-
lečnosti ve fiskálním roce 2021 dosáhly výnosů 3,441 (2,350) 
mld. Kč, což představuje 31,1% zvýšení tržeb oproti fiskál-
nímu roku 2020. I přes významné investice do výzkumu 
a vývoje se zefektivnění vnitrofiremních procesů a pokra-
čující pandemie podepsaly pod snížené náklady oproti 
plánu. Výsledkem je meziroční nárůst EBITDA na 384,9 
(256,6) mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 64,3 %.

Silný růst ve všech segmentech našich aktivit 
Solitea jako dodavatel vlastního softwaru má vysoký 
tržní podíl a povědomí o značce v České republice, na 
Slovensku a v balkánském regionu. V této oblasti je nej-
rychleji rostoucím dodavatelem ERP systémů a současně 
i jediným, který má řešení pro všechny typy subjektů, od 
živnostníků až po velké korporace a státní správu. Díky 
akvizicím celé řady partnerů společnosti Microsoft v ČR 
a SR patříme k největším partnerům Microsoftu v Česku 
a jsme lídrem trhu MS Dynamics na Slovensku. Solitea 
má ambice být národním lídrem segmentu podnikových 
informačních systémů pro společnosti všech velikostí 
v regionech, ve kterých působí. 

Solitea v minulosti silně investovala do cloudových řešení 
a dnes se díky tomu v regionech své působnosti dostává 
do čela trhu. Obě naše cloudová řešení pro cílový segment 
živnostníků a malých společností dosáhla dvouciferného 
růstu. Minimax, distribuovaný ve Slovinsku, Chorvatsku 
a Srbsku, zvýšil výnosy o 29,7 % na 4,070 mil. eur a dále po-
sílil pozici lídra slovinského trhu. iDoklad v roce 2021 dosáhl 
výnosů 96,7 mil. Kč (64,5 mil. Kč přepočteno na 12 měsíců), 
a tedy růstu obratu o 31 %. Oproti minulému fiskálnímu roku 
se navíc v České republice a na Slovensku zvýšil počet jeho 
zákazníků o 27 %, k 31. prosinci 2021 měl iDoklad přes 31 000 
platících zákazníků. Velkého růstu jsme dosáhli i v oblasti HR 
cloudových řešení poskytovaných společností Vema. Více 
než 48% nárůstu dosáhla služba V4 Cloud a 26,5% nárůst 
vykázal outsourcing mezd. 
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Velmi úspěšní jsme opět byli i v segmentu vlastních ERP 
systémů, které tvoří velkou část výnosů Solitey. Vysoké 
prodeje našich ERP řešení Byznys, Money ERP, iCenter 
a Vario jsou i přes pokles světových ekonomik akcele-
rovány zejména vysokou úrovní služeb poskytovaných 
zákazníkům, kteří pak naše produkty a řešení rádi do-
poručují dál. Současně intenzivně pracujeme na plném 
přesunu našich ERP řešení do cloudového prostředí, což 
nám umožní lépe reagovat na aktuální potřeby zákazníků 
a zrychlit růst v tomto segmentu. 
Přes očekávané velké propady výnosů v POS segmentu, 
způsobené lockdowny, pozastavením a následným návr-
hem na zrušení EET v České republice, jako i nezavedením 
další vlny fiskálního zákona v Polsku, se žádný velký propad 

nekonal. Po počátečním zhoupnutí výsledků směrem dolů 
dále rosteme, jen výrazně pomaleji, protože odvětví již není 
akcelerováno zákonnými normami. Státní správě se pro-
střednictvím EET podařilo digitalizovat gastro segment, kde 
se zákazníci sice odpojují od registrace tržeb, ale POS ap-
likace většinou používají dál. Díky řešení Dotypay se nám 
úspěšně podařilo prorazit i v payment segmentu, kde jsme 
tyto naše aktivity dále akcelerovali zakoupením majoritního 
podílu ve společnosti Pay Solutions, která v ČR a SR pro-
vozuje payment služby pod značkou Besteron a platební 
terminály pod značkou Tapeon. 
V roce 2021 Solitea významně podporovala digitalizaci 
firemních procesů u jednoho z největších zákazníků, ve 
společnosti Marius Pedersen. Provedli jsme upgrade 
systému na nejnovější dostupnou verzi ekonomického 
informačního systému Microsoft Dynamics 365 Business 
Central včetně upgradu oborového řešení pro nakládání 
s odpady Enwis. V souladu s firemní strategií zákazníka 
přispívá celé implementované řešení významnou měrou 
k celkové digitalizaci společnosti a k tzv. „bezpapírové“ 
obsluze firemních procesů. Příkladem digitalizace pro-
cesů je zpřístupnění celého systému obsluze mobilních 
prostředků a umožnění online oboustranné komunikace. 
Nasazení RFID technologií a vážení odpadových nádob 
při sběru odpadu výrazně zefektivnilo hlavní firemní pro-
cesy a přineslo úspory interních nákladů na jejich obsluhu. 
V neposlední řadě nové řešení umožnilo společnosti Ma-
rius Pedersen nabízet zákazníkům nové analytické služby 
ve vztahu nakládání s odpady a podporu státem požado-
vaného reportingu odpadů. Nově implementované řešení 
přineslo významnou konkurenční výhodu i nové obchodní 
příležitosti. Solitea v roce 2021 stála za uvolněním Dyna-
mics 365 Business Central Online na Slovensku jako jediný 
lokalizační partner, který vyvíjí a podporuje lokalizaci online 
řešení tohoto podnikového informačního systému v podpo-
rované základní verzi W1. Bez naší lokalizace by tuto verzi 
v listopadu 2021 Microsoft pro Slovensko nemohl zpřístup-
nit. Lokalizace je certifikována společností Microsoft a je 
možné ji najít v tzv. app-source pro partnery i koncové 
zákazníky Microsoftu. 
V roce 2021 se Solitea stala významným partnerem me-
zinárodní společnosti Avanade pro implementaci řešení 
Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Man-
agement (dále D365 F&SCM) pro Českou a Slovenskou 
republiku. Získala řadu velice zajímavých projektů z ob-
lasti mezinárodních zákazníků, jejichž množství letos na-
rostlo na dvojnásobek. Velice zajímavým projektem se 
z pohledu budoucnosti jeví získání zákazníka Zásilkovna 
(Packeta), který plánuje využití řešení Dynamics 365 F&SCM 
pro Českou republiku i mezinárodní byznys. V tomto roce 
jsme také úspěšně dokončili projekt implementace Micro-
soft Dynamics AX 2012 R3 pro jednu z významných bank 
působících v České republice a na Slovensku, zaměřenou 
převážně na privátní klientelu. Rozmach našeho týmu pro 
řešení D365 F&SCM v tomto roce zaznamenal téměř 50% 
nárůst. Vzhledem k množství certifikovaných profesionálů 
vnímáme naši schopnost realizace velikých mezinárod-
ních projektů oproti předcházejícímu roku jako veliký skok. 
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V rámci automotive segmentu jsme vstoupili na maďarský 
trh, kde jsme převzali celou síť BMW dealerů a největšího 
dealera značky DAF, Hungarotruck. V rámci předešlého 
fiskálního roku se nám v Hungarotrucku povedl upgrade 
na novou verzi ERP systému, který společnost využívá pro 
svou každodenní rutinu (nákup a prodej vozů, servis apod.). 
V oblasti řešení finančních služeb se nám daří vstupovat 
na zahraniční trhy rozkročené od exotických zemí, jako 
jsou Maledivy, přes Jihoafrickou republiku až po Austrá-
lii. Naším zákazníkem se stala společnost Business Lease 
Group, známý poskytovatel operativního leasingu půso-
bící v pěti zemích: Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku 
a Rumunsku. Ve všech bude probíhat implementace no-
vého ERP systému, který je postaven na platformě Dyna-
mics 365 Business Central a našem řešení OneCore. 
Významným úspěchem v oblasti produktů Infor bylo uza-
vření smlouvy na projekt nové implementace informačního 
systému pro skupinu Škoda Transportation, spojené s pře-
chodem na nejnovější verzi softwaru Infor LN. Uzavření 
smlouvy předcházel samostatný projekt analýzy a návrhu 
řešení, jehož výsledky skupina Škoda Transportation při-
jala jako plán rozvoje podnikového informačního systému 
pro celou skupinu. První fáze realizace multipodnikového 
centralizovaného řešení pro jednotky Škoda Transpor-
tation a Škoda Vagonka probíhala v letech 2020 a 2021, 
náběh do ostrého provozu je plánovaný na období 2022 
a 2023. V návaznosti na dokončení první fáze se připravuje 
roll-out projektu do dalších společností skupiny v ČR i za-
hraničí. Významnou součástí projektu je rozšíření řešení 
Infor LN do dalších oblastí řízení podniku, což zajistí příjmy 
z provizí za prodej licencí nových softwarových komponent 
a uživatelů. V dalším období pak očekáváme navýšení 
výnosů z maintenance a služeb podpory. 
Z dalších úspěchů jmenujme pokračující spolupráci při 
rozšiřování a optimalizaci podnikového systému Infor LN ve 
společnosti Aircraft Industries s cílem zahájení přechodu 
na verzi Infor LN 10.8 v příštím kalendářním roce. 
Významným krokem posílení spolupráce se společností 
Infor Global Solutions byl podpis nové partnerské smlouvy, 
která nám dává přístup k dalším produktům Infor a umožní 
nám poskytovat ještě komplexnější řešení informačních 
systémů v segmentu velkých výrobních společností. 
V oblasti datové analytiky jsme úspěšně zahájili projekt 
cloudového datového skladu a reportingu pro společnost 
Penta Hospitals v České a Slovenské republice. Celé řešení 
je postaveno na cloudových technologiích Microsoft Azure 
a moderní architektuře pro zpracování dat. Díky agilnímu 
přístupu k projektu se podařilo efektivně reagovat na 
požadavky zákazníka a v první etapě dodat reporting 
pro oblasti financí a lidských zdrojů. V dalších etapách je 
v plánu rozšiřovat řešení o další zdrojové systémy a připo-
jovat do něj nové subjekty. Následovat bude implementace 
reportingu nad primárními systémy zákazníka. 
Významným zákazníkem v  oblasti datové analytiky je 
i nadále společnost Czech Property Investments (CPI), 
kde pokračuje dodávka a rozvoj řešení datového skladu, 

reportingu, plánování a forecastingu. Toto řešení patří 
mezi business critical aplikace v CPI a pracuje s ním více 
než 500 uživatelů včetně vrcholového vedení společnosti. 
Úspěšně jsme implementovali BI platformu pro Minister-
stvo životního prostředí, která poskytuje data z oblasti 
ochrany životního prostředí a zobrazuje tyto informace 
na přehledných reportech. Zahájili jsme také spolupráci 
se společností Mercedes-Benz Česká republika v oblasti 
obchodního a HR reportingu. Součástí projektu je dodávka 
datového skladu a prezentační vrstvy. 
Solitea i nadále posiluje své schopnosti v oblasti IT infra-
struktury, kde se stále více zaměřuje na oblast cloudových 
služeb a bezpečnosti IT. V roce 2021 byl tento rozvoj výrazně 
podpořen akvizicí společnosti Mainstream Technologies, 
která výrazně navýšila naše kapacity a know-how v oblasti 
cloudových služeb Microsoftu i v oblasti bezpečnostních 
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produktů. V segmentu přechodu infrastruktury do cloudu 
a nasazení služeb Microsoftu patří mezi naše zákazníky 
firmy jako je Asahi CE & Europe Services, Metrostav, Glo-
bus ČR nebo Zentiva. Pozadu nezůstává ani podpora tra-
dičního, tedy on-premise IT, kde jsme realizovali dodávky 
serverových technologií a  storage pro mnoho našich 
zákazníků, např. Lafarge Cement, Aoyama Automotive 
Fasteners Czech nebo Donoci. V roce 2021 rostl i objem 
on-premise dodávek centrálního IT jako služby, tj. dodávky 
službou GreenLake realizovanou spolu s naším dalším klí-
čovým technologickým partnerem, společností Hewlett 
Packard Enterprise. 
V sektoru veřejné správy je nejvýznamnějším úspěchem 
dodávka systému pro identifikaci a  registraci zvířat 
v Ázerbájdžánu.

Neméně důležité a pro odbornou veřejnost hodně viditelné 
úspěchy jsou spojeny s dodávkami našich systémů pro 
podporu celního řízení v České republice a dalších evrop-
ských zemích.  
V rámci dodávek pro finskou celní správu jsme v březnu 
2021 uvedli do provozu první část bezpečnostního systému 
pro správu celních deklarací zboží určeného pro celní 
území EU. Dodaná funckionalita zajišťuje evidenci a kon-
trolu poštovních a expresních leteckých zásilek podle 
evropské specifikace ICS2 (Import Control System 2).  
Dalším důležitým mezníkem v oblasti celní problematiky 
byla změna legislativy EU při dovozu zásilek nízké hodnoty 
ze zemí mimo Evropskou unii. Podle této nové legislativy, 
platné od 1. 7. 2021, musí všechny zásilky do 150 eur nově 
projít celním řízením s doměřením DPH. Tato změna se 
týkala našich systémů pro podporu celního řízení ve Finsku 
i v České republice a znamenala pro nás nejen podstatné 
úpravy na straně dodané funkcionality, ale i optimalizaci 
našich systémů pro zvládání významně vyššího objemu 
dat při dodržení požadavků na rychlost odezvy.   
V neposlední řadě jsme na konci roku 2021 dokončili pátou 
fázi implementace systémů NCTS v Černé Hoře a České 
republice. V obou těchto zemích byly zahájeny konformační 
testy s Evropskou unií. NCTS (New Computerised Transit 
System) je společný projekt Evropské unie pro tranzitní 
režim, založený na elektronické komunikaci mezi subjekty 
(deklaranty), celními správami jednotlivých zemí a zeměmi 
projektu (EU + Evropské sdružení volného obchodu). 
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Cloud computing se stává motorem 
dalšího růstu 
Pandemie covidu-19 jen potvrzuje naši domněnku, že svět 
ERP projde v několika příštích letech velkými změnami. 
Investice do vývoje nových produktů a inovace jsou pro 
úspěch Solitey klíčovými faktory. Proto investujeme do 
nových cloudových řešení a do technologií, jakými jsou 
machine learning či umělá inteligence, které vnímáme 
jako technologické katalyzátory dalšího rozšíření cloudo-
vých služeb. 
Stále více zákazníků vnímá výhody softwaru jako služby 
(SaaS) a díky tomu roste poptávka po cloud computingu 
a mobilních řešeních. Proto je investice do řešení v cloudu 
dlouhodobou strategií Solitey. Do cloudového softwaru 
jsme začali investovat již v roce 2003 a dnes jasně vidíme 
pozitivní přínosy tohoto rozhodnutí. I díky akvizici regio-
nálních společností, jako je např. Billans v Srbsku či EET 
řešení Markeeta a Dotykačka v České republice, eviduje 
dnes Solitea více než 250 000 zákazníků, používajících naše 
řešení v cloudu.
S orientací na cloud computing souvisely i další akvizice 
partnerů Microsoftu – Mainstream, Powerstream a Provis. 
Dnes máme v České republice tým více než tří set odbor-
níků schopných implementovat cloudová řešení Microsoft. 

M&A aktivity 
Na velkém meziročním růstu holdingu Solitea se i ve fis-
kálním roce 2021 podílely dokončené akvizice. Začleněním 
společností Mainstream, Powerstream a Provis dále napl-
ňujeme ambici Solitey stát se největším regionálním part-
nerem Microsoftu a současně i jediným partnerem, který 
je schopen dodávat ucelené portfolio produktů Microsoft. 
Díky akvizicím Techniservu, skupiny D3 Soft a AW Solutions 
významně posilujeme naši kompetenci v segmentu Enter-
prise & Public. V segmentu Midsize Business jsme si akvizicí 
společnosti Prytanis doplnili kompetenci logistických 
společností. A konečně akvizice majoritního podílu ve spo-
lečnostech Besteron a Tapeon nás v oblasti POS posouvá 
k řešením payment systémů a platebních terminálů. Díky 
širokému záběru a novým řešení jsme u našich zákazníků 
čím dál tím úspěšnější v crosselingu. 
Solitea má za sebou i první exit. Na konci roku 2021 jsme 
prodali rakouskou společnost JET ERP americké IT společ-
nosti Aptean. V Rakousku se nám dlouhodobě nedařilo si 
zvýšit tržní podíl, a tak jsme se rozhodli soustředit se na jiné 
trhy. Naše rozhodnutí urychlila atraktivní nabídka, kterou 
nám kupec nabídl. 
I nadále považujeme růst prostřednictvím akvizic za důleži-
tou cestu dalšího rozvoje skupiny Solitea a aktivně vyhledá-
váme společnosti, které nám mohou otevřít přístup k novým 
technologiím, doplnit naše portfolio nebo rozšířit regionální 
působnost. Pro větší akceleraci M&A aktivit jsme se rozhodli 
u významných transakcí využít bankovní financování, pro 
něž jsme si koncem roku 2021 jako partnera vybrali skupinu 
Tatra banka / Raiffeisenbank. 

Synergie a sdílení know-how 
Učíme se využívat vnitřní synergické efekty holdingu. 
Jednotná práce se značkami či konsolidace vývojových 
oddělení jsou pouze špičkou ledovce. Organizujeme spo-
lečné vzdělávání obchodníků, konzultantů i vývojářů, sdí-
líme obchodní, legislativní i technologické know-how. 
Díky tomu na trzích, kde operujeme, dokážeme vyvíjet 
a získávat větší množství obchodních příležitostí rychleji 
než jiné společnosti. Tento přístup nám pomáhá u nových 
společností při tvorbě postakviziční strategie, kde jsme 
schopni velmi rychle předat potřebné know-how a sdílet 
best practices. 
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Práce s talenty 
Klíčem k budoucímu úspěch Solitei jsou naši zaměstnanci. 
Snažíme se proto nalézat talenty už v době studia na 
středních školách i na univerzitách. Se studenty spolupra-
cujeme prostřednictvím stáží, trainee programů, odbor-
ného vedení bakalářských a diplomových prací a účastí 
na vysokoškolských konferencích. V Solitei vítáme jak juni-
orní IT specialisty, které potřebné know-how naučíme, tak 
velmi zkušené seniorní odborníky. Vzhledem k rozmanitosti 
našich projektů u nás uplatnění najdou všichni. Zkušenější 
zaměstnance se snažíme získat firemní kulturou odlišnou 
od velkých mezinárodních korporací. V neformální a přá-
telské atmosféře se pracuje lépe a uvolněněji, navíc vždy 
vítáme nové nápady a vedení se jimi skutečně zabývá. 
Zaměstnancům vytváříme příjemné prostředí pro kreativní 
práci, pomáháme jim s jejich vzděláváním a poskytujeme 
jim řadu benefitů. Domácí atmosféra v rámci společností 
nám umožňuje nejen pružnější řízení, ale i větší konkuren-
ceschopnost na trhu práce. V tomto roce jsme se navíc 
zaměřili i na osobní rozvoj a většinu zaměstnanců jsme 
proškolili především v oblasti současných moderních 
technologií, odborných certifikací, agilní metodiky práce, 
realizovali jsme leadership program apod.  
Všechny uvedené investice do zaměstnanců se nám plně 
vracejí v jejich spokojenosti. Budujeme obecné povědomí 
o brandu Solitea a společnost je dnes skutečně vnímána 
jako atraktivní zaměstnavatel. 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů 
Velkou pozornost a značné zdroje věnujeme interním ICT 
systémům holdingu, od kterých očekáváme zajištění ma-
ximální efektivity interní spolupráce a současně vysokou 
bezpečnost. Prakticky naplňujeme požadavky ISMS normy 
ISO 2700, provozuschopnost zajišťujeme podle doporučení 
Uptime Institute a samozřejmě též dodržujeme požadavky 
obecného nařízení GDPR. 
Integrace většiny interních systémů do prostředí spo-
lečného tenantu v cloudu Microsoft Azure nám umožnila 
maximálně využít synergie týmové spolupráce v oblasti 
sdílení zdrojů členů holdingu při vývoji nových produktů 
a podpoře stávajících. Všechny nově akvírované společ-
nosti, které jsou či budou součástí dalších kol fúze, jsou 
průběžně převáděny do společného tenantu a využívají 
služeb Office 365, Microsoft 365 či Dynamics 365. Plně tak 
využíváme nástroje pro vnitropodnikovou komunikaci 
a spolupráci všech firem ve skupině. 
Abychom ochránili značně objemná společná data, máme 
implementováno špičkové řešení pro zálohování dat, které 
probíhá několikrát denně z cloudu Microsoft do vlastního 
vysoce zabezpečeného datového centra. Na to navazuje 
Disaster Recovery řešení pro případ katastrofického se-
lhání. Máme tak 100% jistotu, že naše data jsou chráněna 
ve všech možných scénářích narušení. 
Používaná datová úložiště, jakož i datová a e-mailová 
komunikace, jsou zabezpečeny šifrováním, které odpo-
vídá aktuálním bezpečnostním standardům. Můžeme 

tak zaručit, že s daty v našem vlastnictví mohou naklá-
dat pouze autorizované osoby, navíc auditovatelným 
způsobem. 
Pro zajištění ochrany vnějšího perimetru máme imple-
mentovanou komplexní UTM ochranu všech společností 
a lokalit. Využíváme přitom špičkové technologie jednoho 
z předních světových dodavatelů bezpečnostních systémů. 
Vybudovali jsme rozsáhlou privátní datovou síť od Ústí nad 
Labem po Ostravu o přenosové kapacitě 10 Gbit/s, a i tato 
síť je na všech přenosových trasách plně šifrována pro-
tokolem MACsec. 

Příležitosti před námi 
Přestože je současný svět kvůli pandemii covidu-19 a válce 
na Ukrajině velmi turbulentní, vnímáme dnes mnoho pří-
ležitostí k dalšímu růstu. Očekáváme silnou akceleraci 
poptávky po SaaS řešeních, a proto budeme v maximální 
možné míře pokračovat ve vývoji a zavádění inovací ve-
doucích tímto směrem. Chceme dále posílit i svou pozici 
na trhu dodavatelů řešení na platformě Microsoft, které 
vnímáme jako naši cestu k získávání globálních zákazníků. 
V měnícím se světě se silnou konkurencí je těžké předvídat 
a plánovat všechny možné události. Věříme však, že silná, 
agilní, adaptabilní a kompetentní organizace se může 
dobře přizpůsobit změnám v technice a tržním vývoji. Proto 
masivně inovujeme a používáme nejmodernější technolo-
gie, a proto také chceme patřit k nejlepším zaměstnava-
telům v regionu. Jen tak budeme schopni v následujících 
letech prosperovat, inovovat, získávat talentované zaměst-
nance a růst rychleji než naše konkurence. 

Martin Cígler 
Předseda představenstva
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Solitea
JsmeJsme
Na začátku stála myšlenka ušetřit lidem 
čas, významně navýšit kapacity jejich firem 
a zjednodušit pracovní procesy, a to díky 
informačním technologiím, které nabízí 
nezměrné množství nových možností. 

Proto vyvíjíme softwarová řešení, která 
pomáhají malým firmám, veřejným institucím 
i obřím korporacím zvládat lépe povinnosti 
spojené s legislativou, každodenní pracovní 
agendou nebo řízením jejich podnikání. 

Vytvořili jsme stabilní evropskou síť služeb  
a produktů, která se dále rozvíjí a roste. 

Kd
o jsm

e
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NašíNaší
prioritouprioritou

je systémje systém

Přinášíme do firem systém. 
Soustředíme se na každodenní 

problémy a reagujeme na potřeby  
a požadavky, které každý den 

reflektují naši zákazníci. Soustředíme 
se na systematizaci, aby se naši 

klienti mohli soustředit  
na vlastní podnikání.

M
ise
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Stabi-
lita

H
od

no
ty

Jsme tu s našimi klienty již 
30 let. I když rosteme a naše 
produkty se mění, tak stále 
držíme stejný směr.
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Odbor
-nost

Jsme profesionálové v IT 
a zároveň rozumíme řemeslu 

našich zákazníků. Umíme poradit 
a přinést tak dlouhodobě 

funkční řešení. Sami se neustále 
vzděláváme, a to i díky novým 

projektům a vyvíjejícím se 
technologiím.

H
od

noty
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H
od

no
ty

Nasloucháme potřebám našich 
zákazníků a ctíme jedno pravidlo 
– co slíbíme, to dodáme. Stejně 
tak je pro nás samozřejmostí 
partnerské a férové jednání uvnitř 
firmy, podporujeme vstřícné 
a spolupracující prostředí.

H
od

no
ty

Partnerství
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Chceme se jako firma zlepšovat a být 

atraktivnějším zaměstnavatelem. K tomu ale 

potřebujeme otevřenou zpětnou vazbu od 

svých lidí. Proto jsme v březnu 2021 uskutečnili 

první jednotný Solitea průzkum spokojenosti 

zaměstnanců. Ti tak měli možnost ohodnotit různé 

aspekty života v Solitei. Tento krok byl pro nás jako 

zaměstnavatele velmi důležitý, protože věříme, 

že otevřená zpětná vazba je klíčová pro dobrou 

spolupráci a efektivní fungování společnosti.

Z průzkumu vyplynulo, že v Solitei je celkově 

spokojených 88 % zaměstnanců.

76%88%
návratnost

Supervize 95 % 

Profesní růst 65 %

Benefity 79 %

Spolupracovníci 98 % 

Pracovní náplň 96 % 

Komunikace 83 % 

Obecná spokojenost 96 % 

Identifikace 83 % 

Angažovanost 87 %

Home office 93 % 

100 %637 respondentů

spokojenost

Spokojenost
našich zaměst-
nanců je pro 
nás prioritou
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Naši zaměstnanci 
jsou naší největší 
hodnotou
Vznikli jsme spojením desítek firem napříč 
Českou republikou i Slovenskem, kdy 
každá z nich přinesla svou vlastní kulturu, 
zvyky i rituály. To vše je pro nás všechny 
nevyčerpatelným zdrojem inspirace co do 
přístupu nejen ke klientům, ale především 
i k našim zaměstnancům. Proto pro ně 
vytváříme takové prostředí, aby svou 
práci měli rádi.

Zaměstnanecké 
benefity
Víme, jak je důležité o své zaměstnance 
pečovat a chceme jim nabízet takové 
benefity, které skutečně ocení. Proto 
každému zaměstnanci dáváme 8 000 Kč 
ročně na volitelné benefity, kde si vybere, 
jestli si chce z peněz uhradit Multisport 
kartu, dát je na penzijní či životní spoření 
nebo je vyčerpá formou cafeterie. Vedle 
toho dáváme svým lidem i řadu stálých 
benefitů, jako je 5 týdnů dovolené, 
flexibilní pracovní doba nebo home office, 
aby se jim v Solitei pracovalo ještě lépe. 

Vzdělávání  
a rozvoj
Jednou z hodnot Solitei je i odbornost, 
proto na vzdělávání našich zaměstnanců 
klademe velký důraz. Své znalosti mohou 
vylepšovat díky řadě odborných kurzů 
vhodných pro jednotlivé pozice nebo 
například díky firemnímu vzdělávání 
v angličtině. V roce 2021 jsme spustili 
první běh Manažerského programu, kde 
interní i externí lektoři seznámí začínající 
i zkušené manažery s nejčastějšími 
tématy, se kterými se ve své praxi potkají 
a pomohou s nalezením toho správného 
přístupu ke svým podřízeným.

CSR aktivity
Společenská odpovědnost rozhodně 
není Solitei cizí. Ze strany firmy 
i samotných zaměstnanců proto 
proudí podpora různým subjektům. 
Tradičně pomáháme dětem 
z dětských domovů, kterým chystáme 
„Krabice od bot“ nebo se zapojujeme 
do projektů, které pomáhají seniorům. 
Okamžitou pomoc jsme poskytli také 
moravským obcím, které zasáhlo 
tornádo. Kromě finančního příspěvku 
jela celá řada našich zaměstnanců 
přímo do postižených obcí, aby 
pomohli přímo na místě.
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„Když to shrnu, pak 
chci, aby Solitea byla 

zaměstnavatelem, pro 
kterého je radost pracovat.“

Martin
Cígler

Rozhovor
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V čem byl pro Soliteu uplynulý rok odlišný?

Když jsme plánovali fiskální rok, byl zrovna první měsíc 
pandemie a my měli jen velmi malé povědomí o tom, co 
nás čeká. Teď zpětně mohu říci, že nám z byznysového hle-
diska pandemie pomohla. Dokázali jsme ušetřit, například 
na pracovních cestách, a zároveň získat nové zákazníky. 
Tomu nahrál fakt, že firmy během covidové krize hledaly 
způsoby, jak snížit náklady a zefektivnit procesy, což je 
naše parketa.
Díky home office jsme se ovšem i my museli vyrovnávat 
s nervozitou vlastních zaměstnanců. Udělali jsme ale ma-
ximum, abychom jim poskytli jistotu i za tak nejisté doby.

„Podařilo se nám něco, co nemá moc v IT 
světe obdoby. IT sféra je sensitivní na interní 
kultury a tudíž fúze, která u nás proběhla, byla 
zcela unikátní a představovala i pro mě tu 
největší osobní manažerskou výzvu za celou 
dosavadní kariéru.“

Ro
zh

ov
or

Co se nejvíce podařilo?

Podařilo se nám něco, co nemá moc v IT světě obdoby. 
IT sféra je sensitivní na interní kultury a tudíž fúze, která 
u nás proběhla, byla zcela unikátní a představovala i pro 
mě tu největší osobní manažerskou výzvu za celou dosa-
vadní kariéru. Bylo těžké dopředu odhadnout, co vše po 
fúzi nastane, ale dnes už mohu konstatovat, že jsem za 
tento krok velmi rád.

Kde vidíte naopak nedostatky, na které byste se v ná-
sledujícím období chtěli zaměřit?

Rezervy máme. Musíme především zvýšit naši interní vý-
konnost a zefektivnit některé vnitrofiremní procesy, které 
jsme zavedli v kontextu s fúzí a které jdou zjednodušit. 
Zkrátka si uklidit na vlastním písečku.

Objevují se na trhu nějaké nové příležitosti pro Vaše 
produkty a služby?

Jsme svědky nenápadné a tiché transformace do cloudu, 
který přináší zcela nové možnosti. Připomíná mi to podob-
nou situaci před 25 lety, kdy bylo klíčové se strategicky ori-
entovat na Windows. Dnes je takovým fenoménem cloud, 
který mění dosavadní paradigma v našem oboru.

Dal jste si nějaké novoroční předsevzetí?

Nedal, mám poslední čtyři roky jedno standardní. A to, 
že zhubnu. Opakovaně se mi daří jen nepřibrat.

Jak bude podle Vás vypadat Solitea za pět let?

Již dnes Solitea naplňuje svoji vizi a obsluhuje firmy všech 
velikostí. Za pět let budeme ovšem už i v dalších regionech. 
Budeme růst jak organicky, tak akvizičně. Rád bych rostl 
ročně mezi 15 a 25 procenty. Tudíž prostou matematikou 
víme, že se Solitea za tu dobu minimálně zdvojnásobí. Chci 
budovat hodně ziskovou společnost, což nám otevře dveře 
ke zdrojům pro další akvizice. Byl bych moc rád, kdyby se 
nám dařilo na poli akvizic sice malých firem, ovšem s úz-
kou specializací a specifickým know-how, které můžeme 
aplikovat posléze napříč celou Soliteou. 
Když to shrnu, pak chci, aby Solitea byla zaměstnavate-
lem, pro kterého je radost pracovat. Pak to zbylé bude 
snazší: chci dále upevnit pozici Solitey jako lídra trhu a při 
tom rozšiřovat naše portfolio a růst.
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„Naším cílem je stát se v rámci 
jadranského regionu největším 

poskytovatelem vlastních 
softwarových řešení s výbornou 

uživatelskou zkušeností.“

Petra 
Šinigoj

Rozhovor
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V čem byl pro SAOP uplynulý rok odlišný?

To, co dělá loňský rok jiným oproti těm předchozím, byl 
nepochybně exponenciální růst společnosti, jak co se týče 
tržeb, tak pokud jde o přijetí mnoha nových zaměstnanců, 
a to navzdory velmi náročné době, která byla ovlivněna 
pandemií covidu. Nové zaměstnance jsme přijímali na 
všech trzích: ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku, abychom 
našim klientům mohli zajistit nejvyšší úroveň odborné 
podpory a – což je to nejdůležitější – mohli poskytovat 
bezvadné služby novým potencionálním klientům, které 
jsme získali v tomto období. V loňském roce jsme rovněž 
oficiálně sloučili tři dříve samostatné společnosti do jed-
noho subjektu. S více než 150 zaměstnanci jsme nyní nej-
větším poskytovatelem vlastních softwarových řešení na 
slovinském trhu. 

Co se nejvíce podařilo?

Bylo by těžké vybrat pouze jeden úspěšně splněný úkol. 
Základem našeho úspěchu jsou určitě různorodé zdárně 
provedené práce, jež nám umožnily uzavřít rok se skvělým 
finančním výsledkem. Nicméně mezi nejvýznamnější dosa-
žené výsledky patří velké množství vývojových projektů, jež 
nás řadí mezi nejlepší poskytovatele softwarových řešení 
na trhu. 
Pokud jde o úspěšná řešení, která jsou přímo spojena se 
skvělým finančním výsledkem, stojí za to zmínit vysoce 
efektivní cenovou strategii iCenter, která byla vytvořena 
v uplynulém roce. Zaznamenali jsme značné zvýšení po-
ptávky po našich produktech a službách v návaznosti na 
efektivní a strategické marketingové aktivity a v souvislosti 
se zvýšeným zájmem o digitalizaci, který vedl ke vzniku 
různých nabídkových řízení a finančních pobídek slovinské 
vlády za účelem zotavení ekonomiky po pandemii covidu. 
Velkým úspěchem našich týmů v oblasti prodeje a provozu 
je rychle rostoucí počet nových klientů z řad větších spo-
lečností, kteří mají zájem o nový iCenter, což jsme v loň-
ském roce uvítali. V neposlední řadě rekordního výsledku 
dosáhl v uplynulém finančním roce náš produkt Minimax, 
a to navzdory mnoha omezením v souvislosti s covidem, 
která měla velký vliv na práci soukromých podnikatelů 
a malých organizací. 
Pokračovali jsme ve vývoji našich nových produktů na 
základě moderních webových technologií a první soft-
warové řešení mojaMALICA (myMEAL) je už dostupné uži-
vatelům. Toto řešení zjednodušuje proces řízení školního 
stravování (objednávání a rušení jídel). Moc nás těší, že 
zatím dostáváme tak pozitivní zpětnou vazbu. Dále jsme 

„Musím připustit, že nevěřím 
novoročním předsevzetím, 
ale věřím důslednému 
plánování a spolehlivému 
týmu, který za ním stojí.“

úspěšně zahájili vývoj řešení pro řízení příchozí a odchozí 
pošty, které bude dostupné uživatelům v první polovině 
roku 2022. Byly realizovány kroky k provedení revize našich 
stávajících systémů ERP, s velkým důrazem na výbornou 
uživatelskou zkušenost. Tomuto segmentu věnujeme zvlášť 
velkou pozornost, což je také důvodem, proč posilujeme 
týmy specialistů UI/UX.  Dále jsme úspěšně představili nový 
systém CRM, který zjednodušuje komunikaci se zákaz-
níky. V uplynulém roce jsme rovněž zaznamenali dosažení 
několika výjimečných milníků. Pokud jde o produkt Mini-
max, překonali jsme hranici 1 000 zákazníků v Chorvatsku 
a 6 000 zákazníků ve Slovinsku. Uplynulý rok lze shrnout tak, 
že došlo k několika důležitým událostem, které jsou něčím, 
na co můžeme být velmi hrdí. 

Kde vidíte naopak nedostatky, na které byste se 
v následujícím období chtěli zaměřit?

Jsme ve fázi dokončování naší pětileté strategie, která 
bude definovat a řídit naši práci během příštích let. 
V současné době se velmi soustředíme na obchod, který 
patří mezi naše strategické oblasti s velkým podílem 
zákazníků. Avšak jedním z našich hlavních cílů zůstává 
přepracování systému ERP našeho produktu iCenter, při-
čemž se snažíme přejít na webová rozhraní a dále zlepšit 
uživatelskou zkušenost. 

Objevují se na trhu nějaké nové příležitosti pro Vaše 
produkty a služby?

Věříme, že na trzích, kde jsme přítomní, existují pro naše 
produkty velké příležitosti. Avšak jako většina IT společ-
ností musíme řešit problémy s omezenými zdroji, což po-
někud zpomaluje tempo růstu společnosti. To je přesně 
důvod, proč se pomocí cílených aktivit zaměřujeme na 
získání nových specializovaných a vysoce kvalifikovaných 
pracovníků. 
Nástup pandemie pouze urychlil proces digitalizace. V ná-
vaznosti na rychlé tempo rozvoje vlády za tímto účelem 
rovněž alokují velké peněžní částky a využívají finanční 
pobídky. Existuje zde spousta příležitostí, které efektivně 
využíváme, zejména jako partneři našich zákazníků, když 
jim poskytujeme naše řešení.   
Četné příležitosti se otvírají na chorvatském a srbském 
trhu pro náš on-line účetní program Minimax. S prudkým 
zvýšením počtu uživatelů jsme svědky efektu sněhové 
koule, což udržuje naši motivaci a elán k naší další práci. 

Dala jste si nějaké novoroční předsevzetí?

Musím připustit, že nevěřím novoročním předsevzetím, 
ale věřím důslednému plánování a spolehlivému týmu, 
který za ním stojí. 
 

Jak bude podle Vás vypadat SAOP za pět let?

Naším cílem je stát se v rámci jadranského regionu nej-
větším poskytovatelem vlastních softwarových řešení 
s výbornou uživatelskou zkušeností. Kromě toho chceme 
být v nadcházejících letech nadále kvalitním zaměstnava-
telem. Rozsáhlé investování do našich zaměstnanců vždy 
bylo součástí naší DNA. Pouze s výborně koordinovaným 
a harmonickým týmem můžeme úspěšně splnit cíl, který 
jsme si stanovili. Příběh společnosti SAOP píšou její lidé 
a spolehlivá softwarová řešení. Koneckonců zavázali jsme 
se k tomu v naší vizi vyjádřené slovy: Zjednodušit obchodní 
provozy pomocí inteligentních řešení a vytvářet výborné 
vztahy s kolegy a partnery.
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portfolio
Small 

Business

Medium Sized 
Business 

Cloudové fakturační programy 

Cloudové účetní programy 

On-premise účetní programy 

Pokladní a prodejní aplikace

Cloudové ERP systémy 

On-premise ERP systémy 

Cyber Security 

IT infrastruktura 

CRM systémy 

Datová analytika 

Zakázkové aplikace 

Systémy pro obchodníky 
s energiemi 

Systémy pro prodejce vozidel 

Systémy pro úvěrové 
a leasingové společnosti 

Low-code platformy 

Cloudové Payroll a HR systémy 

On-premise Payroll a HR systémy 

Outsourcing HR 

ERP systémy pro státní správu 
a neziskové organizace Pokladní aplikace pro 

gastro, retail a služby 

Pokladní systémy pro 
řetězce 

Pokladní hardware 

Platební terminály 

Platební řešení 

Cloudové ERP systémy 

On-premise ERP systémy 

CRM systémy 

Robotická automatizace procesů 

Machine learning a umělá 
inteligence 

Systémy řízení výroby 

Systémy řízení logistiky 

Enterprise 
& Public

Payroll  
& HR

Point of 
Sale
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využívají firmy v nejrůznějších  
koutech světa.

Naše řešení

Obsluhujeme 
zákazníky  
z 35 zemí

Belgie 

Bulharsko

Česká republika

Finsko 

Francie

Chorvatsko

Černá Hora

Irsko 

Itálie

Maďarsko 

Německo

Nizozemí 

Polsko 

Portugalsko

Rakousko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Srbsko 

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Velká Británie

Rusko

Čína

Japonsko

Indie

Maledivy

Austrálie

Nový Zéland

Ázerbájdžán

JAR

Mexiko

USA

Chile
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„My neděláme systémy na 
zakázku, o to více chceme, 

aby naše produkty byly pro 
všechny uživatele intuitivní 

a lehko ovladatelné.“

Tomáš
Loukota

D
ivize
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V čem byl pro Soliteu/Vaši divizi uplynulý rok odlišný?

Nejvíce se na uplynulém roce podepsala samozřejmě 
pandemie. Ta byla náročná pro naše zákazníky, kteří často 
museli změnit formu podnikání a přizpůsobovat se stále 
se měnící situaci. Stejně tak covidová krize ovlivnila i nás, 
protože se najednou naši lidé ocitli na home office. Mnozí 
mají děti a my jsme vytížení vždy mezi 8. a 17., takže se to 
doslova kryje s domácí výukou. Považuji za úspěch, že se 
nikdo nezbláznil a všichni jsme tuhle divočinu ustáli.

Co se nejvíce podařilo?

Usadit se pevně ve strukturách Solitey a integrovat nové 
kolegy. Jako divizi se nám potom podařilo velmi dobře 
zareagovat na vzniklou situaci, kdy naši zákazníci nedo-
stávali dostatek informací od státu a bylo pro ně těžké 
se v turbulentním vývoji opatření orientovat. My jsme je 
v tom ovšem nenechali a rychle spustili legislativní support 

a pomáhali jim zvládnout tu nelehkou dobu. Když se po-
dívám zpět, vidím také kus cesty, který jsme i za těchto 
podmínek stihli ujít ke zvyšování hodnoty a kvality našich 
produktů.

Kde vidíte naopak nedostatky, na které byste se v ná-
sledujícím období chtěli zaměřit?

Chtěl bych zvyšovat zákaznickou přívětivost našich 
systémů. My neděláme systémy na zakázku, o to více 
chceme, aby naše produkty byly pro všechny uživatele 
intuitivní a lehko ovladatelné. Za nejsmutnější považuji, 
když klient volá na zákaznickou podporu, protože nenašel 
funkci, která v našem systému je. To je vždy smutné a mu-
síme na tom aktivně pracovat každý den. Velkým krokem 
kupředu tímto směrem je například aktuálně chystaný 
redesign iDokladu.

Objevují se na trhu nějaké nové příležitosti pro Vaše 
produkty a služby?

Nemyslím si, že teď probíhá nějaká zásadní změna. Na co 
se chci ale zaměřit je digitalizace účetnictví. Dnes ještě dr-
tivá většina našich klientů přepisuje faktury ručně a v tom 
vidím velkou rezervu. Musíme zjednodušit proces do té 
míry, že se přepisování faktur dokážeme zcela zbavit.

Dal jste si nějaké novoroční předsevzetí?

Nedal, řeším všechny úkoly, malé i velké, jak přijdou.

Jak bude podle Vás vypadat Vaše divize za pět let?

Všichni budeme o pět let starší a moudřejší! Vidím před 
sebou spíše evoluci než revoluci. Za pět let bude naše 
divize rozhodně větší, počítám, že budeme mít dvakrát 
více klientů. Umím si také představit, že v této době před-
stavíme nový produkt pro specializovanou vertikálu.

„Vidím před sebou spíše 
evoluci než revoluci. Za pět 
let bude naše divize rozhodně 
větší, počítám, že budeme mít 
dvakrát více klientů.“

D
ivize
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Software bude tvořit čím dál tím větší strategickou roli při 
podnikání i v segmentu živnostníků a malých společností. 
Z pozice nutného zla potřebného pro podání daňového 
přiznání se transformuje do role významného pomocníka 
podnikání. Současně cloud, jako způsob vývoje, distribuce 
a používání softwaru, mění paradigma a zažité zvyklosti. 
Umožňuje firmám nový způsob práce s daty, zjednodušuje 
komunikaci, přináší konkurenční výhodu.

Dnes je nepochybné, že cloudová architektura na poli soft-
warových aplikací způsobí podobnou revoluci, jakou byl 
příchod Microsoft Windows. Historicky řečeno, technologie 
byla v mnoha případech navržena tak, aby uvolnila lidské 
ruce a rychleji a lépe vykonávala některé úkoly. Informační 
systémy si pro podporu administrativních procesů, efek-
tivnější práci a podporu rozhodování velmi rychle osvojí 
možnosti nových technologií, jako jsou machine learning, 
big data či umělá inteligence.

Solitea chce být u toho a chce patřit k lídrům trhu clou-
dového fakturačního a účetního softwaru pro živnostníky 
a malé firmy. S produkty a službami iDoklad, JET REWE, Mi-
nimax a Money S3 patříme k lídrům trhu účetního softwaru 
v Česku, na Slovensku a ve Slovinsku a máme silnou pozici 
v ostatních balkánských zemích a v Rakousku. Náš soft-
ware používají statisíce živnostníků a malých společností. 
Těžíme z vysoké funkcionality kombinované s příjemným 
uživatelským rozhraním.

Významnou část našich zákazníků tvoří účetní firmy a je-
jich klienti. Velmi často spolupracují v hybridním režimu, 
kdy zákazník používá některé z našich cloudových řešení 
(iDoklad, Minimax) a na straně účetní kanceláře běží pl-
nohodnotný účetní či dokonce robustní ERP software (Mo-
ney, Vario, Byznys, Minimax, iCenter). Díky tomu i nejmenší 
klienti dokážou online, a často i prostřednictvím mobilní 
aplikace, nejen komunikovat se svým účetním, ale navíc 
mají i stálý online přehled o své firmě. Účetní kancelář tím 
šetří čas, protože v tomto režimu odpadá přepisování pr-
votních dokladů.

iDoklad
iDoklad je nejoblíbenější online fakturační službou na čes-
kém trhu. Tuto skutečnost dokládá i fakt, že k dnešnímu dni 
si v něm založilo účet na 295 000 živnostníků a drobných 
podnikatelů. I když reálný počet aktivních uživatelů zů-
stává o něco nižší, iDoklad je právem považovaný za lídra 
na trhu v tomto odvětví. Je progresivní cloudovou službou, 
která se od svého zpoplatnění (1. června 2017) řadí mezi 
moderní byznys modely SaaS. Je možné ji využívat v tzv. 
freemium režimu, který umožňuje bezplatné používání 
s určitým omezením funkčnosti. Uživatelům s požadavky 
na pokročilejší funkce pak iDoklad nabízí tři varianty pla-
cených tarifů. K dnešnímu dni jej aktivně využívá 60 000 
subjektů, z čehož více jak 50 % používá některý z place-
ných tarifů.

iDoklad vychází svým potenciálním uživatelům vstříc 
v mnoha oblastech. Po založení účtu získají dva měsíce na 
vyzkoušení plného rozsahu všech funkcí, aby zjistili, které 
skutečně využijí, a mohli se rozhodnout pro správný tarif. 
Navíc má každý zákazník, který si zakoupí některý z pla-
cených tarifů, třicetidenní období, během kterého může 
zažádat o vrácení peněz.

iDoklad usnadňuje život podnikatelům automatizací 
úkonů, jako je periodická fakturace, párování příchozích 
plateb s bankou, automatické upomínky nebo napojení 
na software účetní kanceláře. Neméně významným pří-
nosem je přehledná evidence podkladů a rychlá příprava 
výstupů pro účetnictví, ať už podvojné, nebo daňovou evi-
denci. Práci svým uživatelům iDoklad usnadňuje i integro-
vaným řešením pro EET v České republice a napojením na 
pokladní aplikaci Profi Účtenka.

Užitnou hodnotu iDokladu zvyšuje i mobilní aplikace, která 
je postavena na technologii Xamarin a umožňuje uživateli 
vykonávat ty nejpotřebnější úkony spojené s fakturací kde-
koliv, kde je dostupný internet. Mobilní aplikace je k dispo-
zici pro iOS i Android.

Vzrůstající tendenci má využívání komunikace s dalšími 
rozšířeními přes API. Díky tomu si uživatel iDokladu může 
do svého „podnikatelského ekosystému“ lehce integrovat 
používané služby. V loňském roce jsme proto zveřejnili ka-
talog, ve kterém zájemci na jednom místě najdou přehled 
všech doplňků.

iDoklad sleduje vývoj trhu a potřeby svých stávajících i po-
tenciálních uživatelů. Jeho růst zabezpečuje zkušený tým 
vývojářů, kteří produktu rozumějí do posledního detailu. 
iDoklad funguje na platformě Microsoft Azure, která je zá-
rukou bezpečnosti dat pro uživatele a skýtá možnosti růstu 
služby i do budoucna.

Minimax
Minimax je přední online účetní software používaný více 
než 12 000 uživateli ve Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku. Fun-
guje v cloudu a umožňuje podnikatelům, účetním a kon-
zultantům, spolupracovat v rámci jednoho systému bez 
ohledu na jejich umístění a čas.

Díky snadnému použití, mnoha intuitivním funkcím a sil-
nému účetnictví je Minimax perfektním řešením pro malé 
a střední podniky. Snadná integrace aplikace třetích stran 
odstraňuje ruční zadávání dat z CRM, POS a dalších řešení 
běžně používaných malými podniky.

Minimax není jen účetní software, ale postupem času se 
také stal komunitou, která pomáhá budovat loajální ob-
chodní vztahy prostřednictvím znalostní báze a kvalitních 
elektronických knih, článků, webinářů a událostí.
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Money S3
Money S3 je druhým nejpoužívanějším on-premise účetním 
softwarem v České republice a podobnou pozici má i na 
Slovensku. V placené verzi jej používá přes 23 tisíc firem 
a mezi jeho uživatele patří živnostníci a malé i středně 
velké společnosti. Další desítky tisíc subjektů používají 
bezplatnou verzi systému Money S3 Start.

Money S3 lze podobně jako iDoklad využívat ve freemium 
režimu. Bezplatná verze Start není časově omezená, dis-
ponuje všemi funkcemi placených verzí a je udržovaná 
vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Omezení 
této verze spočívá pouze v maximálním možném počtu 
záznamů – skladových pohybů nebo zápisů v účetním 
deníku. Placené komplety pak odstraní tato množstevní 
omezení a jejich uživatelé mají navíc k dispozici zákaznic-
kou podporu, která je jedním z pilířů jejich spokojenosti.

Velkou výhodou Money S3 je snadné ovládání vycházející 
ze standardů MS Outlook. Další předností je komplexnost 
systému. Svými funkcemi pokryje potřeby uživatelů s da-
ňovou evidencí i podvojným účetnictvím, obsahuje účetní 
osnovu, banku a pokladnu, závěrkové operace, homeban-
king či účetní výkazy. Systém dále nabízí funkce potřebné 
pro vedení evidence majetku, skladové hospodářství, ob-
jednávky, základní funkce pro mzdy a personalistiku, knihu 
jízd nebo servis.

Další významnou výhodou systému je jeho modulárnost. 
Díky volitelné skladbě modulů se systém dokáže přizpů-
sobit požadavkům uživatelů se zcela odlišnými potřebami. 
Moduly se dají spojovat do výhodných balíčků a vyřeší tak 
i komplexnější potřeby obchodníků s e-shopy i kamennými 
prodejnami. Zákazníci navíc dokážou svá data analyzovat 
a získají tak ucelenější pohled na své účetnictví či skladové 
hospodářství.

Vždy 
najde-
me  
řešení.
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„Chceme kultury míchat, nikoli 
unifikovat, využít potenciálu, kde 

nacházíme kompatibilitu. Cílem je 
fungovat jako jeden organismus.“

Martin
Kudrna
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V čem byl pro Soliteu/Vaši divizi uplynulý rok odlišný?

Z holdingu jsme se stali jednou Soliteou a připojili k sobě 
i Slovensko. To byl krok do zcela nového světa. Začali jsme 
fungovat v rámci nové struktury a nechali vzniknout jed-
notlivým divizím. Dnes je Solitea v procesu hledání vlastní 
cesty, jak jednotlivé identity a kultury předchozích firem 
využít k rozkvětu nového celku. Chceme kultury míchat, 
nikoli unifikovat, využít potenciálu, kde nacházíme kom-
patibilitu. Cílem je fungovat jako jeden organismus.

Co se nejvíce podařilo?

Zvládli jsme tu transformaci a fungujeme! Stáváme se 
jako značka stále známější, povědomí o nás roste. Záro-
veň začíná čilá spolupráce a výměna know-how uvnitř 
firmy přinášet ovoce.

Kde vidíte naopak nedostatky, na které byste se v násle-
dujícím období chtěli zaměřit?

Nebudu jmenovat konkrétní nedostatky. Vždy totiž budeme 
nacházet efektivnější či jednodušší možnosti, jak fungo-
vat a pracovat, jak být lepší v tom, co děláme. Klíčové je, 
změny a vylepšení uvádět do života co nejrychleji a eli-
minovat bez prodlení všechny neefektivní a nepotřebné 
procesy a činnosti. Přeji si, aby nás všechny naše práce 
v Solitei opravdu bavila a dávala nám smysl, abychom se 
nad svojí prací zamýšleli, hledali skutečné hodnoty a byli 
schopní rychle reagovat i na vnější podněty. Musíme prů-
běžně a neustále hledat vždy to nejlepší řešení pro Soliteu 
jako celek, potažmo to nejlepší pro naše zaměstnance.

Objevují se na trhu nějaké nové příležitosti pro Vaše 
produkty a služby?

Ty se objevují neustále. Naše produkty proto pořád vylep-
šujeme a přizpůsobujeme aktuálním potřebám zákazníků. 
A konkrétní příklady nových příležitostí? Pokročilá robo-
tická automatizace, strojové učení a mraky dalšího. Tohle 
jsou zároveň příležitosti pro naše zaměstnance dostat 
se k opravdu napínavé práci. Ač možná navenek půso-
bíme jako poměrně konzervativní firma, naši vývojáři mají  
volnou ruku a inspiraci pro práci získávají nejrůznější  
zábavnou formou.

Dal jste si nějaké novoroční předsevzetí? 

Já mám dlouhodobé plány, nový rok na nich nic nemění.

Jak bude podle Vás vypadat Vaše divize za pět let? 

Bude výrazně vetší, budeme rozkročeni přes více oborů 
včetně výroby, dopravy a logistiky. Budeme fungovat plně 
v cloudu a naše softwary budeme poskytovat jako službu. 
Už dnes pracujeme na tom, abychom byli brzy velmi silní 
v robotické automatizaci procesů, strojovém učení i v umělé 
inteligenci. Jako divize překročíme miliardu v tržbách.

„Tohle jsou zároveň příležitosti 
pro naše zaměstnance dostat se 
k opravdu napínavé práci. Ač možná 
navenek působíme jako poměrně 
konzervativní firma, naši vývojáři 
mají volnou ruku a inspiraci pro práci 
získávají nejrůznější zábavnou formou.“
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Firmy hledají způsob, jak si udržet operativu a konku-
renceschopnost. Zlepšují a zrychlují svoje vnitrofiremní 
procesy. Právě tento důvod stojí za vizí Solitey nejen 
v segmentu řešení pro středně velké společnosti: chceme 
našim zákazníkům poskytnout řešení, které jim umožní být 
na světové špičce, pokud jde o efektivitu zpracování dat 
a řízení vnitropodnikových procesů.

Software bude tvořit čím dál tím větší strategickou roli 
v podnikání. Cloud jako způsob vývoje, distribuce a pou-
žívání softwaru mění paradigma a zažité zvyklosti. Umož-
ňuje firmám nový způsob práce s daty, zjednodušuje ko-
munikaci, přináší konkurenční výhodu. Mzdové náklady 
tvoří čím dál větší část celkových nákladů společností, 
a právě automatizace klíčových firemních procesů může 
tento trend zvrátit.

Cloudové služby jsou již nezadržitelně na vzestupu. Firmy 
a instituce si stále více uvědomují jejich přínos a výhody. 
Především odpadají investice do nezbytné infrastruktury 
a platforem i náklady na jejich správu a údržbu. Podstat-
nou výhodou jsou také transparentní náklady a přístup 
kdykoliv a odkudkoliv, uživatelská přívětivost či podpora 
spolupráce.

Dlouhodobý trend mluví ve prospěch stále silnější adopce 
cloudu i ve středně velkých firmách, provozování ERP sys-
témů interně – takzvaně on-premise – bude postupně 
nahrazováno využíváním cloudových aplikací na infra-
struktuře poskytovatelů software jakým je Solitea. Nové 
moderní aplikace s intuitivním uživatelským rozhraním to-
tiž firmám umožňují agilně reagovat na vývoj trhu a pre-
ference zákazníků, a dokonce i zavádět nové obchodní 
modely. I v této oblasti se Solitea se svými produkty při-
způsobuje a připravuje přechod na plně cloudový provoz 
ERP systémů v horizontu několika málo let. Naší ambicí je 
přitom udávat směr ve vývoji ERP systémů nejen na čes-
koslovenském trhu, aplikovat nové postupy a technolo-
gie a například zahrnout do standardu našich produktů 
prvky AI a strojového učení. 

Solitea poskytuje vyspělé a vysoce škálovatelné ERP sys-
témy společnostem, pro které je klíčovým požadavkem 
řešení vnitrofiremních procesů připravených na míru. Na-
bízí jak řešení pro firmy podnikající v segmentu obchodu 
a služeb (Money ERP, iCenter), tak i řešení pro výrobní 
a servisní firmy (Vario, Byznys, iCenter, JET ORBIT) či do-
pravní a spediční společnosti (Prytanis). Silnou pozici ve 
všech regionech máme také v informačních systémech 
určených pro státní správu a rozpočtové organizace 
(iCenter, Vema Ekos).

Více než čtvrtstoletí zkušeností ve vývoji a implementaci 
ERP systémů dnes zúročujeme díky výměně know-how 
napříč celou skupinou Solitea. Výsledkem je spokojenost 
s implementací a měřitelná úspora u zákazníků. Prostřed-
nictvím automatizace obchodních procesů pomáháme 
našim zákazníkům zvyšovat jejich růst a ziskovost. Celou 

škálu ERP portfolia Solitey doplňují DMS, BI a workflow 
řešení.

Vario Portal
Vario Portal je intuitivní podnikový intranetový systém 
určený k evidenci a uspořádání interní i externí firemní 
dokumentace. Umožňuje elektronické schvalování do-
kladů a řízení aktivit pomocí workflow. Je integrovaný se 
systémy Vario a Money ERP. Systém používají firmy v České 
republice a na Slovensku, k dispozici je česká, slovenská 
nebo anglická verze softwaru.

Vario Portal zajišťuje bezpečné uložení dokumentů v šifro-
vané databázi, jednoduché vyhledávání, přehled o jed-
notlivých verzích a přístup řízený pomocí oprávnění. Dá 
se spustit v libovolném internetovém prohlížeči bez nut-
nosti instalace klientských stanic – pracovat se systé-
mem a schvalovat dokumenty je tak možné kdekoli, kde 
je přístup k internetu.

Systém umožňuje na uživatelské úrovni jednoduše defi-
novat workflow nad jednotlivými dokumenty a díky tomu 
nabízí svým uživatelům efektivní nástroj pro schvalo-
vání libovolných dokladů. Veškeré kroky workflow jsou 
stvrzovány elektronickým podpisem konkrétních osob. 
Elektronický podpis se jako zašifrovaná informace stává 
nedílnou součástí podepsaného dokumentu a zůstane 
zde i v případě, že podepsaná osoba již není uživatelem 
systému.

Vario Portal zajistí přehled o tom, kdo má dokument po-
depsat, umožní podpisy urgovat či stanovit zástupce pro 
dobu nepřítomnosti. Každý dokument může mít nastave-
nou platnost a pracovníka zodpovědného za jeho revizi. 
Při vedení řízené dokumentace se k dokumentům přiřadí 
osoby zodpovídající za schválení a vydání i za celý dis-
tribuční seznam.

Vario Portal si firmy nejčastěji pořizují pro vedení řízené 
dokumentace v souladu s normami kvality, ke schvalování 
elektronických dokladů, dovolených, žádostí o opravy či 
nákup materiálu a jako komplexní firemní intranet. Uži-
vatelé ERP systémů Vario a Money ERP díky integraci se 
systémem Vario Portal mohou schvalovat doklady přímo 
ze svých ERP systémů. Zákazníci si nejvíce cení intuitivního 
způsobu používání, jednoduché dostupnosti přes interne-
tový prohlížeč, možnosti napojení na firemní informační 
systém a zabezpečení uložených dat, které je využíváno 
v souvislosti s nařízením GDPR.

Byznys
Robustní ERP systém pro střední a velké společnosti s roz-
sáhlou škálou dostupných modulů. Průměrná cena nové 
implementace je zhruba 3 000 000 Kč. Software používá 
více než 1 000 zákazníků v České a Slovenské republice.
Podnikový informační systém Byznys je nástrojem pro 
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komplexní řízení podniků, které chtějí sjednotit podniko-
vou agendu do jednoho nástroje. Nabízí řešení pro sle-
dování, plánování a řízení všech klíčových podnikových 
procesů, a to na všech úrovních podnikové architektury. 
Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci jednotlivých 
modulů nebo propojení na další specializované systémy.

Webový klient Byznys online umožňuje plnohodnotný 
přístup ke všem funkcionalitám ERP prostřednictvím ja-
kéhokoliv webového prohlížeče. Díky unikátnímu řešení 
datového modelu a zkušenostem implementačních týmů 
umožňuje přitom Byznys extrémně vysokou míru úprav 
připravených zákazníkovi na míru bez nutnosti dalšího 
programování. Výsledkem je překvapivá rychlost zprovoz-
nění systému i v případě velice rozsáhlých implementací. 

Rozsahem nabízených modulů a vysokou variabilitou při 
nasazování je systém Byznys schopný pokrýt potřeby 
organizací různého oborového zaměření – od obchod-
ních společností přes účetní a logisticko-dopravní firmy 
až po výrobní podniky působící v rozličných oblastech. 
Systém dokáže najít řešení jak pro společnosti, které mají 
rozsáhlé a specifické požadavky na oblast funkcionalit, 
tak i pro firmy, které kvůli charakteru svého provozu musí 
zpracovávat velké objemy dat. Díky nastavení automa-
tického workflow na klíčové procesy uspoří podnikům 
náklady.

Byznys je efektivním nástrojem pro řízení výroby ve většině 
odvětví. Jeho komplexní řešení řízení výroby je relativně 
snadno modifikovatelný univerzální systém, pomocí kte-
rého lze automatizovat řízení výroby v různých odvětvích, 
jako je například strojírenství, elektrotechnika, papíren-
ství, výroba nábytku nebo stavebních prefabrikátů, slévá-
renství a další. Je vhodný pro kusovou i sériovou výrobu, 
podporuje zakázkovou výrobu. Zajišťuje zprůhlednění 
a automatizaci všech výrobních procesů v návaznosti 
na podpůrné činnosti (obchod, konstrukce, technologie 
a další).

Byznys je také vhodným nástrojem pro segment staveb-
nictví a pro řízení developerských projektů. Pokrývá široké 
spektrum činností ve stavebnictví – od projekčních, do-
davatelských či realizačních firem přes subdodavatele 
až po developerské firmy.

Společnosti, které poskytují služby v oblasti dopravy, vy-
užívají systém Byznys při plánování i následném vyúčto-
vání dopravních služeb. Byznys modul Doprava vychází 
ze základních potřeb těchto firem a nabízí jim podpůrné 
nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů 
z pohledu zpracování zakázek. Systém má mnoho funkcí, 
které řeší tuto oblast od naplánování jednotlivých jízd 
podle zadání až po složité reportování v rámci společ-
nosti i obchodních partnerů.

Byznys ERP je vhodným nástrojem nejen pro vlastní vedení 
účetnictví či mezd a s tím spojenou agendu, ale také pro 

vedení účetnictví a mezd dodavatelským způsobem ve 
specializovaných účetních firmách. Pod jedním přístupo-
vým účtem je možné zpracovávat více firem.

iCenter
iCenter je vysoce výkonný ERP systém určený pro efektivní 
řízení malých a středních společností nebo veřejných insti-
tucí. V současné době ho používá více než 15 000 zákazníků 
ve Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku.

Zákazníkům systému iCenter je zaručeno, že budou moci 
vykonávat své podnikání efektivněji. Inteligentní systém 
sdružuje všechna důležitá data, která uživatelům posky-
tují úplný přehled o podnikání a podrobné reporty. Zá-
roveň nabízí širokou škálu pokročilých funkcí, především 
v oblasti skladového hospodářství, business intelligence 
a správy dokumentů, umožňuje automatizaci procesů 
a zjednodušuje přípravu zpráv pro management.

Vývoj systému iCenter je založen nejen na 33 letech zkuše-
ností společnosti SAOP, ale také na uživatelské praxi, která 
je klíčovou součástí rozsáhlého procesu vývoje. Naším 
cílem je vylepšit iCenter pomocí nejnovějších vývojových 
metod s velkým důrazem na design uživatelského prostředí. 
Inovovaný iCenter bude pokračovat ve svém poslání „zjed-
nodušit podnikání zákazníkům na řadu dalších let“.

Money ERP (Money S4 a Money S5)
Money S4 a Money S5 jsou vyspělé ERP systémy posta-
vené na nejmodernějších technologiích, které na čes-
kém a slovenském trhu využívá více než tisíc společností 
převážně ze segmentu SMB. Nabízí řešení firmám, které 
chtějí plně ovládnout své interní procesy a efektivně na-
kládat se svými zdroji. ERP systémy Money přinášejí uži-
tek zejména obchodním společnostem, kterým poskytují 
dostatek funkcí pro moderní řízení.

Money S4 je podnikový informační systém vhodný přede-
vším pro společnosti, které ocení komplexní ERP systém 
za výhodnou cenu. Nabízí nástroje pro finanční, nákla-
dové i manažerské účetnictví, řešení dodavatelsko-od-
běratelských vztahů, automatizaci plateb, obchodování 
přes e-shop, workflow, mzdy, BI, knihu jízd nebo evidenci 
majetku. Účetnictví lze propojit s dalšími produkty spo-
lečnosti, jako je iDoklad nebo pokladní systémy. Systém 
má řadu funkcí, které jsou součástí jádra systému, další 
lze dokoupit v podobě různých funkčních modulů. Mezi 
ty nejzajímavější patří cloudový nástroj na správu a ří-
zení podnikových dokumentů Money portál nebo nástroj 
na manažerské vyhodnocování dat Microsoft Power BI. 
V případě, že firma uživatele vyroste a časem začne po-
třebovat některé funkce lépe přizpůsobit na míru svým 
vnitrofiremním procesům, může kdykoliv přejít na Money 
S5 pouhou změnou licenčních podmínek a začít tak vy-
užívat všech výhod robustního ERP systému plně imple-
mentovatelného na míru.

Money S5 je ERP systém, který ocení především společ-
nosti s vysokými nároky na jeho přizpůsobení svým po-
třebám. Nasazení do firmy předchází precizní analýza 
interních požadavků a vnitrofiremních procesů.

Uživatelé si mohou přizpůsobit všechny oblasti systému 
a nastavit si na míru své obchodní procesy i manažerské 
výstupy nebo vyřešit integraci s dalšími systémy ve firmě. 
Software je určený pro společnosti, které ročně pracují 
s více než stovkami tisíc dokladů.

Vario
Vario je ERP systém určený pro komplexní vedení podni-
kových agend menších a středních firem, včetně řízení 
výroby. V České republice ho používá více než 1 700 zákaz-
níků. Typická cena se pohybuje od 300 000 do 1 000 000 Kč.

Systém Vario je určený firmám, které chtějí efektivně a na 
jednom místě řídit a zpracovávat veškerou firemní agendu 
od nákupu a prodeje zboží přes řízení výroby a služeb až 
po vedení účetnictví, mezd a personalistiky. Podává pře-
hledný přístup ke všem obchodním a ekonomickým infor-
macím a možnost zobrazit jejich vzájemné souvislosti na 
pár kliknutí myší. Je příjemný pro uživatele, přináší nižší 
náklady na správu a efektivní cestu pro získání informací 
důležitých k řízení procesů a celého podniku. Možnost zvo-
lit pouze ty moduly systému, které společnost pro svoje 
podnikání potřebuje, spolu s širokou škálou nastavitelnosti 
systému a řadou specifických zákaznických řešení přizpů-
sobí Vario plně všem firemním procesům. Systém přitom 
dodržuje vzhled a způsob ovládání Microsoft Office a uži-
vatelé tak pracují ve známém prostředí intuitivně a efek-
tivně. Současně zachovává kompatibilitu s mezinárodními 
standardy a také formáty dat a aplikační rozhraní respek-
tují nejpoužívanější normy.

Začínající firmy s malým množstvím dokladů využijí ce-
nově výhodné startupové kategorie s funkčnostmi kom-
plexního systému. Systém pak s pouhým dokoupením 
vyšší licence roste společně s firmou.

Obchodní společnosti ocení neomezené množství vede-
ných skladů, dodavatelských i odběratelských ceníků, 
možnost napojení na libovolný e-shop, řešení expedice 
či napojení platebních terminálů k maloobchodní pro-
dejně, která je jednoduchým, avšak plnohodnotným ře-
šením pultového prodeje.

Výrobní firmy najdou ve Variu podporu pro variantní i al-
ternativní výrobu, řešení změnového řízení i řízení neshod. 
Plánování, ať již kapacitní či materiálové, podporuje efek-
tivitu procesu výroby a napomáhá k bezproblémovému 
plnění potřebných termínů. S podporou dalších modulů 
Varia je možné plánovat pořízení a výdej materiálu, pří-
padně zajistit výdej konkrétního materiálu pro danou re-
alizaci výroby. Aplikace Dílenské řízení, nativně napojená 
na Vario, pak umožňuje odvádění práce přímo z výroby.

Oborová řešení nabízí Vario firmám podnikajícím v ob-
lasti služeb se zaměřením na servisní činnost nebo půj-
čování zařízení, specifické řešení dodává pro autoservisy. 
Všechna řešení umožňují automatizaci procesů a jejich 
pravidelné kontroly, vedení účetnictví či nástroje pro con-
trolling a manažerské vyhodnocování dat. Počet účtova-
ných subjektů není omezený, což ocení korporace i účetní 
společnosti. Samozřejmostí jsou pravidelné aktualizace, 
které zajišťují shodu dokladů a účetnictví vedené v aktu-
ální české a evropské legislativě.

Prytanis
IS PRYTANIS splňuje všechny požadavky kladené na mo-
derní informační systémy a je pevným základem pro ří-
zení a růst v úspěšných dopravních a spedičních společ-
nostech. Typická cena implementace se pohybuje mezi 
500 000 a 1 000 000 Kč.

Komplexní informační ERP systém PRYTANIS je na trhu již 
téměř 25 let a je vyvíjen a rozvíjen v souladu s aktuální 
českou i slovenskou legislativou. Systém odráží nejen 
nutné požadavky legislativy, ale také moderní trendy 
v oboru informačních technologií pro zákazníky z oboru 
dopravy, spedice, logistiky a servisu vozidel.

Prytanis nabízí uživatelům moduly Ekonomika, Obchod, 
Mzdy a Personalistika, Nákladní doprava, Osobní do-
prava, Logistika a Zakázky. 

Modul Nákladní doprava je pro všechny dopravní a spe-
diční firmy jedním z klíčových modulů. Pracuje nad spo-
lečným hlavním číselníkem všech vozidel, který umožňuje 
definovat jednotlivé údržby vozidel, zajišťuje možnost vý-
počtu silniční daně, leasingů nebo pojištění vozidel. Mo-
dul Doprava se dále dělí na spedici, nákladní dopravu, 
sběrnou službu a hospodářské listy vozidel. Modul Osobní 
doprava obsahuje veškeré funkce pro vedení komplexní 
agendy spojené s provozováním osobní pravidelné i ne-
pravidelné dopravy. Modul Logistika (také WMS – Ware-
house Management System) zajišťuje řízení pohybu a evi-
denci zboží včetně vratných obalů v logistickém skladu 
spolu se zajištěním nutné administrativy. Veškeré pohyby 
lze řídit online terminály se snímači čárových kódů. Propo-
jením na modul Spedice je možné zajistit dopravu expe-
dovaného zboží. Modul Zakázky je určen pro společnosti, 
které se zabývají servisem všech druhů vozidel. 

Samostatnou funkční část systému tvoří silný reportin-
gový nástroj KYBOS, který umožňuje snadné a rychlé 
vytváření potřebných výstupů pro manažery. Obsahuje 
sadu nástrojů pro tvorbu sestav a přehledné datové 
výstupy.

V současné době pracují s IS PRYTANIS po celé České 
a Slovenské republice (ve slovenské verzi) tisíce spokoje-
ných uživatelů, kteří si na systému cení jeho otevřenost, 
flexibilitu, jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní. 
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Samozřejmostí je modulární architektura, která umožňuje 
při zachování určitých minimálních konfigurací vytvořit 
výběrem jednotlivých modulů informační systém přesně 
podle potřeb organizace. IS PRYTANIS umožňuje napojení 
na rozsáhlé účetní systémy, jako jsou SAP, Dynamics NAV 
a další, čímž poskytuje možnost plně využívat kvalitního 
oborového řešení dopravy, spedice a logistiky i pro velké 
společnosti.
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„Budeme na tento rok určitě 
vzpomínat jako na mimořádně 

těžký, ale zároveň úspěšný.“

Petr    
Franc
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V čem byl pro Soliteu/Vaši divizi uplynulý rok odlišný?

Tak jako všichni, i my jsme se museli adaptovat na nové 
podmínky dané covidovou situací. Jsem skutečně pyšný 
na všechny naše týmy, že i za těchto ztížených podmínek 
dokázaly podat nadstandardní výkon. Naučili jsme se na-
plno využívat dostupné technologie, které nám pomáhají 
být maximálně produktivní i ve chvílích, kdy nemůže být 
v osobním kontaktu s našimi klienty nebo kolegy. Stejně 
tak našim zákazníkům pandemie potvrdila důležitost  
automatizace a digitalizace. Máme dnes více obchodních 
příležitostí, než jsme schopni kapacitně zvládnout.
Sama divize se díky akvizicím rozrostla asi o jednu třetinu. 
Organicky jsme rostli o 10 procent. Budeme na tento rok určitě 
vzpomínat jako na mimořádně těžký, ale zároveň úspěšný.

„Máme ve svých řadách ty nejlepší 
odborníky ve svém oboru a je skvělé 
vědět, že se na ně můžeme za všech 
okolností spolehnout.“
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Co se nejvíce podařilo?

Za největší úspěch považuji, že jsme udrželi vlastní lidi  
vysoce motivované. Naše unikátní projekty vyžadují velké 
nasazení a přísnost ve smyslu pečlivého dodržení zadání. 
Máme ve svých řadách ty nejlepší odborníky ve svém 
oboru a je skvělé vědět, že se na ně můžeme za všech 
okolností spolehnout.

Kde vidíte naopak nedostatky, na které byste se v ná-
sledujícím období chtěli zaměřit?

Přál bych si, aby se náš tým početně rozrůstal ještě větším 
tempem než doposud. Tak, abychom mohli pomýšlet na 
další mety. Nedostatek pracovních sil bychom rádi řešili 
i přísunem juniorů, proto chceme například rozšířit spolu-
práci s vysokými školami.

Objevují se na trhu nějaké nové příležitosti pro Vaše 
produkty a služby?

Spousta. Dnes už v podstatě každý obor potřebuje digi-
talizovat, to často rozhoduje, zda se objeví daná firma na 
straně vítězů či poražených. My jsme tu pro naše klienty 
a proaktivně hledáme taková řešení, která jim poskytují 
konkurenční výhodu.
Informační systémy jsou schopny na jedné straně řešit 
stále sofistikovanější úlohy, na straně druhé je tu patrná 
snaha je dělat pro uživatele co nejvíce intuitivní. Naši 
hlavní technologičtí partneři (Microsoft a Infor) investují 
do přesně takových řešení a my se snažíme co nejrychleji 
jejich novinky přinášet našim klientům. Budoucnost taky 
samozřejmě vidíme ve změně financování poskytovaných 
služeb, tak aby zákazníci platili jen za to, co opravdu využijí.

Dal jste si nějaké novoroční předsevzetí?

Předsevzetí jsem si žádné nedal, ale mám nový roční bud-
get. Na konci vydařeného roku si užijeme pět minut slávy, 
ale hned na to zase startujeme v lednu od nuly. Strate-
gické cíle si jinak kladu průběžně, hned mě napadne třeba 
fokus na rozvoj týmů, inovací a podobně.

Jak bude podle Vás vypadat Vaše divize za pět let?

Pět let je v IT oboru dlouhá doba, jen těžko se odhaduje, 
co bude. Před sto lety stroje dokázaly lidstvo z velké míry 
osvobodit od fyzické práce. Dnes digitální transformace 
osvobozuje lidstvo od velké části práce mentální. To nám 
dává více prostoru činit rozhodnutí založená na správných 
informacích, které máme po ruce kdykoliv je potřebujeme. 
Jsme stále ještě na začátku a jsem přesvědčen, že využí-
vání potenciálu informačních technologií bude v budoucnu 
dál strmě narůstat.
Samozřejmě tento trend s sebou nese i to, že se staneme 
na inteligentních řešeních závislí a ti, kterým ujede vlak, 
nebudou již konkurenceschopní. Ale to je jako s papírovou 
mapou. Kdo z vás jí ještě vozí v autě? Nevyměnili jsme ji již 
všichni za navigaci?
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Solitea je tradiční a spolehlivý partner pro velké společ-
nosti a veřejný sektor. Máme ambice rozvíjet svoji pozici 
preferovaného partnera takových řešení, která umožňují 
nepřetržitý vývoj „digitálních“ společností v zemích, kde 
působíme. V oblasti eGovernmentu se Solitea zaměřuje 
na podporu výkonu specifických agend státních institucí. 
Enterprise zákazníci a veřejný sektor se ve fiskálním roce 
2021 podíleli 56,7% na celkových výnosech Solitey. 

eGovernment
V našem portfoliu řešení pro státní instituce figurují sys-
témy pro vedení správních řízení, vyřizování elektronic-
kých spisů, aplikace podporující dodržování legislativ-
ních postupů nebo vedení zákonných registrů. Mezi naše 
stěžejní odvětvové specializace patří cla, zemědělství 
a zdravotnictví. V rámci celní problematiky jsou to kom-
plexní řešení podpory procesů a automatizace celního 
řízení, kde je naším dlouhodobým zákazníkem Generální 
ředitelství cel ČR, v poslední dekádě se k němu připo-
jily i celní správy v Srbsku, Černé Hoře a ve Finsku. V ob-
lasti zemědělství jsou to zemědělské registry, systémy 
podporující zpracování žádostí o zemědělské dotace 
a kontrolní a informační systémy pro dozorové organi-
zace ministerstva zemědělství, primárně v ČR, s ambicí 
postupného pronikání i do jiných zemí. V roce 2021 jsme 
například implementovali systém pro identifikaci a regis-
traci zvířat v Ázerbájdžánu. V oblasti zdravotnictví jsou to 
zejména systémy pro podporu elektronické preskripce 
léků a nově i zdravotnických prostředků, informační sys-
témy pro zdravotní pojišťovny a tzv. Access Pointy, což 
jsou informační systémy pro přeshraniční výměnu infor-
mací týkajících se zdravotního pojištění, resp. sociálního 
zabezpečení.

Softwarová řešení na míru
Solitea pomáhá veřejným i soukromým společnostem na-
vrhnout, rozvíjet, modernizovat a udržovat software. Jako 
součást této strategie vyvíjí na míru připravená softwarová 
řešení a implementuje komerční produkty. Náš software po-
máhá zákazníkům zvýšit produktivitu práce, míru digitali-
zace, automatizace a integrace vnitropodnikových procesů. 
Solitea následně poskytuje služby nezbytné pro udržení 
a další rozvoj řešení. Díky tomu naši zákazníci dosahují vyšší 
efektivity a ziskovosti.

Spolupráce se zákazníky
Agilní principy vývoje a úzká spolupráce se zákazníky jsou 
v Solitei základní myšlenkou vývoje softwarových řešení 
na míru. Profesionálními dovednostmi s využitím nejmo-
dernějších technologií, nástrojů a metod vývoje usilujeme 
o maximální přidanou hodnotu našeho softwaru. Řada 
našich řešení má dopad na celou společnost a ovlivňuje 
konkurenceschopnost podniků.

Low Code platformy
Věříme, že podpora obchodních procesů může být 
v mnoha případech dokončena velmi rychle a efektiv-
něji než při klasickém vývoji. Z toho důvodu poskytujeme 

služby na platformách Outsystems, MEtada, Simplicité 
a Tabidoo, s jejichž využitím je možné pokrýt široké po-
třeby klientů všech velikostí. Jde o platformy, kde se více 
modeluje, než vyvíjí a produkt vzniká doslova před očima 
klienta. Řešení pokrývají nejrůznější oblasti, například 
CRM, konektivitu aplikací, řízení rizik a incidentů, webové 
portály a komunikaci, finanční služby. Low Code platformy 
jsou obzvláště vhodné pro podporu středně a dlouhodobě 
formulovaných IT strategií, neboť umožňují se vyhnout ši-
rokému portfoliu aplikací. 

Datová analytika
Transformujeme firmy na efektivní data-driven 
organizace.

Dodáváme řešení pro podporu manažerského rozhodo-
vání pro střední a velké společnosti. Poskytujeme kom-
plexní dodávku služeb a produktů pro datovou analy-
tiku od strategických konzultací přes business analýzu 
požadavků, návrh řešení, implementaci až po zaškolení 
a podporu. Naše řešení pokrývají všechny klíčové oblasti 
datové analytiky: datové sklady a datovou integraci, bu-
siness intelligence, pokročilou analytiku a vizualizaci dat, 
reportingové portály, self-service BI, master data man-
agement, aplikace pro plánování a forecasting a data 
science.

Infor
Infor je světovým lídrem v oblasti tvorby software urče-
ného pro nasazení v průmyslových společnostech. Bu-
duje komplexní cloudová řešení pro různá průmyslová 
odvětví a efektivně nasazuje moderní technologie zajiš-
ťující rozsáhlou funkčnost, kvalitní uživatelsky přívětivý 
design a široké integrační možnosti. Společnost Infor má 
17 000 zaměstnanců a pobočky ve 47 zemích světa. Řešení 
společnosti Infor používá v celém světě více než 65 000 
organizací.

Solitea je výjimečná dlouhodobou a hlubokou znalostí In-
for ERP řešení, lokální legislativy a podnikových procesů 
a zvyklostí na straně klientů. Disponujeme jedním z nejsta-
bilnějších a nejzkušenějších týmů pro Infor LN v celosvěto-
vém měřítku partnerů společnosti Infor.

Infor LN
Infor LN je komplexní ERP systém určený pro střední a velké 
průmyslové podniky s diskrétním typem výroby, umožňu-
jící nasazení v režimu Multi-company, Multi-site, Multi-cu-
rrency a Multi-language. Infor LN má za sebou dlouhou 
historii a na českém trhu je stále známý pod původním 
názvem Baan. Jedná se o jeden z hlavních produktů spo-
lečnosti Infor. V našem portfoliu převažují zákazníci v oboru 
strojírenství, většinově využívající Infor LN v on-premise li-
cenčním modelu. 
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okamžiku aktuální informace o stavu firmy tak, že obchodní 
a finanční informace jsou vždy provázané se všemi pro-
dejními a marketingovými údaji. Microsoft Dynamics 365 
Business Central pomáhá pochopit, co podniková čísla vy-
jadřují, a tak lépe řídit podnikání. Umožňuje rozpoznat nové 
trendy a objevit nové podnikatelské příležitosti. S úspě-
chem se používá v mezinárodním prostředí.

Dynamics 365 for Sales
Tato aplikace plně vychází z původního produktu Micro-
soft Dynamics CRM a představuje nástroj pro efektivní 
plánování a řízení obchodu. Zaměřuje se na 360° pohled 
na zákazníka, včasné zachycení obchodních příležitostí, 
tvorbu nabídek, sledování a vyhodnocování objemu pro-
deje a výkonu obchodních týmů. Řešení pro řízení vztahů 
se zákazníky Microsoft Dynamics 365 for Sales zvyšuje 
efektivitu obchodních procesů a napomáhá snižovat ná-
klady na jejich obsluhu. Řízení vztahů s klienty poskytuje 
firmě všechny potřebné informace o každém zákazníkovi 
a pomáhá automatizovat obchodní procesy. Výsledným 
efektem řízení zákaznických vztahů pomocí Microsoft Dy-
namics 365 for Sales je posilování spokojenosti zákazníků 
a zvyšování jejich loajality. Microsoft Dynamics 365 for Sa-
les umožňuje komplexní řízení vztahů se zákazníky, posky-
tuje nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení 
úplného přehledu od prvního kontaktu přes smluvní vztah 
a obchodní činnost až po následnou péči, a to ve všech 
základních oblastech, ať už se jedná o obchod, marketing, 
nebo servis či službu.

Dynamics 365 for Customer Service
Aplikace se zaměřuje na agendu související s bezproblé-
movým a proaktivním zákaznickým servisem.

Dynamics 365 for Field Service
Aplikace je určená k řízení servisních služeb v terénu, jako 
je údržba, opravy apod. Vytváří informační servis pro 
dispečery a terénní pracovníky.

Dynamics 365 for Project Service Automation
Podpůrný nástroj pro vytváření, plánování a vedení pro-
jektů a maximalizaci informovanosti projektového týmu 
o stavu a průběhu realizace.

Dynamics 365 for Marketing
Marketingová automatizační aplikace, která umožňuje 
vytváření grafických e-mailových zpráv a online podporu 
marketingových incentiv a dále i event management, 
tvorbu a správu zákaznických průzkumů.

Dynamics 365 Talent
Aplikace pro podporu HR oddělení a personálních agentur 
napomáhá výběru nových zaměstnanců, umožňuje kom-
pletní správu HR agendy ve společnostech a propojení na 
LinkedIn.

OneCore Suite
Rodina produktů OneCore pro Microsoft Dynamics 365 
Business Central je navržena jako komplexní řešení pro fi-
nanční služby, které se vztahují na všechny produkty v od-
větví, jako je finanční a operativní leasing, půjčky, úvěry, 
hypotéky, pojištění a mnoho dalších. Důležitý je fakt, že se 
jedná o náš vlastní produkt, který je připraven jako nad-
stavba nad systémem Dynamics 365 Business Central. Pro-
duktová rodina Solitea OneCore se skládá z následujících 
samostatných aplikací:

• OneCore – robustní CORE systém pro velké finanční 
a úvěrové společnosti, který pokrývá celý životní cyklus 
úvěrové smlouvy u zákazníka.

• Calculation Engine – jedná se o cloudovou službu / ná-
stroj, který přes standardizované API dokáže spočítat 
pro zákazníka splátku, splátkové kalendáře a další fi-
nanční ukazatele.

• OneCore Calculation Engine – nástroj pro kalkulace 
a výpočet splátek, úroků a finančních ukazatelů

• Business Portal – nástroj pro přípravu kalkulací / nabí-
dek pro FL, OPL a úvěry.

Solitea Express Apps
Jednotlivé Express aplikace vznikly z velkého systému One-
Core a jsou směřovány pro zákazníky ze segmentu finanč-
ních služeb. Jedná se o několik aplikací, které jsou opět 
postavené nad systémem Dynamics 365 Business Central 
v SaaS modelu. Všechny aplikace prošly složitou certifi-
kací od společnosti Microsoft a jsou umístěny na Microsoft 
Appsource, kde si je mohou zákaznici nakupovat jako roz-
šíření k Dynamics 365 Business Central. Jde o tyto aplikace:

• Loans Express – aplikace pro společnosti poskytující 
úvěry.

• Financial Leasing Express – aplikace pro společnosti 
poskytující finanční leasing.

• Instalment Sales Express – aplikace pro společnosti 
poskytující splátkový prodej.

• Funding Express – aplikace pokrývá širokou škálu auto-
matizovaných procesů spojených se správou úvěrových 
tranší pro financování od bank a fundingových účtů pro 
správu investorů.

• Rental Express – aplikace pro společnosti, které půjčují 
různé předměty, primárně vozy.

Incadea
Systém incadea.dms (Dealer Management System) je 
produktem partnerské společnosti Incadea GmbH, který 
vychází z platformy Microsoft Dynamics NAV (aktuálně 
Business Central) a je přizpůsoben potřebám prodejců 
vozidel. Toto řešení je mezinárodní, flexibilní a díky tomu 
i snadno upravitelné podle požadavků konkrétního zá-
kazníka. Jednotlivé moduly jsou v systému incadea.dms 
plně provázány s cílem odstranit duplicitní práce a zame-
zit chybovosti. Díky tomu má management dealera vozů 
ihned k dispozici kompletní finanční informace o provozu 
své firmy.

V prostředí cloudu je tento produkt součástí širších soft-
warových řešení pod názvy Infor CloudSuite Industrial 
Enterprise a v odvětvových řešeních Infor CloudSuite Au-
tomotive, Infor CloudSuite Aerospace and Defense a In-
for CloudSuite High-Tech and Electronics. Cloudové verze 
řešení využívají pro provoz platformu AWS (Amazon Web 
Services).

Solitea je prakticky výhradním dodavatelem řešení Infor LN 
na trzích České a Slovenské republiky. Část dodávek má 
původ v zahraničí, ve většině těchto případů jsme doda-
vatelem české nebo slovenské lokalizace a souvisejících 
služeb. U nových zákazníků se v současné době zaměřu-
jeme především na dodávky řešení do oborů strojírenství, 
automotive a Aerospace and Defense.

Pro naše klienty také vyvíjíme vlastní aplikaci Solitea Mo-
bility, která umožňuje automatizovat práci s daty ve skla-
dech a ve výrobě.

Infor Visual
Infor Visual je ERP systém určený pro malé a střední vý-
robní firmy s diskrétním typem výroby, v portfoliu převažují 
zákazníci ve strojírenství. Infor Visual má unikátní funkč-
nost v oblasti plánování a řízení výroby na základě teorie 
omezení. Zákazníky v České republice jsou převážně lokální 
společnosti. Software Infor Visual lokalizujeme a imple-
mentujeme téměř 20 let.

Infor OS
Integrační platforma podnikového informačního systému 
postaveného na produktech Infor, případně i doplněných 
produkty dalších dodavatelů. Umožňuje propojení jednotli-
vých částí informačního systému bez složitého programování 
a rozšiřuje základní funkčnost ERP systému o řadu dalších 
nástrojů, jako jsou workflow, DMS, mobilní klient, webové por-
tálové rozhraní a další.

Infor CPQ
Špičkový produktový a cenový konfigurátor, který umožňuje 
zákazníkům v maximální možné míře přizpůsobovat poptá-
vaný produkt svým individuálním potřebám. Ideální nástroj 
pro všechny, kdo nabízejí zboží nebo služby svým zákazní-
kům prostřednictvím internetu nebo autorizovaných distri-
butorů a potřebují zajistit automatický a bezchybný přenos 
objednávky do ERP systému výrobního podniku.

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 je celosvětově rozšířená řada 
podnikového softwaru od společnosti Microsoft zahrnující 
všechny nástroje pro řízení středních a velkých společ-
ností. Microsoft Dynamics 365 představuje spojení CRM 
systému s ERP systémem a dalšími praktickými aplikacemi 
v prostředí online i on-premise. Microsoft Dynamics 365 
se skládá z inteligentních aplikací, kdy každá z nich po-
krývá určitou skupinu firemních procesů. Nový zákaznicky 
orientovaný model umožňuje vytvořit informační systém 

podle potřeb konkrétních zákazníků. Platforma rutinně 
spolupracuje s Office 365 a umožňuje integraci s řešeními 
třetích stran.

Dynamics 365 for Finance 
and Supply Chain Management 
V současnosti nejmodernější ERP platforma společnosti 
Microsoft je dostupná ve verzích on-premise, ale je pri-
márně vyspělá v progresivním online prostředí. Solitea ji 
využívá pro implementace robustních řešení v bankovním 
sektoru, v mezinárodních firmách a velkých společnostech 
s vysokými požadavky na individuální úpravy. Má silné 
vertikální řešení pro oblasti poskytování profesionálních 
služeb (projektově orientované společnosti), výroby i ob-
last retailu. Pro implementaci využívá moderní technologie 
Microsoftu – LCS Portal (Lifecycle Services), který zabezpe-
čuje maximální kvalitu realizovaných úprav, dokumentaci 
k nasazování jakýchkoli zákaznických úprav, jako i mož-
nosti revize procesů.

Díky širokému portfoliu Microsoftem certifikovaných 
partnerských řešení uvedených na partnerském portále 
(AppSource) společnosti Microsoft lze efektivně navrh-
nout řešení i pro velkého zákazníka s minimálními nároky 
na zákaznické modifikace. Tímto způsobem se zjednoduší 
všechny následné upgrady systému.

Microsoft Dynamics Finance & Supply Chain Management 
je komplexní informační systém určený pro řízení středně 
velkých a velkých organizací. Díky konsolidaci a stan-
dardizaci klíčových firemních procesů pomáhá zvyšovat 
jejich produktivitu a konkurenceschopnost. Dokáže za-
jistit přehled o všech finančních a účetních datech, po-
dává informace o aktivitách se zákazníky, zjednodušuje 
základní administraci v oblasti HR, obsahuje nástroje na 
podporu marketingu a mnoho dalších funkcionalit pro 
moderní řízení společností.

Dynamics 365 Business Central
Velmi úspěšný produkt Microsoft Dynamics NAV se stal ve 
své online verzi součástí cloudové rodiny aplikací Micro-
soft Dynamics 365 pod názvem Microsoft Dynamics 365 
Business Central. Aplikace je k dispozici i pro on-premise 
prostředí, a to zejména pro rozsáhlé a silně customizované 
projekty. V České republice a na Slovensku ji Solitea imple-
mentovala více než 400 zákazníkům a patří tak mezi nejvý-
znamnější partnery Microsoftu v regionu.

Microsoft Dynamics 365 Business Central je ucelené loka-
lizované softwarové řešení ERP systému pro středně velké 
organizace typu all-in-one, které pokrývá svou funkč-
ností podnikové činnosti v oblasti logistiky, financí, výroby 
a případně i personalistiky. Lze jej rychle implementovat, 
snadno konfigurovat a používat.

Vlastnosti Microsoft Dynamics 365 Business Central pomá-
hají manažerům identifikovat nové příležitosti k dosažení 
zisku a rychle na ně reagovat. Systém podává v každém 
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D3Energy
Informační systém pro celkovou obsluhu zákazníků v ener-
getice. Řešení je tvořeno samostatnými moduly, které jsou 
procesně vzájemně provázané a mohou tak tvořit jeden 
celek v prostředí energetiky. D3Energy je možné implemen-
tovat komplexně v navrženém rozsahu, případně využít 
samostatné moduly, kterými jsou CRM, Pricing, Trading, 
Billing, Bilance, Zákaznický a Partnerský portál, Business 
Connector, Reporting.

FLEXI IT
Klíčový billingový modul informačního systému D3Energy, 
který je zaměřen na obchodníky, alternativní dodavatele 
a distributory energií. FLEXI IT zajišťuje procesy spojené 
s akvizicí zákazníka (CRM Utility), jeho fakturaci, komuni-
kaci s Operátorem trhu a následně komunikaci se zákaz-
níkem prostřednictvím webového portálu. Produkt FLEXI IT 
je lídrem na trhu mezi fakturačními systémy podporujícími 
prodej elektřiny, plynu, vody, tepla, CNG a nově i stanic 
pro e-Mobilitu.

CRM Leonardo
CRM systém určený primárně pro velké společnosti. V sou-
ladu se současnými trendy je dimenzován na práci s vel-
kými objemy dat a rozsáhlými komunikacemi s externími 
systémy prostřednictvím API rozhraní, kde se přenášejí ob-
chodní, ekonomické či technická data. Výstupy jsou pře-
hledné a optimalizované tak, aby se zachovaly všechny 
informace a zobrazená data neztratila svou smysluplnost, 
přehlednost a čitelnost. 

MLM Leonardo
CRM řešení pro víceúrovňový marketing, jenž pracuje s ob-
chodní strategií založenou na formě přímého prodeje, kde 
prodej výrobků a služeb zajišťují smluvní distributoři, jež 
mají pod sebou navázány další prodejce. Díky procesně 
propracovanému proviznímu CRM systému vzniká síť dis-
tributorů s různě nastavenými motivačními systémy odmě-
ňování práce. Součástí MLM systému je i CRM řešení pro 
práci v terénu na Smart zařízeních.

Salesforce 
Jako partner této platformy, která představuje světo-
vou jedničku v oboru CRM, obsluhujeme několik desítek 
klientů z celého světa napříč všemi obory. Tato moderní 
cloudová technologie ovšem už dlouho není omezena jen 
na CRM, takže podporujeme naše zákazníky i v oblastech 
jako reporting, datová analytika, řízení lidských zdrojů 
nebo integrace aplikací. To vše při maximálním důrazu 
na využívání standardních funkcionalit v rámci přístupu 
out-of-the-box.

Microsoft 365
Platforma M365 je již standardem pro vnitrofiremní komu-
nikaci i řízení procesů. Pro naše zákazníky jsme průvodci 
cloudovou transformací od úvodní analýzy prostředí, 
design řešení, migrační projekt až po adopční kampaň, 

governance model, exit strategii a nástroje, které pomá-
hají uživatelům ve využití M365 aplikací. 

Stále silnější trend přechodu do cloudu posouvá naše 
řešení DMS, workflow, personálních aplikací a intraneto-
vých portálů od on-premise platformy MS SharePoint do 
cloudového prostředí Microsoft 365, které velmi rozšiřuje 
možnosti SharePointu v oblasti správy souborů a informací 
o komunikační nástroje pro týmovou spolupráci a další 
aplikační možnosti.

Produkty pro podporu spolupráce 
V rámci technologií Microsoftu, a nejen jich, budujeme in-
tranetové portály, procesní aplikace, aplikace pro správu 
dokumentů a pro sdílení dat se zákazníky, znalostní báze 
a další řešení. Naše týmy obsluhují společnosti s nižšími 
stovkami uživatelů, ale i velké společnosti, pro něž je plat-
forma pro spolupráci kritickou aplikací.

Disponujeme hotovým řešením DMS 365 pro procesování 
velkého množství dokumentů jako jsou faktury, smlouvy, 
korespondence a podobně a aplikací Řízená doku-
mentace 365 pro správu směrnic, norem a podobných 
dokumentových knihoven, která zajišťuje schvalování, 
publikaci, revize a seznamování s řídícími dokumenty 
v organizacích.

Microsoft Azure
Zrealizovali jsme jedny z prvních velkých migrací lokál-
ních datacenter do prostředí MS Azure v oblasti střední 
a východní Evropy. S našimi zkušenostmi a unikátním 
know-how pomáháme zákazníkům v implementaci flexi-
bilní cloudové platformy, která umožňuje rychlou škálova-
telnost, přístup odkudkoli a vysoké zabezpečení. Kromě 
technických aspektů asistujeme i s analýzou, přípravou 
ROI a celým change managementem takového projektu 
včetně adopční kampaně.

Solitea řešení infrastruktury
ICT infrastruktura, tedy souhrn informačních a komu-
nikačních technologií sloužících firmě k zajištění bez-
problémového fungování IT, je jedním z nejdůležitějších 
strategických zdrojů každé společnosti. Její kvalita je 
zásadní pro sběr, analýzu a šíření informací napříč celou 
organizací. Cílem řešení od Solitey je dodat (nebo po-
skytnout formou služby) a následně i udržovat takovou 
ICT infrastrukturu, která je vždy spolehlivá, dostupná, 
provozuschopná a umožňuje bezproblémový chod všech 
důležitých aplikací. 

V současné době již zdaleka nejde jen o on-premise ře-
šení, stále více se pro vybrané úlohy hodí cloudové služby, 
které navíc umožňují jednoduchou škálovatelnost výkonu 

při zachování výše uvedených základních charakteristik 
správně navržené ICT infrastruktury.

Zákazníci se na nás spoléhají v projektech budování da-
tových center, nasazení serverových technologií i budo-
vání počítačových sítí. Zakládáme si na tom, že nejsme 
prostým dodavatelem, ale konzultantem, který zákazníka 
provází celým životním cyklem IT infrastruktury, tj. od ana-
lýzy aktuálního stavu, přes plánování, implementaci až po 
dlouhodobou podporu.

Nedílnou součástí naší dlouhodobé spolupráce s klíčo-
vými zákazníky jsou outsoursingové smlouvy a smlouvy 
na zajištění podpory IT infrastruktury. Naši zákazníci mají 
k dispozici konzultační týmy, nepřetržitou hotline, trvalý 
vzdálený dohled nad provozem svého IT i rádce v oblasti 
financování provozu.

Cyber Security
Kybernetická bezpečnost nabývá v posledních letech na 
významu. Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje pra-
vidla pro veřejný sektor, ale v blízké budoucnosti z něj bu-
dou vyplývat povinnosti i pro sektor privátní. Pro naše zá-
kazníky zajišťujeme konzultační služby v oblasti posouzení 
aktuálního stavu bezpečnosti včetně testů zranitelnosti jak 
v on-premise, tak v cloudovém prostředí, zajištění ochrany 
jak v síťové bezpečnosti, zabezpečení aplikací a řízení pří-
stupů, identit i zabezpečení koncových zařízení. V oblasti 
detekce bezpečnostních incidentů poskytujeme služby 
SIEM (Security Information and Event Management) a pra-
videlného reportingu. Následně pomáháme zákazníkům 
s návrhy nápravných opatření a optimalizací nastavení 
bezpečnostních nástrojů a opatření.
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„Nedostatky řešíme ihned, jak 
je odhalíme, resp. stanovujeme 

takové koncepce dalšího 
vývoje, které odhalené 

nedostatky neobsahují.“

Jan
Tomíšek
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V čem byl pro Soliteu/Vaši divizi uplynulý rok odlišný?

Uplynulý rok byl prvním rokem po fúzi, po které jsme oče-
kávali rozsáhlé změny. Pro samotnou bývalou Vemu, nyní 
divizi Mzdové a personální systémy, nakonec změny ne-
byly nijak dramatické, a to zejména díky tomu, že jsme 
poměrně velký a dobře fungující celek se zdravou firemní 
kulturou.
Dalším specifikem minulého roku byla samozřejmě pande-
mie a její důsledky. Museli jsme se naučit s kolegy komu-
nikovat podstatně více elektronicky. Povedlo se, ale jsem 
přesvědčen, že soudržnost týmů tím trpí. Není nad osobní 
kontakt a týmového ducha.

Co se nejvíce podařilo?

Největším úspěchem je, že jsme zvládli fúzi, provozně jsme 
obstáli a jedeme dál. Rozvíjíme nové úspěšné produkty 
a zvyšujeme kvalitu těch dosavadních.

Kde vidíte naopak nedostatky, na které byste se v ná-
sledujícím období chtěli zaměřit?

Musím se přiznat, že takto nepřemýšlím. Nedostatky ře-
šíme ihned, jak je odhalíme, resp. stanovujeme takové 

koncepce dalšího vývoje, které odhalené nedostatky ne-
obsahují. Jednu velkou výzvu ovšem před námi vidím, a tou 
je urychlený nábor nových kolegů. Potřebujeme doplňovat 
volné pozice rychleji, především programátory. To je ale na 
dnešním trhu práce obecně velká výzva.

Objevují se na trhu nějaké nové příležitosti pro Vaše 
produkty a služby? 

Uplynulý rok nám ukázal, že je nutné, aby naše systémy 
byly stavěné tak, aby bylo možné rychle reagovat na nově 
vznikající a někdy i zcela nečekané potřeby uživatelů. Hez-
kým příkladem byla naše reakce na povinné testování za-
městnanců na covid, které bylo zavedené de facto ze dne 
na den. V den, kdy naši zákazníci museli začít testovat, 
jsme jim v rámci systému Vema byli schopni potřebnou 
funkcionalitu dodat. Stejně rychle jsme reagovali na po-
třebu tisku potvrzení pro cesty do práce.

Dal jste si nějaké novoroční předsevzetí? 

To už dlouho nedělám. Myslím, že to moc nefunguje. Když 
skutečně chci něco změnit, nečekám na konec roku.

Jak bude podle Vás vypadat Vaše divize za pět let? 

Věřím, že budeme rozumně a stabilně růst, žádné velké 
kotrmelce. Kotrmelce si s ohledem na náš předmět pod-
nikání jistě nepřejí ani naši zákazníci. 
Aktuálně přepisujeme portálovou část našich systémů 
a chceme, aby v horizontu pěti let bylo možné provozo-
vat Vemu všude tam, kde to bude dávat smysl kompletně 
a komfortně i v internetovém prohlížeči. Zároveň zaměst-
nanci budou díky Vemě schopni vyřizovat čím dál více 
agendy samostatně a bezkontaktně, budoucnost je jasně 
v zaměstnanecké samoobsluze s podporou workflow.
A také samozřejmě tvrdě pracujeme na tom, abychom 
nejen získávali nové zákazníky, ale abychom i stávajícím 
zákazníkům dodávali kvalitu, při které pro ně stále budeme 
bez přemýšlení první volbou.

„Uplynulý rok nám ukázal, že je nutné, aby 
naše systémy byly stavěné tak, aby bylo možné 
rychle reagovat na nově vznikající a někdy 
i zcela nečekané potřeby uživatelů. Hezkým 
příkladem byla naše reakce na povinné 
testování zaměstnanců na covid, které bylo 
zavedené de facto ze dne na den.“ 
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V České i Slovenské republice máme silnou pozici v do-
dávkách mzdových systémů a systémů pro řízení lidských 
zdrojů. Vema HR svými možnostmi pokrývá jak požadavky 
malých korporátních klientů a zákazníků z řad neziskového 
segmentu, tak i velkých společností a státní správy. Podle 
obratového kritéria i podle počtu zaměstnanců, kterým 
je vyplácena mzda prostřednictvím IS Vema, jsme jasným 
lídrem trhu.

Vema Cloud
Službu Vema V4 Cloud provozuje společnost Vema již od 
roku 2005. Všechny produkty společnosti jsou architekto-
nicky přizpůsobeny jak pro provoz v on-premise řešeních, 
tak v cloudu. Obě řešení jsou z pohledu ovládání produktů 
zcela shodná a zákazník se tedy může rozhodnout, zda 
bude používat produkty lokálně, či zda využije služeb 
Vema V4 Cloud.

Služba Vema V4 Cloud má v České republice a na Slovensku 
téměř 1 700 zákazníků. Uživatelé se rekrutují ze spektra firem 
od nejmenších s jednotkami zaměstnanců až po největší, 
která má 8 500 zaměstnanců.

Vema
Díky podpoře všech platných verzí mzdové legislativy, 
je mzdový a personální systém Solitea Vema vhodný pro 
všechny typy a velikosti organizací v České a Slovenské re-
publice bez rozdílu. Nyní ho využívá více než 7 500 klientů, 
typická cena je 20 000 až 500 000 Kč.  

Mzdový a personální systém Solitea Vema nabízí komplexní 
řešení podpory procesů řízení lidských zdrojů. Svým uživa-
telům poskytuje širokou škálu funkcionalit v oblasti zpra-
cování mezd a personalistiky, počínaje procesem náboru 
nových zaměstnanců přes komplexní agendu jejich vzdě-
lávání až po pravidelné hodnocení zaměstnanců. Vše je 
podporováno řadou automatizovaných funkcí, jako je sle-
dování personálních událostí, online komunikace s úřady 
a elektronické schvalování v rámci definovaných procesů 
(workflow). 

Velký důraz je kladen na vysokou výkonnost systému a ma-
ximální zabezpečení dat. Z tohoto důvodu Vema využívá 
vlastní proprietární databázový systém, který v kombinaci 
s vhodně nastaveným bezpečnostním modelem splňuje 
nejvyšší nároky uživatelů. 

Kromě základních funkcionalit dodává Vema doplňkové 
aplikace a moduly z různých oblastí řízení lidských zdrojů. 
Příkladem je třeba docházkový systém, správa benefitů, 
evidence stravného, evidence pracovních cest, vazba 
na insolvenční rejstřík, plánování směn a plánování evi-
dence výkonů. Pro snadnější splnění nároků vyplývajících 
z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů slouží mo-
dul GDPR. Významnou součást systémů Vema tvoří vysoce 
automatizovaná rozhraní na státní systémy jako např. eNe-
schopenka nebo Registr nemocenského pojištění.  

Všechny aplikace mzdového a personálního systému 
Solitea Vema lze pro provoz na vlastní IT infrastruktuře 
získat formou zakoupení práva k užívání (licence) s pra-
videlnými měsíčními platbami hrazenými po celou dobu 
užívání produktů. Druhou možností je využití služeb Vema 
Cloud, ve kterém jsou rovněž k dispozici všechny produkty 
Vema. Řada zákazníků pak využívá i službu externího 
zpracování mezd.  

Rodina produktů Vema se každoročně rozrůstá o nové 
moduly zohledňující aktuální trendy i přání našich zákaz-
níků. V uplynulém fiskálním roce to byly zejména moduly 
využívající webového portálu Vema, které usnadní komu-
nikaci mzdové účtárny se zaměstnanci, oběh i potvrzování 
dokumentů a výrazně sníží administrativní zátěž spojenou 
s vydáváním ověřených dokumentů a potvrzení. 

V rámci neustálé modernizace produktů byl v uplynulém 
roce kladen důraz na rozvoj nové webové platformy, která 
otevře zcela nové možnosti využití celé rodiny produktů.

Vema Ekos
Vema Ekos je ekonomický systém vhodný zejména pro 
rozpočtové a příspěvkové organizace. Používá ho více 
než 1 200 klientů, jeho typická cena se pohybuje od 10 000 
do 250 000 Kč.

Tento informační systém nabízí sadu aplikací pro zpraco-
vání širokého spektra agend z oblasti ekonomiky a logis-
tiky. Jedná se o integrovaný ERP software, který si poradí 
s kompletní agendou organizací všech typů a velikostí, 
jimž nabízí spolehlivé a komplexní řešení pro řízení firmy. 
Přestože jeho vývoj probíhá již téměř tři desetiletí, je jed-
nou z jeho hlavních předností neustálý vývoj technologií 
a pravidelné zapracovávání stále se měnící legislativy.

Vema Ekos nabízí mimo jiné nástroje pro finanční, nákla-
dové i manažerské účetnictví, řešení dodavatelsko-odbě-
ratelských dokladů, automatizaci bezhotovostních plateb 
a evidenci majetku včetně využití čárových kódů.

Systém se specializuje obecně na nekomerční segment, 
zejména na neziskové a příspěvkové organizace. Podpo-
ruje proto specifika tohoto segmentu, jako je např. tvorba 
všech účetních a finančních výkazů, přímá komunikace se 
systémy CSÚIS a IISSP, sledování rozpočtu a řešení dotací 
a grantů v rámci vícezdrojového financování.

Pro ucelené řešení lze dále využít konverzní moduly, které 
zajišťují například elektronickou komunikaci s bankami, 
výstupy požadované státní správou, komunikaci se čteč-
kami čárových kódů majetku nebo skladových zásob či 
propojení s daňovým portálem Finanční správy ČR pro 
EET a komunikaci se speciálními datovými schránkami 
pro publikování objednávek v registru smluv.
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Svět restaurací, maloobchodu a služeb se mění díky digi-
talizaci na straně koncových klientů, podnikatelů a do-
davatelských řetězců. Prodejci a poskytovatelé služeb 
v HORECA potřebují nové nástroje, které jim umožní zůstat 
konkurenceschopní a jejich zákazníkům zajistí moderní 
přístup ke službám a nakupování. Tlak na digitalizaci 
malého podnikání zvýšila i pandemie. Do procesů nyní 
vstupuje automatizace a UI pracující s informacemi získa-
nými analýzou dat. Tržní příležitosti akcelerují také změny 
legislativy, v roce 2022 se čekají změny zákonů v Česku, 
Polsku a na Slovensku i nová legislativa ve Slovinsku či 
Německu. Solitea má dnes ve svém portfoliu pokladní sys-
témy pro všechny vertikály i velikosti zákazníků. V oblasti 
pokladen pro malé a střední firmy je s velkým náskokem 
lídrem českého trhu a působí dále v Polsku, na Slovensku, 
v Německu a ve Slovinsku.

Pokladní systémy pro střední a velké 
podniky a řetězce

Prodejna
Prodejna je rychlý a spolehlivý pokladní systém určený 
pro široké spektrum prodejen od drobných provozoven 
s jednou pokladnou až po síť prodejen s mnoha poklad-
ními místy. Využití najde všude tam, kde je požadována 
maximální ergonomie práce a nadstandardní funkce pro 
podporu prodeje (slevy, zákaznické karty, ceníky, cenové 
akce, bonusy).

Pokladní systém je vyvinutý a nastavený tak, aby maxi-
málně usnadnil veškerý prodej. Nabízí proto příjemné 
uživatelské rozhraní i množství zajímavých funkcí a modulů, 
které zrychlují práci – příkladem je napojení na platební 
terminály či systémové váhy.

Díky propojení s Money S3 nebo Money ERP je Prodejna 
vhodná do provozoven s centrální správou dat.

SmartPOS
SmartPOS je robustní a customizovatelný pokladní systém, 
který je díky unikátnímu způsobu replikace dat vhodný pro 
řízení obchodních nebo foodových řetězců a franšízových 
retailových konceptů. Systém je designován pro nasazení 
ve společnostech s jednotkami i centrálně řízenými stov-
kami provozoven při zachování plné funkcionality prodej-
ního místa offline, tedy při výpadku připojení k internetu.

Celý systém SmartPOS je koncipován jako decentralizo-
vaný, kdy každá z poboček má možnost plnohodnotné 
práce nejen s pokladnou, ale i se skladem. SmartPOS na-
víc umožňuje v případě zákaznických klubů kromě online 
validace zákazníka i offline synchronizaci získaných bodů 
a kreditů.

Nad SmartPOS je vystavěn ekosystém aplikací, jako 
jsou věrnostní aplikace, rezervace, správa zaměstnanců 
nebo online objednávky. V průběhu roku 2019 byly rovněž 

v ostrém provozu u zákazníků instalovány samoobslužné 
kiosky spolu s navázanými systémy výdeje objednávek. 
Mobilní aplikace Fruitisimo, umožňující kromě identifikace 
zákazníků na pobočkách rovněž personalizované kam-
paně a slevové vouchery zasílané přímo na mobilní telefon 
zákazníka, se umístila rychle po svém uvolnění na předních 
místech v kategorii jídlo na Apple Storu.

Cloudové pokladní systémy pro malé 
a střední podnikatele

Cloudové pokladní systémy jsou moderní „krabicovou“ 
verzí pokladních platforem určených pro malé a střední 
podnikatele. Systémy jsou klientům poskytovány formou 
rekurentně placené služby v SaaS modelu. Data se replikují 
do cloudu, kde je možné je dále zpracovávat a poskytovat 
uživatelům informace o jejich podnikání formou reportů 
a automatizovaných doporučení směřujících ke zefektiv-
nění jejich podnikání. Analýza velkých dat rovněž umožňuje 
poskytovat informační služby a marketingové tržní reporty 
výrobcům a velkoobchodům. Systémy také díky otevřeným 
API umožňují integraci s celou řadou produktů třetích stran 
a tím se posouvají do role platformy pro digitalizaci podni-
kání malých a středních firem. Velkou příležitostí je pro tyto 
systémy rozvoj fintechových služeb ve spojení s akceptací 
různých platebních nástrojů, jako jsou platební karty, stra-
venky či uzavřená platební schémata na mobilech. Jejich 
rozvoj umožní vstup do digitalizovaných úvěrových služeb 
pro segment živnostníků, malých a středních firem.

Dotykačka
Řešení Dotykačka dnes používá přes 11 000 platících kli-
entů v České republice a Polsku a celkem si jej už stáhlo 
na Google Play přes 75 000 uživatelů. Řešení vznikalo od 
roku 2014 a dnes je plnohodnotným pokladním systémem 
pro gastro, malý retail a služby s rozsáhlou paletou funkcí 
a nabídek pro jednotlivé vertikály.

Služby se poskytují bez závazku na bázi předplatného ve 
třech měsíčních tarifech, které se liší funkcemi, možností 
integrace a úrovní služeb podpory. Pokladní řešení Doty-
kačka je implementované na platformě Android, a to na 
dodaném hardwaru, nebo s možností použití vlastního za-
řízení. Systém replikuje data do cloudu a zároveň je možné 
ho používat offline i bez stabilního internetového připojení. 
Přináší tak výhody cloudového řešení, kdy jsou data přes 
internetové připojení ukládána do cloudu a pokladny je 
možné nastavovat centrálně ze vzdálené správy, nahrá-
vat do nich položky, pracovat se skladem a provádět na-
stavení odkudkoliv, jako i zabezpečení offline provozu při 
výpadku internetu. Produkt je navržen tak, aby ho kdoko-
liv mohl po vybalení z krabice začít používat bez nutnosti 
složité implementace. Uživatelé oceňují jeho spolehlivost 
a jednoduchost ovládání. Dotykačka poskytuje na své 
vzdálené správě (cloudu) rozsáhlé veřejné API, kde se re-
alizuje řada integrací od kamerových systémů až po roz-
vážkovou službu Uber Eats.
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Markeeta
Markeeta je moderní pokladní systém postavený na clou-
dové platformě a jednoduchých zařízeních s OS Android, 
který živnostníkům a malým firmám poskytuje funkčnosti 
dříve vyhrazené složitým a cenově náročným systémům 
při zlomkové finanční investici.

Systém Markeeta byl vyvinut na základě 20letých zkuše-
ností získaných při vývoji a implementacích pokladního 
systému SmartPOS a charakterizují jej vlastnosti jako rych-
lost, jednoduchá obsluha, intuitivnost ovládání a vysoká 
bezpečnost dat. Zkušenosti z provozu velkých řetězců 
umožnily vytvořit plně digitalizované řešení pro určité ver-
tikály, jako například prodejce tisku, kdy jsou do systému 
pomocí EDI komunikace automaticky načítány doklady, 
zakládány prodejní položky včetně cen a navrhovány ob-
jednávky či vyplňovány remitendy (návratky tiskovin). Pod-
nikatel díky Markeetě získá komplexní přehled o svém pod-
nikání, a to jak o prodeji, tak i o skladovém hospodářství.

Nad systémem Markeeta byla vytvořena nadstavba pro 
plnohodnotné odbavení akcí, jako jsou koncerty nebo 
festivaly, v tzv. cashless režimu. Zákazníci si dobíjejí peníze 
na elektronické identifikátory (karty, náramky apod.), po-
mocí kterých jsou pak realizovány bezhotovostní platby 
na všech pokladních místech. Provozovatel festivalu tak 
získá detailní přehled o tržbách všech míst a dokáže tak 
například vypočítat obratové nájemné.

Markeeta se stala v rámci prvních dvou vln zavádění elek-
tronické evidence tržeb (EET) s asi 10 000 aktivními zákaz-
níky jedním z nejrozšířenějších pokladních systémů v České 
republice.

Solitea Pay
Solitea Pay přináší platební řešení na terminálech s ope-
račním systémem Android. V první polovině roku 2020 
úspěšně certifikovala Android terminál Landi pro platební 
karty Visa a Mastercard, a kromě platebních funkcí roz-
běhla i integraci s pokladními systémy Dotykačka a Mar-
keeta i aplikací Profi Účtenka.

Solitea Pay svá platební řešení nabízí jak v rámci skupiny, 
tak i samostatně a třetím osobám. V nabídce má nyní Ter-
minál Landi A8 a ve spolupráci s Dotykačkou a Smart soft-
ware umí nabídnout vedle standardního prodeje terminálu 
i jeho pronájem. Spolu s asociacemi Mastercard a Visa 
pod hlavičkou MPO v akci „Česko platí kartou“ nabízí zvý-
hodněné terminály pro malé a střední podnikatele. Solitea 
Pay je ISO (Independent Sales Organization) partner spo-
lečnosti SIA Central Europe a své služby může nabízet na 
českém a slovenském trhu. Během roku 2020 a 2021 bude 
společnost nabírat zákaznickou bázi v České republice 
a na Slovensku, rozšíří své působení také do Polska a Ně-
mecka a přidá nové terminály.

Besteron
Besteron je internetová platební brána pro platby plateb-
ními kartami nebo bankovním tlačítkem. Poskytuje kom-
plexní platební řešení – platbu kartou on-line s možností 
akceptovat platby z celého světa, či on-line převody slo-
venských i českých bank.

Tapeon
Tapeon je značka POS terminálů do samostatných pro-
vozů, retailových sítí, samoobslužních kiosků nebo 
e-shopů. Na trhu působí jako oficiální certifikovaný ISO 
partner společností Visa a Mastercard.

Multiplatformní EET aplikace  
pro mobilní zařízení

Profi Účtenka
Multiplatformní POS aplikace pro iOS, Android a Windows 
s 20 000 staženími je dostupná zdarma v Apple Store, Goo-
gle Play a Microsoft Store.

Aplikace byla reakcí Solitey na zákon o elektronické evi-
denci tržeb, který v České republice odstartoval v listopadu 
2016. Umožňuje jednoduché vystavení účtenky a její auto-
matické odeslání (online nebo dávkově) na server finanční 
správy. Podporuje tisk účtenek na wifi nebo bluetooth tis-
kárnách i jejich odesílání přes e-mail nebo sociální komu-
nikátory. Monetizace je nepřímá – pro archivaci vystave-
ných účtenek je možné využít iDoklad.

Aplikace má základní pokladní funkčnost. Umožňuje vy-
tvářet vratky, pracuje s ceníky, slevami a adresami. Vyniká 
příjemným ovládáním a pěkným uživatelským rozhraním, 
díky obojímu patří v ČR mezi nejoblíbenější POS mobilní 
aplikace. Při vývoji se nezapomnělo ani na podporu pro 
zrakově postižené – funkce voice over jim práci s aplikací 
usnadní předčítáním.

D
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se sta-
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čelem.
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Předsta- 
venstvo

Chairman of the Board  
& Chief Executive Officer 

Martin v lednu 1990 založil společnost Cígler 
software, která se pod jeho vedením stala jed-
ním z nejrespektovanějších a nejinovativněj-
ších výrobců informačních systémů v České 
a Slovenské republice.

V roce 2013 stál u zrodu holdingu Solitea, 
účastnil se všech akvizic a pod jeho vede-
ním firma atakuje hranici dvoumiliardového 
obratu. V červnu 2020 dovedl české a sloven-
ské společnosti k fúzi, kterou se Solitea stala 
jedním z největších regionálních výrobců 
softwaru.

Martin se v roce 2007 stal českou IT osobností 
roku, v roce 2019 dostal ocenění Fakulty infor-
mačních technologií VUT Brno za rozvoj infor-
mačních technologií v České republice. V roce 
2020 získal ocenění Manažer digitálního věku 
od České manažerské asociace a v roce 2021 
se stal finalistou EY Podnikatele roku.

Martin Cígler

Před
sta

venstvo
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Executive Director, Enterprise & Public,  
Member of the board of directors

Petr je manažerem s více než 20letou praxí v ICT. Od roku 
2002 působil ve společnosti Solitea Business Solutions 
(dříve Aquasoft). Dnes zodpovídá za definování a dosa-
hování klíčových strategických cílů v segmentu řešení pro 
velké zákazníky a veřejný sektor.

Petr Franc

Vice Chairman

Michal zúročuje svoje zkušenosti z oblasti M&A manažera, 
které získal jako partner Sandberg Capital. Spolupodílel 
se na založení Solitey, účastnil se všech významných ak-
vizic a je zapojený do všech rozhodnutí, která by mohla 
mít vliv na finanční výsledky holdingu.

Michal Rybovič
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a
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Předsta- 
venstvo

Executive Director, Medium-sized Business,  
Member of the board of directors

Martin získal profesní zkušenosti během téměř dvace-
tiletého pobytu mimo republiku v Evropě i v zámoří. Po 
návratu do domoviny se začal věnovat byznysu v českém 
IT. V rámci Solitey nese odpovědnost za rozvoj segmentu 
ERP řešení pro středně velké zákazníky.

Martin Kudrna

Executive Director, Payroll & Human resources,  
Member of the board of directors

Honza byl v roce 1995 spoluzakladatelem a ředitelem 
společnosti Vema Computers and Systems. Od roku 2016 
ve firmě zúročuje svoje zkušenosti v roli CEO. V Solitei je 
zodpovědný zejména za řešení pro řízení lidských zdrojů.

Jan Tomíšek

Executive Director, Small Business,  
Member of the board of directors

Tomáš začal svoji kariéru jako pracovník technické 
podpory a vypracoval se na pozici obchodního 
a posléze i výkonného ředitele. Stojí za úspěšným 
uvedením nového ERP systému Money S5 na trh či za 
monetizací iDokladu a ve společnosti zúročuje svůj 
prozákaznický přístup.

Tomáš Loukota
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Chairman of the Supervisory Board

V červenci 1990 Michal spoluzaložil společnost Vema, která 
se pod jeho vedením stala lídrem českého trhu personál-
ních informačních systémů.

Michal Máčel

Dozorčí 
rada
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Member of the Supervisory board

Táňa je absolventkou divadelního manažerství na Divadelní 
fakultě JAMU a již během studia se zaměřila na oblast 
marketingu, kterému se věnuje po celou dobu své profesní 
kariéry. Působila 3 roky v brněnské pobočce reklamní agen-
tury Ogilvy, odkud přešla do Solitey na pozici marketingové 
specialistky a aktuálně vede marketingový content tým.

Táňa Šuláková

Member of the Supervisory board

Milan má s pozicí vrcholového manažera již více než 15 let 
zkušeností, z toho 10 v roli ekonomického ředitele Seznamu. 
Před nástupem do Solitey se věnoval i řízení softwaro-
vých projektů včetně mzdového a personálního systému  
Nugget. Od roku 2020 se pak stará o finanční agendu celé 
skupiny Solitea.

Milan Smutný
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Chief Information Officer

Boris stál v roce 1994 u zrodu internetového providera PVT.
net, kde se později stal ředitelem produktu. Poté půso-
bil jako člen výkonného výboru v NIX.CZ, řídil technickou 
skupinu v GEMMA Systems a do roku 2018 řídil společnost 
Dynamica. V Solitei působí na pozici CIO od roku 2019.

Boris Bělousov

Vrcholový 
manage-
ment
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Group Chief Financial Officer

Milan má s pozicí vrcholového manažera již více než 
15 let zkušeností, z toho 10 v roli ekonomického ředitele 
Seznamu. Před nástupem do Solitey se věnoval i řízení 
softwarových projektů včetně mzdového a personálního 
systému Nugget. Od roku 2020 se pak stará o finanční 
agendu celé skupiny Solitea.

Milan Smutný

Chief Marketing Officer

Daniel má přes 25 let zkušeností s řízením B2B i B2C ob-
chodu a marketingu. V minulosti působil v České spoři-
telně, Home Creditu či AAA Auto. V Solitei pak odstartoval 
změnu brandu a centralizaci jednotlivých sub-brandů, 
a hledá způsoby, jak maximálně využít zastřešující sílu 
společné značky.

Daniel Šturm

Internal Services Director

Mirek začínal jako šéf vývoje softwaru pro strojírenství 
a později spoluzakládal dnešního Byznys Software. Zde 
tvořil produktovou strategii a stál v čele vývoje, kde vždy 
razil pro-uživatelský přístup. V Solitei působí od roku 2017 
a věnuje se mimo jiné i synergii holdingových ERP systémů.

Miroslav Říha
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Hospodářský rok 2021 (1. července 2020 až 31. prosince 2021) 
byl pro skupinu Solitea dalším silným rokem i přes přetr-
vávající světovou pandemii Covidu-19. Organický růst byl 
podpořen růstem akvizičním, z větších projektů dokončila 
skupina v průběhu prodlouženého fiskálního roku akvizice 
společností D3Soft, AW Solutions, Mainstream Technolo-
gies, Prytanis a Pay Solutions. Zároveň došlo k úspěšnému 
prodeji společnosti JET ERP v Rakousku. Skupina dosáhla 
obratu za prodloužený fiskál ve výši 3,441 mld. Kč, což je 92% 
zvýšení oproti fiskálnímu roku 2020 (za adjustované období 
12 měsíců dosáhla Skupina zvýšení obratu o 31 %). EBITDA 
i přes rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje vzrostla 
o 146 % na 385 mil. Kč (za adjustované období 12 měsíců 
dosáhla Skupina zvýšení EBITDA o 64 %). Za výbornými vý-
sledky stojí především rychlé přizpůsobení se negativním 
dopadům pandemie. Motorem organického růstu Solitey se 
v souladu se strategickou koncepcí stávají cloudové služby, 
podpořené akviziční činností. 

Lidské zdroje
Ve společnostech skupiny Solitea existují rozdílná řešení, 
pokud jde o řízení lidských zdrojů. Rozdíly jsou dány pře-
devším teritorii, lokální legislativou a použitým HR systé-
mem. Nouzový stav, vyhlášený v České republice na jaře 
2020, prověřil naši schopnost reagovat na omezení pohybu 
a osobní komunikace. Prakticky ze dne na den jsme u vět-
šiny zaměstnanců přešli na režim práce z domova a proká-
zali jsme přitom, že jsme schopni díky technologické výbavě 
a osobní zodpovědnosti a disciplinovanosti našich kolegů 
pokračovat v plnění úkolů a udržet kvalitu služeb bez jaké-
hokoli zakolísání i v roce 2021. 

Velký důraz klademe na stabilizaci a retenci zaměstnanců 
s klíčovým know-how a také na podporu výkonově oriento-
vané, ale zároveň přátelské a tvůrčí atmosféry. Jednotlivé 
týmy jsou silně sžity s produkty, na kterých pracují, a svou 

loajalitou nasměrovanou jak k zákazníkům, tak i ke kolegům 
přirozeným způsobem přispívají k budování reputace Soli-
tey jako spolehlivého obchodního partnera i zaměstnava-
tele. Ve fiskálním roce 2021 jsme pokračovali v centralizaci 
lidských zdrojů, přičemž klíčovými rolemi jsou HR business 
partneři, kteří poskytují podporu liniovým manažerům a zá-
roveň jsou vlastníky procesů, HR specialistky, které zodpo-
vídají za personálně-mzdovou agendu, a specialisté ná-
boru zaměření na IT pracovní trh. Na konci roku 2021 došlo 
ke změně zodpovědnosti za zpracování mezd, která nově 
spadá pod Finanční oddělení. Navázali jsme tak na funkční 
infrastrukturu nastavenou během roku 2020 a pokračujeme 
v rozvoji HR systému VEMA. 

Vlastnická struktura Solitey 
k 31. 12. 2021

Solitea není veřejně obchodovatelná společnost. Je přímo 
či nepřímo vlastněná českými a slovenskými fyzickými 
osobami.

Ligelta Holdings Ltd.
se sídlem Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 8. posch., Agioi 
Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, podíl ve výši 
72,7 %. 100% vlastníkem Ligelta Holdings Ltd. je Sandberg In-
vestment Fund SICAV PLC, se sídlem Brewery Street, Suite 
2, Level 3, TG Complex, Imriehel, Birkirkara, BKR 3000, Mal-
tská republika. Investiční fond Sandberg Investment Fund 
SICAV PL spravuje slovenská správcovská společnost San-
dberg Capital, správ. spol., a.s., se sídlem Dvořákovo nábre-
žie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, s povolením od 
Národní banky Slovenska na vytváření a správu tuzemských 
a zahraničních alternativních investičních fondů. Portfolio 
Sandberg Capital v současnosti obsahuje investice v oblasti 
IT, zemědělství, telekomunikací, vzdělávání a maloobchodu. 
Hodnota spravovaných aktiv přesahuje 250 mil. eur. 
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jejího majetku 
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SANDBERG INVESTMENT 
FUND SICAV PLC
Malta

MARTIN CÍGLER
Česká republika

100%

100%

Vlastnická 
struktura 

Solitey

LIGELTA HOLDINGS LTD.
Kypr

CSW HOLDING s.r.o. 
Česká republika

Ing. MICHAL MÁČEL 
Česká republika

Ing. JAN TOMÍŠEK
Česká republika

Solitea, a.s. 
Česká republika

72,7 %

4,2 %

20,1 %

3,0 %
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CSW Holding s.r.o.
se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, Česká repub-
lika, podíl ve výši 20,1 %. CSW Holding je investiční společ-
nost 100% vlastněná bývalým majitelem CÍGLER SOFTWARE 
a zakladatelem a CEO Solitey, Martinem Cíglerem (více viz 
kapitola Solitea management). Holding kromě investicí do 
IT sektoru investuje také do nemovitostí prostřednictvím 
dceřiné společnosti Office Buildings s.r.o.

Historie akvizic
Akvizice a další transakce, uskutečněné k 31. prosinci 2021.

2013
• Altus software s.r.o. (CZ)
• CÍGLER SOFTWARE, a.s. (CZ)
 CÍGLER SOFTWARE, a.s. (SK)
 CÍGLER SOFTWARE – IPL, s.r.o. (CZ)
 CÍGLER SOFTWARE West, s.r.o. (CZ)

2014
• AQUASOFT spol. s r.o. (CZ)
• Vema,a.s. (CZ)
 Vema, s. r. o. (SK)

2015
• JET ERP Betriebsgesellschaft mbH (AT)
• J.K.R. spol. s r.o. (CZ)

2016
• SAOP d.o.o. (SI)
• SAOP d.o.o. (HR)
 SAOP d.o.o. (RS)

2017
• CDL SYSTEM a.s. (CZ)
 CDL SYSTEM, s.r.o. (SK)

2018
• Allieto, s.r.o.  (CZ)
• BI Experts, s.r.o. (CZ)
• GEMMA Systems, spol.s r.o. (CZ)
 GEMMA SYSTEMS, s.r.o. (SK)
• Dynamica, a.s. (CZ)

2019
•  Billans, d.o.o. (pouze odkup aktiv, dnes součást SAOP 

Srbsko d.o.o.) (RS)
• Clever Decision (CZ)
• Dotykačka Holding a.s. (CZ, 58 %)
 Dotykačka Polska Sp. Z o.o. (PL)

 DotyPOS DE GmbH (DE)
 Data Analytics (CZ)
 Smart software s.r.o. (CZ)
• MIT, d.o.o. (SI)
• WBI, s.r.o. (SK)
 WBI Solutions s.r.o. (CZ)

2020
• AXIOM PROVIS Int., s.r.o. (CZ)
 AXIOM Praha spol. s r.o. (CZ)
 AXIOM Bratislava, s. r. o. (SK)
 P R O V I S s.r.o. (CZ, 30 %)
• Opal Informatika, d.o.o. (SI)

2021
• AW Solutions s.r.o. (CZ)
• Skupina D3Soft 
 D3Soft BIG SE (CZ)
 D3Soft FUTURE s.r.o. (CZ)
 D3Ssoft s.r.o. (CZ)
 D3Soft s.r.o. (SK)
• Prytanis a.s. (CZ)
• Powerstream a.s. (CZ)
 Mainstream Technologies s.r.o. (CZ)
• Pay Solutions a.s. (SK, 64%)
• fúze MIT, d.o.o. (SI) a Opal Informatika, d.o.o. (SI) 

do SAOP d.o.o. (SI)
• prodej JET ERP Betriebsgesellschaft mbH (AT)
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Globální 
struktura 

Solitea
stav k 30. 4. 2022

Solitea, a.s. 
Česká republika

D3Soft s.r.o. CZ

D3Soft Future s.r.o. CZ

D3Soft BIG, SE CZ

D3Soft s.r.o. SK

Pay Solutions, a.s. SK

PRYTANIS a.s. CZ

Powerstream, a.s. CZ

SAOP Računalništvo d.o.o. SL

Solitea Slovensko a.s. SK

AW Solutions, s.r.o. CZ

Dotykačka Holding a.s. CZ

CÍGLER SOFTWARE - IPL, s.r.o. CZ

Solitea West, s.r.o. CZ

P R O V I S s.r.o. CZ

Techniserv IT, spol s r.o. CZ
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Smart software s.r.o. CZ

Dotykačka ČR s.r.o. CZ

MARKEETA Slovensko, s. r. o. SK

Dotypos Analytics s.r.o. CZ

Dotypay s.r.o. CZ

Dotykačka Polska Sp. z o.o. PL

DotyPOS DE GmbH DE

Solitea Pay SK s.r.o. SK

SAOP d.o.o. HR

SAOP d.o.o. RS

TECHNISERV IT SOFTWARE DEVELOPMENT, spol. s r.o. CZ

InQool, a.s. CZ

Mainstream Technologies, s.r.o. CZ

100 %

64 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

18 %

100 %

100 %

100 %

58,5 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Následné události

Společnost dodržuje všechny platné právní požadavky 
České republiky a interní pravidla společnosti týkající 
se ochrany zdraví, životního prostředí a řízení bezpeč-
nosti práce.

V oblasti pracovněprávních vztahů společnost postu-
puje v souladu s pracovněprávními předpisy a interními 
pravidly společnosti.

Skupina dodržuje všechny požadavky vycházející 
z platné legislativy příslušných zemí a interní pravidla 
společností týkající se ochrany zdraví, životního pro-
středí a řízení bezpečnosti práce.

V oblasti pracovněprávních vztahů skupina postupuje 
v souladu s místně příslušnými pracovněprávními před-
pisy a interními pravidly jednotlivých společností, resp. 
skupinovými pravidly.

Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchod-
ního závodu v zahraničí. 

Společnost ani skupina celkem nenabyla v průběhu 
účetního období vlastní akcie ani vlastní podíly.

Společnost schválila 23. 5. 2022 projekt fúze sloučením 
k 1. 1. 2022 společností ve skupině D3Soft a společnosti AW 
Solutions, s.r.o. Nástupnickou společností bude Solitea, a.s. 
Účinnost fúze sloučením nastane k 1. 7. 2022 s právními účinky 
k 1. 1. 2022

Nástupnická společnost:

Solitea, a.s., IČO 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Brno 

Zanikající společnosti:

D3Soft s.r.o., IČO 259 00 595, se sídlem Ocelářská 2969/12, 
Vítkovice, Ostrava 

D3Soft Future s.r.o., IČO 278 56 631, se sídlem Ocelářská 
2969/12, Vítkovice, Ostrava 

D3Soft BIG, SE, IČO 020 35 766, se sídlem Ocelářská 2969/12, 
Vítkovice, Ostrava 

AW Solutions, s.r.o., IČO 107 05 546, se sídlem Sokolská 
695/115b, Karlín, Praha 8

K 29. 4. 2022 se společnost stala 100% vlastníkem podílu ve 
společnosti TECHNISERV IT, spol. s r.o. a ten vlastní 100 % 
TECHNISERV IT SOFTWARE DEVELOPMENT, spol. s r.o. a 18 % 
v InQool, a.s.

Dále společnost dokoupila zbývající část podílu ve společ-
nosti P R O V I S s.r.o. a stala se tak jejím jediným vlastníkem.

Vedení společnosti a skupiny posoudilo dopady válečného 
konfliktu na Ukrajině a došlo k závěru, že z něj pro společ-
nost nevyplývají žádná významná rizika.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení Skupiny 
známy žádné další významné následné události, které 
by ovlivnily konsolidovanou a individuální účetní závěrku 
k 31. prosinci 2021.
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Konsolidovaná rozvaha 
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

Konsolidovaná rozvaha 
k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

Konsolidované
výkazy

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

AKTIVA

Označ. Řád.
Běžné účetní období Minulé účetní období

Netto Netto

a b c 1 2

AKTIVA CELKEM 1 2 951 642 2 193 859

B. Dlouhodobý majetek 3 1 838 651 1 389 345

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  4 140 425 58 760

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 163 011 141 634

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 27 83 700 17 444

B.IV. Konsolidační rozdíl 37 1 451 515 1 171 507

C. Oběžná aktiva 42 1 036 592 742 501

C.I. Zásoby 43 112 067 130 971

C.II. Pohledávky 51 352 346 259 602

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 52 16 450 8 854

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 62 335 896 250 748

C.IV. Peněžní prostředky 80 572 179 351 928

D. Časové rozlišení aktiv 83 76 400 62 013
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7 PASIVA

Označ. Řád. Běžné účetní období Minulé období

a b c 3 4

PASIVA CELKEM 083 2 951 642 2 193 859

A  (A.I.–A.VII.) Vlastní kapitál           084 1 638 685 1 385 186

A.I. Základní kapitál 085 814 000 814 000

A.II. Ážio a Kapitálové fondy 089 381 701 375 105

A.II.1. Ážio 090 6 128 6 128

A.II.2. Kapitálové fondy 091 375 573 368 977

A.III. Fondy ze zisku 097 20 787 19 198

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/−) 101 71 033 45 519

A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/−)  
bez menšinových podílů

104 285 378 33 274

A.V.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/−) 105 −4 790

A.VII. Menšinový vlastní kapitál 107 65 785 102 881

A.VII.1. Menšinový základní kapitál 108 5 627 5 627

A.VII.2. Menšinové kapitálové fondy 109 200 372 200 372

A.VII.3.
Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené 
ztráty minulých let

110 −103 118 −72 706

A.VII.4. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 111 −37 096 −30 412

B. + C. Cizí zdroje 112 998 541 536 296

B. Rezervy 113 62 417 49 813

B.2. Rezerva na daň z příjmů 115 9 296 8 104

B.4. Ostatní rezervy 117 53 121 41 709

C. Závazky 118 936 125 486 483

C.I. Dlouhodobé závazky 119 36 592 12 676

C.II. Krátkodobé závazky  134 899 533 473 807

D . Časové rozlišení pasiv  148 314 416 272 377
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Konsolidovaný přehled 
o peněžních tocích 
za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2021 

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

Konsolidovaný výkaz 
zisku a ztráty
druhové členění za období od 1. července 2020 

do 31. prosince 2021
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7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ. Řád. Běžné účetní období Minulé účetní období

a b c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 2 835 170 1 489 739

II. Tržby za prodej zboží 2  365 862  260 785

A. Výkonová spotřeba 3 1 193 153  688 103

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 −20 741  13 143

C. Aktivace (-) 8 −85 992 −20 185

D. Osobní náklady 9 1 693 302  900 400

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14  229 979  114 880

III. Ostatní provozní výnosy 22  29 767  17 762

F. Ostatní provozní náklady 26  51 592  26 540

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 32  169 506  45 404

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 33  168 878  4 359

V. Náklady vynaložené na prodané podíly 36  11 476  -- 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37  1 996   739

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 41  3 286  2 625

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 44  -- −3 150

J. Nákladové úroky a podobné náklady 45  18 952  6 349

VII. Ostatní finanční výnosy 48  35 923  16 893

K. Ostatní finanční náklady 49  48 273  28 621

* Finanční výsledek hospodaření 50  131 382 −7 202

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 51  300 889  38 202

L. Daň z příjmů 52  52 606  40 130

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 55  248 283 −1 928

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 57  248 283 −1 928

**z toho
Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů  
(+/-)

58  285 378  33 274

**z toho
Menšinový podíl na výsledku hospodaření běžného účetního 
období

59 −37 096 −30 412

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 60 −4 790

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 61 3 440 882 1 792 902

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Označ.
Běžné účetní 

období
Minulé účetní 

období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období 351 928 209 916

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 300 889 38 202

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 205 600 87 117

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 215 394 110 802

A.1.2. Změna stavu 33 133 10 891

A.1.2.2. Rezerv a opravných položek 33 133 10 891

A.1.3. Zisk (−) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv −4 627 7 261

A.1.4. Zisk, ztráta z prodeje dceřiné společnosti, podniku nebo jeho části −157 402  

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 119 102 −41 837

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního 506 489 125 319

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 62 220 −740

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení −112 105 −75 601

A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení 165 941 162 741

A.2.3. Změna stavu zásob 8 385 −89 648

A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků  1 767

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 568 709 124 578

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků −18 952 −6 349

A.4. Přijaté úroky 3 286 2 625

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období −53 872 −27 800

A.6. Přijaté podíly na zisku 1 996  

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 501 168 93 055

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1. Nabytí stálých aktiv −263 205 −163 306

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku −92 299 −95 534

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku −131 754 -67 771

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku −39 152  

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 9 867 4 877

B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 9 867 4 877

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 84 864 198 588

B.4. Čisté peněžní toky z nákupu dceřiné společnosti, podniku nebo jeho částí −350 267 −353 288

B.5. Čisté peněžní toky z prodeje dceřiné společnosti, podniku nebo jeho částí 152 625  

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti −366 116 −313 129
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PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti 81 619 3 727

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 3 580 358 360

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 3 580 358 360

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 85 199 362 087

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 220 251 142 013

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 572 179 351 930

Konsolidovaný přehled 
o změnách vlastního kapitálu 
za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2021 

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika
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7 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Základní  
kapitál              

Ážio, Ostatní 
kapitálové fondy 

a Fondy ze zisku

Nerozdělený zisk nebo 
neuhrazená ztráta 

minulých let

Výsledek  
hospodaření  

běžného období

Zůstatek k 1. 7. 2020 814 000 394 303 45 519 33 274

Zisk nebo ztráta za dané období -- -- -- 285 378

Oceňovací rozdíly -- −687 -- -- 

Jiný výsledek hospodaření 
minulých let

-- -- -- --

Převody do (z) rezervního fondu  -- -- -- --

Dopady z titulu nových akvizic --  ---- --

Kapitálové vklady -- 3 580 -- --

Ostatní pohyby -- -- -- --

Převod VH min. období -- -- 28 484 −33 274

Kurzové rozdíly -- 5 292 −2 970 --

Tantiémy  -- -- -- -- 

Zůstatek k  31. 12. 2021 814 000 402 488 71 033 285 378

Zůstatek k 1. 7. 2019 814 000 12 917 32 318 5 949

Zisk nebo ztráta za dané období -- -- -- 33 274

Oceňovací rozdíly -- -- --  --

Jiný výsledek hospodaření  
minulých let

-- -- −643 --

Převody do (z) rezervního fondu -- -- -- -- 

Dopady z titulu nových akvizic -- -- -- -- 

Kapitálové vklady -- 380 010 -- -- 

Ostatní pohyby -- −147 5 077 -- 

Převod VH min. období -- -- 5 949 −5 949

Kurzové rozdíly -- 1 523 2 830 --

Tantiémy  -- -- −12 -- 

Zůstatek k 30. 6. 2020 814 000 394 303 45 519 33 274
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Konsolidovaný přehled 
o změnách vlastního kapitálu 
za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2021 

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika
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7 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Podíl na výsledku 
hospodaření  
v ekvivalenci

Celkem vlastní 
kapitál přiřaditelný 

akcionářům

Menšinový  
vlastní  
kapitál

Celkem  
vlastní  
kapitál

Zůstatek k 1. 7. 2020 −4 790 1 282 306 102 881 1 385 187

Zisk nebo ztráta za dané období -- 285 378 −37 096 248 283

Oceňovací rozdíly -- −687 -- −687

Jiný výsledek hospodaření 
minulých let

--  -- -- -- 

Převody do (z) rezervního fondu -- -- -- -- 

Dopady z titulu nových akvizic -- -- --  

Kapitálové vklady -- 3 580 -- 3 580

Ostatní pohyby -- -- -- -- 

Převod VH min. období 4 790 0 -- 0

Kurzové rozdíly -- 2 322 -- 2 322

Tantiémy -- -- -- -- 

Zůstatek k  31. 12. 2021  1 572 899 65 785 1 638 685

Zůstatek k 1. 7. 2019 -- 865 184 35 865 219

Zisk nebo ztráta za dané období −4 790 28 484 −30 412 −1 928

Oceňovací rozdíly -- -- -- -- 

Jiný výsledek hospodaření  
minulých let

-- −643 -- −643

Převody do (z) rezervního fondu -- -- -- -- 

Dopady z titulu nových akvizic -- -- 133 258 133 258

Kapitálové vklady -- 380 010 -- 380 010

Ostatní pohyby -- 4 930 -- 4 930

Převod VH min. období -- -- -- -- 

Kurzové rozdíly -- 4 353 -- 4 353

Tantiémy  -- −12 -- −12

Zůstatek k 30. 6. 2020 −4 790 1 282 306 102 881 1 385 187
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Příloha
v konsolidované
účetní uzávěrce

1. Charakteristika hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti
Solitea, a.s. („společnost“ nebo „mateřská společnost“) 
vznikla 10. dubna 2013 zápisem do obchodního rejstříku ve-
deného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 
19061, oddíl B. Ke dni 14. května 2014 byla společnost vyma-
zána u Městského soudu v Praze a zapsána do obchodního 
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod spisovou 
značkou 7072, oddíl B. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je:
• výroba a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnos-

tenského zákona 
• správa vlastního majetku
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2021 jsou:
• LIGELTA HOLDINGS LTD: 72,7 %
• CSW Holding s.r.o.: 20,1 %
• Ostatní: 7,2 %

Sídlo společnosti
Solitea, a.s.
Drobného 555/49
Brno
Česká republika

Identifikační číslo
015 72 377

Členové představenstva 
a dozorčí rady k 31. prosinci 2021

Členové představenstva:  
• Martin Cígler (předseda)
• Michal Rybovič (místopředseda)
• Tomáš Loukota (člen)
• Petr Franc (člen)
• Dipl. Ing. Martin Kudrna, MBA (člen)
• Ing. Jan Tomíšek (člen)

Členové dozorčí rady:
• Ing. Michal Máčel, CSc. (předseda)
• Milan Smutný (člen)
• Táňa Šuláková (člen)

Konsolidovaná účetní závěrka
Konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2021 
je sestavena za mateřskou společnost a její dceřiné společ-
nosti („skupina“) – viz bod 6 přílohy. Konsolidovaná účetní 
závěrka je sestavena za období od 1. července 2020 do 31. 
prosince 2021 (dále také „rok 2021“).

Změny v obchodním rejstříku
V roce 2021 byly provedeny následující změny v obchodním 
rejstříku mateřské společnosti:

Nový zápis: člen dozorčí rady:
• Táňa Šuláková
• Milan Smutný (zapsáno 6. ledna 2021)

Nový výmaz: člen dozorčí rady:
• Ing. Vítězslav Kotrs (vymazáno 6. ledna 2021)
• Jana Šufajzlová (vymazáno 12. ledna 2022)

2.  Způsob a metody konsolidace

Způsob konsolidace
Pro sestavení účetní závěrky konsolidačního celku byl použit 
přímý způsob konsolidace.

Metody konsolidace
Účetní závěrky společností konsolidačního celku jsou kon-
solidovány podle konsolidačních metod s ohledem na 
stupeň vlivu mateřské společnosti. Účetní závěrky společ-
ností, u nichž uplatňuje mateřská společnost rozhodující 
vliv, a jsou významné, jsou konsolidovány metodou plné 
konsolidace. 

Metoda plné konsolidace zahrnuje položky rozvahy, vý-
kazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu 
o změnách ve vlastním kapitálu z účetních závěrek konso-
lidovaných účetních jednotek v plné výši, po případném 
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vyloučení všech významných vzájemných transakcí mezi 
jednotkami uvnitř konsolidačního celku, jejich přetřídění 
a úpravách do rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o pe-
něžních tocích a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu 
konsolidující účetní jednotky.

Postup konsolidace
Konsolidace byla provedena na úrovni mateřské společ-
nosti bez vytvoření jednotlivých dílčích celků a všechny 
konsolidované účetní jednotky byly zahrnuty plnou meto-
dou konsolidace. V účetních závěrkách konsolidovaných 
účetních jednotek bylo provedeno přetřídění a úpravy 
položek dle principů vyhlášených v konsolidačních 
pravidlech. 

Při sestavení konsolidované rozvahy, konsolidovaného vý-
kazu zisku a ztráty a konsolidovaného přehledu o peněžních 
tocích se vylučují vzájemné operace vztahující se k prode-
jům zásob, dlouhodobého majetku a služeb v rámci konso-
lidačního celku, pokud se jedná o významné částky.

Konsolidační rozdíl vzniklý při nové akvizici je rovnoměrně 
odpisován do nákladů nebo výnosů po dobu maximálně 20 
let. Konsolidační rozdíl se zúčtovává do položky zúčtování 
kladného konsolidačního rozdílu nebo zúčtování záporného 
konsolidačního rozdílu na vrub nákladů, resp. ve prospěch 
výnosů z běžné činnosti.

Goodwill vznikl jako rozdíl mezi oceněním obchodního 
závodu (nebo jeho části) nabytého převodem nebo pře-
chodem za úplatu či vkladem nebo oceněním majetku 
a závazků v rámci přeměn obchodní korporace s výjimkou 
změny právní formy, a souhrnem individuálně přeceněných 
složek majetku snížených o převzaté dluhy.

Odpisy goodwillu jsou prováděny v případě kladné hodnoty 
na vrub nákladů, v případě záporné hodnoty ve prospěch 
výnosů.

Při konsolidaci se vylučuje vliv přijatých a vyplacených di-
vidend nebo podílů na zisku mezi mateřskou společností 
a ovládanými a řízenými společnostmi.

Položky uvedené v konsolidované účetní závěrce, které jsou 
nebo byly původně vyjádřeny v cizí měně, byly přepočteny 
na českou korunu (měnu, v níž je sestavená konsolidovaná 
účetní závěrka) kursem platným ke dni, ke kterému je sesta-
vována konsolidovaná účetní závěrka.

Konsolidované účetní jednotky, které nesestavují řád-
nou účetní závěrku k datu 31. prosince 2021, poskytly po-
žadované údaje ve formě mezitímních účetních výkazů 
a dalších informací požadovaných konsolidující účetní 
jednotkou. 

3.  Obecné účetní zásady, účetní 
metody a jejich změny a odchylky

Tato konsolidovaná účetní závěrka je připravena v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Mini-
sterstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podni-
kateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví ve znění 
platném pro rok 2021 (dále jen vyhláška). 

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena za předpokladu 
nepřetržitého trvání skupiny. 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících ko-
runách českých (Kč), není-li uvedeno jinak. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v po-
řizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací 
ceně do 20 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do 
nákladů v roce jeho pořízení.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje 
přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené 
s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti 
v ovládaných osobách a osobách pod podstatným vlivem 
a dluhové cenné papíry, u nichž má skupina záměr a schop-
nost držet je do splatnosti, a ostatní dlouhodobé cenné pa-
píry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr 
skupiny.  Dlouhodobý finanční majetek dále zahrnuje po-
skytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry mezi ovládanými 
a ovládajícími osobami a účetními jednotkami pod pod-
statným vlivem a jiné poskytnuté dlouhodobé zápůjčky. 

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. 
Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s poří-
zením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, 
burzám.

Zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací 
cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací po-
platky při dopravě a dopravné za dodání. Úbytek materiálu 
je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány 
skutečnými vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady 
vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, 
které se vztahují k výrobě. Do přímých nákladů se zahrnuje 
pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů 
a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou 
výrobou. Úbytek nedokončené výroby a hotových výrobků 
je oceňován standardními cenami.
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METODY A DOBY ODPISOVÁNÍ PODLE SKUPIN MAJETKU

Majetek Metoda Doba odpisování

Stavby Lineární 40–50 let

Hardware (servery, projektory apod.) (do 1 mio. 3 roky, nad 1 mio. 5 let) Lineární 3–5 let

Nábytek Lineární 5 let

Automobily (do 1 500 tis. Kč) Lineární 4 roky

Automobily (nad 1 500 tis. Kč) Lineární 6 let

Zabezpečovací zařízení Lineární 5 let

Patenty a ostatní nehmotná aktiva (know-how) Lineární 6 let

Software Lineární 3 roky

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Lineární 15 let

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (20–40 tis. Kč) Lineární 2 roky

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0-60 tis. Kč) Lineární 2 roky

Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací 
cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací 
poplatky při dopravě a dopravné za dodání do skladu. 
Úbytek zboží je oceňován metodou váženého aritmetic-
kého průměru. 

Stanovení opravných položek a rezerv
Dlouhodobý hmotný majetek
Skupina tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému 
majetku na základě porovnání zůstatkové hodnoty budov 
a pozemků s jejich zpětně získatelnou hodnotou. Tvorba 
a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku 
a ztráty v položce „Úpravy hodnot v provozní oblasti“. 

Pohledávky
Skupina stanoví opravné položky k pochybným pohledáv-
kám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých 
zákazníků a věkové struktury pohledávek. Tvorba a zúčto-
vání opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty 
v položce „Úpravy hodnot v provozní oblasti“.

Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění 
použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena 
zásob snížená o náklady spojené s prodejem.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým záso-
bám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena 
na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě indivi-
duálního posouzení zásob.

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve vý-
kazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot v provozní 
oblasti“.

Rezervy
Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni 
tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za uply-
nulý kalendářní rok (tj. k 31. prosinci) a průměrných mzdo-
vých nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

V případě, že mají zaměstnanci nárok na roční nebo na jiné 
ročně vyplácené bonusy, je k rozvahovému dni zaúčtovaná 
rezerva na odměny zaměstnanců v plné výši mzdových ná-
kladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění.

Rezervu na daň z příjmů vytváří skupina vzhledem k tomu, 
že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku 
stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním 
období skupina rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou da-
ňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené 
zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je 
vykázána v položce „Stát – daňové pohledávky“.

Přepočty cizích měn
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých 
korunách v kurzu platnému ke dni jejich vzniku.

Konsolid
ova

ná
 účetní zá

věrka

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni 
přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného 
ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny 
ve výsledku hospodaření do finančních nákladů nebo fi-
nančních výnosů.

Deriváty
Derivát je finanční nástroj, který splňuje následující 
podmínky:
• jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně 

úrokové sazby, ceny cenného papíru, ceny komodity, 
měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hod-
nocení (ratingu) nebo indexu, resp. v závislosti na jiné 
proměnné (tzv. podkladovém aktivu),

• ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je za-
ložena podobná reakce na změny tržních podmínek, 
vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční 
investici,

• bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od sjed-
nání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než 
u spotové operace. 

Deriváty jsou vykázány v rozvaze v reálné hodnotě. Kladné 
reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v aktivech v po-
ložce „Jiné pohledávky“. Záporné reálné hodnoty derivátů 
jsou vykázány v závazcích v položce „Jiné závazky“. Reálná 
hodnota finančních derivátů se stanovuje jako současná 
hodnota očekávaných peněžních toků plynoucích z těchto 
transakcí.

Zajištění reálné hodnoty
Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány 
jako zajištění reálné hodnoty, se účtují do finančních ná-
kladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hod-
noty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se za-
jišťovaným rizikem.

Zajištění peněžních toků
Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány 
jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu 
a v rozvaze se vykazují prostřednictvím oceňovacích rozdílů 
z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se 
účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů.

Deriváty k obchodování
Deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány 
v rozvaze v reálných hodnotách. Zisky a ztráty ze změny re-
álných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v po-
ložkách „Ostatní finanční výnosy“, resp. „Ostatní finanční 
náklady“.

Najatý majetek
Skupina účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasin-
gové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. 
Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět 
leasingu zařazen do majetku skupiny v kupní ceně.

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

Náklady v hodnotě nižší než 5 tis. Kč se časově nerozlišují 
a účtují se v roce jejich vynaložení.

Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze 
změny stavu odložené daně.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového 
základu s použitím daňové sazby platné v první den účet-
ního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi 
účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších 
dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané 
daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový 
závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li 
pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdo-
bích uplatněna.

Klasifikace závazků
Skupina klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankov-
ních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti 
je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako 
krátkodobé.

Dotace / Investiční pobídky
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího nezpochybnitel-
ného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů 
se účtuje do provozních výnosů. Dotace přijatá na pořízení 
dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení 
a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku 
snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

Použití odhadů
Při přípravě účetní závěrky používá vedení skupiny odhady 
a stanovuje předpoklady, které mají vliv na uplatnění účet-
ních postupů a na výši majetku, závazků, výnosů a nákladů 
vykázaných v účetní závěrce. Tyto odhady a předpoklady 
vycházejí z historických zkušeností a různých dalších fak-
torů, které jsou považovány za přiměřené k datu sestavení 
účetní závěrky, a používají se v situaci, kdy účetní hodnoty 
majetku a závazků nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů 
nebo kdy existuje nejistota při uplatnění jednotlivých účet-
ních politik. Skutečné výsledky se mohou od odhadů lišit. 

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Úpravy 
účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou 
tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného 
účetního období, nebo v období revize a budoucích obdo-
bích, pokud revize ovlivňuje současné i budoucí období.
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4. Změna účetního období

Vedení společnosti rozhodlo o změně účetního období 
tak, aby hospodářský rok začínal vždy 1. ledna a končil 
31. prosince téhož roku a odpovídal tak skupinovému hos-
podářskému roku. Účetní závěrka k 31. prosinci 2021 je se-
stavena za 18 měsíců, tedy údaje ve Výkazu zisku a ztráty 
a v Přehledu o peněžních tocích nejsou srovnatelné s údaji 
za minulé období. 

5. Změna účetních metod a postupů

V období od 1. července 2020 do 31. prosince 2021 ne-
došlo k žádným významným změnám účetních metod 
a postupů.

6. Vymezení konsolidačního celku

V běžném účetním období se staly součástí konsolidačního 
celku společnosti D3Soft s.r.o. (CZ), D3Soft Future s.r.o. (CZ), 
D3Soft BIG SE (CZ), AW Solution s.r.o. (CZ), Prytanis a.s. (CZ), 
Powerstream (CZ) a Mainstream Technologies s.r.o. (CZ), 
OPAL Informatika d.o.o., SAOP DOO NOVI SAD, SAOP d.o.o. 
Zagreb.

K 1. červenci 2021 došlo k fúzi společností SAOP Računalni-
štvo d.o.o, MIT Informatika d.o.o., OPAL Informatika d.o.o. 
Nástupnickou společností je společnost SAOP.

V prosinci roku 2021 došlo k prodeji společnosti JET ERP 
Betriebsgesellschaft mbH třetím stranám. Prodejní cena 
činila 168 mil. Kč.

ÚČETNÍ JEDNOTKY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

Obchodní firma Sídlo Podíl na vlastním 
kapitálu

Metoda 
konsolidace

MATEŘSKÁ SPOLEČNOST

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava, Brno -- --

OVLÁDANÉ A ŘÍZENÉ SPOLEČNOSTI

Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava, Slovensko 100 % Plná

SAOP Računalništvo d.o.o Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter při Gorici 100 % Plná

SAOP DOO NOVI SAD Slobodana Bajića 10, Novi Sad 21 000, Serbia 100 % Plná

SAOP d.o.o. Zagreb Puževa ulica 13, Zagreb 100 00, Hrvatska 100 % Plná

D3Soft, s.r.o. Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava 100 % Plná

D3Soft Future s.r.o. Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava 100 % Plná

D3Soft BIG SE Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava 100 % Plná

AW Solutions s.r.o. Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8 100 % Plná

Prytanis a.s. Jundrovská 618/31, Komín, 624 00 Brno 100 % Plná

Powerstream a.s. Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4 100 % Plná

Mainstream Technologies s.r.o. Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4 100 % Plná

Dotykačka Holding a.s. Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 58,50 % Plná

Dotykačka ČR s.r.o. Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 58,50 % Plná

Dotykačka Polska Sp. z o.o. Grzybowska 87, 00-844 Warszaw 58,50 % Plná

Dotypay s.r.o. Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno 58,50 % Plná

Smart software s.r.o. Závodu míru 435/40, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 58,50 % Plná

Markeeta Slovensko, s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava - Ružinov 58,50 % Plná
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Společnost Solitea, a.s., má ve všech dceřiných společnos-
tech 100% podíl s výjimkou společností Dotykačka Holding 
a.s., Smart software s.r.o., Dotykačka ČR s.r.o., Dotykačka 
Polska Sp. z o.o., MARKEETA Slovensko, s.r.o., a Dotypay s.r.o., 
kde má podíl 58,50 %. Z tohoto důvodu bylo provedeno roz-
dělení vlastního kapitálu těchto konsolidovaných účetních 
jednotek a jejich výsledků hospodaření na podíl připada-
jící ovládající společnosti a podíl menšinových akcionářů. 

Účetní jednotky nezahrnuté do konsolidačního 
celku s odůvodněním tohoto nezahrnutí
Do konsolidačního celku a do konsolidace podle roz-
hodnutí mateřské společnosti nevstoupily níže uvedené 
společnosti, jejichž podíl na úhrnu rozvahy, čistém obratu 
a vlastním kapitálu konsolidačního celku byl nevýznamný 
a zároveň informace nezbytné pro konsolidaci nemohly 
být získány bez zbytečného zdržení nebo nepřiměřených 
nákladů (při posuzování významnosti podílu byly brány 
tyto společnosti jako celek).

V běžném účetním období byly z konsolidace vyloučeny 
tyto dceřiné společnosti:

• CÍGLER SOFTWARE – IPL, s.r.o., 1. máje 97/25, Liberec 3, 
460 01, IČ 250 45 041

• Solitea Pay SK, s.r.o., 28. októbra 7689/2A, Trenčín 911 01, 
IČ 52 528 766

• Solitea West, s.r.o., Drobného 555/49, Ponava, Brno 
602 00, IČ 252 46 241

• P R O V I S s.r.o., Jiráskova 1127, 755 01 Vsetín, IČ 451 95 129
• DotyPOS DE GmbH, Tauentzienstr. 13, 10789 Berlin, 

Germany, ID: DE 321055043  
• Dotypos Analytics s.r.o., Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 

Praha 5, IČ 081 55 402
• D3Soft, Jašíková 2, 821 03 Bratislava, IČ: 35 880 198
• Pay Solutions, a.s., Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, 

IČ: 47 866 233

V účetní závěrce zůstaly podíly v těchto společnostech vy-
kázány v dlouhodobém finančním majetku v pořizovacích 
cenách ve výši 39 624 tis. Kč. 

7. Konsolidační rozdíl

Konsolidační rozdíl v brutto hodnotě k 31. prosinci 2021 ve 
výši 1 788 656 tis. Kč (1 394 872 tis. Kč k 30. 6. 2020), vzniklý při 
akvizicích dceřiných společností Solitea Česká republika, 
a.s., Vema, a.s., SAOP Računalništvo d.o.o., Solitea CDL, a.s., 
Solitea Dynamica, a.s., Solitea Gemma, s.r.o. (CZ), Solitea 
Gemma, s.r.o. (SK), Solitea WBI, s.r.o. (CZ), Solitea WBI, s.r.o. 
(SK) a Solitea BI Experts, s.r.o. (CZ), MIT informatika d.o.o., 
Clever Decision, spol. s r. o., AXIOM PROVIS Int., s.r.o., AXIOM 
Praha spol. s r.o., AXIOM Bratislava, s.r.o., Solitea pay, s.r.o., 
Dotykačka Holding a.s.,  Dotykačka ČR s.r.o., Dotykačka 
Polska Sp. z o.o., Smart software s.r.o., Markeeta Sloven-
sko, s.r.o. a nových akvizic, popsaných v následujícím od-
stavci, je tvořen kladným konsolidačním rozdílem ve výši 

1 803 976 tis. Kč (1 407 103 tis. Kč k 30. 6. 2020) a záporným 
konsolidačním rozdílem ve výši 15 320 tis. Kč (12 231 tis. Kč 
k 30. 6. 2020). 

Přírůstek ve výši 396 873 tis. Kč (v brutto hodnotě) je tvo-
řen kladným konsolidačním rozdílem, který vznikl akvizicí 
společnosti D3Soft, s.r.o., D3Soft Future s.r.o., D3Soft BIG SE, 
AW Solutions s.r.o., Prytanis a.s., Powerstream a.s., Main-
stream Technologies s.r.o. a OPAL Informatika d.o.o. Přírůs-
tek záporného konsolidačního rozdílu ve výši 3 089 tis. Kč 
(v brutto hodnotě) vznikl akvizicí společnosti SAOP DOO 
NOVI SAD a SAOP d.o.o. Zagreb.

Skupina se rozhodla odepisovat konsolidační rozdíl po 
dobu 20 let. Odpis kladného (resp. záporného) konsolidač-
ního rozdílu je vykázán v položce „Úpravy hodnot v pro-
vozní činnosti“ v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty.

Roční odpis kladného konsolidačního rozdílu činí 
115  056  tis  Kč (61 808 tis. Kč k 30. 6. 2020) a oprávky činí 
348 380 tis. Kč (233 456 tis. Kč k 30. 6. 2020). Roční odpis zá-
porného konsolidačního rozdílu činí 1 149 tis. Kč (557 tis. Kč 
k 30.  6.  2020) a oprávky činí 11 239 tis. Kč (10 091 tis. Kč 
k 30. 6. 2020).

Netto hodnota kladného konsolidačního rozdílu je vyčís-
lena ve výši 1 455 596 tis. Kč (1 173 647 tis. Kč k 30. 6. 2020) 
a netto hodnota záporného konsolidačního rozdílu byla 
vyčíslena ve výši 4 081 tis. Kč   (2 140 tis. Kč k 30. 6. 2020).
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8.  Dlouhodobý nehmotný  
a hmotný majetek

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Software
Ostatní  

ocenitelná  
práva

Nedokončený  
dl. nehmotný  

majetek a zálohy
Goodwill

Jiný  
dl. nehmotný 

majetek
Celkem 

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2020 263 075 4 584 17 641 39 694 3 504 328 498

Přírůstky 53 448 4 288 65 785 -- -- 123 521 

Úbytky −43 861 −30 −1 099 -- −3 173 −48 163 

Dopad akvizic 33 317 -- 1 732 100 -- 35 149 

Přeúčtování 1 961 −1 961 -- -- -- -- 

Kurzový rozdíl −3 723 −2 −140 -- -- −3 865 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 304 217 6 879 83 921 39 794 331 435 140 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2020 −224 375 −3 811 -- −39 694 −1 858 −269 738

Odpisy −46 589 −549 -- −13 −29 −47 180

Úbytky 43 573 432 -- -- 1 591 45 596

Dopad akvizic −26 906 -- -- −10 -- −26 916

Přeúčtování -- -- -- -- -- -- 

Kurzový rozdíl 3 520 1 -- -- -- 3 521 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 −250 777 −3 927 -- −39 717 −296 −294 717

Zůstatková hodnota 1. 7. 2020 38 700 773 17 641 -- 1 646 58 760

Zůstatková hodnota  31. 12. 2021 53 440 2 952 83 921 77 35 140 425

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Software
Ostatní  

ocenitelná  
práva

Nedokončený  
dl. nehmotný  

majetek a zálohy
Goodwill

Jiný  
dl. nehmotný 

majetek
Celkem 

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2019 233 193 4 569 76 39 694 1 968 279 500

Přírůstky 26 706 -- 17 565 -- 1 526 45 797 

Úbytky −46 757 −423 -- -- −181 −47 361 

Dopad akvizic 49 933 438 -- -- 191 50 562 

Přeúčtování -- -- -- -- -- -- 

Kurzový rozdíl -- -- -- -- -- -- 

Konečný zůstatek k 30. 6. 2020 263 075 4 584 17 641 39 694 3 504 328 498 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2019 −223 246 −3 588 -- −39 694 −1 937 −268 465

Odpisy −18 936 −227 -- -- −45 −19 207 

Úbytky 45 916 424 -- -- 181 46 521 

Dopad akvizic −28 110 −420 -- -- −57 −28 587 

Přeúčtování -- -- -- -- -- -- 

Kurzový rozdíl -- -- -- -- -- -- 

Konečný zůstatek k 30. 6. 2020 −224 375 −3 811 -- −39 694 −1 858 −269 738 

Zůstatková hodnota 1. 7. 2019 9 948 981 76 -- 30 11 035

Zůstatková hodnota 30. 6. 2020 38 700 773 17 641 -- 1 646 58 760 
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DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Pozemky  
a stavby

Stroje  
a zařízení

Ostatní  
dl. hmotná  

aktiva

Oceňovací  
rozdíl  

k nabytému 
majetku

Posk. zálohy  
a nedok.  

dl. hmotný 
majetek

Celkem 

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2020 14 107 196 729 16 497 56 113 9 378 292 824 

Přírůstky 1 010 64 362 9 008 -- 7 786 82 166

Úbytky −5 244 −30 555 −13 560 -- -- −49 359

Dopad akvizic -- 27 804 1 063 -- -- 28 867

Přeúčtování -- 9 273 -- -- −9 273 --

Kurzový rozdíl −858 −2 245 −741 -- −7 −3 851

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 9 015 265 368 12 267 56 113 7 884 350 647

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2020 −1 682 −123 599 −12 824 −13 085 -- −151 190 

Odpisy −1 143 −44 299 −3 556 −5 309 -- −54 307

Oprávky k úbytkům 867 24 437 9 304 -- -- 34 608

Dopad akvizic -- −17 767 −967 -- -- −18 734

Kurzový rozdíl 108 1 351 528 -- -- 1 987

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 −1 850 −159 877 −7 515 −18 394 -- −187 636

Zůstatková hodnota 1. 7. 2020 12 425 73 130 3 674 43 028 9 378 141 634

Zůstatková hodnota  31. 12. 2021 7 165 105 491 4 752 37 719 7 884 163 011

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Pozemky  
a stavby

Stroje  
a zařízení

Ostatní  
dl. hmotná  

aktiva

Oceňovací  
rozdíl  

k nabytému 
majetku

Posk. zálohy  
a nedok.  

dl. hmotný 
majetek

Celkem 

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2019 25 453 175 825 17 503 3 097 1 025 222 903

Přírůstky 2 347 42 103 288 -- 9 305 54 043 

Úbytky -- −47 466 −2 399 -- −2 −49 867 

Dopad akvizic −13 750 25 436 1 105 53 016 -- 65 807 

Přeúčtování -- 950 -- -- −950 -- 

Kurzový rozdíl 57 −119 -- -- -- −62 

Konečný zůstatek k 30. 6. 2020 14 107 196 729 16 497 56 113 9 378 292 824 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2019 −2 643 −125 061 −13 399 −3 032 -- −144 135 

Odpisy −617 −26 091 −357 −3 279 -- −30 344 

Oprávky k úbytkům 1 579 43 629 2 470 -- -- 47 678 

Ztráta ze snížení hodnoty -- −163 -- -- -- −163 

Dopad akvizic -- −16 002 −1 538 −6 775 -- −24 315 

Kurzový rozdíl -- 89 -- -- -- 89 

Konečný zůstatek k 30. 6. 2020 −1 682 −123 599 −12 824 −13 085 -- −151 190 

Zůstatková hodnota 1. 7. 2019 22 810 50 764 4 104 65 1 025 78 768

Zůstatková hodnota 30. 6. 2020 12 425 73 130 3 674 43 028 9 378 141 634 

Skupina nemá dlouhodobý hmotný majetek zatížen zástavním právem.

Přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2021 představovaly především  
nákup aut a IT vybavení a zařazení majetku vlivem nových akvizic. 
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9. Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek
Skupina eviduje dlouhodobý finanční majetek v celkové 
výši 83 700 tis. Kč (17 444 tis. Kč k 30. 6. 2020). Jedná se o po-
díly v dceřiných společnostech ve výši 56 888 tis. Kč, zá-
půjčky a úvěry ovládaným a ovládajícím osobám ve výši 
3 600 tis. Kč, podíly ve společnostech pod podstatným 

vlivem ve výši 1 380 tis. Kč, ostatní dlouhodobé cenné pa-
píry a podíly ve výši 400 tis. Kč a ostatní zápůjčky a úvěry 
ve výši 21 432 tis. Kč. 

Krátkodobý finanční majetek
Skupina neeviduje krátkodobý finanční majetek (0 tis. Kč 
k 30. 6. 2020).

Nedokončená výroba představuje především aktivované ná-
klady související s rozpracovanými zakázkami pro zákazníky.

K 31. 12. 2021 skupina vytvořila opravnou položku k zásobám 
ve výši 13 404 tis. Kč (2 885 tis. Kč k 30. 6. 2020).

11. Investiční pobídky a dotace

Skupina v roce 2021 a 2020 nepřijala žádné investiční po-
bídky ani dotace.

12. Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky skupiny představují zejména 
dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 3 447 tis. Kč 
(4 690 tis. Kč k 30. 06. 2020), pohledávky z obchodních 
vztahů ve výši 3 583 tis. Kč (1 811 tis. Kč k 30. 06. 2020) a jiné 
pohledávky ve výši 6 801 tis. Kč (422 tis. Kč k 30. 06. 2020).

Ostatní dlouhodobé pohledávky tvoří odložená daňová 
pohledávka. 

Skupina neeviduje dlouhodobé pohledávky s dobou splat-
nosti delší než pět let (0 Kč k 30. 6. 2020). 

13. Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky tvoří zejména krátkodobé po-
hledávky z obchodních vztahů ve výši 304 250 tis.  Kč 

(214  273  tis.  Kč k 30. 6. 2020), ze kterých 13 566 tis. Kč 
(51 135 k 30. 6. 2020) představují pohledávky po lhůtě splat-
nosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám byla 
k 31. prosinci 2021 vytvořena ve výši 14 379 tis. Kč (15 737 tis. Kč 
k 30. 6. 2020).

Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 
činí 0 Kč (1 266 tis. Kč k 30. 6. 2020).

Krátkodobé pohledávky tvoří dále krátkodobé poskytnuté 
zálohy ve výši 8 336 tis. Kč (6 144 tis. Kč k 30. 6. 2020). 

Ostatní krátkodobé pohledávky představují především 
pohledávky z titulu daní ve výši 11 464 tis. Kč (14 887 tis. Kč 
k 30. 6. 2020) a dohadné účty aktivní ve výši 5 825 tis. Kč 
(3 392 tis. Kč k 30. 6. 2020)

Jiné pohledávky dosahují výše 6 021 tis. Kč (10 787 tis. Kč 
k 30. 6. 2020).

14. Časové rozlišení aktiv

Časové rozlišení aktiv představují zejména náklady příš-
tích období ve výši 75 333 tis. Kč (55 545 tis. Kč k 30. 6. 2020).  
Náklady příštích období tvoří primárně náklady na nákup 
licencí pro zákazníky, předplatné, pojistné, servisní pod-
pora a nájemné.

10. Zásoby

ZÁSOBY  (v tis. Kč)

k 30. 6. 2020 k 31. 12. 2021

Materiál 212 245

Zboží 111 585 69 646

Nedokončená výroba 19 174 41 571

Poskytnuté zálohy na zásoby -- 605

Celkem 130 971 112 067

Konsolid
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15. Deriváty

Skupina neměla k v tomto ani v minulém roce otevřené 
žádné měnové forwardy. 

16. Vlastní kapitál

Pohyby na účtech vlastního kapitálu jsou uvedeny ve vý-
kazu „Přehled o změnách vlastního kapitálu“.

17. Rezervy

Ostatní rezervy zahrnují zejména rezervy na bonusy, rezervu 
na důchody, rezervu na nevybranou dovolenou a rezervu 

na garance. V roce 2021 byla rezerva na daň z příjmů ve výši 
52 342 tis. Kč (34 679 tis. Kč za rok 2020) snížená o zaplacené 
zálohy na daň z příjmů ve výši 43 046 tis. Kč (26 575 tis. Kč za 
rok 2020). Výsledný závazek ve výši 9 296 tis. Kč byl vykázán 
v položce Rezerva na daň z příjmů (výsledný závazek za 
rok 2020 ve výši 8 104 tis. Kč byl vykázán v položce Rezerva 
na daň z příjmů).

Změna stavu rezerv obsahuje tvorbu rezerv daného ob-
dobí, jejich rozpuštění a využití a také efekt akvizic nových 
společností (−3 309 tis. Kč za rok 2021, 2 308 tis. Kč za rok 
2020).

18.Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky představují zejména jiné závazky ve 
výši 31 043 tis. Kč (2020 – 9 251 tis. Kč), kde jsou nesplacené 
části kupní ceny investic do dlouhodobého finančního ma-
jetku ve výši 22 325 tis. Kč (6 000 tis. Kč k 30. 6. 2020). 

Ostatní dlouhodobé závazky představují především zá-
vazky z titulu odložené daně ve výši 2 261 tis. Kč (890 tis. Kč 
k 30. 6. 2020) a závazky z obchodních vztahů 2 800 tis. Kč 
(0 tis. Kč k 30. 6. 2020).

Skupina neeviduje dlouhodobé závazky s dobou splatnosti 
delší než pět let (0 Kč k 30. 6. 2020).

19. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 165 616 tis. Kč 
(93 135 tis. Kč k 30. 6. 2020), ze kterých 6 636 tis. Kč (7 833 tis. Kč 
k 30. 6. 2020) představují závazky po lhůtě splatnosti.

Daňové závazky vůči státu jsou zahrnuty ve výši 40 548 tis. Kč 
(27 042 tis. Kč k 30. 6. 2020).

Závazky vůči zaměstnancům a závazky ze sociálního za-
bezpečení a zdravotního pojištění činí celkem 121 715 tis. Kč 
(88 710 tis. Kč k 30. 6. 2020).

Jiné závazky jsou tvořeny zejména krátkodobými závazky 
z titulu nesplacených částí kupní ceny investic ve výši 
170 389 tis. Kč (47 520 tis. Kč k 30.6.2020).  

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba představují 
půjčky ze strany akcionářů ve výši 283 649 tis. Kč (2020 – 
– 176 829 tis. Kč). Změna stavu těchto závazků je v konsoli-
dovaném přehledu o peněžních tocích vykázána na řádku 
B.3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám. 

Krátkodobé finanční výpomoci představují půjčky od 
fyzických osob a nespřízněných společností ve výši 
80 000 tis. Kč (2020 – 17 000 tis. Kč). 

REZERVY  (v tis. Kč)

Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Celkem

Zůstatek k 01. 07. 2020  8 104 41 709 49 813

Změna stavu 1 192 11 412 12 604

Zůstatek rezerv k 31. 12. 2021 9 296 53 121 62 417

Zůstatek k 01. 07. 2019 -- 28 599 28 599

Změna stavu 8 104 13 110 21 214

Zůstatek rezerv k 30. 06. 2020 8 104 41 709 49 813
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20. Závazky k úvěrovým institucím

Skupina k 31 prosinci 2021 eviduje závazek vůči úvěrovým 
institucím ve výši 1 619 tis. Kč (0 tis. Kč k 30. 6. 2020), přičemž 
1 134 tis. Kč představuje krátkodobou část splatnou do jed-
noho roku a 485 tis. Kč je splatných do pěti let.

Dne 22. 12. 2021 byla uzavřena rámcová smlouva o poskyt-
nutí víceměnového dlouhodobého bankovního financo-
vání s rámcem 63 500 tis. EUR a 165 750 tis. Kč k financování 
budoucího strategického rozvoje a refinancování poskyt-
nutých půjček.  K 31. 12. 2021 nebylo z tohoto úvěrového 
rámce čerpáno.

21. Časové rozlišení pasiv

Časové rozlišení pasiv ve výši 314 416 tis. Kč (272 377 tis. Kč 
k 30. 6. 2020) představují zejména výnosy příštích období ve 
výši 278 934 tis. Kč (256 919 tis. Kč k 30. 6. 2020) a výdaje příš-
tích období ve výši 35 482 tis. Kč (15 459 tis. Kč k 30. 6. 2020). 
Výnosy příštích období tvoří výnosy z poplatků za užívání 
softwaru, za údržbu systémů a poskytované služby.

22. Informace o tržbách

23. Výkonová spotřeba

Výkonová spotřeba zejména zahrnuje položku služeb ve 
výši 881 895 tis. Kč (469 098 tis. Kč za rok 2020) a dále náklady 
na prodané zboží a spotřebu materiálu a energie ve výši 
311 258 tis. Kč (219 005 tis. Kč za rok 2020). 

Nejvýznamnějšími položkami služeb jsou zejména pora-
denské služby v celkové výši 361 902 tis. Kč (IT poradenství, 
subdodavatelské služby a vývojářské služby v celkové 
výši 231 245 tis. Kč za rok 2020). Další významné služby 
představují náklady na nájemné a správu budov a na 
marketingové aktivity ve výši 244 686 tis. Kč (107 573 tis. Kč 
za rok 2020). Ostatní služby v celkové výši 275 307 tis. Kč 
(130 280 tis. Kč za rok 2020) zahrnují zejména manažerská 
a ekonomická poradenství, dále telekomunikační služby 
a náklady na opravy a udržování.

24. Ostatní provozní výnosy a náklady

Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní výnosy činí 29 767 tis. Kč (17 762 tis. Kč za 
rok 2020), ze kterých 9 867 tis. Kč (4 877 tis. Kč za rok 2020) 
představují tržby z prodaného majetku. 

Ostatní provozní náklady
Ostatní provozní náklady činí 51 592 tis. Kč (26 540 tis. Kč 
za rok 2020), které vznikly zejména z důvodu tvorby rezerv 
v provozní oblasti, odpisem pohledávek, prodejem dlou-
hodobého majetku či nákladů na pojištění.

25. Ostatní finanční výnosy a náklady

Ostatní finanční výnosy v hodnotě 35 923 tis. Kč (16 893 tis. Kč 
za rok 2020) jsou tvořeny převážně kurzovým ziskem ve výši 
32 584 tis. Kč (11 000 tis. Kč za rok 2020).

Ostatní finanční náklady ve výši 48 273 tis. Kč (28 621 tis. Kč 
za rok 2020) vznikly primárně z titulu kurzových ztrát v hod-
notě 41 838 tis. Kč (27 178 tis. Kč za rok 2020).

ROZPIS TRŽEB SKUPINY Z PRODEJE ZBOŽÍ, VÝROBKŮ A SLUŽEB Z BĚŽNÉ ČINNOSTI (v tis. Kč)

Tržby 2020 2021

PRODEJ VÝROBKŮ A SLUŽEB 1 489 739 2 835 170

V tuzemsku 891 506 1 862 799

V zahraničí 598 233 972 371

PRODEJ ZBOŽÍ 260 785 365 862

V tuzemsku 153 826 277 026

V zahraničí 106 959 88 836

Celkem 1 750 524 3 201 032
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INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM (v tis. Kč)

2020 2021

Povinný audit 2 445 2 300

Jiné ověřovací služby  -- --

Daňové poradenství  -- --

Celkem 2 445 2 300

26.  Informace o odměnách 
statutárním auditorům

27.  Zaměstnanci a členové řídících, 
kontrolních a správních orgánů

ZAMĚSTNANCI A ČLENOVÉ ŘÍDICÍCH, KONTROLNÍCH A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ (v tis. Kč)

Průměrný 
přepočtený počet

Mzdové 
náklady

Zák. soc. zabezpe-
čení a zdrav. 

pojištění

Ostatní osobní 
náklady Celkem

2021

Zaměstnanci 1 117 1 208 533 357 785 31 768 1 598 009

Vedoucí pracovníci* 30 75 177 18 582 1 533 95 293

Celkem 1 147 1 283 710 372 006 37 585 1 693 302

2020

Zaměstnanci 931 619 161 185 705 17 078 821 944

Vedoucí pracovníci* 44 61 946 15 183 1 327 78 456

Celkem 975 681 106 200 888 18 406 900 400

* Mzdové náklady u členů řídících, kontrolních a správních orgánů představují odměny členům těchto orgánů z důvodu jejich funkce.

Odměny členům řídících, kontrolních či správních orgánů 
z důvodu jejich funkce jsou vypláceny na základě řádně 
uzavřených a schválených smluv.

Skupina nemá závazky vůči bývalým členům řídících, kon-
trolních či správních orgánů z penzijního titulu. 

28. Daň z příjmů

Splatná
Splatná daň z příjmů zahrnuje daň za zdaňovací období 
končící k 31. 12. 2021 ve výši 52 342 tis. Kč (34 673 tis. Kč za 
rok 2020).

Odložená
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 3i) byla 
pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % 
(2020 – 19 %). U zahraničních společností byla použita sazba 
daně platná v dané zemi. Skupina eviduje odloženou da-
ňovou pohledávku netto ve výši 357 tis. Kč. K 30. 6. 2020 
vykazovala skupina odloženou daňovou pohledávku ve 
výši 641 tis. Kč. Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty ob-
sahuje náklad z titulu změny stavu odložené daně ve výši 
263 tis. Kč (5 456 tis. Kč za rok 2020).
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29.  Informace o transakcích  
se spřízněnými stranami

Vztahy Skupiny s členy řídících, kontrolních a správních or-
gánů a s dalšími spřízněnými stranami uvádí následující 
tabulka:

30. Najatý majetek

Finanční leasing
Skupina je smluvně zavázána platit leasingové splátky 
za finanční leasing dopravních prostředků a IT vybavení 
následovně: 

Operativní pronájem
Skupina má uzavřené smlouvy týkající se nájmu ne-
movitosti a automobilů. Celkové náklady souvise-
jící s těmito smlouvami za rok 2021 činily 130 816 tis. Kč 
(2020 – 52 664 tis. Kč). 

31. Výzkum a vývoj

Skupina v roce 2021 vynaložila náklady na výzkum a vývoj 
ve výši 134 070 tis. Kč  (92 779 tis. Kč k 30. 6. 2020). 

32. Závazky nevykázané v rozvaze

Skupina k 31. prosinci 2021 měla uzavřenou záruční smlouvu 
mezi Solitea Slovensko a.s., Solitea a.s. a Tatra bankou a.s., 
která souvisí s úvěrovou smlouvou ze dne 22. 12. 2021 do 
výše 165 750 tis. Kč a 63 500 tis. EUR. K 30. 6. 2020 skupina 
neevidovala žádné podrozvahové položky.

Skupina neměla k 31. 12. 2021 ani k 30. 6. 2020 žádné jiné vý-
znamné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, s výjim-
kou závazků vyplývajících ze smluv uvedených v bodě 30.

33. Přehled o peněžních tocích

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou pe-
něžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, 
že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na 
bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění 
může být spolehlivě určeno a která mohou být snadno 
přeměněna v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních 

VZTAHY SKUPINY S ČLENY ŘÍDICÍCH, KONTROLNÍCH A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ (v tis. Kč)
A S DALŠÍMI SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 

Akcionáři Ost. spřízněné strany Akcionáři Ost. spřízněné strany

2020 2020 2021 2021

Výnosy -- 3 564 -- 7 708

Náklady 4 174 10 332 -- 10 397

Pohledávky -- 9 -- --

Závazky 180 871 742 -- 283 649

LEASINGOVÉ SPLÁTKY ZA FINANČNÍ LEASING DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ (v tis. Kč)

Leasingové  
splátky celkem

Zaplaceno 
k 31. 12.

Splatnost  
do 1 roku

Splatnost  
od 1 do 5 let

Splatnost   
v následujících 

letech

2021 – Osobní vozy 2 241 -- 783 1 458 --

2021 – IT vybavení 8 3 1 4 --

2020 – Osobní vozy 2 697 2 697 -- -- --

Konsolid
ova

ná
 účetní zá

věrka

prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního 
období následující:

ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ  
NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

(v tis. Kč)

2020 2021

Peněžní prostředky v pokladně 2 243 1 732

Peněžní prostředky na účtech 349 685 570 447

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 351 928 572 179

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou me-
todou a je součást účetní závěrky jako samostatný vý-
kaz. Peněžní toky z provozních, investičních nebo finanč-
ních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích 
nekompenzované.

34. Významné následné události

Společnost schválila 23. 5. 2022 projekt fúze sloučením 
k  1.  1. 2022 společností ve skupině D3Soft a společnosti 
AW  Solutions, s.r.o. Nástupnickou společností bude 
Solitea, a.s. Účinnost fúze sloučením nastane k 1. 7. 2022 
s právními účinky k 1. 1. 2022.

Nástupnická společnost:
Solitea, a.s., IČO 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Brno 

Zanikající společnosti:
• D3Soft s.r.o., IČO 259 00 595, se sídlem Ocelářská 2969/12, 

Vítkovice, Ostrava 
• D3Soft Future s.r.o., IČO 278 56 631, se sídlem Ocelářská 

2969/12, Vítkovice, Ostrava 
• D3Soft BIG, SE, IČO 020 35 766, se sídlem Ocelářská 

2969/12, Vítkovice, Ostrava 
• AW Solutions, s.r.o., IČO 107 05 546, se sídlem Sokolská 

695/115b, Karlín, Praha 8

K 29. 4. 2022 se společnost stala 100% vlastníkem podílu ve 
společnosti TECHNISERV IT, spol. s r.o. a ten vlastní 100 % 
TECHNISERV IT SOFTWARE DEVELOPMENT, spol. s r.o. a 18 % 
v InQool, a.s.

Dále společnost dokoupila zbývající část podílu ve společ-
nosti P R O V I S s.r.o. a stala se tak jejím jediným vlastníkem.

Vedení společnosti posoudilo dopady válečného konfliktu 
na Ukrajině a došlo k závěru, že z něj pro společnost nevy-
plývají žádná významná rizika.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení Skupiny 
známy žádné další významné následné události, které by 
ovlivnily účetní závěrku k 31. prosince 2021.

Sestaveno dne: 21. července 2022

Martin Cígler  
předseda představenstva
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Výkazy individuální 
účetní závěrky

AKTIVA (v tis. Kč)

Označ. Řád.
Běžné účetní období Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1 2 479 144 −382 160 2 096 984 1 501 038

B . Stálá aktiva 2 1 711 680 −375 468 1 336 212 847 560

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  3 225 634 −139 651 85 983 22 805

B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 4 257 −257 -- --

B.I.2. Ocenitelná práva 5 147 721 −138 648 9 073 5 653

B.I.2.1. Software 6 139 822 −133 701 6 121 4 897

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 7 7 899 −4 947 2 952 756

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 8 1 493 −746 747 1 493

B.I.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek

9 76 163 -- 76 163 15 659

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 10 76 163 -- 76 163 15 659

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 208 379 −120 817 87 562 72 347

B.II.1. Pozemky a stavby 12 1 872 −545 1 327 1 761

B.II.1.2. Stavby 13 1 872 −545 1 327 1 761

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 191 146 −115 123 76 023 59 839

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 3 097 −3 078 19 26

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 16 6 634 −2 071 4 563 1 448

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 17 6 634 −2 071 4 563 1 448

B.II.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek

18 5 630 -- 5 630 9 273

B.II.5.1.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

19 83 -- 83 --

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 5 547 -- 5 547 9 273

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 21 1 277 667 −115 000 1 162 667 752 408

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 22 1 275 887 −115 000 1 160 887 750 628

B.III.3. Podíly – podstatný vliv 23 1 380 -- 1 380 1 380

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 24 400 -- 400 400

AKTIVA (v tis. Kč)

Označ. Řád.
Běžné účetní období Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

C. Oběžná aktiva 25 714 041 −6 692 707 349 600 382

C.I. Zásoby 26 47 904 −236 47 668 27 357

C.I.1. Materiál 27 242 −76 166 160

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 28 36 007   -- 36 007 15 776

C.I.3. Výrobky a zboží 29 11 655 −160 11 495 11 421

C.I.3.2. Zboží 30 11 655 −160 11 495 11 421

C.II. Pohledávky 31 363 089 −6 456 356 633 424 736

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 32 4 034 4 034 89 755

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 33   --   --   -- 34

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 34   --   --   -- 86 795

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 35 2 617   -- 2 617 1 281

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 36 1 417   -- 1 417 1 645

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 37 1 417   -- 1 417 102

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 38   --   --   -- 1 543

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 39 359 055 −6 456 352 599 334 981

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 137 381 −6 456 130 925 163 131

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 41 3 047   -- 3 047 1 323

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 42 218 627   -- 218 627 170 527

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 43 2 427   -- 2 427 15 525

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 44 4 912   -- 4 912 2 911

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 45 11 718   -- 11 718 2 770

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 46 199 570   -- 199 570 149 321

C.IV. Peněžní prostředky 47 303 048   -- 303 048 148 289

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 48 633   -- 633 941

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 49 302 415   -- 302 415 147 348

D. Časové rozlišení aktiv 50 53 423   -- 53 423 53 096

D.1. Náklady příštích období 51 52 366   -- 52 366 47 254

D.3. Příjmy příštích období 52 1 057   -- 1 057 5 842

Rozvaha v plném rozsahu
k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

Rozvaha v plném rozsahu
k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika
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Rozvaha v plném rozsahu
k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

Rozvaha v plném rozsahu
k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

PASIVA (v tis. Kč)

Označ. Řád. Běžné účetní období Minulé období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 53 2 096 984 1 501 038

A. Vlastní kapitál 54 957 291 792 901

A.I. Základní kapitál 55 814 000 814 000

A.I.1. Základní kapitál 56 814 000 814 000

A.II. Ážio a kapitálové fondy 57 −908 173 −880 773

A.II.1. Ážio 58 6 128 6 128

A.II.2. Kapitálové fondy 59 −914 301 −886 901

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 60 380 077 380 076

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/−) 61 −28 049 −648

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/−) 62 −1 266 329 −1 266 329

A.III. Fondy ze zisku 63 8 795 8 795

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 64 369 369

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 65 8 426 8 426

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/−) 66 850 877 850 879

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/−) 67 853 902 853 904

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/−) 68 −3 025 −3 025

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/−) 69 191 792    --

B.+C. Cizí zdroje 70 894 189 525 707

B. Rezervy 71 10 121 18 422

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 72    -- 1 560

B.2. Rezerva na daň z příjmů 73    -- 6 943

B.4. Ostatní rezervy 74 10 121 9 919

C. Závazky 75 884 068 507 285

C.I. Dlouhodobé závazky 76 70 900 10 139

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 77    -- 2 007

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 78 2 800    --

C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 79 47 234    --

C.I.8. Odložený daňový závazek 80    -- 890

C.I.9. Závazky – ostatní 81 20 866 7 242

C.I.9.3. Jiné závazky 82 20 866 7 242

PASIVA (v tis. Kč)

Označ. Řád. Běžné účetní období Minulé období

a b c 5 6

C.II. Krátkodobé závazky 83 813 168 497 146

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 84 1 067 243

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 85 78 019 63 928

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 86 351 879 246 888

C.II.8. Závazky ostatní 87 382 203 186 087  

C.II.8.1 Závazky ke společníkům 88    -- 66  

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 89 80 000 17 000

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 90 45 523 40 912

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 91 23 229 24 665

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 92 23 136 23 353

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 93 23 995 13 577

C.II.8.7. Jiné závazky 94 186 320 66 514

D. Časové rozlišení pasiv 95 245 504 182 430

D.1. Výdaje příštích období 96 40 374 19 122

D.2. Výnosy příštích období 97 205 130 163 308
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Výkaz zisku a ztráty
druhové členění za období 

1. července 2020 do 31. prosince 2021

Výkaz zisku a ztráty
druhové členění za období 

1. července 2020 do 31. prosince 2021

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

Označ. Řád. Běžné účetní období

a b c 1

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 1 679 867

II. Tržby za prodej zboží 2 253 973

A. Výkonová spotřeba 3 704 205

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 176 701

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5 34 280

A.3. Služby 6 493 224

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/−) 7 −20 231

C. Aktivace (−) 8 −59 720

D. Osobní náklady 9 1 057 794

D.1. Mzdové náklady 10 779 356

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 278 438

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 254 101

D.2.2. Ostatní náklady 13 24 337

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 41 587

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 40 932

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 16 40 932

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 17 655

III. Ostatní provozní výnosy 18 16 055

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 19 6 826

III.2. Tržby z prodaného materiálu 20 423

III.3. Jiné provozní výnosy 21 8 806

F. Ostatní provozní náklady 22 16 304

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 4 944

F.2. Prodaný materiál 24 177

F.3. Daně a poplatky 25 2 275

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 26 −1 616

F.5. Jiné provozní náklady 27 10 524

* Provozní výsledek hospodaření (+/−) 28 209 956

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

Označ. Řád. Běžné účetní období

a b c 1

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 29 168 878

IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 30 168 878

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 31 31 736

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 32 1 995

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba 33 1 995

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 34 2 863

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 35 10

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 36 2 853

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 37 115 000

J. Nákladové úroky a podobné náklady 38 21 965

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba 39 21 401

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 40 564

VII. Ostatní finanční výnosy 41 32 592

K. Ostatní finanční náklady 42 36 995

* Finanční výsledek hospodaření 43 632

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/−) 44 210 588

L. Daň z příjmů 45 18 796

L.1. Daň z příjmů splatná 46 21 022

L.2. Daň z příjmů odložená (+/−) 47 −2 226

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/−) 48 191 792

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/−) 49 191 792

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 50 2 156 223
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Přehled o peněžních tocích
za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2021 

Přehled o změnách vlastního kapitálu
druhové členění za období od 1. července 2020  

do 31. prosince 2021

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

Obchodní firma a sídlo 

Solitea, a.s. Drobného 555/49, Ponava 

602 00 Brno, Česká republika

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tis. Kč)

Označ. Běžné účetní období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 148 289

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

Z. Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním 209 956

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 36 316

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 40 622

A.1.2. Změna stavu: −696

A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 7

A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti −703

A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv −1 882

A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace −1 728

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 246 272

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 107 465

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních dohadných účtů a časového rozlišení 31 984

A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních dohadných účtů a časového rozlišení 95 792

A.2.3. Změna stavu zásob −20 311

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 353 737

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků −869

A.4. Přijaté úroky 2 863

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období −20 619

A.6. Ostatní finanční příjmy a výdaje −4 998

A.7. Přijaté podíly na zisku 1 995

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 332 109

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1. Nabytí stálých aktiv −561 535

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku −55 499

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku −68 944

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku −437 092

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 175 704

B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 6 826

B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 168 878

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti −385 831

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti 208 480

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 1

C.2.1 Zvýšení základního kapitálu, ážia event. fondů ze zisku 1

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 208 481

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 154 759

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 303 048

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tis. Kč)

Základní  
kapitál Ážio

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Oceňovací 
rozdíly z přec. 

majetku  
a závazků

Rozdíly  
z přeměn 

obchodních 
korporací

Ostatní  
rezervní  

fondy

Zůstatek k 1. 7. 2020 814 000 6 128 380 076 −648 −1 266 329 369

Změna oceňovacích rozdílů -- -- -- −27 401 -- --

Zaokrouhlení -- -- 1 -- -- --

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2021 814 000 6 128 380 077 −28 049 −1 266 329 369

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Statutární  
a ostatní  

fondy

Nerozdělený zisk 
nebo neuhrazená 

ztráta minulých let 
(+/−)

Jiný výsledek 
hospodaření 
minulých let

Výsledek 
hospodaření 

běžného účetního 
období

Celkem

Zůstatek k 1. 7. 2020 8 426 853 904 -3 025 -- 792 901

Změna oceňovacích rozdílů -- -- -- -- −27 401

Zaokrouhlení -- −2 -- -- −1

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- 191 792 191 792

Zůstatek k 31. 12. 2021 8 426 853 902 -3 025 191 792 957 291
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Příloha v účetní závěrce
nekonsolidovaná

1. Charakteristika hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti
Solitea, a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, 
která sídlí v Brně, Drobného 555/49, Česká republika, identi-
fikační číslo 015 72 377. Společnost byla zapsána do obchod-
ního rejstříku Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 
7072, oddíl B. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 
• Správa vlastního majetku
• Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vlastníci společnosti
Akcionáři společnosti s podílem nad 20 % k 31. prosinci 2021 
jsou:
• LIGELTA HOLDINGS LTD se sídlem Kyriakou Matsi, 16, 

EAGLE HOUSE 8. posch., Agioi Omologites, 1082, Nikósie, 
Kyperská republika, podíl ve výši 72,7 %

• CSW Holding s.r.o. se sídlem Brno, Drobného 555/49, 
PSČ 602 00, Česká republika, podíl ve výši 20,1 %

V roce končícím 31. prosince 2021 byly provedeny změny 
v zápisu do obchodního rejstříku:
• Došlo k zápisu projektu fúze k 1. 7. 2020

Členové představenstva 
a dozorčí rady k 31. prosinci 2021

Členové představenstva:  
• Martin Cígler (předseda)
• Michal Rybovič (místopředseda)
• Tomáš Loukota (člen)
• Petr Franc (člen)
• Dipl. Ing. Martin Kudrna, MBA (člen)
• Ing. Jan Tomíšek (člen)

Členové dozorčí rady:
• Ing. Michal Máčel, CSc. (předseda)
• Milan Smutný (člen)
• Táňa Šuláková (člen)

V průběhu sledovaného období došlo ke změně členů do-
zorčí rady. Dne 6. ledna 2021 byla zapsáno odvolání z funkce 
člena dozorčí rady Ing. Vítězslava Kotrse a novým členem 
se stal Milan Smutný.

Společnost nesestavuje výroční zprávu, protože příslušné 
informace hodlá zahrnout do konsolidované výroční 
zprávy.

Společnost následně sestaví konsolidovanou účetní zá-
věrku v souladu s českou účetní legislativou.

Společnost je mateřskou společností skupiny Solitea a při-
ložená účetní závěrka je připravena jako nekonsolidovaná. 

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních 
jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní 
jednotka patří, sestavuje společnost LIGELTA HOLDINGS LTD 
se sídlem v Kyperské republice.

2.  Obecné účetní zásady, účetní 
metody a jejich změny a odchylky

Tato individuální účetní závěrka je připravena v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Mini-
sterstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pod-
nikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále 
jen vyhláška). 

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého 
trvání společnosti.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován 
v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizo-
vací ceně do 20 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek 
v pořizovací ceně do 20 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je 
účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

METODY A DOBY ODPISOVÁNÍ PODLE SKUPIN MAJETKU

Majetek Metoda Doba odpisování

Stavby Lineární 40–50 let

Hardware (servery, projektory apod.) (do 1 mio. 3 roky, nad 1 mio. 5 let) Lineární 3–5 let

Nábytek Lineární 5 let

Automobily (do 1 500 tis. Kč) Lineární 5 let

Automobily (nad 1 500 tis. Kč) Lineární 6 let

Zabezpečovací zařízení Lineární 5 let

Patenty a ostatní nehmotná aktiva (know-how) Lineární 6 let

Software Lineární 3 roky

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Lineární 15 let

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (20–40 tis. Kč) Lineární 2 roky

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (20–60 tis. Kč) Lineární 2 roky

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje 
přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené 
s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

Odepisování majetku je zahájeno v měsíci následujícím po 
uvedení do užívání. Všechny odpisy jsou účtovány měsíčně, 
včetně drobného majetku. 

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce 
„Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku – trvalé“.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku 
zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do 
nákladů.

Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové 
účasti v ovládaných osobách a osobách pod podstat-
ným vlivem a dluhové cenné papíry, u nichž má společ-
nost záměr a schopnost držet je do splatnosti, a ostatní 
dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku 
pořízení není znám záměr společnosti.  Dlouhodobý fi-
nanční majetek dále zahrnuje poskytnuté dlouhodobé 
zápůjčky a úvěry mezi ovládanými a ovládajícími oso-
bami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem 
a jiné poskytnuté dlouhodobé zápůjčky. 

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací 
ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související 

s pořízením, například poplatky a provize makléřům, po-
radcům, burzám.

Majetkové účasti v ovládaných osobách a osobách pod 
podstatným vlivem jsou k rozvahovému dni oceňovány po-
řizovací cenou a v případě dočasného snížení realizova-
telné hodnoty příslušné účasti je tvořena opravná položka.

Podíly v ovládaných společnostech pořízené v cizí měně 
jsou přepočteny na CZK ke dni účetní závěrky kursem ČNB 
a kursový rozdíl je vykázán v položce vlastního kapitálu – 
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

Peněžní prostředky 
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na 
bankovních účtech. V rámci skupiny Solitea byl zaveden 
systém využívání volných peněžních prostředků jednotli-
vých společností skupiny v rámci systému tzv. „cash pool“. 
Vzhledem k charakteru tohoto systému jsou prostředky 
vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto sys-
tému k datu účetní závěrky v rozvaze vykázány v polož-
kách „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovláda-
jící osoba“, případně „Krátkodobé závazky – ovládaná 
nebo ovládající osoba“ a změna stavu těchto prostředků 
je vykázána v přehledu o peněžních tocích v položce „Zá-
půjčky a úvěry spřízněným osobám“, případně „Změna 
stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z fi-
nanční oblasti“.
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Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně 
denní kurz ČNB. 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v čes-
kých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni 
přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného 
ČNB. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty 
jsou zachyceny ve výsledku hospodaření do finančních 
nákladů nebo finančních výnosů.

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

Náklady v hodnotě nižší než 5 tis. Kč se časově nerozlišují 
a účtují se v období jejich skutečného vynaložení.

Společnost časově rozlišuje výnosy do období, kam ča-
sově spadají na denní/měsíční bázi, pokud to lze a má 
to smysl. 

Společnost rozlišuje výnosy do období, kam časově spa-
dají s přesností minimálně na měsíc, pokud je to možné, 
s přesností na dny (zejména časové rozlišení produktu 
s obchodním názvem iDoklad).

Bonusy dodavatelů za prodané licence jsou vykázány 
v období, v němž je bonus z prodeje dodavatelem při-
znán. Ve výkazu zisku a ztráty jsou bonusy vykázány jako 
ostatní provozní výnosy.

Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně 
a ze změny stavu odložené daně.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového 
základu s použitím daňové sazby platné v první den účet-
ního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů 
mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně 
dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím 
očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém 
budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, 
je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních 
obdobích uplatněna.

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 rozvaho-
vému dni.

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

Klasifikace závazků
Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, ban-
kovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splat-
nosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, 
jako krátkodobé.

Stanovení opravných položek

Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohle-
dávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti 
svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Tvorba 
a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu 
zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot pohledávek“.

Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění 
použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena 
zásob snížená o náklady spojené s prodejem.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým 
zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je 
tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na zá-
kladě individuálního posouzení zásob.

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve 
výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot zásob“.

Zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací 
cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací 
poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního 
areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou FIFO. 

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány 
skutečnými vlastními náklady (na základě kalkulace vý-
roby), které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu, 
popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují 
k výrobě. Do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací 
cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další 
náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výro-
bou. Úbytek nedokončené výroby a hotových výrobků je 
oceňován standardními cenami.

Zásoby zboží jsou evidovány v pořizovacích cenách. Poři-
zovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skla-
dovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do 
skladu. Úbytek zboží jsou oceňován metodou FIFO, v pří-
padě některých druhů zboží aritmetickým průměrem.

Rezervy
Společnost tvoří rezervu na nevybranou dovolenou, re-
zervu na bonusy, rezervu na daň z příjmu, případně 
rezervu na ostatní očekávaná rizika, která jsou k datu 
účetní závěrky dostatečně kvantifikována. 

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni 
tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané 
účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně 
nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle 
jednotlivých zaměstnanců.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem 
k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází 
okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následu-
jícím účetním období společnost rezervu rozpustí a za-
účtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené 
zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je 
vykázána v položce Stát – daňové pohledávky.

Dále společnost tvoří rezervu na nevyplacené bonusy.

Výzkum a vývoj
Náklady na výzkum jsou vynaloženy za účelem získání 
zcela nových technických znalostí, které mohou vést k bu-
doucímu zlepšení výrobků nebo celých procesů, pro něž 
však není dosud stanoveno jejich ekonomické využití. Tyto 
náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, 
ve kterém byly vynaloženy. 

Náklady vynaložené na vývoj představují transformaci 
nových technických znalostí či metod na nové nebo pod-
statně kvalitnější výrobky a výrobní procesy. Tyto náklady 
jsou účtovány na účet nedokončeného nehmotného ma-
jetku. Po dokončení vývojové fáze jsou následně aktivo-
vány a odepisovány jako nehmotný majetek vytvořený 
vlastní činností. Náklady na vývoj, které nesplňují výše 
uvedené podmínky se účtují do výkazu zisku a ztráty v ob-
dobí, ve kterém byly vynaloženy. 

Najatý majetek
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje 
leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu tr-
vání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti od-
kupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti 
v kupní (reprodukční) ceně.

Srovnatelnost údajů s minulým obdobím
K 1. 7. 2020 došlo k fúzi společnosti Solitea a níže uvede-
ných dceřiných společností. Nástupnickou společností se 
stala Společnost Solitea, a.s., zároveň došlo k prodloužení 
účetního období z 12 na 18 měsíců. Z toho důvodu nejsou 
uváděny srovnatelné údaje za minulé období, s výjimkou 
údajů v Rozvaze. Údaje za minulé období v Rozvaze byly 
převzaty ze Zahajovací rozvahy k 1. červenci 2020.

Nástupnická společnost:
• Solitea, a.s., IČO 01572377, se sídlem Drobného 555/49, 

Brno
 
Zanikající společnosti:
• Byznys software, s.r.o., IČO 186 08 001, se sídlem Žižkova 

708, Příbram II
• Altus software s.r.o., IČO 616 81 202, se sídlem Sokolovská 

695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8
• Solitea Dynamica, a.s., IČO 262 21 322, se sídlem Vídeňská 

181/102i, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
• Solitea Gemma, s.r.o., IČO 607 10 772, se sídlem Vídeňská 

181/102i, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
• Solitea Business Solutions s.r.o., IČO 649 46 274, se sídlem 

Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8
• Solitea BI Experts, s.r.o., IČO 282 63 901, se sídlem Masa-

rykova 412/32, Brno – město, 60200
• Allieto, s.r.o., IČO 067 34 502, , se sídlem Masarykova 

412/32, Brno – město, 60200
• Solitea CDL, a.s., IČO 631 48 439, se sídlem Klíšská1810/31, 

Ústí nad Labem centrum, 400 01
• Solitea Česká republika, a.s., IČO 255 68 736, se sídlem 

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno
• Solitea WBI, s.r.o., IČO 040 98 501, se sídlem Drobného 

555/49, Ponava, 602 00 Brno
• Vema,a.s., IČO 262 26 511, se sídlem Okružní 871/3a, Lesná, 

638 00 Brno
• Clever Decision, spol. s r.o., IČO 274 28 761, se sídlem So-

kolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8
• AXIOM PROVIS, Int., s.r.o., IČO 440 05 351, se sídlem Pod 

Vrškem 5360, 760 01 Zlín
• AXIOM Praha spol. s r.o., IČO 493 59 568, se sídlem Vod-

nická 390/39, 149 00 Praha 4 – Újezd
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3.  Dlouhodobý nehmotný a hmotný 
majetek

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Nehmotné 
výsledky 

vývoje 
Software

Ostatní 
ocenitelná 

práva 

Ostatní 
dlouhodobý 

nehmotný 
majetek 

Nedokončený 
dlouhodobý 

nehmotný 
majetek 

Celkem 2021

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek 257 133 407 5 155 2 243 15 659 156 721 

Přírůstky 0 5 696 2 744 0 60 504 68 944 

Úbytky 0 −31 0 0 0 −31 

Přeúčtování 0 750 0 −750 0 0 

Konečný zůstatek 257 139 822 7 899 1 493 76 163 225 634 

OPRÁVKY

Počáteční zůstatek 257 128 510 4 399 750 0 133 916 

Odpisy 0 5 217 548 0 0 5 765 

Oprávky k úbytkům 0 −30 0 0 0 −30 

Přeúčtování 0 4 0 −4 0 0 

Konečný zůstatek 257 133 701 4 947 746 0 139 651 

Zůstatková hodnota 1. 7. 2020 0 4 897 756 1493 15 659 22 805 

Zůstatková hodnota 31. 12. 2021 0 6 121 2 952 747 76 163 85 983 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Stavby 
Samost.  

movité věci  
a soubory 

Ostatní  
dlouhodobý 

hmotný  
majetek 

Oceňovací 
rozdíl 

k nabytému 
majetku 

Nedokončený 
dlouhodobý 

hmotný  
majetek 

Poskytnuté 
zálohy na dl. 

hmotný  
majetek 

Celkem 2021 

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek 1 872 156 306 3 103 3 097 9 273 0 173 651 

Přírůstky 0 46 338 3 531 0 5 547 83 55 499 

Úbytky 0 −20 771 0 0 0 0 −20 771 

Přeúčtování 0 9 273 0 0 −9 273 0 0 

Konečný zůstatek 1 872 191 146 6 634 3 097 5 547 83 208 379 

OPRÁVKY

Počáteční zůstatek 111 96 467 1 655 3 071 0 0 101 304 

Odpisy 434 34 007 416 7 0 0 34 864 

Oprávky k úbytkům 0 −15 351 0 0 0 0 −15 351 

Přeúčtování 0 0 0 0 0 0 0 

Konečný zůstatek 545 115 123 2 071 3 078 0 0 120 817 

Zůstatková hodnota 1. 7. 2020 1 761 59 839 1 448 26 9 273 0 72 347 

Zůstatková hodnota 31. 12. 2021 1 327 76 023 4 563 19 5 547 83 87 562 

Společnost nevlastní majetek neuvedený v rozvaze.
 
Společnost nezískala žádný majetek bezúplatně. 

Společnost nezahrnula do ocenění dlouhodobého ne-
hmotného majetku úroky. Hlavní součást nehmotného 
majetku tvoří software vytvořený vlastní činností. V účet-
ním období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021 společnost vynaložila 
náklady na vývoj dalšího softwaru ve výši 60 504 tis. Kč, 
které aktivovala jako nedokončený dlouhodobý majetek. 
Na vývoji společnost dále pokračuje.

Za období 1. července 
do 31. prosince 2021

Společnost nezískala žádný majetek bezúplatně. 

Společnost má dlouhodobý hmotný majetek zatížen zá-
stavním právem k datu závěrky ve výši 10 211 tis. Kč ve pro-
spěch úvěrující banky a dále 10 400 tis. Kč ve prospěch 
dodavatele z titulu dodavatelského úvěru.

Společnost nezahrnula do ocenění dlouhodobého hmot-
ného majetku úroky. 

Společnost účtuje pomocí časového rozlišení nakoupený 
nábytek v budově Rustonka. Tento nákup je časově roz-
lišen na 84 měsíců – tj. doba po kterou je uzavřena ná-
jemní smlouva. Evidence majetku a jeho sledování je na 
účtu 381200. Rozpouštění do nákladů je pomocí účtu 501230 
a měsíčně je takto účtována 1/84. 
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4.  Finanční majetek

PŘEHLED O POHYBU DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU (v tis. Kč)

Podíly – ovládaná  
nebo ovládající osoba

Podíly –  
podstatný vliv

Ostatní  
dlouhodobé cenné 

papíry a podíly
Celkem 2021

Zůstatek k 1. 7. 2020 750 628 1 380 400 752 408

Přírůstky 581 122 0 0 581 122

Úbytky −31 141 0 0 −31 141

Přecenění −24 722 0 0 −24 722

Přeúčtování 0 0 0 0

Zůstatek k 31. 12. 2021 1 275 887 1 380 400 1 277 667

Přírůstkem dlouhodobého finančního majetku v roce 2021 
je koupě 100% podílů na skupině společností D3Soft, dále 
100% na společnost AW Solution, s.r.o.,  na skupině Power-
stream, a.s.,  na společnosti PRYTANIS a.s. a 64% podíl ve 
společnosti Pay Solutions, a.s. Přírůstek je také tvořen 
příplatkem mimo základní kapitál do Solitea SK ve výši 
28 651 tis. Kč a příplatkem mimo základní kapitál do spo-
lečnosti Pay Solutions, a.s. ve výši 18 645 tis. Kč. 

Úbytkem dlouhodobého f inančního majetku 
v roce 2021 je prodej podílů ve společnostech JET ERP 

Betriebs-gesellschaft mbH. Výnosy z prodeje podílu ve 
výši 168 878 tis. Kč. jsou prezentovány v pozici Výnosy 
z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba. Související 
náklady ve výši 31 736 tis. Kč jsou prezentovány v pozici 
Náklady vynaložené na prodané podíly.

Společnost vytvořila k datu závěrky k finanční investici ve 
skupině Dotykačka opravnou položku ve výši 115 000 tis. Kč 
(2020–0 tis. Kč).

Výnosy z podílů byly k 31. prosinci 2021 ve výši 1 995 tis. Kč.

Vykázané hodnoty se týkají významných společností 
skupiny. Mimo výše uvedené společnost eviduje podíl 
ve společnosti Solitea West, s.r.o., P R O V I S s.r.o. a Pay 
Solutions, a.s., jejich hodnota aktiv zanedbatelná. V rámci 
dlouhodobého finančního majetku společnost eviduje 
pořízené cenné papíry ve výši 400 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek
K 31. 12. 2021 ani k 1. 7. 2020 společnost neeviduje žádný krát-
kodobý finanční majetek. 

5. Pohledávky a závazky 

a)  Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 
137 381 tis. Kč (k 1. 7. 2020 – 168 932 tis. Kč), ze kterých 
31 608 tis. Kč (k 1. 7. 2020 – 30 675 tis. Kč) představují pohle-
dávky po lhůtě splatnosti. Společnost tvořila k 31. prosinci 
2021 opravné položky k pohledávkám ve výši 6 456 tis. Kč 
(k 1. 7. 2020 ve výši 5 801 tis. Kč).

  Společnost eviduje dlouhodobé pohledávky – ovládaná 
nebo ovládající osoba v hodnotě 0 tis. Kč (k 1. 7. 2020 – 
86 795 tis. Kč jedná se o pohledávky dle smluv o převodu 
obchodních podílů ve společnosti Solitea WBI, s.r.o. a So-
litea Gemma, s.r.o.).

  Jiné pohledávky v hodnotě 199 570 tis. Kč (k 1. 7. 2020 
– 149 321 tis. Kč) představují zejména krátkodobé po-
hledávky z titulu přeprodeje podílů mezi společností 

a dceřinou společností Solitea Slovensko, a.s. před fúzí  
k 1. 7. 2020 bývalých dceřiných společností Axiom Slo-
vakia s.r.o., WBI, s.r.o., Solitea CDL, s.r.o., Gemma, s.r.o.

b)  Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 
78  019  tis.  Kč (k 1. 7. 2020 – 63 928 tis. Kč), ze kterých 
8 627 tis. Kč (k 1. 7. 2020 – 0 tis. Kč) představují závazky po 
lhůtě splatnosti. 

  Pohledávky a závazky vůči spřízněným osobám jsou 
uvedeny v bodě 12.

c)  Společnost eviduje jiné krátkodobé závazky v hodnotě 
186 320 tis. Kč (k 1. 7. 2020 – 66 514 tis. Kč) – jedná se o ne-
úročené závazky s dobou splatnosti do jednoho roku, 
zejména o nesplacené části kupní ceny investic do 
dlouhodobého finančního majetku dle smluv o prodeji 
a koupi podílů ve společnostech PRYTANIS a.s., Power-
stream, a.s. a Solitea WBI, s.r.o.

d)   Dlouhodobé závazky – ovládaná ovládající osoba za-
hrnují nesplacenou část půjčky od dceřiné společnosti 
SAOP d.o.o. ve výši 47 234 tis. Kč, u níž došlo k prodloužení 
splatnosti před koncem roku 2021. Splatnost půjček je 
v roce 2023. 

e)   Jiné dlouhodobé závazky zahrnují závazky vůči býva-
lým vlastníkům nově akvírovaných společností s dobou 
splatnosti delší než jeden rok, jejich výše k rozvahovému 
dni činila 20 866 tis. Kč.

Údaje jsou převzaty z neauditovaných výkazů. 

OVLÁDANÉ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A ÚČETNÍ JEDNOTKY POD PODSTATNÝM VLIVEM  
K 31. PROSINCI 2021

(v tis. Kč)

Název a právní forma 
společnosti

SAOP d.o.o. Dotykačka Holding a.s. Powerstream, a.s. Solitea Slovensko, a.s.

Sídlo společnosti
Plzeňská 3217/16 

Smíchov 
150 00 Praha 5

Plzeňská 3217/16 
Smíchov 

150 00 Praha 5

Hvězdova 1734/2c
Nusle

140 00 Praha 4

Plynárenská 7/C
Bratislava 821 09

Datum účetní závěrky 31. 12. 2021 31. 12. 2021 31. 12. 2021 31. 12. 2021

Podíl v % 100 58,5% 100% 100%

Aktiva celkem 195 101 479 028 47 841 302 712

Vlastní kapitál 134 194 476 573 47 816 40 481

Základní kapitál a kapit. fondy 12 380 481 240 2 000 28 091

Fondy ze zisku 1 467 0 0 413

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let 86 537 −2 916 45 888 −1 092

Zisk/ztráta běžného roku 33 785 −1 751 −72 13 069

OVLÁDANÉ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A ÚČETNÍ JEDNOTKY POD PODSTATNÝM VLIVEM  
K 31. PROSINCI 2021

(v tis. Kč)

Název a právní forma 
společnosti

D3Soft BIG, SE D3Soft Future s.r.o. D3Soft s.r.o. AW Solutions, s.r.o. PRYTANIS a.s.

Sídlo společnosti
Ocelářská 2969/12 

Vítkovice 
703 00 Ostrava

Ocelářská 2969/12 
Vítkovice 

703 00 Ostrava

Ocelářská 2969/12 
Vítkovice 

703 00 Ostrava

Sokolovská 695/115b 
Karlín 

186 00 Praha 8

Jundrovská 618/31 
Komín 

624 00 Brno

Datum účetní závěrky 31. 12. 2021 31. 12. 2021 31. 12. 2021 31. 12. 2021 31. 12. 2021

Podíl v % 100 100 100 100 100

Aktiva celkem 14 940 11 368 14 216 25 734 13 177

Vlastní kapitál 11 036 6 362 7 616 19 086 7 290

Základní kapitál a kapit. fondy 3 085 220 250 200 2 000

Fondy ze zisku 0 4 022 2 525 0 0

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let 753 1 863 2 926 17 521 5 944

Zisk/ztráta běžného roku 7 198 257 1 915 1 365 −654
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f)   V položce krátkodobé finanční výpomoci jsou vykázány 
krátkodobé půjčky od nespřízněných společností, jejich 
výše k rozvahovému dni činila 80 000 tis. Kč (k 1. 7. 2020 – 
17 000 tis. Kč) tyto půjčky byly k 31. 1. 2022 plně splaceny. 

g)   Časové rozlišení aktivní zahrnuje především náklady 
příštích období, kde společnost účtuje o časovém roz-
lišení licencí, nákladů spojeným s pronájmem kance-
lářských prostor v celkové výši 52 366 tis. Kč (k 1. 7. 2020 
– 47 254 tis. Kč).

h)  Časové rozlišení pasivní obsahuje Výdaje příštích ob-
dobí, které časově rozlišují slevu na nájemném kance-
lářských prostor a neuhrazené úroky z půjček v celkové 
výši 40 374 tis. Kč (k 1. 7. 2020 – 19 122 tis. Kč).

i)   Výnosy příštích období představují výnosy spojené s ak-
tualizacemi poskytovaných softwarů a služeb, které 
budou realizovány v roce 2022, ve výši 205 130 tis. Kč 
(k 1. 7. 2020 – 163 308 tis. Kč).

j)   Dne 22. 12. 2021 byla uzavřena rámcová smlouva o po-
skytnutí víceměnového dlouhodobého bankovního fi-
nancování s rámcem 63 500 tis. EUR a 165 750 tis. Kč k fi-
nancování budoucího strategického rozvoje společnosti 
a refinancování poskytnutých půjček. K 31. 12. 2021 spo-
lečnost z tohoto úvěrového rámce nečerpala. 

  V souvislosti s uzavřenou rámcovou smlouvou o po-
skytnutí víceměnového dlouhodobého bankovního fi-
nancování společnost uzavřela záruční smlouvy s vý-
znamnými dceřinými společnostmi na krytí případného 
plnění z této smlouvy. Záruční smlouvy byly uzavřeny se 
společností Mainstream Technologies, s.r.o. a Solitea 
Slovensko, a.s.

k)  Byla poskytnuta dlouhodobá bankovní záruka společ-
nosti Rustonka Office Park s.r.o. s platností do 31. 3. 2027 
(5 805 tis. Kč).

6. Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti se v roce 2021 a k 1. červenci 
2020 skládal z:
• 14 ks kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících 

na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč 
(slovy: sto tisíc korun českých),

• 1 ks akcie v zaknihované podobě, znějící na jméno, 
o jmenovité hodnotě akcie 99 424 809 Kč (slovy: deva-
desát devět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc osm set 
devět korun českých),

• 8 ks akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, 
o jmenovité hodnotě jedné akcie 28 000 000 Kč (slovy: 
dvacet osm milionů korun českých),

• 8 ks akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, 
o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 600 000 Kč (slovy: 
pět milionů šest set tisíc korun českých),

• 1 ks akcie v zaknihované podobě, znějící na jméno, 
o jmenovité hodnotě akcie 5 575 191 Kč (slovy: pět mi-
lionů pět set sedmdesát pět tisíc sto devadesát jedna 
korun českých)

• 1 kus akcie na jméno, v zaknihované podobě, ve jme-
novité hodnotě této akcie 170 180 000 Kč (slovy: jedno 
sto sedmdesát milionů jedno sto osmdesát tisíc korun 
českých),

• 1 kus akcie na jméno, v zaknihované podobě, ve jme-
novité hodnotě této akcie 40 700 000 Kč (slovy: čtyřicet 
milionů sedm set tisíc korun českých),

• 1 kus akcie na jméno, v zaknihované podobě, ve jmeno-
vité hodnotě této akcie 2 442 00 Kč (slovy: dva miliony 
čtyři sta čtyřicet dva tisíc korun českých),

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v zaknihované podobě, 
ve jmenovité hodnotě této akcie 3 256 000 Kč (slovy: 
tři miliony dvě stě padesát šest tisíc korun českých),

• 273 kusů akcií na jméno, v zaknihované podobě, ve jme-
novité hodnotě této akcie 814 000 Kč (slovy: osm set čtr-
náct tisíc korun českých),

s charakterem účastnických cenných papírů, které nebyly 
přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu 
nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, 
podle zvláštního předpisu.

7. Vlastní kapitál 

Přehled o změnách vlastního kapitálu je samostatnou sou-
částí účetní závěrky.

V roce 2020-2021 nedošlo k příplatkům mimo základní ka-
pitál ani změnám kapitálových fondů.

O rozdělení výsledku hospodaření nebylo k datu sestavení 
účetní závěrky rozhodnuto.

9.  Zaměstnanci a členové řídících, 
kontrolních a správních orgánů

10.  Služby (v tis. Kč) 11. Daň z příjmů

Splatná
Společnost účtovala o rezervě na daň z příjmů právnic-
kých osob ve výši 20 300 tis. Kč proti této rezervě započetla 
zaplacené zálohy ve výši 11 049 tis. Kč (k 1. 2020 – 0 tis. Kč) 
a přeplatky za minulá období ve výši 11 678 tis. Kč a vý-
sledná pohledávka je vykázaná v pozici Stát – daňové 
pohledávky (k 1. 7. 2020 – výsledný závazek byl vykázaný 
v pozici Rezerva na daň z příjmů ve výši 6 943 tis. Kč). 

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně ve výši 
20 300 tis. Kč a upřesnění odhadu daně za předchozí ob-
dobí ve výši 722 tis. Kč.

K 31. prosinci 2021 byla rezerva na daň z příjmů snížena 
o zaplacené zálohy a přeplatky na daň z příjmů ve výši 

22 727 tis. Kč a výsledná pohledávka byla vykázána v po-
ložce Stát – daňové pohledávky.

8.  Rezervy 

REZERVY  (v tis. Kč)

Rezerva na  
nevybranou dovolenou 

Ostatní  
rezervy

Rezerva na  
daň z příjmů 

Zůstatek k 1. 7. 2020 3 328 8 151 6 943 

Tvorba 7 792 2 328 20 300 

Čerpání / rozpouštění −3 328 −8 151 −6 943 

Zůstatek rezerv k 31. 12. 2021 7 792  2 328 20 300 

Zaplacené zálohy na daň z příjmů včetně přeplatků -- -- −22 727

Zůstatek rezerv snížený o zálohy na daň z příjmů  
(k 31. 12. 2021 výsledná daňová pohledávka)

-- -- −2 427

Průměrný přepočtený počet Osobní náklady*

2021 2021

Zaměstnanci 643 1 057 794

Celkem 643 1 057 794

2021

Opravy a údržba 6 320

Cestovné 3 060

Náklady na reprezentaci 1 529 

Nájemné a správa budov 73 229

Marketingové služby 46 941

Telekomunikační služby 8 540

Poradenské služby, audit a účetnictví 16 550

Subdodávky 148 930

Konzultanti 100 017

Licence 39 760

Ostatní 48 348

Celkem 493 224

*  Osobní náklady zaměstnanců zahrnují i mzdy a odměny členů představenstva. Členům kontrolních orgánů nebyly vyplaceny  
žádné odměny z důvodu jejich funkce v letošním ani minulém roce.
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Odložená

Pohledávky Závazky Rozdíl

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Dlouhodobý hmotný majetek -- 1 281 −689 −890 −689 391

Rezervy a opravné položky 3 306 -- -- -- 3 306 --

Odložená daňová pohledávka / (závazek) 3 306 1 281 −689 −890 2 617 391

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2f) byla 
pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % 
(k 1. 7. 2020 – 19 %).

Pohledávky a závazky z prodeje a nákupu zboží a služeb 
jsou zahrnuty v rámci pohledávek a závazků z obchodních 
vztahů popsaných v bodě 5.

Společnost běžně poskytuje služby ovládaným osobám.

Společnost využívá služeb ovládaných a ovládajících osob 
v rámci běžné obchodní činnosti podniku. 

Společnost obdržela podíly na zisku od ovládaných osob 
ve výši 1 995 tis. Kč. 

Zápůjčky přijaté jsou vykázány v krátkodobých závazcích 
a představují zápůjčky od spřízněných stran.

Společnost si spolu s dceřinými společnostmi pronajala 
kancelářské prostory v Praze v objektu „Rustonka“. Tento 
pronájem byl stanoven na dobu 84 měsíců. Smluvní strany 
se dohodly na období tzv. rent – free, které bude od po-
čátku nájmu do 31. 8. 2020, tj. 8 kalendářních měsíců. Tato 
sleva je poskytnuta za předpokladu trvání nájmu mini-
málně do 12/2026. Částka nájmu je lineárně rozpočítána 
na období 84 měsíců a je účtována do nákladů za pomoci 
účtu 383. 

12.  Informace o transakcích  
se spřízněnými stranami

13.  Tržby

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI  

Objem vzájemných transakcí Pohledávky / závazky k 

2021 31. 12. 2021 1. 7. 2020

Prodej zboží a služeb

Akcionáři společnosti -- -- --

Ostatní podniky ve skupině 34 926 3 655 7 221

Nákup zboží a služeb

Akcionáři společnosti -- -- --

Ostatní podniky ve skupině 40 957 2 866 4 530

Zápůjčky poskytnuté

Akcionáři společnosti -- -- --

Ostatní podniky ve skupině 10 3 047 1 323

Zápůjčky přijaté

Akcionáři společnosti -- -- --

Ostatní podniky ve skupině 21 401 351 879 246 888

TRŽBY  (v tis. Kč)

Tržby v tuzemsku Tržby v zahraničí Celkem

2021 2021 2021

Prodej výrobků a služeb 1 424 504 255 363 1 679 867

Prodej zboží 211 892 42 081 253 973

Celkem 1 636 396 297 444 1 933 840

V roce 2021 a 2020 neobdrželi členové řídících, kontrolních 
a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, 
úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné 
akcie/podíly společnosti.

Společnosti nevznikly do 31. prosince 2021 žádné penzijní 
závazky vůči bývalým členům řídících, kontrolních a správ-
ních orgánů.

14. Ostatní finanční výnosy a náklady 

K datu účetní závěrky společnost vykázala ostatní finanční 
náklady ve výši 36 995 tis. Kč a ostatní finanční výnosy ve 
výši 32 592 tis. Kč, z nichž většinu tvoří kurzové rozdíly spo-
jené s přecenění aktiv a pasiv společnosti k datu účetní 
závěrky.

15.  Informace o odměnách 
statutárním auditorům

Tyto informace jsou uvedeny v příloze konsolidované 
účetní závěrky sestavené za konsolidační celek, ve kterém 
je společnost zahrnuta.

16. Výzkum a vývoj

Společnost ve sledovaném účetním období vynaložila 
náklady na vývoj, které představují transformaci nových 
technických znalostí v oblasti vývoje softwaru ve výši 
134 070 tis. Kč. 

17. Dopad COVID-19

Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická or-
ganizace šíření nákazy koronaviru za pandemii a dne 12. 
března 2020 vyhlásila česká vláda nouzový stav. V reakci 
na potenciálně závažnou hrozbu pro veřejné zdraví, kterou 
COVID-19 představuje, přijaly orgány státní správy České 
republiky opatření k zastavení šíření pandemie. Bylo zave-
deno omezení přeshraničního pohybu lidí, omezení vstupu 
pro cizince a dočasně se uzavřela některá průmyslová od-
větví, přičemž v závislosti na vývoji pandemie postupně 

docházelo k uvolňování těchto opatření včetně ukončení 
nouzového stavu.  

Společnost působí v IT odvětví, jež nebylo významným způ-
sobem ovlivněno pandemií COVID-19, společnost realizo-
vala relativně stabilní tržby, nebo je dokonce i dočasně 
navýšila a nedošlo k přerušení její činnosti ani dodávek 
v průběhu celého dosavadního pandemického období.  

Na základě informací veřejně dostupných posoudilo ve-
dení společnosti možný vývoj pandemie a její předpo-
kládaný dopad na společnost a ekonomické prostředí, 
ve kterém působí, včetně opatření již zavedených českou 
vládou a vládami ostatních zemí, kde sídlí hlavní obchodní 
partneři a zákazníci společnosti a zavedla adekvátní opat-
ření uvnitř společnosti. S cílem zajistit nepřerušený pro-
voz a ochránit likviditu společnosti zavedlo vedení řadu 
opatření. 

Na základě aktuálně veřejně dostupných informací, stáva-
jících klíčových ukazatelů výkonnosti společnosti a s ohle-
dem na přijatá opatření neočekává vedení společnosti 
bezprostřední významný negativní dopad pandemie CO-
VID-19 na společnost a její fungování, finanční situaci a vý-
sledek hospodaření ani v následujících 12 měsících.  

18.  Významné následné  
události – Fúze

Společnost schválila 23. 5. 2022 projekt fúzi sloučením 
k 1. 1. 2022 společností ve skupině D3Soft a společnosti AW 
Solutions, s.r.o. Nástupnickou společností bude Solitea, a.s. 

Účinnost fúze sloučením nastane k 1. 7. 2022 s právními 
účinky k 1. 1. 2022.

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)
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Nástupnická společnost:
• Solitea, a.s., IČO 01572377, se sídlem Drobného 555/49, 

Brno 

Zanikající společnosti:
• D3Soft s.r.o., IČO 259 00 595, se sídlem Ocelářská 2969/12, 

Vítkovice, Ostrava 
• D3Soft Future s.r.o., IČO 278 56 631, se sídlem Ocelářská 

2969/12, Vítkovice, Ostrava 
• D3Soft BIG, SE, IČO 020 35 766, se sídlem Ocelářská 

2969/12, Vítkovice, Ostrava 
• AW Solutions, s.r.o., IČO 107 05 546, se sídlem Sokolská 

695/115b, Karlín, Praha 8

19.  Významné následné  
události – Ostatní

Vedení společnosti posoudilo dopady válečného konfliktu 
na Ukrajině a došlo k závěru, že z něj pro společnost nevy-
plývají žádná významná rizika.

K 29. 4. 2022 se společnost stala 100% vlastníkem podílu ve 
společnosti TECHNISERV IT, spol. s r.o. a ten vlastní 100 % 

TECHNISERV IT SOFTWARE DEVELOPMENT, spol. s r.o. a 18 % 
v InQool, a.s.

 Dále společnost dokoupila zbývající část podílu ve společ-
nosti P R O V I S s.r.o. a stala se tak jejím jediným vlastníkem. 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti 
známy žádné jiné významné následné události, které by 
ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2021.

Sestaveno dne: 29. června 2022

Martin Cígler  
předseda představenstva

Dota-
hujeme
věci do 
konce.
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Zpráva o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou 
osobou a mezi ostatními 
propojenými osobami 
sestavená k 31. 12. 2021

Zpráva je zpracována v souladu s § 82 a násl. zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Údaje zprávy vy-
cházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní do-
klady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Zpráva je 
zpracována za účetní období začínající dnem 1. července 
2020 a končící dnem 31. prosince 2021.

1.  Struktura vztahů mezi ovládající 
osobou a osobou ovládanou a mezi 
ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající 
osobou

1.1. Základní údaje o účetní jednotce
• Název ovládané účetní jednotky: Solitea, a.s.
• Sídlo: Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno
• IČO: 015 72 377
• Právní forma: akciová společnost 
• Zapsaná: u Krajského soudu v Brně spis. značka B 7072
• Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• Datum vzniku společnosti: 10. 4. 2013

1.2. Struktura skupiny Solitea
Grafické schéma skupiny Solitea je uvedeno v příloze č. 1 na 
straně 103 této Zprávy.

Ovládající osoba
• Obchodní firma: LIGELTA HOLDINGS LTD 
• Identifikační číslo: HE 315 086
• Sídlo: Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE 8. posch., Agioi 

Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika

Jiné propojené osoby 
• CÍGLER SOFTWARE - IPL, s.r.o., IČ 250 45 041
• Solitea West, s.r.o., IČ 252 46 241
• Dotypay s.r.o., IČ 255 95 091
• Solitea Pay SK, s.r.o., IČ 52 528 766
• Solitea Slovensko, a.s., IČ 36 237 337
• JET ERP Betriebsgesellschaft m.b.H., IČ 352084x
• SAOP d.o.o, IČ 5383129
• SAOP Croatia
• SAOP Serbia
• P R O V I S s.r.o., IČ 451 95 129
• Dotykačka Holding a.s., IČ 062 70 611
• Dotykačka ČR s.r.o., IČ 062 90 914
• Dotykačka Polska Sp. z o.o., 368504764
• DotyPOS DE GmbH, (Ge), 27/265/50073
• Dotypos Analytics s.r.o., IČ 081 55 402
• Smart software s.r.o., IČ 252 92 498
• MARKEETA Slovensko, s. r. o., IČ 52 346 277
• PRYTANIS a.s., IČ 089 42 625
• Powerstream, a.s., IČ 284 79 637
• Mainstream Technologies, s.r.o., IČ 274 04 978
• AW Solutions, s.r.o., IČ 107 05 546
• D3Soft s.r.o., IČ 259 00 595
• D3Soft Future s.r.o., IČ 278 56 631
• D3Soft BIG, SE, IČ 020 35 766
• D3Soft s.r.o., IČ 35 880 198
• Pay Solutions, a.s., IČ 47 866 233

Ovládající osoba LIGELTA HOLDINGS LTD (IČ: HE 315 086) 
je součástí investičního fondu Sandberg Capital.

2.  Vzájemné vztahy a smlouvy 
a přehled jednání učiněných 
v posledním účetním období, 
která byla učiněna na popud 

nebo v zájmu ovládající osoby 
nebo jí ovládaných osob, pokud se 
takovéto jednání týkalo majetku, 
který přesahuje 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby zjištěného 
podle poslední účetní závěrky

Ovládaná osoba Solitea, a.s. obdržela od ostatních 
propojených osob dividendy ve výši 1 995 tis. Kč. 

Ovládaná osoba Solitea, a.s., uzavřela s ovládající osobou 
smlouvy o zápůjčkách za obvyklých podmínek.

Ovládaná osoba Solitea, a.s., uzavřela s propojenými 
osobami smlouvy o zápůjčkách za obvyklých podmínek.

Ovládaná osoba Solitea, a.s., neuzavřela v průběhu 
posledního období další smlouvy s ovládajícími osobami.  

V průběhu účetního období byla uskutečněna plnění 
a protiplnění mezi ovládanou osobou a propojenými oso-
bami ve skupině. Všechny transakce byly uskutečněny na 
základě platných uzavřených smluv nebo dílčích objed-
návek za obvyklých cenových a obchodních podmínek. 

Ovládaná osoba poskytuje propojeným osobám a jejich 
dceřiným společnostem poradenské služby, marketingo-
vou podporu a zaštiťuje nákup hardware, dále zprostřed-
kovává benefitní program pro zaměstnance ve skupině So-
litea. Ovládaná osoba dále zprostředkovává propojeným 
osobám pronájem kancelářských prostor a služby spojené 
s tímto pronájmem. Tyto transakce byly uskutečněny na 
základě platných uzavřených smluv za obvyklých ceno-
vých a obchodních podmínek.

Ovládaná osoba je správcem skupinového cash-
-poolového účtu pro propojené osoby a jejich dceřiné 
společnosti.

V průběhu účetního období vznikly ovládané osobě výnosy 
z prodeje cenných papírů a podílů v rámci skupiny Solitea 
ve výši 168 878 tis. Kč. 

Jiné právní úkony nebyly učiněny. Z výše uvedeného vztahu 
plyne, že ovládané ani ovládající osobě nevznikla žádná 
újma. 

V průběhu účetního období byla uskutečněna plnění 
a protiplnění mezi ovládanou osobou a propojenými oso-
bami ve skupině. Všechny transakce byly uskutečněny na 
základě platných uzavřených smluv nebo dílčích objed-
návek za obvyklých cenových a obchodních podmínek. 

Vzájemné transakce budou uvedeny v příloze v účetní 
závěrce.

3.  Způsob ovládání a úloha ovládané 
společnosti

Úlohou ovládané osoby je spravovat dlouhodobý finanční 
majetek v jednotlivých společnostech holdingu. Společ-
nost je ovládaná prostřednictvím hlasování na valné 
hromadě. 

4.  Výhody a nevýhody ze vzájemných 
vztahů

Ovládaná osoba dále uvádí, že na základě provedeného 
hodnocení vyplývají výhody ze vztahů mezi výše uvede-
nými osobami. Ovládaná osoba si není vědomá nevýhod 
vyplývajících z výše uvedených vztahů.

Ovládaná osoba současně uvádí, že z výše uvedených 
vztahů pro ni neplynou žádná významná rizika s výjimkou 
běžných obchodních rizik.

5. Prohlášení statutárního orgánu

Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvede-
ných smluv, výše uvedených jiných právních úkonů, ostat-
ních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protipl-
nění žádná újma. Výše přijatých a poskytnutých plnění 
odpovídá poskytnutým a přijatým protiplněním.

Dne: 31. března 2022

Martin Cígler  
předseda představenstva
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Teritoriální
působnost

Ke konci fiskálního roku 2020 měla Solitea pobočky v osmi 
zemích – České republice, Slovensku, Rakousku, Slovinsku, 
Chorvatsku, Srbsku, Německu a Polsku. Prostřednictvím více 
než 30 provozoven obsluhuje zákazníky z 21 států jak v rámci 
Evropské unie, tak i mimo ni. Disponuje širokou sítí obchodních 
a implementačních partnerů.

Německo

Česká republika

Slovinsko

Rakousko

Slovensko

Chorvatsko

Srbsko
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