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Klíčové údaje

Č Á S T K Y  V  T I S .  C Z K 2019 2020 Změna

Tržby 1 363 403 1 792 902 32 %

EBITDA 129 911 156 206 20 %

Osobní náklady 725 102 900 400 24 %

Zisk před zdaněním 27 453 38 202 39 %

Aktiva 1 392 691 2 193 859 58 %

Vlastní kapitál 865 219 1 385 186 60 %

Krátkodobé závazky 246 056 473 807 93 %

Dlouhodobé závazky 70 908 12 676 -82 %

Počet zaměstnanců 743 975 31 %

Údaje jsou uvedeny bez společnosti Dotykačka holding (kterou Solitea vlastní z 58 %) a jejích dcer.
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V minulém roce jsme 
dosáhli tržeb ve výši 

Aktiva naší 
společnosti činí 

Zisk před započtením úroků, 
daní a odpisů dosáhl výše

První společnost, která je 
členem skupiny, vznikla v roce

Nárůst 
tržeb činí

Počet zaměstnanců 
se zvýšil na

Výsledek před 
zdaněním vzrostl o 

Holding Solitea 
je na trhu

tisíc korun

tisíc korun

tisíc korun

 v Rakousku

oproti minulému roku

lidí

za rok

let

1 792 902

2 193 859

156 206

1946

32 %

975

39 %
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Údaje jsou uvedeny bez společnosti Dotykačka holding (kterou Solitea vlastní z 58 %) a jejích dcer.

Události jsou uváděny podle kalendářních let.

1946

Je založena nejstarší společnost skupiny, Data Systems 

Austria, dnes JET ERP Betriebsgesellschaft mbH.

1990

Jen několik dní po sametové revoluci v Československu 

zakládá Martin Cígler firmu CÍGLER SOFTWARE, dnes 

Solitea Česká republika.

2013

CÍGLER SOFTWARE kupuje Altus software a vzniká základ 

budoucího holdingu Solitea.

2014

Vzniká holding Solitea a již měsíc po založení rozšiřuje 

portfolio o řešení pro enterprise segment a HR systémy 

akvizicí společností Aquasoft (dnes Solitea Business 

Solutions) a Vema.

2015

Na jaře Solitea vstupuje na německy hovořící trhy akvi-

zicí společnosti JET ERP Betriebsgesellschaft. V prosinci 

pak posiluje pozici lídra českého trhu ERP systémů náku-

pem tradičního českého výrobce ERP systémů pro SMB, 

společnosti J.K.R. (dnes Byznys software).

2016

Solitea vstupuje na balkánské trhy akvizicí lídra slovin-

ského SMB trhu, společnosti SAOP. Současně začíná 

s prezentací a posilováním vlastní značky, Aquasoft je 

přejmenován na Solitea Business Solutions.

2017

Solitea pokračuje v posilování značky přejmenováním 

CÍGLER SOFTWARE na Solitea Česká republika a J.K.R. 

na Byznys software. Vítězíme v zakázce pro finskou 

celní správu, svým rozsahem jde o historicky nej-

větší export IT technologií z ČR. Dokončujeme akvizici  

společnosti CDL SYSTEM, dnes Solitea CDL, význam-

ného partnera Microsoftu a dodavatele infrastruktur-

ních řešení.

2018

Altus software přechází 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 inteligentních platebních terminálů.

2019

Solitea dokončuje celou řadu významných akvizic 

v České republice, Slovenské republice a v Srbsku, za-

měřených zejména na rozvoj partnerství se společností 

Microsoft a na posílení pozice lídra trhu cloudového 

softwaru pro nejmenší podnikatele. Dceřiná společnost 

Byznys software obhájila pozici nejlepšího zaměstna-

vatele ČR v kategorii středních firem. Konsolidovaný 

obrat skupiny poprvé překračuje 1,3 miliardy Kč.

2020

Solitea prošla zásadní restrukturalizací v rámci pří-

pravy 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. Ná-

kupem společností AXIOM PROVIS Int. a Clever Deci-

sion posiluje svoji pozici nejvýznamnějšího českého 

partnera Microsoftu v oblasti podnikových řešení. 

Nákupem společností Dotykačka a Smart software 

se Solitea stává lídrem českého trhu pokladních sys-

témů. Společnosti se podařilo úspěšně zvládnout si-

tuaci 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 %).
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Pandemie koronaviru covid-19 mění ekonomický 
svět. Mění i věci, které jsme dosud považovali 
za neměnné. V několika posledních dekádách 
neexistovala influence, která by společnost 
změnila více, a řada významných světových 
ekonomik uzavřela druhé čtvrtletí roku 2020 
s rekordním propadem. Další vývoj je dnes jen 
obtížně předvídatelný a dopady pandemie 
určitě budou mít zásadní vliv na některé naše 
zákazníky. Krize ale může být i příležitostí. 
Pandemie proměňuje svět IT, zákazníci se lock-
downu brání prací z domova a potřebují vyřešit 
podporu souvisejících procesů. Tyto požadavky 
akcelerují význam cloudu jako řešení, které 
umožňuje řídit společnost odkudkoliv. A díky naší 
silné orientaci na cloudová řešení a dlouhodobé 
snaze o porozumění potřebám našich zákazníků 
se daří v těchto těžkých dobách i Solitei.
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Fiskální rok 2020 byl rokem rekonstrukce vnitřní struktury 

Solitey v České a Slovenské republice a přípravou na 

fúzi, jejímž rozhodným dnem byl v obou zemích 1. čer-

venec 2020. V České republice fúzovalo 15 společností, 

z větších dcer se fúze neúčastnila pouze Dotykačka Hol-

ding a  její dceřiné společnosti. Na Slovensku se fúze 

účastní šest společností. Solitea rovněž změnila svou 

vnitřní strukturu, která se nově člení na 4 divize: Small 

Business, Medium-sized Business, Payrol & Human Re-

sources a Enterprise & Public. Sjednocení našich aktivit 

v Česku a na Slovensku zjednoduší řízení společnosti, 

zefektivní vnitrofiremní procesy a umožní rychleji sdí-

let know-how a vnitřní synergie. Navenek se stáváme 

větším, respektovanějším a čitelnějším partnerem pro 

všechny zákazníky a dodavatele.

Fúze, která svým rozsahem na česko-slovenském IT trhu 

nemá ekvivalent, zaujala celou řadu kvalitních mana-

žerů, kteří svoje další působení spojili právě se Soliteou. 

Díky tomu se nám v průběhu fiskálního roku podařilo 

vytvořit management board a nastavit si vnitrofiremní 

procesy tak, že jsme se vyvarovali většiny negativ, které 

fúze společností s sebou nesou, zejména v oblasti lid-

ských zdrojů a slučování rozdílných vnitrofiremních kul-

tur. Lidem, kteří se procesu fúze aktivně účastnili s nad-

standardním nasazením, za to patří velké poděkování.

Solitea a její dceřiné společnosti ve fiskálním roce 2020 

dosáhly 31% zvýšení tržeb oproti fiskálnímu roku 2019. 

EBITDA i přes rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje, 

nákladům na stěhování v Praze, Brně i Bratislavě a ná-

kladům spojeným s fúzí vzrostla o 34 % na 179,4 mil. Kč. 

Růst společnosti byl nejen organický, ale byl i výrazně 

ovlivněn strategickými akvizicemi. Za výbornými vý-

sledky stojí také rychlá reakce na pandemii covidu-19, 

spojená s akcelerací výnosů z nových cloudových služeb.

Silný růst ve všech 
segmentech našich řešení

Solitea jako dodavatel vlastního softwaru má vysoký 

tržní podíl a povědomí o značce v České republice, na 

Slovensku a v balkánském regionu. Díky akvizicím spo-

lečností Axiom, CDL, Clever Decision, Dynamica a WBI 

patříme k největším partnerům Microsoftu v Česku 

a jsme lídrem trhu MS Dynamics na Slovensku. Akvizicí 

společnosti Gemma jsme se stali regionálním lídrem 

trhu výrobního softwaru Infor. 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 ře-

šení a dnes se díky tomu v regionech své působnosti 

dostává do čela trhu. Obě naše cloudová řešení pro 

cílový segment živnostníků a malých společností do-

sáhla dvouciferného růstu. Minimax, distribuovaný ve 

Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku, zvýšil výnosy o 14,5 % na 

3,136 mil. eur a dále posílil pozici lídra slovinského trhu. 

iDoklad v roce 2020 dosáhl výnosů 35 mil. Kč. Meziročně 

se navíc v České republice i na Slovensku o 19 % zvýšil 

počet jeho zákazníků – k 30. červnu 2020 měl iDoklad 

přes 275 000 otevřených účtů a 24 500 platících zákaz-

níků. Velkého růstu jsme dosáhli i v oblasti HR cloudo-

vých řešení poskytovaných společností Vema. Více než 

20% nárůstu dosáhla služba V4 Cloud a 18% nárůst vy-

kázal outsourcing mezd.

Velmi úspěšní jsme opět byli i v segmentu on-premise 

ERP systémů, které tvoří velkou část výnosů Solitey. Vy-

soké prodeje systémů Byznys, Vario, Money S4, Money S5 

a iCenter jsou i přes pokles světových ekonomik akcele-

rovány zejména vysokou úrovní služeb poskytovaných 

zákazníkům, kteří pak naše produkty a řešení rádi do-

poručují dál.

V retailu a POS jsme výrazně rostli až do počátku pan-

demie covidu-19, kdy se tato část našich aktivit stala 

jediným postiženým segmentem. Lockdown a související 

odklad startu změn zákonů o registračních pokladnách 

v Polsku, Česku i na Slovensku vedly k tomu, že výnosy 

v tomto segmentu byly o 9 % pod plánovanými. V březnu 

a dubnu byl propad tržeb výrazný a teprve před let-

ními prázdninami se začal blížit očekávaným výnosům. 

V České republice Solitea obsluhuje přes 25 000 POS 

zákazníků, což z nás dělá s velkým náskokem lídra na 

tomto trhu. 

V oblasti produktů Microsoft Dynamics 365 Solitea vý-

razně spolupracovala s mezinárodní skupinou Kion 

Group a zejména s její částí Linde Material Handling 

(MH), která je jedním ze světových výrobců vidlicových 

vysokozdvižných vozíků a skladové techniky. Spolupráce 

je založena na dodávkách ekonomického informač-

ního systému Microsoft Dynamics 365 Business Central 

včetně integrovaného řešení MD Truck, které bylo vyvi-

nuto přímo pro potřeby skupiny Linde MH. V roce 2020 

byl proveden upgrade řešení pro Linde MH Slovensko, 

úspěšně byla ukončena implementace řešení pro Linde 

MH Irsko a byl zahájen projekt implementace pro Linde 

Vilicar Slovinsko. Dodávané řešení je průběžně dopl-

ňováno dalšími produkty Microsoft Eco systému, jako 

je Business Intelligence, Dynamics 365 for Sales apod. 

Kromě výše zmíněných projektů probíhá významná 
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podpora a rozvoj ekonomického informačního systému 

ve společnosti Linde MH Česká republika. Solitea de-

monstruje spoluprací se skupinou Linde MH schopnost 

poskytovat úspěšně své služby a podporovat dodávaná 

řešení v silně konkurenčním mezinárodním prostředí.

V oblasti Dynamics 365 F&O jsme získali a implemento-

vali řešení konsolidace, eliminace a kontrolingu u vý-

znamného hráče na slovenském i mezinárodnímu trhu – 

společnosti GGE, která patří k předním slovenským 

energetickým skupinám investujícím do různých oblastí 

energetického průmyslu od výroby a distribuce až po 

dodávku energií. Ve skupině se nachází firmy nejen ze 

Slovenska, ale také z Polska a České republiky. Řešení 

postavené na Dynamics 365 F&O a Power BI umožňuje 

zákazníkovi sjednotit datovou základnu přibližně 35 spo-

lečností ve skupině vybavených různými informačními 

systémy a navíc i automatizovat procesy konsolidace 

a eliminace. Významnou součástí projektu je i kontroling, 

který je při takovém počtu firem značně náročný. Projekt 

bude pokračovat implementacemi v dalších oblastech 

ERP systému.

Na českém trhu všichni známe top značky v oboru au-

tomotive a finančních služeb. Jedná se o taková jména, 

jako jsou Mercedes (Mercedes-Benz Cars Česká re-

publika s.r.o.) a UniCredit leasing CZ&SK. V rámci přede-

šlého fiskálního roku se nám u obou zákazníků povedl 

upgrade na novou verzi ERP systému, který využívají pro 

svou denní rutinu. UniCredit leasing CZ&SK přecházel 

z původní zastaralé verze Microsoft Dynamics NAV 2009 

na nejnovější verzi systému Dynamics 365 Business Cen-

tral. Systém aktuálně obsluhuje celou správu životního 

cyklu leasingové a úvěrové smlouvy (aktivace smlouvy, 

správa smlouvy, různé změny a úpravy smlouvy v rámci 

životního cyklu, její ukončení řádné a mimořádné, vy-

máhání a penalizaci, samozřejmě vše s přesahem do 

účetnictví). Mercedes-Benz Cars přešel z velmi staré 

verze systému Incadea na aktuální verzi 7.2. Incadea 

u zákazníka obsluhuje celou agendu dealerství od ná-

kupu nového vozu přes jeho servis, nákup náhradních 

dílů, prodej a nákup ojetých vozů až po autopůjčovnu.

Významným úspěchem v oblasti produktů Infor bylo uza-

vření smlouvy na projekt nové implementace informač-

ního systému pro skupinu ŠKODA TRANSPORTATION spo-

jený s přechodem na nejnovější verzi softwaru Infor LN. 

Uzavření smlouvy předcházel samostatný projekt ana-

lýzy a návrhu řešení, jehož výsledky skupina ŠKODA 

TRANSPORTATION přijala jako plán rozvoje podnikového 

informačního systému pro celou skupinu. První fáze 

realizace multipodnikového centralizovaného řešení 

má pro jednotky ŠKODA TRANSPORTATION a ŠKODA 

VAGONKA probíhat v letech 2020 a 2021. V návaznosti 

na dokončení první fáze je plánován roll-out projektu 

do dalších společností skupiny v ČR i v zahraničí. I když 

se projekt reimplementace nového ERP rozběhl přesně 

týden před vypuknutím přísných karanténních opat-

ření, jeho průběh to nijak neovlivnilo. Obě strany během 

48 hodin přešly do online režimu práce, takže projekt 

za zvýšeného úsilí týmů zákazníka i Solitey pokračoval 

a udržel se v plánovaných termínech, rozpočtu i kvalitě. 

Významnou součástí projektu je rozšíření řešení Infor do 

dalších oblastí řízení podniku, což zajistí příjmy z pro-

vizí za prodej licencí nových softwarových komponent 

a uživatelů. V dalším období pak očekáváme navýšení 

výnosů z maintenance a služeb podpory.

K dalším úspěchům patří pokračování spolupráce při 

rozšiřování a optimalizaci podnikového systému Infor LN 

ve společnosti Aircraft Industries s cílem zahájení pře-

chodu na verzi Infor LN 10.8 v příštím kalendářním roce.

Významným krokem posílení spolupráce se společ-

ností 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 nastartovali 

projekt datového skladu a reportingu pro společnost 

Zentiva. Díky agilnímu přístupu k projektu z naší strany 

se podařilo efektivně reagovat na požadavky zákaz-

níka a jako první oblast dodat reporting pro Polsko.  

Již po několika úspěšně zvládnutých iteracích pro Polsko 

započala paralelně dodávka pro další region, kterým je 

Rumunsko. Současně jsme začali poskytovat podporu již 

implementovaným částem projektu v produkci.

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 ře-

šení patří mezi business critical aplikace v CPI a pracuje 

s ním více než 500 uživatelů včetně vrcholového vedení 

společnosti.

Současně se podařilo zahájit dodávku dalších služeb pro 

Českou spořitelnu, konkrétně v oblasti cloudových tech-

nologií Microsoft Azure. Se stejnými technologiemi jsme 

rovněž zahájili projekt datového skladu a reportingu pro 

společnost Lasvit, kde již došlo k implementaci několika 

etap dodávky formou agilního projektového přístupu.
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V oblasti infrastruktury Solitea prokázala, že se nebojí 

nových trendů ani velkých výzev. Ve spolupráci se svým 

technologickým partnerem, společností Hewlett Pac-

kard Enterprise, zprovoznila serverové a storage vyba-

vení pro datové centrum provozu hlavních aplikací spo-

lečnosti AGC Glass Europe SA/NV v belgickém Bruselu. 

Veškerá technologie je našemu velkému evropskému 

zákazníkovi dodávána jako služba na bázi platby za 

spotřebovanou kapacitu. Dalším velkým zákazníkům 

pomáháme při přechodu do cloudu – například spo-

lečnosti Globus ČR při sjednocení tenantů MS Office 365 

německé centrály, české i ruské pobočky.

V sektoru veřejné správy je nejviditelnějším úspěchem 

uvedení do provozu sdíleného lékového záznamu jako 

součásti řešení eRecept, které Solitea v minulosti dodala 

a stále rozvíjí a provozuje pro Státní ústav pro kontrolu 

léčiv. Sdílený lékový záznam umožňuje na základě sou-

hlasu pacienta ošetřujícím lékařům, lékárníkům a dalším 

zdravotnickým profesionálům nahlížet na lékový záznam 

pacienta a předejít tak duplicitám nebo nežádoucím 

lékovým interakcím, které mohou závažně ohrozit jeho 

zdraví. Další významnou funckionalitou, kterou Solitea 

v rámci elektronické preskripce implementovala, je mož-

nost výdeje předepsaných léčivých přípravků pouze 

na základě předložení občanského průkazu nebo pasu. 

Lékárník načtením čárového kódu nebo opisem čísla 

dokladu získá seznam všech předepsaných a akuálně 

platných eReceptů. Jde o další krok vedoucí ke zkvalit-

nění a modernizaci systému eRecept tak, aby přinášel 

co nejvíce benefitů všem skupinám jeho uživatelů. 

Dalším významným úspěchem je uvedení do provozu 

první části systému Import National pro finskou celní 

správu. Tato část systému podporuje procesy celního 

řízení týkající se propuštění zboží do volného oběhu pro 

fyzické osoby. Jde o další klíčový milník v rámci dlouho-

dobého programu, jehož cílem je modernizace a vyšší 

míra automatizace celního řízení ve Finsku. 

Cloud computing se stává 
motorem dalšího růstu

Pandemie covidu-19 jen potvrzuje naši domněnku, že 

svět ERP projde v několika příštích letech velkými změ-

nami. Investice do vývoje nových produktů a inovace 

jsou pro úspěch Solitey klíčovými faktory. Proto inves-

tujeme do nových cloudových řešení a do technolo-

gií, jakými jsou machine learning či umělá inteligence, 

které vnímáme jako technologické katalyzátory dal-

šího rozšíření cloudových 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 vidíme pozitivní přínosy tohoto 

rozhodnutí. I díky akvizici regionálních společností, 

jako je např. Billans v Srbsku či EET řešení Markeeta 

a Dotykačka v České republice (dokončené v červenci 

2019), eviduje dnes Solitea více než 250 000 zákazníků, 

používajících naše řešení v cloudu.

S orientací na cloud computing souvisely i další akvi-

zice partnerů Microsoftu – AXIOM PROVIS Int. a Clever 

Decision. Dnes máme v České republice největší, více 

než dvěstěpadesátičlenný tým schopný implemen-

tace cloudových řešení Microsoft.

Akvizice

Na velkém meziročním růstu holdingu Solitea se i ve 

fiskálním roce 2020 podílely dokončené akvizice. Am-

bicí Solitey je patřit k největším regionálním partnerům 

Microsoftu, a proto byla celá řada akvizic zaměřena 

právě na partnery společnosti Microsoft. Firmy dnes 

masivně investují do zpracování informací, logickým 

krokem tedy bylo posílení naší kompetence v business 

intelligence nákupem společnosti Clever Decision. 

Akvizice AXIOM PROVIS Int. a jejích dceřiných spo-

lečností nám nejen upevnila pozici lídra v segmentu 

Microsoft Dynamics, ale doplnila naše portfolio o pro-

dukt One Core pro společnosti ve finančním sektoru, 

které poskytují finanční a úvěrové služby (finanční lea-

sing, operativní leasing, úvěry, půjčky apod.) a o za-

stoupení světové jedničky v softwaru pro automobi-

lová dealerství Incadea. V letních měsících roku 2019 

jsme se akvizicemi společností Dotykačka a Smart 

software stali lídrem trhu fiskálních pokladen v České 

republice. Ve Slovinsku jsme si akvizicí společnosti MIT 

doplnili portfolio o výrobní software pro středně velké 

společnosti balkánského regionu a akvizicí Opal In-

formatika, dokončené v září 2020, jsme si upevnili svoji 

pozici lídra lokálního trhu v segmentu velkých účet-

ních a daňových kanceláří.

I nadále považujeme růst prostřednictvím akvizic za 

důležitou cestu dalšího rozvoje skupiny Solitea a ak-

tivně vyhledáváme společnosti, které nám mohou 

otevřít přístup k novým technologiím, doplnit naše 

portfolio nebo rozšířit regionální působnost.
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Budování brandu Solitea

Již na podzim roku 2015 jsme začali intenzivně praco-

vat na strategii značek v holdingu Solitea. Motorem 

nastávajících změn se stal marketing. Celá řada firem, 

do kterých Solitea vstoupila, výrazně neinvestovala do 

komunikace. Navíc většina z nich ve své komunikaci pro-

pagovala značky jednotlivých produktů a vlastní jméno 

firmy trochu ustupovalo do pozadí – marketingové roz-

počty nedovolovaly propagovat obojí současně. Stra-

tegii značek jsme proto vnímali jako jednu z příležitostí 

k rychlejšímu růstu. Cílem je používat brand Solitea 

a značky jednotlivých produktů.

Na jaře roku 2016 jsme proto začali brand Solitea více 

upřednostňovat. Prvním krokem této strategie bylo 

v červnu 2016 přejmenování společnosti Aquasoft na 

Solitea Business Solutions. Pro propagaci značky So-

litea na českém trhu to byl rozhodující krok – společ-

nost v prosinci 2016 vyhrála výběrové řízení na infor-

mační systém pro finskou celní správu (Tulli) v ceně 

přes 600 milionů Kč. Byl to historicky největší export IT 

technologie české firmy do zahraničí a díky němu si 

nejen česká IT komunita uvědomila, že Solitea existuje.

V posledních dvou letech jsme proto o brand Solitea 

doplnili většinu názvů dceřiných společností. V marke-

tingové komunikaci stávajících produktů jsme začali po-

užívat slogan „by Solitea“, u názvů společností působí-

cích pod původními jmény jsme doplnili dovětek Solitea 

member. Všechny tyto kroky plní svůj cíl. Solitea začíná 

být na trzích, na kterých operujeme, známá a respekto-

vaná jako dodavatel vysoce kvalitních IT služeb a řešení. 

Pomáhá nám to nejen v získávání nových obchodních 

příležitostí, kde nás zákazníci vnímají jako silnějšího do-

davatele, ale i při hledání nových talentů.

V samotném závěru fiskálního roku jsme v souvislosti 

s fúzí českých a slovenských dcer Solitey modernizovali 

logo Solitea a připravili jednotnou propagaci značky 

podpořené novými korporátními webovými stránkami. 

Rebranding začíná i na Balkáně, SAOP od roku 2021 mění 

svoje jméno rovněž na Solitea.

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 

společné vzdělávání obchodníků, konzultantů i vývojářů, 

sdílíme 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 no-

vých společností při tvorbě postakviziční strategie. Jsme 

schopni velmi rychle předat potřebné know-how a sdílet 

best practices.

Práce s talenty

Úspěch společnosti dělají její zaměstnanci. Jsme pře-

svědčeni, že najít a udržet si správné lidi je klíčovým 

prvkem úspěchu Solitey. Snažíme se proto nalézat 

talenty už v době studia na univerzitách, se studenty 

spolupracujeme prostřednictvím stáží, odborného ve-

dení bakalářských a diplomových prací a účastí na vy-

sokoškolských konferencích. Zkušenější zaměstnance 

se snažíme získat firemní kulturou odlišnou od velkých 

mezinárodních korporací. V neformální a přátelské at-

mosféře se pracuje lépe a uvolněněji, navíc vždy vítáme 

nové nápady a vedení se jimi skutečně zabývá. Zaměst-

nancům vytváříme příjemné prostředí pro kreativní 

práci, pomáháme jim s jejich vzděláváním a poskytu-

jeme jim řadu benefitů. Domácí atmosféra v rámci spo-

lečností nám umožňuje nejen pružnější řízení, ale i větší 

konkurenceschopnost na trhu práce. V tomto roce jsme 

se navíc zaměřili i na osobní rozvoj a většinu zaměst-

nanců jsme proškolili.

Všechny uvedené investice do zaměstnanců se nám 

plně vracejí v jejich spokojenosti. Budujeme obecné po-

vědomí 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 zajiš-

tění maximální 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 společ-

ného 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 společnosti, které jsou 

součástí plánované fúze, jsou již nyní plně převedeny do 
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společného tenantu a využívají služeb Office 365, Micro-

soft 365 či Dynamics 365. 

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 kata-

strofického selhání. 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, který má vzhle-

dem k velkému počtu členů holdingu a lokalit působení 

i velké množství připojovacích bodů k internetu, máme 

implementovánu komplexní UTM ochranu všech společ-

ností a lokalit. Využíváme přitom špičkové technologie 

jednoho z předních světových dodavatelů bezpečnost-

ních systémů.

Příležitosti před námi

K pandemii covidu-19 přistupujeme s respektem a poko-

rou, ale i přesto ji vnímáme jako příležitost k růstu. Oče-

káváme silný nárůst poptávky po SaaS řešeních, a proto 

budeme v maximální možné míře pokračovat ve vývoji 

a zavádění inovací vedoucích 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, adaptabilní 

a kompetentní organizace se může dobře přizpůsobit 

změnám v technice a tržním vývoji. Proto masívně ino-

vujeme a používáme nejmodernější technologie. Proto 

chceme patřit k nejlepším zaměstnavatelům v regionu. 

Jen tak budeme schopni v následujících letech prospe-

rovat, získávat talentované zaměstnance a růst rychleji 

než naše konkurence.

Martin Cígler 

předseda představenstva 
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„iDoklad nám pomáhá udržet 
si pořádek ve fakturách, 
takže se můžeme soustředit 
na věci podstatně důležitější. 
Třeba péči o naše zákazníky. 
V tom jsme věrní baťovské 
tradici – náš zákazník,
náš pán.“

Václav Staněk  |  zakladatel firmy Vasky

Vasky
iDoklad



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. 
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Solitea
řešení pro 
živnostníky
a malé
společnosti
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Dnes je nepochybné, že cloudová architektura na poli 

softwarových aplikací způsobí podobnou revoluci, ja-

kou 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 administrativ-

ních procesů, efektivnější 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 

cloudového fakturačního a účetního softwaru pro živ-

nostníky a malé firmy. S produkty a službami iDoklad, 

JET REWE, Minimax 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 software používají statisíce živnost-

níků a malých společností. Těžíme z vysoké funkcionality 

kombinované s příjemným uživatelským rozhraním.

Významnou část našich zákazníků tvoří účetní firmy 

a jejich klienti. Velmi často spolupracují v hybridním re-

žimu, kdy zákazník používá některé z našich cloudových 

řešení (iDoklad, Minimax) a na straně účetní kanceláře 

běží plnohodnotný účetní či dokonce robustní ERP soft-

ware (Money, Vario, Byznys, Minimax, iCenter). Díky tomu 

i nejmenší klienti dokážou online, a často i prostřed-

nictvím 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 od-

padá přepisování prvotních dokladů.

iDoklad

iDoklad je nejoblíbenější online fakturační službou na 

českém trhu. Tuto skutečnost dokládá i fakt, že k dneš-

nímu dni si v něm založilo účet na 275 000 živnostníků 

a drobných podnikatelů. I když reálný počet aktivních 

uživatelů zůstává o něco nižší, iDoklad je právem po-

važovaný za lídra na trhu v tomto odvětví. Je progre-

sivní 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 umož-

ňuje bezplatné používání s určitým omezením funkč-

nosti. Uživatelům s požadavky na pokročilejší funkce 

pak iDoklad nabízí tři varianty placených tarifů. K dneš-

nímu dni jej aktivně využívá přes 50 000 subjektů, z če-

hož přibližně 50 % používá některý z placených tarifů.

iDoklad vychází svým potenciálním uživatelům vstříc 

v mnoha oblastech. Po založení účtu získají dva měsíce 

na vyzkoušení plného rozsahu všech funkcí, aby zjis-

tili, které skutečně využijí, a mohli se rozhodnout pro 

správný tarif. Navíc má každý zákazník, který si zakoupí 

některý z placených tarifů, třicetidenní období, během 

kterého může zažádat o vrácení peněz.

iDoklad usnadňuje život podnikatelům automatizací 

úkonů, jako je periodická fakturace, párování přícho-

zích plateb s bankou, automatické upomínky nebo 

napojení na software účetní kanceláře. Neméně vý-

znamným přínosem je přehledná evidence podkladů 

a rychlá příprava výstupů pro účetnictví, ať už podvojné, 

nebo daňovou evidenci. Práci svým uživatelům iDoklad 

usnadňuje i integrovaným řešením pro EET v České re-

publice 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 kdekoliv, kde je dostupný internet. Mobilní 

aplikace je k dispozici zdarma 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 integro-

vat používané služby. V loňském roce jsme proto zveřej-

nili katalog, ve kterém zájemci na jednom místě najdou 

přehled všech doplňků.

iDoklad sleduje vývoj trhu a potřeby svých stávajících 

i potenciálních uživatelů. Jeho růst zabezpečuje zkušený 

tým vývojářů, kteří produktu rozumějí do posledního 

detailu. iDoklad funguje na platformě Microsoft Azure, 

která je zárukou bezpečnosti dat pro uživatele a skýtá 

možnosti růstu služby i do budoucna.

JET REWE

JET REWE patří k nejdéle využívaným řešením společ-

nosti JET ERP Betriebsgesellschaft. Více než 600 klientů 

v německy mluvících zemích má k dispozici propraco-

vaný systém řešení oblasti účetnictví, nákladového 

účetnictví či ekonomiky investicí a majetku. Využívají 

ho společnosti, které konsolidují víc než deset firem, ale 

i malé společnosti s jediným zaměstnancem.

Už v základním rozsahu slouží tento software jako efek-

tivní finanční nástroj pro všechny úrovně řízení společ-

ností. Kromě toho jsou k dispozici další moduly, které řeší 

specifické požadavky na automatizaci a specializaci 

pracovních postupů.
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JET REWE využívají firmy v průmyslu, obchodu, cestovním 

ruchu, nemocnicích, divadlech, veřejně prospěšných 

službách i v sociální oblasti. V oborovém řešení pro sta-

vební výrobu jsou zohledněna specifika způsobu zpra-

covávání dílčích a vyúčtovacích faktur, která vyplývají 

ze zvláštního postavení stavebnictví v rakouském práv-

ním systému.

Novinkou roku 2020 je řešení JET IRIS, které inovativním 

a velmi flexibilním způsobem umožňuje nastavit a spra-

vovat systém uživatelských oprávnění napříč všemi mo-

duly a mandanty JET REWE a JET DMS. 

Minimax

Minimax je přední online účetní software používaný 

více než 12 000 uživateli ve Slovinsku, Chorvatsku a Srb-

sku. Funguje v cloudu a umožňuje podnikatelům, účet-

ním a konzultantům, spolupracovat v rámci jednoho 

systému bez ohledu na jejich umístění a čas. 

Díky snadnému použití, mnoha intuitivním funkcím 

a silnému 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 

obchodní vztahy prostřednictvím znalostní báze a kva-

litních elektronických knih, článků, webinářů a událostí.

Money S3

Money S3 je druhým nejpoužívanějším on-premise účet-

ním softwarem v České republice a podobnou pozici 

má i na Slovensku. V placené verzi jej používá přes 23 ti-

síc 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 free-

mium režimu. Bezplatná verze Start není časově ome-

zená, disponuje všemi funkcemi placených verzí a je 

udržovaná vždy v souladu s aktuálně platnou legisla-

tivou. Omezení této verze spočívá pouze v maximálním 

možném počtu záznamů – skladových pohybů nebo zá-

pisů v účetním deníku. Placené komplety pak odstraní 

tato množstevní omezení a jejich uživatelé mají navíc 

k dispozici zákaznickou podporu, která je jedním z pilířů 

jejich spokojenosti.

Velkou výhodou Money S3 je snadné ovládání vy-

cházející ze standardů MS Outlook. Další předností je 

komplexnost systému. Svými funkcemi pokryje potřeby 

uživatelů s daňovou evidencí i podvojným účetnictvím, 

obsahuje účetní osnovu, banku a pokladnu, závěrkové 

operace, homebanking či účetní výkazy. Systém dále 

nabízí funkce potřebné pro vedení evidence majetku, 

skladové hospodářství, objednávky, základní funkce pro 

mzdy a personalistiku, knihu jízd nebo servis.

Další významnou výhodou systému je jeho modulár-

nost. Díky volitelné skladbě modulů se systém dokáže 

přizpůsobit požadavkům uživatelů se zcela odlišnými 

potřebami. Moduly se dají spojovat do výhodných ba-

líčků 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.
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„Byznys? To je pro nás 
nadstandardní péče 
a systém, který můžeme 
upravovat podle našich 
nových a neustále
rostoucích potřeb.“

Jiří Laipold  |  vedoucí IT oddělení

Nohel Garden
Byznys





Firmy hledají způsob, jak si udržet operativu 
a konkurenceschopnost. 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.
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řešení pro
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Software bude tvořit čím dál tím větší strategickou 

roli v podnikání. Cloud jako způsob vývoje, distribuce 

a používání softwaru mění paradigma a zažité zvyklosti. 

Umožňuje firmám nový způsob práce s daty, zjednodu-

šuje komunikaci, 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 na vzestupu. Firmy a instituce si 

stále více uvědomují jejich přínos a výhody. Především 

odpadají investice do nezbytné infrastruktury a plat-

forem i náklady na jejich správu a údržbu. Podstatnou 

výhodou jsou také transparentní náklady a přístup kdy-

koliv a odkudkoliv, uživatelská přívětivost či podpora 

spolupráce.

V krátkodobé perspektivě budou střední a velké firmy 

své klíčové aplikace nadále provozovat především in-

terně. Trend však mluví ve prospěch stále silnější adopce 

cloudu. Nové moderní aplikace s intuitivním uživatel-

ským rozhraním totiž firmám umožňují agilně reagovat 

na vývoj trhu a preference zákazníků, a dokonce i zavá-

dět nové obchodní modely.

Solitea poskytuje vyspělé a vysoce škálovatelné ERP 

systémy společnostem, pro které je klíčovým požadav-

kem řešení vnitrofiremních procesů připravených na 

míru. Nabízí jak řešení pro firmy podnikající v segmentu 

obchodu a služeb (Money S4, Money S5, iCenter), tak i ře-

šení pro výrobní firmy (Vario, Byznys, iCenter, JET ORBIT). 

Silnou pozici ve všech regionech máme také v informač-

ních systémech určených pro státní správu a rozpoč-

tové 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 spokoje-

nost s implementací a měřitelná úspora u zákazníků. 

Prostřednictvím automatizace obchodních procesů 

pomáháme našim zákazníkům zvyšovat jejich růst a zis-

kovost. Celou škálu ERP portfolia Solitey doplňují DMS, BI 

a workflow řešení.

Altus Portal

Altus 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 Altus Vario, Money S4 a Money S5. Systém 

používají firmy v České republice a na Slovensku, k dis-

pozici je česká, slovenská nebo anglická verze softwaru.

Altus Portal zajišťuje bezpečné uložení dokumentů 

v šifrované databázi, jednoduché vyhledávání, přehled 

o jednotlivých verzích a přístup řízený pomocí oprávnění. 

Dá se spustit v libovolném internetovém prohlížeči bez 

nutnosti instalace klientských stanic – pracovat se sys-

témem a schvalovat dokumenty je tak možné kdekoli, 

kde je přístup k internetu.

Systém umožňuje na uživatelské úrovni jednoduše de-

finovat workflow nad jednotlivými dokumenty a díky 

tomu nabízí svým uživatelům efektivní nástroj pro schva-

lování 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.

Altus Portal zajistí přehled o tom, kdo má dokument po-

depsat, umožní podpisy urgovat či stanovit zástupce 

pro dobu nepřítomnosti. Každý dokument může mít na-

stavenou platnost a pracovníka zodpovědného za jeho 

revizi. Při vedení řízené dokumentace se k dokumentům 

přiřadí osoby zodpovídající za schválení a vydání i za 

celý distribuční seznam.

Altus Portal si firmy nejčastěji pořizují pro vedení řízené 

dokumentace v souladu s normami kvality, ke schva-

lování elektronických dokladů, dovolených, žádostí 

o opravy či nákup materiálu a jako komplexní firemní 

intranet. Uživatelé ERP systémů Altus Vario, Money S4 

a Money S5 díky integraci se systémem Altus Portal mo-

hou schvalovat doklady přímo ze svých ERP systémů. 

Zákazníci si nejvíce cení intuitivního způsobu používání, 

jednoduché dostupnosti přes internetový prohlížeč, 

možnosti napojení na firemní informační systém a za-

bezpečení uložených dat, které je využíváno v souvislosti 

s nařízením GDPR.

Byznys

Robustní ERP systém pro střední a velké společnosti 

s rozsáhlou škálou dostupných modulů. Průměrná cena 

nové implementace je zhruba 3 000 000 Kč. Software 

používá 1 070 zákazníků v České a Slovenské republice.

Podnikový informační systém Byznys je nástrojem 

pro komplexní řízení podniků, které chtějí sjednotit 
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podnikovou agendu do jednoho nástroje. Nabízí řešení 

pro sledování, plánování a řízení všech klíčových pod-

nikových procesů, a to na všech úrovních podnikové 

architektury. Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci 

jednotlivých modulů nebo propojení na další speciali-

zované systémy.

Díky unikátnímu řešení datového modelu a zkušenostem 

implementačních týmů umožňuje Byznys extrémně vy-

sokou míru úprav připravených zákazníkovi na míru bez 

nutnosti dalšího programování. Výsledkem je překva-

pivá rychlost zprovoznění systému. Nadstavba Byznys 

online umožňuje plnohodnotný přístup ke všem funkcio-

nalitám ERP prostřednictvím webového rozhraní / klienta.

Rozsahem nabízených modulů a vysokou variabilitou 

při nasazování je systém Byznys schopný pokrýt po-

třeby organizací různého oborového zaměření – od ob-

chodních společností přes účetní a logisticko-dopravní 

firmy až po výrobní podniky působící v rozličných ob-

lastech. Systém dokáže najít řešení jak pro společnosti, 

které mají rozsáhlé a specifické požadavky na oblast 

funkcio nalit, tak i pro firmy, které kvůli charakteru svého 

provozu musí zpracovávat velké objemy dat. Díky nasta-

vení automatického 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 kterého lze automatizovat řízení výroby v růz-

ných odvětvích, jako je například strojírenství, elektro-

technika, papírenství, výroba nábytku nebo stavebních 

prefabrikátů, slévárenství a další. Je vhodný pro kuso-

vou 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 ši-

roké spektrum činností ve stavebnictví – od projekčních, 

dodavatelských či realizačních firem přes subdodava-

tele až po developerské firmy.

Společnosti, poskytující služby v oblasti dopravy, vy-

užívají systém Byznys při plánování i následném vy-

účtování 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 společnosti i obchodních partnerů.

Byznys ERP je vhodným nástrojem nejen pro vlastní ve-

dení účetnictví a s tím spojenou agendu, ale také pro 

vedení účetnictví dodavatelským způsobem ve specia-

lizovaných účetních firmách. Pod jedním přístupovým 

účtem je možné zpracovávat více firem.

iCenter

iCenter je vysoce výkonný ERP systém určený pro 

efektivní řízení malých a středních společností nebo 

veřejných institucí. 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 uživate-

lům poskytují úplný přehled o podnikání a podrobné 

reporty. Zároveň 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 

zkušeností společnosti Saop, ale také na uživatelské 

praxi, která je klíčovou součástí rozsáhlého procesu 

vývoje. Naším cílem je vylepšit iCenter pomocí nejno-

vějších vývojových metod s velkým důrazem na de-

sign uživatelského prostředí. Inovovaný iCenter bude 

pokračovat ve svém poslání „zjednodušit podnikání 

zákazníkům na řadu dalších let“. 

JET ORBIT A JET BI

JET ORBIT je robustní ERP systém, který využívají spo-

lečnosti s 50 až 500 zaměstnanci v Rakousku a dalších 

devíti evropských zemích. Software pomáhá v průmy-

slových odvětvích, jako je potravinářská, strojírenská, 

dřevařská a kovozpracující výroba, ale i v elektrotech-

nickém průmyslu, odpadovém hospodářství a velkoob-

chodu. V roce 2020 se rozšířily možnosti JET ORBIT pro 

nové zákazníky z oblasti stavební výroby a velkoob-

chodu se stavebním materiálem. Systém má v součas-

nosti téměř 900 aktivních uživatelů.

JET ORBIT je mimořádně flexibilní řešení, které podporuje 

i komplexní výrobní procesy bez ohledu na to, zda jde 
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o sériovou či zakázkovou výrobu nebo výrobu s nároč-

nou výrobní recepturou.

Široké uplatnění ERP vychází ze čtyř rozsáhlých modulů 

(Výroba, Warehouse management system, Nákup a Od-

byt), řady rozhraní typických pro výrobu a z integrace 

JET ORBIT s dalšími řešeními JET ERP Betriebsgesellschaft.

V řešení JET ORBIT je zpracováno mnoho v praxi ověře-

ných rozhraní k nejrůznějším systémům, jako je napří-

klad CAD nebo různé skladové a logistické softwary. 

Významnou novinkou, kterou oceňují hlavně klienti 

s intenzivními mezinárodními obchodními vztahy, je 

možnost využití B2B webshopu nebo rozhraní pro spe-

diční společnosti.

Prostřednictvím integrovaného řešení JET BI (business 

intelligence) založeného na technologii Qlik jsou uživa-

telé od managementu přes finanční úsek až po odbyt 

a marketing schopni jednoduše, interaktivně a intuitivně 

získávat a analyzovat rozmanitá data, relevantně odpo-

vídat na různé ad hoc dotazy a svoje výsledky efektivně 

sdílet s ostatními.

JET DMS

JET DMS, systém zaměřený na management doku-

mentů, je možné nasadit jako plně integrované řešení 

s JET REWE, JET ORBIT a JET BI, nebo úplně samostatně 

prostřednictvím rozhraní s řešeními třetích stran. 

Celkový počet JET DMS přesáhl v roce 2019 v německy 

hovořících zemích 2 400 licencí.  Produkt je velmi flexi-

bilní a užívají jej jak klienti, kteří nasadili jen 5 licencí, 

tak i mezinárodní koncern, který jej používá na všech 

svých pobočkách ve více než 80 státech.

JET DMS je centralizovaný systém, který kromě syste-

matizovaného ukládání a správy dokumentů propo-

juje jednotlivé procesy – založení dokumentů, jejich 

zpracování nebo vytváření různých verzí atd. Řešení 

je nasazené v průmyslu, velkoobchodu, nemocnicích, 

ale i v elektrárnách, společnostech spravujících bytové 

domy či v podnicích sociálních služeb. Díky své flexi-

bilitě a efektivitě je JET DMS vhodný pro větší i menší 

společnosti.

Novinkou roku je rozšíření o automatické rozpoznávání 

textů, které je nabízeno pod názvem JET ECM (Enter-

prise Content Management). Dokumenty, např. fak-

tury, dodací listy a celní doklady, se díky softwaru au-

tomaticky a rychle dostanou do správných oddělení 

k zodpovědným zpracovatelům. V každém okamžiku 

mají uživatelé přehled o aktuálním stavu zpracování 

jakéhokoli dokumentu. JET ECM představuje moderní 

nástroj na automatizaci různorodých procesů ve fir-

mách. V první polovině roku 2020 se rakouská vláda 

během covidové krize zaměřila i na podporu firem při 

zavádění a rozšiřování digitalizace. Tyto stimuly vý-

znamně přispěly ke zvýšení zájmu klientů o JET DMS 

a JET ECM a k oživení investičních aktivit klientů v této 

oblasti. 

Money S4 a Money S5

Money S4 a Money S5 jsou vyspělé ERP systémy po-

stavené na nejmodernějších technologiích, které na 

českém a slovenském trhu využívá více než tisíc spo-

lečností převážně ze segmentu SMB. Nabízí řešení fir-

mám, které chtějí plně ovládnout své interní procesy 

a efektivně nakládat se svými zdroji. ERP systémy Mo-

ney přinášejí užitek zejména obchodním společnostem, 

kterým poskytují dostatek funkcí pro moderní řízení.

Money S4 je podnikový informační systém vhodný 

především pro společnosti, které ocení komplexní ERP 

systém za výhodnou cenu. Nabízí nástroje pro finanční, 

nákladové i manažerské účetnictví, řešení dodavatel-

sko-odběratelských vztahů, automatizaci plateb, ob-

chodování přes e-shop, workflow, mzdy, BI, knihu jízd 

nebo evidenci majetku. Účetnictví lze propojit s dalšími 

produkty společnosti, jako je iDoklad nebo pokladní sys-

témy. 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 řízení podnikových dokumentů Money portál 

nebo nástroj na manažerské vyhodnocování dat Micro-

soft Power BI. V případě, že firma uživatele vyroste a ča-

sem začne potřebovat některé funkce lépe přizpůsobit 

na míru svým vnitrofiremním procesům, může kdykoliv 

přejít na Money S5 pouhou změnou licenčních podmí-

nek a začít tak využívat všech výhod robustního ERP 

systému plně implementovatelného na míru.

Money S5 je ERP systém, který ocení především spo-

lečnosti s vysokými nároky na jeho přizpůsobení svým 

potřebám. Nasazení do firmy předchází precizní ana-

lýza interních požadavků a vnitrofiremních procesů. 

Uživatelé si mohou přizpůsobit všechny oblasti systému 

a nastavit si na míru své obchodní procesy i manažer-

ské výstupy nebo vyřešit integraci s dalšími systémy ve 

firmě. Software je určený pro společnosti, které ročně 

pracují s více než stovkami tisíc dokladů.
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Vario

Vario je ERP systém určený pro komplexní vedení podni-

kových agend menších a středních firem, včetně řízení 

výroby. V České republice ho používá 1 700 zákazníků. 

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 přehledný přístup ke všem obchodním a ekono-

mickým informacím a možnost zobrazit jejich vzájemné 

souvislosti na pár kliknutí myší. Je příjemný pro uživa-

tele, přináší nižší náklady na správu a efektivní cestu pro 

získání informací důležitých k řízení procesů a celého 

podniku. Možnost zvolit pouze ty moduly systému, které 

společnost pro svoje podnikání potřebuje, spolu s širo-

kou škálou nastavitelnosti systému a řadou specifických 

zákaznických řešení přizpůsobí Vario plně všem firem-

ním procesům. Systém přitom dodržuje vzhled a způ-

sob ovládání Microsoft Office a uživatelé tak pracují 

ve známém prostředí intuitivně a efektivně. Současně 

zachovává kompatibilitu s mezinárodními standardy 

a také formáty dat a aplikační rozhraní respektují nej-

používanější normy.

Začínající firmy s malým množstvím dokladů využijí 

cenově výhodné start-upové kategorie s funkčnostmi 

komplexního systému. Systém pak s pouhým dokoupe-

ním 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 

řešením pultového prodeje.

Výrobní firmy najdou ve Variu podporu pro variantní 

i alternativní výrobu, řešení změnového řízení i řízení 

neshod. Plánování, ať již kapacitní či materiálové, pod-

poruje efektivitu procesu výroby a napomáhá k bez-

problémovému plnění potřebných termínů. S podporou 

dalších modulů Varia je možné plánovat pořízení a výdej 

materiálu, případně zajistit výdej konkrétního materiálu 

pro danou rea lizaci výroby. Aplikace Dílenské řízení, na-

tivně napojená na Vario, pak umožňuje odvádění práce 

přímo z výroby.

Oborová řešení nabízí Vario firmám podnikajícím 

v oblasti služeb se zaměřením na servisní činnost nebo 

půjčování zařízení, specifické řešení dodává pro auto-

servisy. Všechna řešení umožňují automatizaci procesů 

a jejich pravidelné kontroly, vedení účetnictví či nástroje 

pro kontroling a manažerské vyhodnocování dat. Počet 

účtovaných subjektů není omezený, což ocení korpo-

race i účetní společnosti. Samozřejmostí jsou pravidelné 

aktualizace, které zajišťují shodu dokladů a účetnictví 

vedené v aktuální české a evropské legislativě.

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 zpra-

cování širokého spektra agend z oblasti ekonomiky 

a logistiky. 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 jednou z jeho hlavních předností neustálý 

vývoj technologií a pravidelné zapracovávání stále se 

měnící legislativy.

Vema Ekos nabízí mimo jiné nástroje pro finanční, ná-

kladové i manažerské účetnictví, řešení dodavatelsko- 

 -odběratelských dokladů, automatizaci bezhotovost-

ních plateb a evidenci majetku včetně využití čárových 

kódů.

Systém se specializuje obecně na nekomerční seg-

ment, zejména na neziskové a příspěvkové organizace. 

Podporuje proto specifika tohoto segmentu, jako je 

např. tvorba všech účetních a finančních výkazů, přímá 

komunikace se systémy CSÚIS a IISSP, sledování roz-

počtu a řešení dotací a grantů v rámci vícezdrojového 

financování.

Pro ucelené řešení lze dále využít konverzní moduly, 

které zajišťují například elektronickou komunikaci s ban-

kami, výstupy požadované státní správou, komunikaci 

se čtečkami čárových kódů majetku nebo sklado-

vých 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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„Naše pracoviště jsou 
dislokována po celém světě 
a většina našich procesů 
je plně řízena informačními 
systémy. Zajistit kvalitní 
infrastrukturu od Ameriky 
po Čínu byl náročný úkol. 
Jsem rád, že jsme ho spolu 
s experty ze Solitey zvládli.“

Jakub Svárovský  |  IT manažer

Lasvit
IT Infrastruktura





Solitea je tradiční a spolehlivý partner pro velké 
společnosti 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 ke konci fiskálního roku 2020 
představovali 33 % výnosů Solitey.
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Solitea řešení
pro velké
zákazníky
a veřejný
sektor
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eGovernment
V našem portfoliu řešení pro státní instituce figurují 

systémy pro vedení správních řízení, vyřizování elektro-

nických spisů, aplikace podporující dodržování legisla-

tivních postupů nebo vedení zákonných registrů. Mezi 

naše stěžejní odvětvové specializace patří cla, země-

dělství a zdravotnictví. V rámci celní problematiky jsou 

to komplexní řešení podpory procesů a automatizace 

celního řízení, kde je naším dlouhodobým zákazníkem 

Generální ředitelství cel ČR a v poslední dekádě se 

k němu připojily i celní správy v Srbsku, Černé Hoře a ve 

Finsku. V oblasti zemědělství jsou to zemědělské registry, 

systémy podporující zpracování žádostí o zemědělské 

dotace a kontrolní a informační systémy pro dozorové 

organizace ministerstva zemědělství. V oblasti zdravot-

nictví jsou to zejména systémy pro podporu elektronické 

preskripce, informační systémy pro zdravotní pojišťovny 

a tzv. Access Pointy, což jsou informační systémy pro 

přeshraniční výměnu informací týkajících se zdravot-

ního pojištění, resp. sociálního zabezpečení.  

Softwarová řešení na míru
Solitea pomáhá veřejným i soukromým společnostem 

navrhnout, rozvíjet, modernizovat a udržovat software. 

Jako součást této strategie vyvíjí na míru připravená 

softwarová řešení a implementuje komerční produkty. 

Náš software pomáhá zákazníkům zvýšit produktivitu 

práce, míru digitalizace, automatizace a integrace vni-

tropodnikových 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 

nejmodernějších technologií, nástrojů a metod vývoje 

usilujeme o maximální přidanou hodnotu našeho soft-

waru. Řada našich řešení má dopad na celou společ-

nost a ovlivňuje konkurenceschopnost podniků.

ERP a HR řešení
Všechny produkty jsou přizpůsobeny potřebám zákaz-

níků jak z komerční sféry, tak i ze státního a veřejného 

sektoru. Personální systém obsahuje veškerou podporu 

např. pro zákon o státní službě nebo specializované 

statistiky, Ekos má veškeré prostředky pro sledování 

a reportování rozpočtu a jeho čerpání v rámci legisla-

tivních požadavků. Proto jsou našimi zákazníky i orga-

nizace jako Úřad vlády, Ministerstvo financí nebo Ge-

nerální finanční ředitelství. Mezi zákazníky je také téměř 

2 000 škol a většina velkých nemocnic.

Naše řešení počítají s provozem u velkých klientů, ať již 

státních či privátních. Největší z našich zákazníků má 

16 000 zaměstnanců.

Datová analytika

Transformujeme firmy na efektivní digitální data-driven 

organizace. 

Dodáváme řešení digitalizované podpory manažer-

ského rozhodování pro střední a velké korporace. Po-

skytujeme komplexní dodávku služeb a produktů pro 

datovou analytiku od strategických konzultací přes 

identifikace příležitostí ke zlepšení, business analýzy 

požadavky, návrhy řešení, implementace až po zaško-

lení a podporu. Naše řešení pokrývají všechny klíčové 

oblasti datové analytiky: datové sklady a datovou in-

tegraci, business intelligence, pokročilou analytiku a vi-

zualizaci, reportingové portály, self-service BI, master 

data management, aplikace pro plánování / budget-  

ing / forecasting a data science.

Infor

Infor je světovým lídrem softwarových produktů podni-

kového cloudu pro společnosti na průmyslových trzích. 

Buduje kompletní cloudová řešení v oboru a efektivně 

nasazuje technologii, která zprostředkuje uživatelům 

první dojem, využívá datovou analytiku a snadno se 

integruje do stávajících systémů. Řešení společnosti 

Infor používá v celém světě více než 67 000 organizací.

Solitea je výjimečná dlouhodobou a hlubokou znalostí 

Infor ERP řešení a zároveň podnikových procesů a zvyk-

lostí na straně klienta, stejně jako lokální legislativy. Dis-

ponujeme jedním z nejstabilnějších a nejzkušenějších 

týmů pro Infor LN v celosvětovém měřítku partnerů spo-

lečnosti Infor.

Infor LN
Infor LN je komplexní ERP systém určený pro střední 

a velké průmyslové podniky s diskrétním typem výroby. 

V našem portfoliu převažují zákazníci ve strojírenství. In-

for LN má za sebou dlouhou historii a na českém trhu 

je známý pod původním názvem Baan. Jedná se o je-

den z hlavních produktů společnosti Infor. Je možné jej 

provozovat on-premise v prostředí Windows / Linux / 

Unix a Oracle / SQL a také v prostředí cloudu na bázi 

infrastruktury Amazon. Solitea je prakticky výhradním 

dodavatelem řešení Infor LN na trzích České a Slovenské 
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republiky. Část dodávek má původ v zahraničí, ve vět-

šině těchto případů jsme dodavatelem české nebo slo-

venské lokalizace a souvisejících služeb.

Infor Visual
Infor Visual je ERP systém určený pro malé a střední vý-

robní firmy s diskrétním typem výroby, v portfoliu pře-

važují zákazníci ve strojírenství. Infor Visual má unikátní 

funkčnost v oblasti plánování a řízení výroby na základě 

teorie omezení (TOC). Zákazníky v České republice jsou 

převážně lokální společnosti. ERP Infor Visual lokalizu-

jeme a implementujeme téměř 20 let.

Infor OS
Infor OS je integrační platforma podnikového informač-

ního systému postaveného na produktech Infor, případně 

i doplněných produkty dalších dodavatelů. Umožňuje 

propojení jednotlivých částí informačního systému bez 

složitého programování a rozšiřuje základní funkčnost 

ERP systému o řadu dalších nástrojů, jako jsou workflow, 

DMS, mobilní klient, webové portálové rozhraní a další.

Infor CPQ
Infor CPQ je špičkový produktový a cenový konfigurá-

tor, který umožňuje zákazníkům v maximální možné míře 

přizpůsobovat poptávaný produkt svým individuálním 

potřebám. Ideální nástroj pro všechny, kdo nabízejí 

zboží nebo služby svým zákazníkům prostřednictvím 

internetu nebo autorizovaných distributorů 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 zahr-

nující všechny nástroje pro řízení středních a velkých 

společností. Microsoft Dynamics 365 představuje spo-

jení 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 pokrývá 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 společ-

nosti Microsoft je dostupná ve verzích on-premise, ale 

je primárně vyspělá v progresivním online prostředí. 

Solitea ji využívá pro implementace robustních řešení 

v bankovním sektoru, v mezinárodních firmách a vel-

kých společnostech s vysokými požadavky na indivi-

duální úpravy. Má silné vertikální řešení pro oblasti 

poskytování profesionálních služeb (projektově orien-

tované společnosti), výroby i oblast retailu. Pro imple-

mentaci využívá moderní technologie Microsoftu – LCS 

Portal (Lifecycle Services), který zabezpečuje maximální 

kvalitu realizovaných úprav, dokumentaci k nasazování 

jakýchkoli zákaznických úprav, jako i možnosti revize 

procesů. 

Díky širokému portfoliu Microsoftem certifikovaných 

partnerských řešení uvedených na partnerském por-

tále (AppSource) společnosti Microsoft lze efektivně 

navrhnout řešení i pro velkého zákazníka s minimálními 

nároky na zákaznické modifikace. Tímto způsobem se 

zjednoduší všechny následné upgrady systému.

Microsoft Dynamics Finance & Supply Chain Manage-

ment je komplexní informační systém určený pro řízení 

středně velkých a velkých organizací. Díky konsolidaci 

a standardizaci klíčových firemních procesů pomáhá 

zvyšovat jejich produktivitu a konkurenceschopnost. 

Dokáže zajistit přehled o všech finančních a účetních 

datech, podává informace o aktivitách se zákazníky, 

zjednodušuje základní administraci v oblasti HR, obsa-

huje nástroje na podporu marketingu a mnoho dalších 

funkcionalit pro moderní řízení společností.

Dynamics 365 Business Central
Velmi úspěšný produkt Microsoft Dynamics NAV se 

stává ve své online verzi součástí cloudové rodiny apli-

kací Microsoft Dynamics 365 pod názvem Microsoft Dy-

namics 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 Sloven-

sku ji Solitea implementovala více než 400 zákazníkům 

a patří tak mezi tři nejvýznamnější partnery Microsoftu 

v regionu. 

Microsoft Dynamics 365 Business Central je ucelené lo-

kalizované softwarové řešení ERP systému pro středně 

velké organizace typu all-in-one, které pokrývá svou 

funkčností podnikové činnosti v oblasti logistiky, financí, 

výroby a případně i personalistiky. Lze jej rychle imple-

mentovat, snadno konfigurovat a používat.

Vlastnosti Microsoft Dynamics 365 Business Central po-

máhají manažerům identifikovat nové příležitosti k do-

sažení zisku a rychle na ně reagovat. Systém podává 
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v každém okamžiku aktuální informace o stavu firmy 

tak, že obchodní a finanční informace jsou vždy pro-

vázané se všemi prodejními a marketingovými údaji. 

Microsoft Dynamics 365 Business Central pomáhá 

pochopit, co podniková čísla vyjadřují, a tak lépe řídit 

podnikání. Umožňuje rozpoznat nové trendy a objevit 

nové podnikatelské příležitosti. S úspěchem 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 

prodeje a výkonu obchodních týmů. Řešení pro řízení 

vztahů se zákazníky Microsoft Dynamics 365 for Sales 

zvyšuje efektivitu obchodních procesů a napomáhá sni-

žovat náklady na jejich obsluhu. Řízení vztahů s klienty 

poskytuje firmě všechny potřebné informace o každém 

zákazníkovi a pomáhá automatizovat obchodní pro-

cesy. Výsledným efektem řízení zákaznických vztahů 

pomocí Microsoft Dynamics 365 for Sales je posilo-

vání spokojenosti zákazníků a zvyšování jejich loajality. 

Microsoft Dynamics 365 for Sales umožňuje komplexní 

řízení vztahů se zákazníky, poskytuje nástroje a funkce 

potřebné pro vytvoření a udržení úplného přehledu od 

prvního kontaktu přes smluvní vztah a obchodní čin-

nost 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 umož-

ňuje vytváření grafických e-mailových zpráv a online 

podporu marketingových incentiv a dále i event ma-

nagement, tvorbu a správu zákaznických průzkumů.

Dynamics 365 Talent
Aplikace pro podporu HR oddělení a personálních agen-

tur napomáhá výběru nových zaměstnanců, umožňuje 

kompletní správu HR agendy ve společnostech a pro-

pojení na LinkedIn.

OneCore Suite
Rodina produktů OneCore pro Microsoft Dynamics 365 

Business Central je navržena jako komplexní řešení pro 

finanční služby, které se vztahují na všechny produkty 

v odvětví, 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 nadstavba nad systémem Dynamics 365 Business 

Central. Produktová rodina OneCore Suite se skládá 

z následujících samostatných aplikací:

• OneCore – robusní CORE systém pro velké finanční 

a úvěrové společnosti

• OneCore Loans Express – aplikace pro komplexní 

proces zpracování úvěrové smlouvy, která je umís-

těna v rámci Microsoft AppSource

• OneCore Calculation Engine – nástroj pro kalkulace 

a výpočet splátek, úroků a finančních ukazatelů

• OneCore Business Portal – nástroj pro rychlé kal-

kulace nabídek pro FL, OPL a úvěry, jejich odesílání 

e-mailem

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 za-

mezit chybovosti. Díky tomu má management dealera 

vozů ihned k dispozici kompletní finanční informace 

o provozu své firmy.

Microsoft 365

Stále silnější trend přechodu do cloudu posouvá naše 

řešení DMS, workflow, personálních aplikací a intrane-

tových portálů od on-premise platformy MS SharePoint 

do cloudového prostředí Microsoft 365, které velmi roz-

šiřuje možnosti SharePointu v oblasti správy souborů 

a informací o komunikační nástroje pro týmovou spo-

lupráci a další aplikační možnosti. 
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V rámci technologií Microsoftu budujeme intranetové 

portály, DMS systém, aplikace pro sdílení dat se zákaz-

níky, znalostní báze a další řešení. Naše týmy obsluhují 

společnosti s nižšími stovkami uživatelů, ale i velké spo-

lečnosti, pro něž je platforma pro spolupráci kritickou 

aplikací. 

V době krize okolo covidu-19 se aplikace MS Teams pro-

jevila jako klíčový nástroj pro práci na dálku. Negativní 

doba dala pozitivní impulz k rozšíření tohoto skvělého 

řešení, které je dnes součástí mnoha námi realizova-

ných projektů.

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 ce-

lou organizací. Cílem řešení od Solitey je dodat (nebo 

poskytnout formou služby) a následně i udržovat ta-

kovou ICT infrastrukturu, která je vždy spolehlivá, do-

stupná, provozuschopná a umožňuje bezproblémový 

chod všech důležitých aplikací. V současné době již 

zdaleka nejde jen o on-premise řešení, stále více se pro 

vybrané úlohy hodí cloudové služby, které navíc umož-

ňují jednoduchou škálovatelnost výkonu při zachování 

výše uvedených základních charakteristik správně na-

vržené ICT infrastruktury.

Centrální infrastruktura
Správě navržená centrální infrastruktura zahrnující 

výpočetní výkon, datová úložiště i zabezpečení dat je 

srdcem každého IT řešení. Pro naše zákazníky budujeme 

komplexní datová centra včetně podpůrných technolo-

gií a zajištění bezpečnosti. V našem portfoliu však začíná 

převládat zajištění potřebné infrastruktury jako služby 

on-premise nebo v cloudu. Velmi časté jsou pak hybridní 

scénáře, kdy je v lokalitě zákazníka instalována klíčová 

infrastruktura, ale další potřebný výpočetní výkon nebo 

záložní řešení jsou provozovány v cloudu.

Datová komunikace
Jádrem IT je propojení, proto v našem portfoliu nesmí 

chybět kompletní nabídka síťových řešení pro LAN, WAN, 

wifi a pochopitelně i správně nastavená komunikace 

mezi on-premise systémy a cloudovou infrastrukturou. 

Dodáváme aktivní prvky, bezpečnostní nástroje, budu-

jeme kabelové rozvody a pro velké sítě řešíme i jejich 

management.

Bezpečnostní řešení
Oblast bezpečnosti je v době neustále rostoucích ri-

zik narušení nezbytnou součástí infrastruktury IT. Naše 

nabídka pokrývá všechny standardní oblasti, jako je 

ověření identity (adresářové systémy, vícefaktorová 

autentifikace, oblast certifikátů atp.), ochrana zdraví 

sítě podle standardu 802.1X, ochrana na rozhraní pro-

střednictvím řešení NGFW/UTM gateway a samozřejmě 

oblast ochrany proti malwaru. Hlavními partnery v této 

oblasti je McAfee, WatchGuard a Cisco.

Inteligent Edge
Aby uživatelé mohli pohodlně přistupovat k aplikacím 

a aby byl možný sběr dat ve výrobě i jinde, je třeba 

zajistit osazení rozhraní IT správným vybavením. Do-

dáváme kompletní vybavení koncových pracovišť 

v kancelářském i průmyslovém prostředí – koncové 

stanice PC, notebooky, tenké klienty a nejrůznější 

mobilní prvky i tiskárny, včetně vysoce výkonných 

podnikových systémů. Specializovaná řešení v prů-

myslu pak zahrnují např. víceobrazovkové systémy pro 

dispečink a řešení čárových kódů od čteček a tab-

letů po tiskárny a nezbytný spotřební materiál. Pro 

naše zákazníky zajišťujeme i dodávky kamerových 

systémů. Pro kvalitní a bezpečné zajištění práce na 

dálku jsme schopni počítače virtualizovat a provo-

zovat je v cloudu.

Outsourcing infrastrukturních služeb
Významnou aktivitou je outsourcing infrastrukturních 

služeb, v rámci kterého zajišťujeme provozuschopnost 

ICT systémů včetně podpory výrobních prostředí s ne-

přetržitým provozem. Na základě sjednaného SLA pak 

poskytujeme značné garance na dodržení provozních 

parametrů a řešení plánovaných i neplánovaných 

událostí. Vystupujeme v roli primárního rozhraní jak 

v případě, kdy společnost nemá vůbec lokální IT (pak 

jsme často partnerem centrálnímu IT v zahraniční 

centrále), tak v roli druhosledové podpory, zajišťu-

jící specializované služby nebo pokrývající ad hoc 

potřeby.

Studie a projekty
Pro naše zákazníky zpracováváme studie posouzení 

stavu jejich IT technologií ve vazbě na obchodní po-

třeby jejich organizace. Pro komplexní posouzení máme 

zpracovanou metodiku, díky které jsou výstupy z analýz 

vhodným nástrojem pro dlouhodobé plánování rozvoje 

IT.  Poskytujeme i konzultační služby k dílčím částem IT, 

jako je například řešení vysoké dostupnosti, příprava 

cloudu a hybridních scénářů apod.

36



Naší vizí
je spolupráce
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„Program Vema používáme  
již řadu let. Systém 
jednotlivých, odborně 
zaměřených modulů nám 
velmi usnadňuje náročnou 
práci při výpočtu mezd 
a personální evidenci.“

Libuše Puchingerová  |  náměstkyně ředitele 
pro ekonomiku a provoz 

Ikem
Vema





V České i Slovenské republice máme silnou 
pozici v dodávkách 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.

Solitea
řešení pro
personalistiku
a HR
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Vema V4 Cloud

Službu Vema V4 Cloud provozuje společnost Vema již 

od roku 2005. Všechny produkty společnosti jsou archi-

tektonicky přizpůsobeny jak pro provoz v on-premise 

řešeních, tak v cloudu. Obě řešení jsou z pohledu ovlá-

dání 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 Slo-

vensku téměř 1 700 zákazníků. Uživatelé se rekrutují ze 

spek tra firem od nejmenších s jednotkami zaměst nanců 

až po největší, která má 8500 zaměstnanců.

Vema HR

Systém Vema HR je díky tomu, že podporuje všechny 

platné verze mzdové legislativy, vhodný pro všechny 

typy a velikosti organizací v České a Slovenské repub-

lice bez rozdílu. Nyní ho využívá více než 7 000 klientů, 

typická cena je 20 000 až 500 000 Kč.

Informační systém Vema HR nabízí komplexní řešení 

podpory procesů řízení lidských zdrojů. Svým uživatelům 

poskytuje širokou škálu funkcionalit v oblasti zpraco-

vání mezd a personalistiky, počínaje procesem výběru 

nových zaměstnanců přes komplexní agendu jejich 

vzdělávání až po pravidelné hodnocení výkonu. Vše 

je podporováno řadou automatizovaných funkcí, jako 

je sledování personálních událostí, online komunikace 

s úřady a elektronické schvalování v rámci definova-

ných procesů (workflow).

Velký důraz je kladen na vysokou výkonnost systému 

a maximální zabezpečení dat. Z tohoto důvodu Vema 

vyvinula vlastní proprietární databázový systém, který 

v kombinaci s vhodně nastaveným bezpečnostním mo-

delem splňuje nejvyšší nároky uživatelů. Zákazníci mají 

na výběr z několika verzí.

Mzdy Komplet zahrnuje komplexní zpracování mezd, 

statistické výkazy s vazbou na daný resort, evidenci 

změn u zaměstnance v časové řadě, řešení více sou-

běžných pracovněprávních vztahů, prostředky pro roční 

zúčtování daně a mnoho výstupů do účetnictví, pro 

penzijní fondy, banky atd. 

Personální systém je verze Mzdy Komplet doplněná 

o funkce pro personální řízení, správu personálních 

dokumentů, sledování a hlášení personálních událostí. 

Obsahuje i Personální portál vymezující přístup všech 

zaměstnanců k personálním údajům podle jejich 

oprávnění.

Komplexní řízení lidských zdrojů – tato nejvyšší verze 

Vema HR rozšiřuje Personální systém o výběrová řízení, 

systemizaci pracovních míst s tvorbou organizačních 

struktur, vzdělávání a e-learning, hodnocení zaměst-

nanců, plánování a schvalování dovolené. 

Kromě základních funkcionalit obsažených v některém 

ze čtyř základních balíčků 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 evidence výkonů. Pro snadnější splnění 

nároků vyplývajících z Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů slouží modul GDPR. Významnou sou-

část systémů Vema tvoří vysoce automatizovaná roz-

hraní na státní systémy jako např. eNeschopenka nebo 

Registr nemocenského pojištění.

Všechny aplikace informačního systému Vema HR lze 

pro provoz na vlastní IT infrastruktuře získat formou 

zakoupení práva k užívání (licence) s pravidelnými mě-

síčními platbami hrazenými po celou dobu užívání pro-

duktů. Druhou možností je využití služeb Vema V4 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 zá-

kazníků. V letošním fiskálním roce to byly zejména nové 

workflow procesy Nástup zaměstnance a Výstup za-

městnance, mobilní aplikace Docházka a rozhraní na 

systémy spisových služeb podle národního standardu.
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„Na Dotykačce se mi líbí, 
že ji mohu využít i k lepší 
kontrole a efektivnějšímu 
řízení celého podnikání. 
Umožňuje propojení 
s účetnictvím a skladovým 
hospodářstvím, což je 
rozhodně cenný benefit. 
Také je možné pokladnu 
obsluhovat i vzdáleně 
a získávat z ní nejrůznější 
analýzy.“

Lars Mansson  |  majitel

Mansson
Dotykačka





Svět restaurací, maloobchodu a služeb se 
mění díky digitalizaci na straně koncových 
klientů, podnikatelů a dodavatelských 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 
získanými analýzou dat. Tržní příležitosti 
akcelerují také změny legislativy, v roce 2021 
se čekají změny zákonů v Česku, Polsku a na 
Slovensku i nová legislativa ve Slovinsku či 
Německu. Solitea má dnes ve svém portfoliu 
pokladní systémy 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. 
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Pokladní systémy pro střední 
a velké podniky a řetězce

Prodejna SQL 
Prodejna SQL je rychlý a spolehlivý pokladní systém 

určený pro široké spektrum prodejen od drobných pro-

vozoven s jednou pokladnou až po síť prodejen s mnoha 

pokladními místy. Využití najde všude tam, kde je poža-

dována maximální ergonomie práce a nadstandardní 

funkce pro podporu prodeje (slevy, zákaznické karty, 

ceníky, cenové akce, bonusy). 

Pokladní systém je vyvinutý a nastavený tak, aby ma-

ximálně usnadnil veškerý prodej. Nabízí proto příjemné 

uživatelské rozhraní i množství zajímavých funkcí a mo-

dulů, které zrychlují práci – příkladem je napojení na 

platební terminály či systémové váhy.  

Díky propojení s Money S3, Money S4 nebo Money S5 

je Prodejna SQL 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 de-

signován pro nasazení ve společnostech s jednotkami 

i centrálně řízenými stovkami provozoven při zachování 

plné funkcionality prodejního místa offline, tedy při vý-

padku 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 

navíc umožňuje v případě zákaznických klubů kromě 

online validace zákazníka i offline synchronizaci získa-

ných bodů a kreditů.

Nad SmartPOS je vystavěn ekosystém aplikací, jako 

jsou věrnostní aplikace, rezervace, správa zaměst-

nanců nebo online objednávky. V průběhu roku 2019 

byly rovněž v ostrém provozu u zákazníků instalovány 

samoobslužné kiosky spolu s navázanými systémy vý-

deje objednávek. Mobilní aplikace Fruitisimo, umožňu-

jící kromě identifikace zákazníků na pobočkách rovněž 

personalizované kampaně 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 repli-

kují do cloudu, kde je možné je dále zpracovávat a po-

skytovat uživatelům informace o jejich podnikání formou 

reportů a automatizovaných doporučení směřujících ke 

zefektivnění 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 pro-

duktů třetích stran a tím se posouvají do role platformy 

pro digitalizaci podnikání malých a středních firem. Vel-

kou příležitostí je pro tyto systémy rozvoj fintechových 

služeb ve spojení s akceptací různých platebních ná-

strojů, jako jsou platební karty, stravenky 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 

klientů v České republice a Polsku a celkem si jej už 

stáhlo na Google Play přes 75 000 uživatelů. Řešení vzni-

kalo 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 

zařízení. 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, nahrávat do nich položky, pracovat se skladem 

a provádět nastavení odkudkoliv, jako i zabezpečení 

offline provozu při výpadku internetu. Produkt je navr-

žen tak, aby ho kdokoliv mohl po vybalení z krabice začít 

používat bez nutnosti složité implementace. Uživatelé 

oceňují jeho spolehlivost a jednoduchost ovládání. Do-

tykačka poskytuje na své vzdálené správě (cloudu) roz-

sáhlé veřejné API, kde se realizuje řada integrací od ka-

merových systémů až po rozvážkovou službu Uber Eats.
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Markeeta
Markeeta je moderní pokladní systém postavený na 

cloudové platformě a jednoduchých zařízeních s OS 

Android, který živnostníkům a malým firmám poskytuje 

funkčnosti dříve vyhrazené složitým a cenově nároč-

ným systémům při zlomkové finanční investici. 

Systém Markeeta byl vyvinut na základě 20letých zku-

šeností získaných při vývoji a implementacích poklad-

ního systému SmartPOS a charakterizují jej vlastnosti 

jako rychlost, jednoduchá obsluha, intuitivnost ovládání 

a vysoká bezpečnost dat. Zkušenosti z provozu velkých 

řetězců umožnily vytvořit plně digitalizované řešení 

pro určité vertikály, jako například prodejce tisku, kdy 

jsou do systému pomocí EDI komunikace automaticky 

načítány doklady, zakládány prodejní položky včetně 

cen a navrhovány objednávky či vyplňovány remitendy 

(návratky tiskovin). Podnikatel díky Markeetě získá kom-

plexní přehled o svém podnikání, 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 dobí-

její peníze na elektronické identifikátory (karty, náramky 

apod.), pomocí kterých jsou pak realizovány bezhoto-

vostní platby na všech pokladních místech. Provo-

zovatel 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 

elektronické evidence tržeb (EET) s asi 10 000 aktivními 

zákazníky jedním z nejrozšířenějších pokladních systémů 

v České republice.

Solitea Pay
Solitea Pay přináší platební řešení na terminálech 

s operačním systémem Android. V první polovině roku 

2020 úspěšně certifikovala Android terminál Landi pro 

platební karty Visa a Mastercard, a kromě platebních 

funkcí rozběhla i integraci s pokladními systémy Doty-

kačka a Markeeta i aplikací Profi Účtenka.

Solitea Pay svá platební řešení nabízí jak v rámci sku-

piny, tak i samostatně a třetím osobám. V nabídce má 

nyní Terminál Landi A8 a ve spolupráci s Dotykačkou 

a Smart software umí nabídnout vedle standardního 

prodeje terminálu i jeho pronájem. Spolu s asociacemi 

Mastercard a Visa pod hlavičkou MPO v akci „Česko 

platí kartou“ nabízí zvýhodněné terminály pro malé 

a střední podnikatele. Solitea Pay je ISO (Independent 

Sales Organization) partner společnosti SIA Central 

Europe a své služby může nabízet na českém a sloven-

ském trhu. Během roku 2020 a 2021 bude společnost na-

bírat zákaznickou bázi v České republice a na Slovensku, 

rozšíří své působení také do Polska a Německa a přidá 

nové terminály.

Multiplatformní EET aplikace 
pro mobilní zařízení

Profi Účtenka
Multiplatformní POS aplikace pro iOS, Android a Win-

dows s 20 000 staženími je dostupná zdarma v Apple 

Store, Google Play a Microsoft Store.

Aplikace byla reakcí Solitey na zákon o elektronické evi-

denci tržeb, který v České republice odstartoval v lis-

topadu 2016. Umožňuje jednoduché vystavení účtenky 

a její automatické odeslání (online nebo dávkově) na 

server finanční správy. Podporuje tisk účtenek na wifi 

nebo bluetooth tiskárnách i jejich odesílání přes e-mail 

nebo sociální komunikátory. Monetizace je nepřímá – 

pro archivaci vystavených účtenek je možné využít 

iDoklad.

Aplikace má základní pokladní funkčnost. Umožňuje 

vytvářet 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.  
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Solitea
management

Martin Cígler

Chairman of the Board 

& Chief Executive Officer

PŘEDSTAVENSTVO

Martin v lednu 1990 založil společnost Cígler software, 

která se pod jeho vedením stala jedním z nejrespekto-

vanějších a nejinovativnějších výrobců informačních 

systémů v České a Slovenské republice. V roce 2013 stál 

u zrodu holdingu Solitea, účastnil se všech akvizic a pod 

jeho vedením firma atakuje hranici dvoumiliardového 

obratu. V červnu 2020 dovedl české a slovenské spo-

lečnosti 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 Fa-

kulty informačních technologií VUT Brno za rozvoj infor-

mačních technologií v České republice.
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Michal Rybovič

Vice Chairman

Michal zúročuje svoje zkušenosti z oblasti M&A ma-

nažera, které získal jako partner Sandberg Capital. 

Spolupodílel se na založení Solitey, účastnil se všech 

významných akvizic a je zapojený do všech rozhodnutí, 

která by mohla mít vliv na finanční výsledky holdingu.

Petr Franc

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 So-

lutions (dříve Aquasoft). Dnes zodpovídá za definování 

a dosahování klíčových strategických cílů v segmentu 

řešení pro velké zákazníky a veřejný sektor.

Tomáš Loukota

Executive Director, Small Business, 

Member of the board of directors

Tomáš začal svoji kariéru na technické podpoře ERP 

systému specializovaného na velkoobchody a distri-

butory. Od roku 1999 byl zaměstnán v Solitei Česká re-

publika (dříve Cígler software), kde se vypracoval z řa-

dového pracovníka technické podpory na obchodního 

a posléze i výkonného ředitele. Stojí za úspěšnou ob-

chodní strategií uvedení nového ERP systému Money S5 

na trh či za monetizací iDokladu a dnes ve společnosti 

zúročuje svůj silně prozákaznický přístup.

PŘEDSTAVENSTVO
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Martin Kudrna

Executive Director, Medium-sized Business, 

Member of the board of directors

Martin získal profesní zkušenosti během téměř dva-

cetiletého 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 roz-

voj segmentu ERP řešení pro středně velké zákazníky.

Jan Tomíšek

Executive Director, Payroll & Human resources, 

Member of the board of directors

Honza využil svých technologických zkušeností, které 

získal na katedře informatiky VUT v Brně, a v roce 1995 se 

stal spoluzakladatelem a ředitelem společnosti Vema 

Computers and Systems. Od roku 2000 zde zastával 

funkci ředitele divize služeb a v roce 2006 stál za vstu-

pem Vemy do světa cloudu. Od roku 2016 ve firmě zúro-

čuje svoje zkušenosti v roli CEO, jeho cílem je posílit po-

zici společnosti na českém i slovenském trhu. V Solitei je 

zodpovědný zejména za řešení pro řízení lidských zdrojů.

PŘEDSTAVENSTVO
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Michal Máčel

Chairman of the supervisory board

V červenci 1990 Michal spoluzaložil společnost Vema, 

která se pod jeho vedením stala lídrem českého trhu 

personálních informačních systémů.

Vítězslav Kotrs

Member of the supervisory board

Vítězslav zahájil podnikání v IT již před 28 lety, kdy spo-

luzaložil firmu CDL SYSTEM. V roce 1997 zde stál u zrodu 

divize ERP, která nabízí informační systémy od společ-

nosti Microsoft. Pod jeho vedením z CDL SYSTEM vyrostla 

IT společnost s obratem přes 200 mil. Kč, která má velké 

množství zajímavých zákazníků, a to nejen v oblastech 

ERP a CRM, ale také v oblasti ICT a SharePoint. Od čer-

vence 2019 zastává roli ředitele části divize Enterprise & 

Public, která nabízí technologie společnosti Microsoft. 

Od 1. června 2020 je členem dozorčí rady Solitea, a.s.

Jana Šufajzlová

Member of the supervisory board

Jana se po absolvování Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy věnovala několik let právní praxi jako firemní 

právník. Přitom se její zájem vyprofiloval směrem k per-

sonalistice, kde od roku 2001 působí. Prošla si cestu od 

výkonných až po top manažerské pozice ve firmách, 

jako je Komerční banka, Honeywell, IBM, AVG (dnes 

AVAST) nebo Home Credit. Po delší zdravotní pauze 

nastoupila v květnu 2019 do Solitey Česká republika 

na pozici HR manažerky, po fúzi zastává pozici HR Bu-

siness Partnera.

DOZORČÍ RADA
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Milan Smutný

Chief Financial Officer

Milan je manažer s více než 15letou zkušeností z vrcho-

lových pozic v podnikových financích. Deset let půso-

bil jako ekonomický ředitel společnosti Seznam, kde 

zastřešoval kompletní portfolio finančních procesů 

včetně právních služeb. Během tohoto období také 

pracoval na projektech akvizic a fúzí v rámci českého 

trhu. Před nástupem do Solitey se věnoval několik let 

řízení softwarových projektů se zaměřením na vývoj 

webových aplikací, zakázkového softwaru a společ-

nosti Nugget poskytující mzdový a personální systém.

Jindra Háchová

Chief People Officer

Jindra má přes 20 let zkušeností v oblasti IT, telekomu-

nikací a finančních služeb. V letech 2015–18 se podílela 

na expanzi firmy Home Credit na indický trh. Je absol-

ventkou programu Coach For Life pod vedením Petera 

Redinga. V Solitei zastává roli ředitelky lidských zdrojů pro 

Česko a Slovensko. V přípravě na slučování organizací se 

zaměřovala na harmonizaci a sjednocování základních 

procesů, v jednotné Solitei se věnuje vyprofilování společ-

nosti jako atraktivního zaměstnavatele, vytvoření podmí-

nek pro rozvoj zaměstnanců a budování firemní kultury.

Marek Kavan

Internal Services Director

Marek byl v polovině devadesátých let jedním ze za-

kladatelů společnosti Solitea Business Solutions (dříve 

Aquasoft), kde zastával roli provozně-finančního ředi-

tele. Dlouholetou zkušenost z řízení vnitřního provozu 

a zajištění externích služeb využívá od prosince 2019 na 

pozici ředitele interních služeb Solitey. Jeho úkolem je 

především centrální správa všech back office agend.

VRCHOLOVÝ MANAGEMENT
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Daniel Šturm

Chief Marketing Officer

Daniel má přes 25 let zkušeností s řízením obchodních 

a marketingových týmů v B2B a v B2C oblasti. Je bý-

valým ředitelem marketingu České spořitelny, Home 

Creditu, AAA Auto. Stojí za úspěšnými projekty Erste Pre-

mier, Super.cz nebo Zonky, spustil projekt na operativní 

leasing mobilních telefonů v Indonésii a řídil marketing 

firmy poskytující půjčky na motocykly v Myanmaru. Do 

Solitey nastoupil v červnu 2020 a jeho úkolem je využít 

zastřešující síly společné značky. Odstartoval změnu 

brandu a centralizaci jednotlivých sub-brandů.

Boris Bělousov

Chief Information Officer

Boris nastoupil do PVT jako administrátor serverů s ope-

račním systémem Unix. V roce 1994 stál u zrodu PVT.net, 

později byl ředitelem produktu. V letech 1998–2001 půso-

bil jako člen výkonného výboru v NIX.CZ. V roce 1999 na-

stoupil do GEMMA Systems, kde řídil technickou skupinu 

a s britskou společností Redbus Interhouse připravoval 

výstavbu datového centra. V roce 2009 byla z GEMMA 

Systems vyčleněna divize Microsoft řešení do společ-

nosti Dynamica (dnes Solitea Dynamica), kterou Boris do 

roku 2018 řídil. Od 1. října 2019 pracuje v Solitea jako CIO.

VRCHOLOVÝ MANAGEMENT
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Zpráva představenstva 
o podnikatelské činnosti 
společnosti a stavu 
jejího majetku 

Hospodářský rok 2020 (1. července 2019 až 30. června 2020) 

byl pro skupinu Solitea dalším silným rokem i přes svě-

tovou pandemii covidu-19. Organický růst byl podpořen 

růstem akvizičním, z větších projektů dokončila skupina 

v průběhu fiskálního roku akvizice společností Axiom Pro-

vis International a jejích dcer, Clever Decision, Dotykačka 

holding a jejích dcer, MIT a Smart software. Skupina do-

sáhla obratu ve výši 1 793 mil. Kč, což je 32% zvýšení oproti 

fiskálnímu roku 2019. EBITDA i přes rozsáhlé investice do 

výzkumu a vývoje vzrostla o 20 % na 156 mil. Kč. Za vý-

bornými výsledky stojí především rychlé přizpůsobení se 

negativním dopadům pandemie. Motorem organického 

růstu Solitey se v souladu se strategickou koncepcí stá-

vají 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 po-

hybu a osobní komunikace. Prakticky ze dne na den jsme 

u většiny zaměstnanců přešli na režim práce z domova 

a prokázali jsme přitom, že jsme schopni díky technolo-

gické výbavě a osobní zodpovědnosti a discip linovanosti 

našich kolegů pokračovat v plnění úkolů a udržet kvalitu 

služeb bez jakéhokoli zakolísání. 

Velký důraz klademe na stabilizaci a retenci zaměst-

nanců s klíčovým know-how a také na podporu vý-

konově orientované, 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 způso-

bem přispívají k budování reputace Solitey jako spo-

lehlivého obchodního partnera i zaměstnavatele. Ve 

fiskálním roce 2020 jsme centralizovali lidské zdroje, 

přičemž klíčovými rolemi jsou HR business partneři, 

kteří poskytují podporu liniovým manažerům a zároveň 

jsou vlastníky procesů, HR specialistky, které zodpo-

vídají za personálně-mzdovou agendu, a specialisté 

náboru zaměření na IT pracovní trh. Zpracování mezd 

a personální agendy jsme sloučili do HR systému Vema, 

sjednotili jsme základní legislativní dokumenty. Vytvořili 

jsme tak funkční infrastrukturu, která bude v příštím roce 

efektivně sloužit pro realizaci aktivit zejména z oblasti 

firemních hodnot, rozvoje zaměstnanců a formování 

firemní kultury a značky Solitea jako atraktivního za-

městnavatele. Soustředíme se také na výběr hlavních 

partnerů pro realizaci projektů v oblasti společenské 

zodpovědnosti Solitey.

Vlastnická struktura Solitey 
k 30. 6. 2020

Solitea není veřejně obchodovatelná společnost. Je 

přímo či nepřímo vlastněná českými a slovenskými fy-

zickými osobami. 

Ligelta Holdings Ltd.
se sídlem Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 8. posch., Agioi 

Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, podíl 

ve výši 72,8 %. 100% vlastníkem Ligelta Holdings Ltd. je 

Sandberg Investment Fund SICAV PLC, se sídlem Brewery 

Street, Suite 2, Level 3, TG Complex, Imriehel, Birkirkara, 

BKR 3000, Maltská republika. Investiční fond Sandberg 

Investment Fund SICAV PL spravuje slovenská správcov-

ská společnost Sandberg Capital, správ. spol., a.s., se 

sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Sloven-

ská republika, s povolením od Národní banky Slovenska 

na vytváření a správu tuzemských a zahraničních alter-

nativních 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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CSW Holding s.r.o.
se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, Česká re-

publika, podíl ve výši 20 %. CSW Holding je investiční spo-

lečnost 100% vlastněná bývalým majitelem CÍGLER SOFT-

WARE a zakladatelem a CEO Solitey, Martinem Cíglerem 

(více viz kapitola Solitea management). Holding kromě 

investicí do IT sektoru investuje také do nemovitostí pro-

střednictvím dceřiné společnosti Office Buildings s.r.o.

Ostatní informace

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 postu-

puje v souladu s místně příslušnými pracovněprávními 

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)

JET ERP Betriebsgesellschaft mbH (AT)

J.K.R. spol. s r.o. (CZ)

CDL SYSTEM a.s. (CZ)

• CDL SYSTEM, s.r.o. (SK)

Billans, d.o.o. (RS) (pouze odkup aktiv)

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)

AQUASOFT spol. s r.o. (CZ)

Vema,a.s. (CZ)

• Vema, s. r. o. (SK)

SAOP d.o.o. Slovinsko (SI)

• Saop d.o.o. (HR)

• Saop d.o.o. (RS)

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)

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) 

(closing 4. září 2020)

 

Historie akvizic: akvizice 
uskutečněné k 31. říjnu 2020 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Martin Cígler

Sandberg Capital

CSW Holding

Ligelta

Michal Máčel

Jan Tomíšek

Solitea, a.s.

20 % 100 %

100 %72,8 %

4,2 %

3 %

předpisy a interními pravidly jednotlivých společností, 

resp. skupinovými pravidly.

Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního 

závodu v zahraničí. 

Skupina vynaložila v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 

náklady na výzkum a vývoj ve výši 92 779 tis. Kč, z toho 

společnost Solitea, a.s., nevynaložila na výzkum a vývoj 

žádné náklady.

Společnost ani skupina celkem nenabyla v průběhu 

účetního období vlastní akcie ani vlastní podíly. 

Významné následné události

S rozhodným dnem k 1. 7. 2020 byla v České repub-

lice realizována fúze, kdy do nástupnické společnosti 

Solitea, a.s., fúzovalo 15 společností, a to Byznys soft-

ware, s.r.o., Altus software, s.r.o., Solitea Dynamica, a.s., 

Solitea Gemma, s.r.o., Solitea Business Solutions, s.r.o., 

Solitea BI Experts, s.r.o., Allieto, s.r.o., Solitea CDL, a.s., So-

litea Česká republika, a.s., Solitea WBI, s.r.o., Vema, a.s., 

Clever  Decision, spol. s r.o., AXIOM PROVIS, Int., s.r.o., 

AXIOM Praha spol. s r.o.

S rozhodným dnem k 1. 7. 2020 byla realizována fúze 

ve Slovenské republice, kdy do nástupnické společ-

nosti Solitea Slovensko, a.s., fúzovalo 5 společností, a to 

Solitea Gemma, s.r.o., Solitea CDL, s.r.o., Solitea WBI, s.r.o., 

Vema, s.r.o., AXIOM Bratislava, s.r.o.

Slovinská společnost SAOP d.o.o. dokončila v září 2020 

akvizici 100% podílu společnosti Opal Informatika 

a posílila tak svou pozici předního poskytovatele infor-

mačních řešení na balkánském trhu. 

Společnost Solitea, a.s., pořídila vybrané části podniku 

společnosti VHsoft s.r.o. na základě smlouvy s účinností 

ke dni 1. 1. 2021.

Skupina působí v IT odvětví, jež nebylo významným způ-

sobem ovlivněno pandemií covidu-19, a v průběhu po-

sledních několika měsíců realizovala relativně stabilní 

tržby, nebo je dokonce i dočasně navýšila, a nedošlo 

tedy k přerušení její činnosti ani dodávek. Na základě 

informací veřejně dostupných posoudilo vedení skupiny 

možný vývoj pandemie a její předpokládaný dopad 

na skupinu a ekonomické prostředí, ve kterém působí, 

včetně opatření již zavedených českou vládou a vládami 

ostatních zemí, kde sídlí hlavní obchodní partneři a zá-

kazníci skupiny. Na základě aktuálně veřejně dostupných 

informací, stávajících klíčových ukazatelů výkonnosti 

skupiny a s ohledem na přijatá opatření neočekává ve-

dení skupiny bezprostřední významný negativní dopad 

pandemie covidu-19 na skupinu a její fungování, finanční 

situaci a výsledek hospodaření. Nelze však vyloučit, že 

prodloužení současných opatření, znovuzavedení či 

zpřísnění uzavírek nebo jejich následný negativní dopad 

na ekonomické prostředí, v němž skupina působí, bude 

mít negativní vliv na skupinu, její finanční situaci a vý-

sledek hospodaření ve střednědobém a dlouhodobém 

horizontu. Vedení skupiny danou situaci nadále pečlivě 

sleduje a bude reagovat tak, aby zmírnilo dopad těchto 

událostí a okolností podle aktuálního vývoje. 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení skupiny 

známy žádné další významné následné události, které 

by ovlivnily účetní závěrku k 30. červnu 2020.

Struktura akcionářů
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Konsolidovaná rozvaha 
v plném rozsahu
k 30. červnu 2020 (v tisících Kč)

Konsolidované
výkazy

Označ. A K T I V A Řád.
Běžné účetní období Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

A K T I V A  C E L K E M 1 2 856 774 −662 915 2 193 859 1 392 691

B. Dlouhodobý majetek 3 2 033 638 −644 293 1 389 345  885 612

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  4  328 498 −269 738  58 760  11 035

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14  292 824 −151 190  141 634  78 768

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 27  17 444   --  17 444  15 419

B.IV. Konsolidační rozdíl 37 1 394 872 −223 365 1 171 507  780 391

C. Oběžná aktiva 42  761 123 −18 622  742 501  489 764

C.I. Zásoby 43  133 856 −2 885  130 971  43 226

C.II. Pohledávky 51  275 339 −15 737  259 602  235 980

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 52  8 854  --  8 854  10 695

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 62  266 485 −15 737  250 748  225 284

C.III. Krátkodobý finanční majetek 73   --  -- --    642

C.IV. Peněžní prostředky 76  351 928  --  351 928  209 916

D. Časové rozlišení aktiv 79  62 013 --   62 013  17 315

Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika
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Konsolidovaná rozvaha 
k 30. červnu 2020 (v tisících Kč)

Označ. P A S I V A Řád. Běžné účetní období Minulé období

a b c 5 6

P A S I V A  C E L K E M 83 2 193 859 1 392 691

A. Vlastní kapitál           84 1 385 186  865 219

A.I. Základní kapitál 85  814 000  814 000

A.II. Ážio, Ostatní kapitálové fondy a Fondy ze zisku 89,97  394 303  12 917

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101  45 519  32 318

A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
bez menšin. podílů (+/-)

105  33 274  5 949

A.VII.1.
Podíl na výsledku hospodaření 
v ekvivalenci (+/-)

106 −4 790 --  

A.VII.2. Menšinový vlastní kapitál 108  102 881   35

A.VII.3. Menšinový základní kapitál 109  5 627   12

A.VII.2. Menšinové kapitálové fondy 110  200 372 --

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

111 −72 706   35

A.VII.4. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 112 −30 412 −12

B. + C. Cizí zdroje 113  536 295  345 563

B. Rezervy 114  49 813  28 599

B.II. Rezerva na daň z příjmu 116  8 104 --  

B.IV. Ostatní rezervy
115
117 
118

 41 709  28 599

C. Závazky 119  486 482  316 964

C.I. Dlouhodobé závazky 120  12 676  70 908

C.II. Krátkodobé závazky  135  473 807  246 056

D . Časové rozlišení pasiv  153  272 377  181 909

Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika
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Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Řád. Běžné účetní období Minulé účetní období

a b c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 1 489 739 1 159 126

II. Tržby za prodej zboží 2  260 785  176 783

A. Výkonová spotřeba 3  688 103  478 570

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/−) 7  13 143 −1 044

C. Aktivace (−) 8 −20 185 −1 381

D. Osobní náklady 9  900 400  725 102

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14  114 880  85 440

III. Ostatní provozní výnosy 22  17 762  12 914

F. Ostatní provozní náklady 26  26 540  13 374

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 32  45 404  48 762

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

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37  739  0

H.
Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem

36  0  0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 41  2 625   752

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

J. Nákladové úroky a podobné náklady 45  6 349  2 022

VII. Ostatní finanční výnosy 48  16 893  13 830

K. Ostatní finanční náklady 49  28 621  30 719

* Finanční výsledek hospodaření 50 −7 202 −21 309

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/−) 51  38 202  27 453

L. Daň z příjmů 52  40 130  21 515

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/−) 57 −1 928  5 938

**z toho Menšinové podíly na výsledku hospodaření 59 −30 412 −12

**z toho Podíl na výsledku hospodaření k ekvivalenci 60 −4 790 --

**z toho
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez men-
šin. podílů (+/−)

58  33 274     5 949

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 61 1 792 902 1 363 403

Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika

Konsolidovaný výkaz 
zisku a ztráty
druhové členění za rok končící 

30. červnem 2020 (v tisících Kč)
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Označ. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Běžné účetní 

období
Minulé účetní 

období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období  209 916  156 231

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  38 202  27 453

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  87 117  121 400

A.1.1. 
Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 
stálých aktiv a dále odpis konsolidačních rozdílů

 110 802  81 151

A.1.2. Změna stavu:  10 891  9 791

A.1.2.2. Rezerv a opravných položek  10 891  9 791

A.1.3. Zisk (−) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv  7 261 −3 488

A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace −41 837  33 946

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami

 125 319  148 852

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu −740  38 290

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a čas. rozlišení −75 601 −84 889

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

 162 741  61 669

A.2.3. Změna stavu zásob −89 648 −4 709

A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků  1 767  66 218

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, fin. a mimořádnými položkami  124 578  187 142

A.3. Přijaté / (Zaplacené) úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků −3 723   660

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období −27 800 −30 254

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  93 055  157 548

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1. Nabytí stálých aktiv −163 306 −46 556

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  4 877  5 676

B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  4 877  5 676

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 198 588 --

B.4. Čisté peněžní toky z nákupu dceřiné společnosti, podniku nebo jeho částí −353 288 −69 385

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti −313 129 −110 265

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti  3 727  6 443

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky  358 360 −40

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

C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy -- −40

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  362 087  6 403

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků  142 013  53 686

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  351 930  209 916

Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika

Konsolidovaný přehled 
o peněžních tocích
za rok končící 30. červnem 2020 

(v tisících Kč)
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Základní kapitál              
Ážio, Ostatní 

kapitálové fondy 
a Fondy ze zisku

Výsledek 
hospodaření 

min. let

Výsledek 
hospodaření 

běžného účetního  
období bez 

menšin. podílů 

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

Zůstatek k 1. 7. 2018 814 000 −1 133 2 995 31 487

Zisk nebo ztráta za dané období -- -- -- 5 949

Oceňovací rozdíly -- 13 856 -- --

Jiný výsledek hospodaření 
minulých let

-- -- −2 842 --

Převody do (z) rezervního fondu -- 194 −194 --

Převod VH min. období -- -- 31 487 −31 487

Kurzové rozdíly -- -- 912 --

Tantiémy -- -- −40 --

Zůstatek k 30. 6. 2019 814 000 12 917 32 318 5 949

Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika

Konsolidovaný přehled 
o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 30. červnem 2020  

(v tisících Kč)
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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. 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

Zůstatek k 1. 7. 2018 -- 847 349 47 847 396

Zisk nebo ztráta za dané období -- 5 949 −12 5 937

Oceňovací rozdíly -- 13 856 -- 13 856

Jiný výsledek hospodaření 
minulých let

-- −2 842 -- −2 842

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

Převod VH min. období -- -- -- --

Kurzové rozdíly -- 912 -- 912

Tantiémy -- −40 -- −40

Zůstatek k 30. 6. 2019 -- 865 184 35 865 219

Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika

Konsolidovaný přehled 
o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 30. červnem 2020  

(v tisících Kč)
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Příloha
v konsolidované
účetní uzávěrce

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti
Solitea, a.s., („společnost“ nebo „mateřská společnost“) 

vznikla 10. dubna 2013 zápisem do obchodního rejstříku 

vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou 19061, oddíl B. Ke dni 14. května 2014 byla společ-

nost vymazána 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:

• poskytování softwaru

• 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 30. červnu 2020 jsou:

• LIGELTA HOLDINGS, LTD: 72,8 %

• CSW Holding s.r.o.: 20,0 %

• 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 30. červnu 2020

Členové představenstva

• Martin Cígler (předseda)

• Michal Rybovič (místopředseda)

• Tomáš Loukota 

• Petr Franc

• Dipl. Ing. Martin Kudrna, MBA

• Ing. Jan Tomíšek

Členové dozorčí rady

• Ing. Michal Máčel, CSc. (předseda)

• Mgr. Jana Šufajzlová

• Ing. Vítězslav Kotrs

Konsolidovaná účetní závěrka
Konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 30. červnu 

2020 je sestavena za mateřskou společnost a její dce-

řiné společnosti („skupina“) – viz bod 5 přílohy. Konso-

lidovaná účetní závěrka je sestavena za období od 

1. července 2019 do 30. června 2020 (dále také „rok 2020“).

Změny v obchodním rejstříku
V roce 2020 byly provedeny následující změny v obchod-

ním rejstříku mateřské společnosti:

Nový zápis: člen představenstva
• Tomáš Loukota (zapsáno 1. června 2020)

• Petr Franc (zapsáno 1. června 2020)

• Dipl. Ing. Martin Kudrna, MBA (zapsáno 1. června 2020)

• Ing. Jan Tomíšek (zapsáno 1. června 2020)

Nový zápis: člen dozorčí rady
• Mgr. Jana Šufajzlová (zapsáno 1. června 2020)

• Ing. Vítězslav Kotrs (zapsáno 1. června 2020)

Nový výmaz: člen dozorčí rady
• Tomáš Loukota (vymazáno 1. června 2020)

• Petr Franc (vymazáno 1. června 2020)

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 

konsolidovány podle konsolidačních metod s ohledem 
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na stupeň vlivu mateřské společnosti. Účetní závěrky 

společností, u nichž uplatňuje mateřská společnost roz-

hodující vliv a jsou významné, jsou konsolidovány meto-

dou plné konsolidace. 

Metoda plné konsolidace zahrnuje položky rozvahy, vý-

kazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a pře-

hledu o změnách ve vlastním kapitálu z účetních závě-

rek konsolidovaných účetních jednotek v plné výši, po 

případném vyloučení všech významných vzájemných 

transakcí mezi jednotkami uvnitř konsolidačního celku, 

jejich přetřídění a úpravách do rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změ-

nách ve vlastním kapitálu konsolidující účetní jednotky.

Postup konsolidace
Konsolidace byla provedena na úrovni mateřské 

společnosti bez vytvoření jednotlivých dílčích celků 

a všechny konsolidované účetní jednotky byly zahr-

nuty plnou metodou konsolidace. V účetních závěrkách 

konsolidovaných účetních jednotek bylo provedeno 

přetřídění a úpravy položek podle principů vyhlášených 

v konsolidačních pravidlech. 

Při sestavení konsolidované rozvahy, konsolidovaného 

výkazu zisku a ztráty a konsolidovaného přehledu o pe-

něžních tocích se vylučují vzájemné operace vztahující 

se k prodejům zásob, dlouhodobého majetku a služeb 

v rámci konsolidačního celku, pokud se jedná o vý-

znamné částky.

Konsolidační rozdíl vzniklý při nové akvizici je rovno-

měrně 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 vý-

jimkou změny právní formy, a souhrnem individuálně 

přeceněných složek majetku snížených o převzaté dluhy.

Odpisy goodwillu jsou prováděny v případě kladné hod-

noty na vrub nákladů, v případě záporné hodnoty ve 

prospěch výnosů.

Při konsolidaci se vylučuje vliv přijatých a vyplacených 

dividend nebo podílů na zisku mezi mateřskou společ-

ností 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 sestavována konsolidovaná účetní závěrka.

Konsolidované účetní jednotky, které nesestavují řád-

nou účetní závěrku k datu 30. června 2020, 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 účetnic-

tví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky 

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v sou-

stavě podvojného účetnictví ve znění platném pro rok 

2020 (dále jen vyhláška). 

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena za předpo-

kladu 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 pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v poři-

zovací 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 spo-

jené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce 

 „Úpravy hodnot v provozní oblasti“.

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 skupina 

záměr a schopnost držet je do splatnosti, a ostatní 

dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v oka-

mžiku pořízení není znám záměr skupiny. Dlouhodobý 

Ko
m

en
tá

ř C
EO

Pro
d

ukty
M

a
n

a
g

em
en

t
Zp

rá
va

 m
a

n
a

g
em

en
tu

67



finanční majetek dále zahrnuje poskytnuté dlouho-

dobé zápůjčky a úvěry mezi ovládanými a ovládají-

cími osobami a účetními jednotkami pod podstatným 

vlivem a jiné poskytnuté dlouhodobé zápůjčky. 

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací 

ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady souvise-

jící s pořízením, například poplatky a provize makléřům, 

poradcům, burzám.

Zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací 

cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací 

poplatky při dopravě a dopravné za dodání. Úbytek 

materiálu je oceňován metodou váženého aritmetic-

kého průměru.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány 

skutečnými vlastními náklady, které zahrnují přímé ná-

klady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé 

náklady, které se vztahují k výrobě. Do přímých nákladů 

se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotře-

bovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé 

souvislosti s danou výrobou. Úbytek nedokončené výroby 

a hotových výrobků je oceňován standardními cenami.

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 aritme-

tického průměru. 

Stanovení opravných položek a rezerv
Dlouhodobý hmotný majetek

Skupina tvoří opravné položky k dlouhodobému hmot-

nému majetku na základě porovnání zůstatkové hod-

noty budov a pozemků s jejich zpětně získatelnou 

hodnotou. Tvorba a zúčtování opravných položek jsou 

vykázány ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy 

hodnot v provozní oblasti“. 

Pohledávky

Skupina stanoví opravné položky k pochybným pohle-

dávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti 

svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Tvorba 

a zúčtování opravných položek jsou vykázány ve vý-

kazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot v provozní 

oblasti“.

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy oce-

nění 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 

základě individuálního posouzení zásob.

METODY A DOBY ODPISOVÁNÍ PODLE SKUPIN MAJETKU

Majetek Metoda Doba odpisování

Stavby Lineární 40–50 let

Hardware (servery, projektory apod.) 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

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

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

68



Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve 

výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot v pro-

vozní oblasti“.

Rezervy

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému 

dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za 

uplynulý kalendářní rok (tj. k 31. prosinci) a průměrných 

mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpe-

čení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

V případě, že mají zaměstnanci nárok na roční nebo na 

jiné ročně vyplácené bonusy, je k rozvahovému dni za-

účtovaná rezerva na odměny zaměstnanců v plné výši 

mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabez-

pečení 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 násle-

dujícím účetním období skupina 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“.

Přepočty cizích měn
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 vyhlá-

šeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou 

zachyceny ve výsledku hospodaření do finančních ná-

kladů nebo finančních 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 

hodnocení (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 žádnou počáteční investici,

• bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od 

sjednání 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 akti-

vech v položce „Jiné pohledávky“. Záporné reálné hod-

noty derivátů jsou vykázány v závazcích v položce „Jiné 

závazky“. Reálná hodnota finančních derivátů se stano-

vuje jako současná hodnota očekávaných peněžních 

toků plynoucích z těchto transakcí.

Zajištění reálné hodnoty

Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifiko-

vány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují do finanč-

ních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou 

reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která 

souvisí se zajišťovaným rizikem.

Zajištění peněžních toků

Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifiko-

vány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlast-

ního 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 vyka-

zovány v rozvaze v reálných hodnotách. Zisky a ztráty 

ze změny reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu 

zisku a ztráty v položkách „Ostatní finanční výnosy“, 

resp. „Ostatní finanční náklady“.

Najatý majetek
Skupina účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje lea-

singové 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 ob-

dobí, 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 daňo-

vého základu s použitím daňové sazby platné v první 

den účetního období, a veškeré doměrky a vratky za 

minulá období.
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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.

Klasifikace závazků
Skupina klasifikuje část dlouhodobých závazků, ban-

kovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba 

splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvaho-

vému dni, jako krátkodobé.

Dotace / Investiční pobídky
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího nezpochyb-

nitelného 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 pořizo-

vací 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 účetních postupů a na výši majetku, zá-

vazků, výnosů a nákladů vykázaných v účetní závěrce. 

Tyto odhady a předpoklady vycházejí z historických 

zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou po-

važovány za přiměřené k datu sestavení účetní zá-

věrky, a používají se v situaci, kdy účetní hodnoty ma-

jetku a závazků nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů 

nebo kdy existuje nejistota při uplatnění jednotlivých 

účetních politik. Skutečné výsledky se mohou od od-

hadů 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 obdobích, pokud revize ovlivňuje 

současné i budoucí období.

4. Změna účetních 
metod a postupů

V roce od 1. července 2019 do 30. června 2020 nedošlo 

k žádným významným změnám účetních metod a postupů.

5. Vymezení konsolidačního celku

V běžném účetním období se staly součástí konsolidač-

ního celku společnosti MIT informatika d.o.o. (SI), Clever 

Decision, spol. s r.o. (CZ), Dotykačka Holding a.s. (CZ), 

Smart software  s.r.o.  (CZ), Dotykačka  ČR  s.r.o.  (CZ), 

MARKEETA Slovensko, s.r.o. (SK),Dotykačka  Pol-

ska Sp. z o.o.  (PL), Solitea pay, s.r.o.  (CZ), AXIOM PRO-

VIS Int., s.r.o. (CZ), AXIOM Praha spol. s r.o. (CZ) a AXIOM 

Bratislava, s.r.o. (SK). Společnost Solitea pay, s.r.o., byla 

součástí skupiny již v minulém účetním období, jelikož 

však byla považována za nevýznamnou, do konsolidač-

ního celku vstoupila až v tomto období.

Společnost Solitea, a.s., má ve všech dceřiných společ-

nostech 100% podíl s výjimkou společností Dotykačka 

Holding a.s., Smart software s.r.o., Dotykačka ČR s.r.o., 

MARKEETA Slovensko, s.r.o., Dotykačka Polska Sp. z o.o. 

a Solitea pay, s.r.o., kde má podíl 58,50 %. Z tohoto dů-

vodu bylo provedeno rozdělení vlastního kapitálu 

těchto konsolidovaných účetních jednotek a jejich 

výsledků hospodaření na podíl připadající 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 ob-

ratu a vlastním kapitálu konsolidačního celku byl ne-

významný a zároveň informace nezbytné pro konsoli-

daci nemohly být získány bez zbytečného zdržení nebo 

nepřiměřených nákladů (při posuzování významnosti 

podílu byly brány tyto společnosti jako celek).

V průběhu roku 2020 došlo k prodeji společnosti Rent-

Poly, s.r.o., která vznikla odštěpením školicího centra ze 

společnosti Byznys software, s.r.o. Výsledkem tohoto 

prodeje původním vlastníkům společnosti Byznys soft-

ware, s.r.o., je vykázání zisku z prodeje ve výši 4 359 tis. Kč 

v pozici Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – 

podíly.

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, IČO 250 45 041

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

IČO 52 528 766

• Solitea West, s.r.o., Drobného 555/49, Ponava, Brno 

602 00, IČO 252 46 241
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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 Česká republika, a.s. Drobného 555/49, Ponava, Brno 100 % Plná

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

Altus software s.r.o. Rubeška 215/1, Vysočany, Praha 9 100 % Plná

Solitea Business Solutions s.r.o. Rubeška 215/1, Vysočany, Praha 9 100 % Plná

Vema,a.s. Okružní 871/3a, Lesná, Brno 100 % Plná

Vema, s. r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava, Slovensko 100 % Plná

JET ERP Betriebsgesellschaft mbH Liesinger-Flur-Gasse 2c, Vídeň, Rakousko 100 % Plná

Byznys software, s.r.o. Žižkova 708, Příbram 100 % Plná

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

Solitea CDL, a.s. Klíšská 1810/31, Ústí nad Labem 100 % Plná

Solitea BI Experts, s.r.o. Masarykova 412/32, Brno 100 % Plná

Solitea Gemma, s.r.o. Vídeňská 181/102i, Dolní Heršpice, Brno 100 % Plná

Solitea Gemma, s.r.o. Repašského 20, Bratislava, Slovensko 100 % Plná

Solitea WBI, s.r.o. Pluhová 50/A, Bratislava – Nové Mesto, Slovensko 100 % Plná

Solitea WBI, s.r.o. Drobného 555/49, Ponava, Brno 100 % Plná

Solitea Dynamica, a.s. Vídeňská 181/102i, Dolní Heršpice, Brno 100 % Plná

MIT informatika d.o.o. Smledniška cesta 140, 4000 Kranj, Slovinsko 100 % Plná

Clever Decision, spol. s r. o. Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8 100 % Plná

AXIOM PROVIS Int., s.r.o. Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín 100 % Plná

AXIOM Praha spol. s r.o. Vodnická 390/39, 149 00, Praha 4 – Újezd 100 % Plná

AXIOM Bratislava, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – Ružinov, Slovensko 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 Warszawa, Polsko 58,50 % Plná

Solitea pay, 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, Slovensko 58,50 % Plná
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• Allieto, s.r.o., Masarykova 412/32, Brno-město, 602 00 

Brno, IČO 067 34 502

• Solitea CDL, s.r.o., Boženy Němcovej 8/1057, Bratislava 

811 04, IČO 35 942 444

• SAOP d.o.o. Zagreb, Puževa ulica 13, Zagreb 

100 00, Hrvatska, registration number 42584526821, 

ID 02890631. Podíl 100 %. S touto společností nebyla 

uzavřena ovládací smlouva ani smlouva o převodu 

zisku. 

• SAOP DOO NOVI SAD, Slobodana Bajića 10, Novi 

Sad 21 000, Serbia, registration number 20665327, 

TIN 106713309. Podíl 100 %. S touto společností nebyla 

uzavřena ovládací smlouva ani smlouva o převodu 

zisku. 

• P R O V I S s.r.o., Jiráskova 1127, 755 01 Vsetín, IČO 451 95 129

• DotyPOS DE GmbH, Tauentzienstr. 13, 10789 Berlin, Ge-

rmany, ID: DE 321055043  

• Dotypos Analytics s.r.o., Plzeňská 3217/16, Smíchov, 

150 00 Praha 5, IČO 081 55 402

V účetní závěrce zůstaly podíly v těchto společnostech 

vykázány v dlouhodobém finančním majetku v pořizo-

vacích cenách ve výši 16 369 tis. Kč. 

6. Konsolidační rozdíl

Konsolidační rozdíl v brutto hodnotě k 30. červnu 2020 

ve výši 1 394 872 tis. Kč (945 428 tis. Kč k 30. 6. 2019), 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 Ge-

mma,  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 Ex-

perts, s.r.o. (CZ) a nových akvizic, popsaných v násle-

dujícím odstavci, je tvořen kladným konsolidačním roz-

dílem ve výši 1 407 103 tis. Kč (957 658 tis. Kč k 30. 6. 2019) 

a záporným konsolidačním rozdílem ve výši 12 231 tis. Kč 

(12 231 tis. Kč k 30. 6. 2019). 

Přírůstek ve výši 453 196 tis. Kč (v brutto hodnotě) je 

tvořen kladným konsolidačním rozdílem, který vznikl 

akvizicí společnosti MIT informatika d.o.o., Clever De-

cision, 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. a Mar-

keeta Slovensko, s.r.o. Navýšení konsolidačního rozdílu 

o 10 000 tis. Kč (v brutto hodnotě) je dáno úpravou hod-

noty investice ve společnosti Vema, a.s., z titulu pod-

mínek definovaných kupní smlouvou. Snížení konsoli-

dačního rozdílu ve výši 13 750 tis. Kč je dáno prodejem 

společnosti RentPoly, s.r.o., která vzniká odštěpením ze 

společnosti Byznys software, s.r.o.

Skupina se rozhodla odepisovat konsolidační rozdíl po 

dobu 20 let. Odpis kladného (resp. záporného) konso-

lidačního rozdílu je vykázán v položce „Úpravy hodnot 

v provozní činnosti“ v konsolidovaném výkazu zisku 

a ztráty.

Roční odpis kladného konsolidačního rozdílu činí 

61 808 tis. Kč (45 521 tis. Kč k 30. 6. 2019) a oprávky činí 

233 456 tis. Kč (174 570 tis. Kč k 30. 6. 2019). Roční odpis zá-

porného konsolidačního rozdílu činí 557 tis. Kč (612 tis. Kč 

k 30. 6. 2019) a oprávky činí 10 091 tis. Kč (9 533 tis. Kč 

k 30. 6. 2019).

Netto hodnota kladného konsolidačního rozdílu je vy-

číslena ve výši 1 173 647 tis. Kč (783 088 tis. Kč k 30. 6. 2019) 

a netto hodnota záporného konsolidačního roz-

dílu byla vyčíslena ve výši 2 140 tis. Kč (2 697 tis. Kč 

k 30. 6. 2019).
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DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Software
Ostatní 

ocenitelná 
práva

Nedokončený 
dl.  nehm. 

majetek
Goodwill

Jiný dl. nehm. 
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

Úbytky 45 916 424 -- -- −181 46 521 

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

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 

7. Dlouhodobý nehmotný 
a hmotný majetek

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2018 192 500 4 464 105 40 924 1 934  239 927

Přírůstky 2 213 76 -- -- 34 2 323

Úbytky −335 -- -- -- -- −335

Dopad akvizic 39 805 -- -- -- -- 39 805

Přeúčtování -- 29 −29 -- -- --

Kurzový rozdíl −990 -- -- −1 230 -- −2 220

Konečný zůstatek k 30. 6. 2019 233 193 4 569 76 39 694 1 968 279 500

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2018 −183 602 −3 366 -- −33 222 −1 920 −222 110

Odpisy −5 727 −222 -- −7 521 −17 −13 487

Úbytky 333 -- -- -- -- 333

Dopad akvizic −35 240 -- -- -- -- −35 240

Přeúčtování -- -- -- -- --

Kurzový rozdíl 990 -- -- 1 049 -- 2 039

Konečný zůstatek  k 30. 6. 2019 −223 246 −3 588 -- −39 694 −1 937 −268 465

Zůstatková hodnota 1. 7. 2018 8 898 1 098 105 7 702 14 17 817

Zůstatková hodnota 30. 6. 2019 9 948 981 76 -- 30 11 035
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POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2018 26 430 136 154 17 398 3 000 873 183 855

Přírůstky -- 20 189 374 -- 1 025 21 588

Úbytky −720 −18 323 −269 -- -- −19 312

Dopad akvizic -- 37 472 -- 97 -- 37 569

Přeúčtování -- 873 -- -- −873 --

Kurzový rozdíl −257 −540 -- -- -- −797

Konečný zůstatek k 30. 6. 2019 25 453 175 825 17 503 3 097 1 025 222 903

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Počáteční zůstatek k 1. 7. 2018 −2 220 −96 966 −12 243 −2 767 -- −114 196

Odpisy −582 −20 459 −1 508 −207 -- −22 755

Oprávky k úbytkům 141 16 774 269 -- -- 17 184

Dopad akvizic -- −24 783 -- −58 -- −24 841

Kurzový rozdíl 18 373 83 -- -- 474

Konečný zůstatek k 30. 6. 2019 −2 643 −125 061 −13 399 −3 032 -- −144 135 

Zůstatková hodnota 1. 7. 2018 24 210 39 188 5 155 233 837 69 659

Zůstatková hodnota 30. 6. 2020 22 810 50 764 4 104 65 1 025 78 768

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Pozemky 
a stavby

Stroje 
a zařízení

Ostatní dl. 
hmotná  

aktiva

Oceňovací roz-
díl k nabytému 

majetku

Poskytnuté zálohy 
a nedokončený 
dl. hm. 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 2020 předsta-

vovaly především nákup aut a IT vybavení a zařazení 

majetku vlivem nových akvizic.
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8. Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek
Skupina eviduje dlouhodobý finanční majetek 

v celkové výši 17 444 tis. Kč (18 569 tis. Kč k 30. 6. 2019). 

Jedná se o podíly v dceřiných společnostech ve výši 

14  989 tis.  Kč, zápůjčky a úvěry ovládaným a ovlá-

dajícím osobám ve výši 675 tis. Kč, podíly ve společ-

nostech pod podstatným vlivem ve výši 1 380 tis. Kč 

a jiný dlouhodobý finanční majetek ve výši 400 tis. Kč. 

Skupina vytvořila k 30. 6. 2020 k podílům v dceřiných 

společnostech opravnou položku ve výši 0 tis. Kč 

(2019 – 3 150 tis. Kč).

Krátkodobý finanční majetek
Skupina neeviduje krátkodobý finanční majetek 

(642 tis. Kč k 30. 6. 2019). 

9. Zásoby

Nedokončená výroba představuje především aktivo-

vané náklady související s rozpracovanými zakázkami 

pro zákazníky.

K 30. 6. 2020 skupina vytvořila opravnou položku k záso-

bám ve výši 2 885 tis. Kč (229 tis. Kč k 30. 6. 2019).

ZÁSOBY  (v tis. Kč)

k 30. 6. 2019 k 30. 6. 2020

Materiál 299 212

Zboží 11 357 111 585

Nedokončená výroba 31 569 19 175

Celkem 43 226 130 971
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10. Investiční pobídky a dotace

Skupina v roce 2020 a 2019 nepřijala žádné investiční 

pobídky ani dotace.

11. Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky skupiny představují zejména 

dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 4 690 tis. Kč 

(0 Kč k 30. 6. 2019) a pohledávky z obchodních vztahů ve 

výši 1 811 tis. Kč (898 tis. Kč k 30. 6. 2019).

Ostatní dlouhodobé pohledávky tvoří kromě odložené 

daňové pohledávky také pohledávky vůči ovládaným 

a ovládajícím osobám a jiné pohledávky. 

Skupina neeviduje dlouhodobé pohledávky s dobou 

splatnosti delší než pět let (0 Kč k 30. 6. 2019). 

12. Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky tvoří zejména krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů ve výši 214 273 tis. Kč 

(188  609 tis. Kč k 30. 6. 2019), ze kterých 51 135 tis. Kč 

(25 944 k 30. 6. 2019) představují pohledávky po lhůtě 

splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledáv-

kám byla k 30. červnu 2020 vytvořena ve výši  15 737 tis. Kč 

(9 087 tis. Kč k 30. 6. 2019).

Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající 

osoba činí 1 266 tis. Kč (10 202 tis. Kč k 30. 6. 2019). V roce 

2019 zahrnovala tato pozice zápůjčky poskytnuté spo-

lečnosti Solitea Pay, s.r.o., která byla v roce 2020 nově 

zařazena do konsolidačního celku.

Krátkodobé pohledávky tvoří dále krátkodobé poskyt-

nuté zálohy ve výši 6 144 tis. Kč (7 433 tis. Kč k 30. 6. 2019). 

Ostatní krátkodobé pohledávky představují především 

pohledávky z titulu daní ve výši 14 887 tis. Kč (4 989 tis. Kč 

k 30. 6. 2019) a dohadné účty aktivní ve výši 3 392 tis. Kč 

(1 081 tis. Kč k 30. 6. 2019).

Jiné pohledávky představují především pohledávku 

z titulu zápůjčky společnosti RWC Investment ve výši 

7 200 tis. Kč. 
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13. Časové rozlišení aktiv

Časové rozlišení aktiv představují zejména náklady příš-

tích období ve výši 55 545 tis. Kč (17 115 tis. Kč k 30. 6. 2019). 

Náklady příštích období tvoří primárně náklady na ná-

kup licencí pro zákazníky, předplatné, pojistné, servisní 

podpora a nájemné.

14. Deriváty

Skupina neměla k 30. 6. 2020 otevřené žádné měnové 

forwardy. V minulém roce byla reálná hodnota měno-

vých forwardů ve výši 230 tis. Kč vykázána v Krátkodo-

bých závazcích. 

15. Vlastní kapitál

Pohyby na účtech vlastního kapitálu jsou uvedeny ve 

výkazu „Přehled o změnách vlastního kapitálu“.

16. Rezervy

Ostatní rezervy zahrnují zejména rezervy na bonusy, 

rezervu na důchody, rezervu na nevybranou dovole-

nou a rezervu na garance. V roce 2020 byla rezerva 

na daň z příjmů ve výši 34 679 tis. Kč (26 837 tis. Kč za 

rok 2019) snížená o zaplacené zálohy na daň z příjmů 

ve výši 26 575 tis. Kč (27 028 tis. Kč za rok 2019). Výsledný 

závazek ve výši 8 104 tis. Kč byl vykázán v položce Re-

zerva na daň z příjmů (výsledná pohledávka za rok 2019 

ve výši 191 tis. Kč byla vykázána v položce Krátkodobé 

pohledávky).

Změna stavu rezerv obsahuje tvorbu rezerv daného 

období, jejich rozpuštění a využití a také efekt akvizic 

nových společností (2 308 tis. Kč za rok 2020, 1 227 tis. Kč 

za rok 2019).

17. Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky představují zejména dlouhodobé 

přijaté zálohy ve výši 2 008 tis. Kč (2019 – 5 207 tis. Kč) 

a jiné závazky ve výši 9 251 tis. Kč (2019 – 62 464 tis. Kč), 

kde jsou nesplacené části kupní ceny investic do dlou-

hodobého finančního majetku ve výši 6 000 tis. Kč 

(61 853 tis. Kč k 30. 6. 2019). 

Skupina neeviduje dlouhodobé závazky s dobou splat-

nosti delší než pět let (0 Kč k 30. 6. 2019).

18. Krátkodobé závazky

• Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 

93 135 tis. Kč (52 600 tis. Kč k 30. 6. 2019), ze kterých 

7 833 tis. Kč (2 992 tis. Kč k 30. 6. 2019) představují zá-

vazky po lhůtě splatnosti.

• Daňové závazky vůči státu jsou zahrnuty ve výši 

27 042 tis. Kč (28 271 tis. Kč k 30. 6. 2019).

• Závazky vůči zaměstnancům a závazky ze sociál-

ního zabezpečení a zdravotního pojištění činí celkem 

88 710 tis. Kč (78 971 tis. Kč k 30. 6. 2019).

REZERVY  (v tis. Kč)

Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Celkem

Zůstatek k 1. 7. 2019  -- 28 599 28 599

Změna stavu 8 104 13 110 21 214

Zůstatek rezerv k 30. 6. 2020 8 104 41 709 49 813

Zůstatek k 1. 7. 2018 2 773 26 249 29 022

Změna stavu −2 733 2 350 −423

Zůstatek rezerv k 30. 6. 2019 -- 28 599 28 599
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• Ostatní závazky jsou tvořeny zejména krátkodobými 

závazky z titulu nesplacených částí kupní ceny inves-

tic ve výši  47 520 tis. Kč (73 126 tis. Kč k 30. 6. 2019).  

•  Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba předsta-

vují půjčky ze strany akcionářů ve výši 176 829 tis. Kč 

(2019 – 0 tis. Kč).

• Krátkodobé finanční výpomoci představují půjčky od 

fyzických osob ve výši 17 000 tis. Kč (2019 – 0 tis. Kč). 

19. Závazky k úvěrovým institucím 

Skupina k 30. červnu 2020 neeviduje žádné závazky vůči 

úvěrovým institucím. K 30. červnu 2019 skupina evido-

vala závazek vůči úvěrové instituci ve výši 8 000 tis. Kč 

z titulu přijatého úvěru. Jednalo se o neúročený záva-

zek splatný 22. 4. 2020. Dále skupina evidovala dlou-

hodobý závazek ve výši 5 273 tis. Kč se splatností do 

5 let. Všechny tyto závazky byly v průběhu roku 2020 

splaceny.

20. Časové rozlišení pasiv

Časové rozlišení pasiv ve výši 272 377 tis. Kč 

(181 909 tis. Kč k 30. 6. 2019) představují zejména výnosy 

příštích období ve výši 256 919 tis. Kč (180 060 tis. Kč 

k 30. 6. 2019). Výnosy příštích období tvoří výnosy z po-

platků za užívání softwaru, za údržbu systémů a po-

skytované služby.

21. Informace o tržbách

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

Tržby 2019 2020

PRODEJ VÝROBKŮ A SLUŽEB 1 159 126 1 489 739

V tuzemsku 741 948 891 506

V zahraničí 417 178 598 233

PRODEJ ZBOŽÍ 176 783 260 785

V tuzemsku 125 518 153 826

V zahraničí 51 265 106 959

Celkem 1 335 909 1 750 524

22. Výkonová spotřeba

Výkonová spotřeba zejména zahrnuje položku služeb ve 

výši 469 098 tis. Kč (328 342 tis. Kč za rok 2019) a dále ná-

klady na prodané zboží a spotřebu materiálu a energie 

ve výši 219 005 tis. Kč (145 673 tis. Kč za rok 2019). 

Nejvýznamnějšími položkami služeb jsou zejména služby 

IT poradenství, subdodavatelské služby a vývojářské 

služby v celkové výši 231 245 tis. Kč (198 146 tis. Kč za rok 

2019). Další významné služby představují náklady na ná-

jemné a správu budov a na marketingové aktivity ve výši  

107 573 tis. Kč (72 235 tis. Kč za rok 2019).

23. Ostatní provozní 
výnosy a náklady

Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní výnosy činí 17 762 tis. Kč (12 914 tis. Kč za 

rok 2019), ze kterých 4 877 tis. Kč (5 676 tis. Kč za rok 2019) 

představují tržby z prodaného majetku. 

Ostatní provozní náklady
Ostatní provozní náklady činí 26 540 tis. Kč (13 374 tis. Kč 

za rok 2019), které vznikly zejména z důvodu tvorby rezerv 

v provozní oblasti, odpisem pohledávek, prodejem dlou-

hodobého majetku či nákladů na pojištění.
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INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM  (v tis. Kč)

2019 2020

Povinný audit 1 771 2 445

Jiné ověřovací služby --  --

Daňové poradenství --  --

Celkem 1 771 2 445

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

Průměrný 
přepočtený 

počet

Mzdové 
náklady

Zák. soc. zabez-
pečení a zdrav. 

pojištění

Ostatní osobní 
náklady Celkem

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

2019

Zaměstnanci 720 494 969 152 032 23 435 670 436

Vedoucí pracovníci* 23 43 566 10 435 664 54 666

Celkem 743 538 535 162 467 24 099 725 102

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

26. Daň z příjmů

Splatná
Splatná daň z příjmů zahrnuje daň za zdaňovací 

období končící k 30. 6. 2020 ve výši 34 673 tis. Kč 

(26 837 tis. Kč za rok 2019).

Odložená
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 3i) 

byla pro výpočet odložené daně použita daňová 

24. Informace o odměnách 
statutárním auditorům

25. Zaměstnanci a členové řídicích, 
kontrolních a správních orgánů

Odměny členům řídicích, kontrolních či správních or-

gánů z důvodu jejich funkce jsou vypláceny na základě 

řádně uzavřených a schválených smluv. Skupina nemá 

sazba 19 % (2019 – 19 %). U zahraničních společností 

byla použita sazba daně platná v dané zemi. Sku-

pina eviduje odloženou daňovou pohledávku ve výši 

1 191 tis. Kč. K 30. 6. 2019 vykazovala skupina odloženou 

daňovou pohledávku ve výši 7 633 tis. Kč. Daň z příjmů 

ve výkazu zisku a ztráty obsahuje výnos z titulu změny 

stavu odložené daně ve výši 5 456 tis. Kč.  

závazky vůči bývalým členům řídicích, kontrolních či 

správních orgánů z penzijního titulu. 
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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

2019 2019 2020 2020

Výnosy -- -- -- 3 564

Náklady 654 -- 4 174 10 332

Pohledávky -- -- -- 9

Závazky -- -- 180 871 742

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

Leasingové 
splátky celkem

Zaplaceno 
k 31. 12.

Splatno 
do 1 roku

Splatno 
od 1 do 5 let

Splatno  
v následujících 

letech

2019 2019 2020 2020

2020 Osobní vozy 2 697 2 697 -- -- --

2019 Osobní vozy 2 585 2 510 75 -- --

27. Informace o transakcích 
se spřízněnými stranami

28. Najatý majetek

Finanční leasing
Skupina je smluvně zavázána platit leasingové splátky 

za finanční leasing dopravních prostředků, viz tabulka 

 „Leasingové splátky za finanční leasing dopravních 

prostředků“.

Operativní pronájem
Skupina má uzavřené smlouvy týkající se nájmu ne-

movitostí a automobilů. Celkové náklady souvise-

jící s těmito smlouvami za rok 2020 činily 52 664 tis. Kč 

(2019 – 36 944 tis. Kč). 

29. Výzkum a vývoj

Skupina vynaložila náklady na vývoj softwaru v celkové 

výši  92 779 tis. Kč (100 220 tis. Kč k 30. 6. 2019). 

30. Závazky nevykázané v rozvaze

Skupina k 30. červnu 2020 neeviduje žádné podrozva-

hové závazky.

Skupina měla k 30. červnu 2019 uzavřen swapový ob-

chod s Komerční bankou, a.s., ze kterého vyplýval záva-

zek prodat bance dne 15. srpna 2019 celkem 550 000 € 

kurzem 25,863 Kč / 1 €. Tento závazek byl zachycen na 

podrozvahovém účtu „Závazky z forwardových a swa-

pových kontraktů“. Reálná hodnota tohoto swapového 

obchodu činila 230 tis. Kč a byla vykázána v položce 

Jiné pohledávky.

Skupina neměla k 30. 6. 2020 ani k 30. 6. 2019 žádné jiné 

významné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, 

s výjimkou závazků vyplývajících ze smluv uvedených 

v bodě 28.
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31. Přehled o peněžních tocích

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou 

peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány 

tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, pe-

níze na bankovních účtech a další finanční aktiva, je-

jichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou 

být snadno přeměněna v peněžní prostředky. 

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou 

metodou a je součástí účetní závěrky jako samostatný 

výkaz. Peněžní toky z provozních, investičních nebo fi-

nančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních 

tocích nekompenzované. 

32. Významné následné události

S rozhodným dnem k 1. 7. 2020 byla realizována fúze, 

jejímž výsledkem je struktura skupiny zobrazená v ta-

bulce „Struktura skupiny po fúzi“.

Slovinská společnost SAOP d.o.o. dokončila v září 2020 

akvizici 100% podílu společnosti Opal Informatika a posí-

lila tak svou pozici předního poskytovatele informačních 

řešení na balkánském trhu. 

Společnost Solitea, a.s., pořídila vybrané části podniku 

společnosti VHsoft s.r.o. na základě smlouvy s účinností 

ke dni 1. 1. 2021. 

Skupina působí v IT odvětví, jež nebylo významným způ-

sobem ovlivněno pandemií covidu-19, a v průběhu po-

sledních několika měsíců realizovala Skupina relativně 

stabilní tržby, nebo je dokonce i dočasně navýšila, a ne-

došlo k přerušení její činnosti ani dodávek. Na základě 

informací veřejně dostupných posoudilo vedení Skupiny 

možný vývoj pandemie a její předpokládaný dopad 

na Skupinu a ekonomické prostředí, ve kterém působí, 

včetně opatření již zavedených českou vládou a vlá-

dami ostatních zemí, kde sídlí hlavní obchodní partneři 

ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ  (v tis. Kč)

2019 2020

Peněžní prostředky v pokladně 2 243 1 811

Peněžní prostředky na účtech 349 685 208 105

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 351 928 209 916

a zákazníci Skupiny. Na základě aktuálně veřejně do-

stupných informací, stávajících klíčových ukazatelů 

výkonnosti Skupiny a s ohledem na přijatá opatření 

neočekává vedení Skupiny bezprostřední významný ne-

gativní dopad pandemie covidu-19 na Skupinu a její fun-

gování, finanční situaci a výsledek hospodaření. Nelze 

však vyloučit, že prodloužení současných opatření, zno-

vuzavedení či zpřísnění uzavírek nebo jejich následný 

negativní dopad na ekonomické prostředí, v němž 

Skupina působí, bude mít negativní vliv na Skupinu, její 

finanční situaci a výsledek hospodaření ve střednědo-

bém a dlouhodobém horizontu. Vedení Skupiny danou 

situaci nadále pečlivě sleduje a bude reagovat tak, aby 

zmírnilo dopad těchto událostí a okolností na základě 

aktuálního vývoje. 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení Skupiny 

známy žádné další významné následné události, které 

by ovlivnily účetní závěrku k 30. červnu 2020.

Dne 5. ledna 2021

Martin Cígler  

předseda představenstva 
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STRUKTURA SKUPINY PO FÚZI  (v tis. Kč)

Obchodní firma Sídlo 

MATEŘSKÁ SPOLEČNOST

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

OVLÁDANÉ A ŘÍZENÉ SPOLEČNOSTI

Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava

P R O V I S s.r.o. Jiráskova 1127, 755 01 Vsetín

CÍGLER SOFTWARE – IPL, s.r.o. 1. máje 97/25, 460 00 Liberec 3

Solitea West, s.r.o. Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

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

       MIT informatika d.o.o. Smledniška cesta 140, 4000 Kranj

       SAOP d.o.o. Zagreb, Puževa ulica 13, 100 00 Zagreb

      SAOP DOO NOVI SAD Puževa ulica 13, 100 00 Zagreb

JET ERP Betriebsgesellschaft mbH Liesinger-Flur-Gasse 2c, Vídeň

Dotykačka Holding a.s. Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5

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

      Dotykačka Polska Sp. z o.o. Grzybowska 87, 00-844 Warszaw

      Solitea pay, s.r.o. Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

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

      Markeeta Slovensko, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava – Ružinov

Centrála informačních technologií pro nestátní 
neziskové organizace v České republice, o.p.s.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka
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Zpráva o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou 
osobou a mezi ostatními  
propojenými osobami 
sestavená k 30. 6. 2020

Zpráva je zpracována v souladu s § 82 a násl. zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Údaje zprávy 

vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní 

doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) 

a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dis-

pozici. Zpráva je zpracována za účetní období začínající 

dnem 1. července 2019 a končící dnem 30. června 2020.

1. Struktura vztahů mezi 
ovládající osobou a osobou 
ovládanou a mezi ovládanou 
osobou a osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou

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 neuve-

dené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

• Datum vzniku společnosti: 10. 4. 2013

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

Ovládající osoba LIGELTA HOLDINGS LTD (IČO: HE 315 086) 

je součástí investičního fondu Sandberg Capital.

Jiné propojené osoby 
• Allieto, s.r.o., IČO 067 34 502

• Altus software s.r.o., IČO 616 81 202

• Solitea BI Experts, s.r.o., IČO 282 63 901

• Byznys software, s.r.o., IČO 186 08 001

• CÍGLER SOFTWARE – IPL, s.r.o., IČO 250 45 041

• Solitea Dynamica, a.s., IČO 262 213 22

• Solitea Gemma, s.r.o., IČO 607 10 772

• Solitea Business Solutions s.r.o., IČO 649 46 274

• Solitea CDL, a.s., IČO 631 48 439

• Solitea Česká republika, a.s., IČO 255 68 736

• Solitea WBI, s.r.o., IČO 040 98 501

• Solitea West, s.r.o., IČO 252 46 241

• Vema,a.s., IČO 262 26 511

• Solitea Pay, s.r.o., IČO 255 95 091

• Solitea Pay SK, s.r.o., IČO 52 528 766

• Solitea Slovensko, a.s., IČO 36 237 337

• Solitea Gemma, s.r.o., IČO 35 706 988

• Solitea CDL, s.r.o., IČO 35 942 444

• Solitea WBI, s.r.o., IČO 356 85 018

• Vema, s. r. o., IČO 31 355 374

• JET ERP Betriebsgesellschaft m.b.H.,  

FN 352084x

• SAOP d.o.o., IČO 5383129

• SAOP Croatia, IČO 080801111

• SAOP Serbia, IČO 20665327

• Clever Decision, spol. s r.o., IČO 274 28 761

• MIT informatika, d.o.o., Registration No: 

7049595, VAT 38835843

• AXIOM PROVIS Int., s.r.o., IČO 440 05 351

• AXIOM Praha spol. s r.o., IČO 493 59 568 

• P R O V I S s.r.o., IČO 451 95 129

• AXIOM Bratislava, s.r.o., IČO 47 435 038

• Dotykačka Holding a.s., IČO 062 70 611

• Dotykačka ČR s.r.o., IČO 062 90 914

• Dotykačka Polska Sp. z o.o., 368504764

• DotyPOS DE GmbH, (Ge), 27/265/50073

• Dotypos Analytics s.r.o., IČO 081 55 402

• Smart software s.r.o. IČO 252 92 498

• MARKEETA Slovensko, s.r.o., IČO 52 346 277
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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 59 375 tis. Kč. 

Ovládaná osoba Solitea, a.s., uzavřela s ovládající oso-

bou 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 po-

sledního období další smlouvy s ovládajícími osobami.  

V průběhu účetního období byla uskutečněna plnění 

a protiplnění mezi ovládanou osobou a propojenými 

osobami ve skupině. Všechny transakce byly uskuteč-

něny na základě platných uzavřených smluv nebo díl-

čích objednávek za obvyklých cenových a obchodních 

podmínek. 

Ovládaná osoba poskytuje propojeným osobám a je-

jich dceřiným společnostem poradenské služby, mar-

ketingovou podporu a zaštiťuje nákup hardwaru. Ovlá-

daná 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 

cenových a obchodních podmínek.

Ovládaná osoba je správcem skupin 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 sku-

piny Solitea ve výši 116 030 tis. Kč. Ovládaná osoba dále 

uzavřela smlouvu o koupi podílů s propojenou osobou. 

Ceny byly stanoveny znaleckým posudkem k 31. 12. 2019.

Jiné právní úkony nebyly učiněny. Z výše uvedeného 

vztahu plyne, že ovládané ani ovládající osobě ne-

vznikla 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 fi-

nanční majetek v jednotlivých společnostech holdingu. 

Společnost je ovládaná prostřednictvím hlasování na 

valné hromadě. 

4. Výhody a nevýhody 
ze vzájemných vztahů

Ovládaná osoba dále uvádí, že na základě provede-

ného hodnocení vyplývají výhody ze vztahů mezi výše 

uvedenými osobami. Ovládaná osoba si není vědoma  

nevýhod vyplývajících z výše uvedených vztahů.

Ovládaná osoba současně uvádí, že z výše uvedených 

vztahů pro ni neplynou žádná významná rizika s výjim-

kou běžných obchodních rizik. 

5. Prohlášení statutárního orgánu

Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uve-

dených smluv, výše uvedených jiných právních úkonů, 

ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých 

protiplnění žádná újma. Výše přijatých a poskytnutých 

plnění odpovídá poskytnutým a přijatým protiplněním.

Dne 30. září 2020

Martin Cígler

předseda představenstva
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MIT Informatika

Solitea West

Dotykačka Polska

Solitea Gemma

Solitea Pay SK

Solitea Pay

SAOP Croatia

CÍGLER SOFTWARE IPL

Smart software

Solitea CDL

Dotykačka ČR

Vema SK

DotyPOS DE

Axiom Bratislava

Altus

Axiom Praha

BI Experts

SAOP Serbia

Solitea Slovensko

Markeeta Slovensko

Solitea WBI

Dotypos Analytics

Allieto

JET ERP

Solitea Česká republika

Solitea Dynamica

SAOP

Solitea CDL

Axiom PROVIS Int.

Vema

Byznys software

P R O V I S

Dotykačka Holding

Solitea Business Solutions

Solitea Gemma

Clever Decision

Solitea WBI

Solitea, a.s.
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Rozvaha v plném rozsahu
k 30. červnu 2020 (v tisících Kč)

Za rok končící 30. 6. 2020

Výkazy individuální 
účetní závěrky

Označ. A K T I V A Řád.
Běžné účetní období Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

A K T I V A  C E L K E M 1 2 233 433 −4 566 2 228 867 1 358 231

B . Stálá aktiva 2 2 005 154 −4 566 2 000 588 1 314 922

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  3  6 116 −214  5 902 --  

B.I.2. Ocenitelná práva 4  4 379 −214  4 165   --

B.I.2.1. Software 5  4 379 −214  4 165   --

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6  1 493    1 493   --

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

7   244 --    244   --

B.I.5.2.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

8   244  --   244   --

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 9  22 200 −4 352  17 848  2 705

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 10  12 983 −4 352  8 631  1 755

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

11  9 217 --   9 217   950

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 12  9 217   --  9 217   950

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 13 1 976 838   -- 1 976 838 1 312 217

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 14 1 976 838 --  1 976 838 1 310 660

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 15 --    --   --  1 557

B.III.7.2.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek

16   --   --   --  1 557

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 30. červnu 2020 (v tisících Kč)

Označ. A K T I V A Řád.
Běžné účetní období Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

C. Oběžná aktiva 17  209 404    209 404  42 777

C.I. Zásoby 18   --   --   --   38

C.I.3. Výrobky a zboží 19   --   --   --   38

C.I.3.2. Zboží 20   --   --   --   38

C.II. Pohledávky 21  101 701   --  101 701  24 074

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 22  86 794   --  86 794   789

C.II.1.2.
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající 
osoba

23  86 794   --  86 794   --

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 24   --   --   --   789

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 25   --   --   --   789

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 26  14 907   --  14 907  23 285

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 27  7 239   --  7 239  1 917

C.II.2.2.
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající 
osoba

28  4 322   --  4 322  12 484

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 29  3 346   --  3 346  8 884

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky 30  2 707   --  2 707   760

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 31   542   --   542  8 124

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 32   97   --   97   

C.IV. Peněžní prostředky 33  107 703   --  107 703  18 665

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 34   1   --   1   3

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 35  107 702   --  107 702  18 662

D. Časové rozlišení aktiv 36  18 875   --  18 875   532

D.1. Náklady příštích období 37  12 306   --  12 306   113

D.3. Příjmy příštích období 38  6 569   --  6 569   419
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Rozvaha v plném rozsahu
k 30. červnu 2020 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika
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Označ. P A S I V A Řád. Běžné účetní období Minulé období

a b c 5 6

P A S I V A  C E L K E M 39 2 228 867 1 358 231

A. Vlastní kapitál           40 1 570 583 1 121 427

A.I. Základní kapitál 41  814 000  814 000

A.I.1. Základní kapitál              42  814 000  814 000

A.II. Ážio a kapitálové fondy 43  385 490 −14 660

A.II.1. Ážio 44  6 128  6 128

A.II.2. Kapitálové fondy 45  379 362 −20 788

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 46  380 010   --

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/−) 47 −648 −20 788

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/−) 48  322 086  220 807

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/−) 49  322 086  220 807

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/−) 50  49 007  101 280

B. + C. Cizí zdroje 51  622 139  233 154

C. Závazky 52  622 139  233 154

C.I. Dlouhodobé závazky 53  6 333  55 186

C.I.8. Odložený daňový závazek 54   333   333

C.I.9. Závazky – ostatní 55  6 000  54 853

C.I.9.3. Jiné závazky 56  6 000  54 853

C.II. Krátkodobé závazky  57  615 806  177 968

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 58 --   7 433

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 59  12 626  3 412

C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 60  525 798  100 634

C.II.8. Závazky ostatní 61  77 382  66 489

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 62  17 000   --

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 63  1 230   187

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 64   824   124

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 65   372   52

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 66   15 --  

C.II.8.7. Jiné závazky 67  57 941  66 126

D. Časové rozlišení pasiv  68  36 145  3 650

D.1. Výdaje příštích období 69  19 411  3 650

D.2. Výnosy příštích období 70  16 734   --
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Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Řád. Běžné účetní období Minulé účetní období

a b c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1  35 143  14 186

II. Tržby za prodej zboží 2   25   83

A. Výkonová spotřeba 3  28 895  15 555

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4   25   83

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5  1 870   127

A.3. Služby 6  27 000  15 345

D. Osobní náklady 7  10 556  4 675

D.1. Mzdové náklady 8  7 786  3 474

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

9  2 770  1 201

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10  2 677  1 189

D.2.2. Ostatní náklady 11   93   12

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 12  1 230   781

E.1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

13  1 230   781

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

14  1 230   781

III. Ostatní provozní výnosy 15   17 --  

III.3. Jiné provozní výnosy 16   17   --

F. Ostatní provozní náklady 17   179   102

F.3. Daně a poplatky 18   2  -- 

F.5. Jiné provozní náklady 19   177   102

* Provozní výsledek hospodaření (+/−) 20 −5 675 −6 844

Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika

Výkaz zisku a ztráty
druhové členění za rok končící 

30. červnem 2020 (v tisících Kč)
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Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Řád. Běžné účetní období Minulé účetní období

a b c 1 2

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 21  175 405  111 862

IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 22  175 405  111 862

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 23  95 031 --

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 24   189   372

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 25   189   372

J. Nákladové úroky a podobné náklady 26  11 218  4 368

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

27  11 218  4 368

VII. Ostatní finanční výnosy 28  6 208  3 661

K. Ostatní finanční náklady 29  20 871  3 397

* Finanční výsledek hospodaření 30  54 682  108 130

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–) 31  49 007  101 286

L. Daň z příjmů 32 --   6

L.2. Daň z příjmů odložená (+/–) 33 --    6

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/–) 34  49 007  101 280

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) 35  49 007  101 280

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 36  216 987  130 164

Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika

Výkaz zisku a ztráty
druhové členění za rok končící 

30. červnem 2020 (v tisících Kč)
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Označ. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Běžné účetní 

období
Minulé účetní 

období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období  18 665  14 420

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  49 007  101 286

A.1. Úpravy o nepeněžní operace −68 116 −107 086

A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  1 230   781

A.1.3. Zisk (–) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv −20 999   --

A.1.4. Výnosy z podílů na zisku −59 375 −111 862

A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky  11 029  3 996

 A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace −1 −1

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu −19 109 −5 800

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  17 517  77 530

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

−9 176 −3 251

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

 26 655  12 617

A.2.3. Změna stavu zásob   38 −38

 A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků --   68 202

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním −1 592  71 730

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků −2 421 −1 404

A.4. Přijaté úroky   129   186

A.6. Přijaté podíly na zisku  45 375  111 862

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  41 491  182 374

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI  

B.1. Nabytí stálých aktiv −803 923 −77 933

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku −16 373 −950

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku −5 902 --  

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku −781 648 −76 983

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  29 236 --  

B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku  29 236   --

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám   60 −12 298

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti −774 627 −90 231

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti  463 915 −87 898

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky  358 259 --  

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, ážia, event. fondů ze zisku  358 259   --

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  822 174 −87 898

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků  89 038  4 245

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  107 703  18 665

Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika

Přehled o peněžních 
tocích
za rok končící 30. červnem 2020 

(v tisících Kč)
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Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika
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Přehled o změnách 
vlastního kapitálu
druhové členění za rok končící 

30. červnem 2020 (v tisících Kč)

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU  (v tis. Kč)

Základní kapitál              Ážio
Ostatní

kapitálové
fondy

Zůstatek k 1. 7. 2019 814 000 6 128 --

Převod výsledku hospodaření -- -- --

Příplatek mimo základní kapitál -- -- --

Změna oceňovacích rozdílů -- -- 380 010

Zaokrouhlení -- -- --

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- --

Zůstatek k 30. 6. 2020 814 000 6 128 380 010

Zůstatek k 1. 7. 2018 814 000 6 128 --

Převod výsledku hospodaření -- -- --

Změna oceňovacích rozdílů -- -- --

Zaokrouhlení -- -- --

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- --

Zůstatek k 30. 6. 2019 814 000 6 128 --
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Obchodní firma a sídlo 

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

602 00 Brno, Česká republika

Přehled o změnách 
vlastního kapitálu
druhové členění za rok končící 

30. červnem 2020 (v tisících Kč)

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU  (v tis. Kč)

Oceňovací
rozdíly z přec. 

majetku 
a závazků

Nerozdělený
zisk nebo

neuhrazená ztráta 
minulých let (+/–)

Výsledek
hospodaření 

běžného účetního 
období

Celkem

Zůstatek k 1. 7. 2019 −20 788 220 807 101 280 1 121 427

Převod výsledku hospodaření -- 101 280 −101 280 --

Příplatek mimo základní kapitál -- -- -- 380 010

Změna oceňovacích rozdílů 20 140 -- -- 20 140

Zaokrouhlení -- −1 -- −1

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- 49 007 49 007

Zůstatek k 30. 6.2020 −648 322 086 49 007 1 570 583

Zůstatek k 1. 7. 2018 −12 876 165 830 54 978 1 026 060

Převod výsledku hospodaření -- 54 978 −54 978 --

Změna oceňovacích rozdílů −7 912 -- -- −7 912

Zaokrouhlení -- −1 -- −1

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- 101 280 101 280

Zůstatek k 30. 6.2019 −20 788 220 807 101 280 1 121 427 
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1. Charakteristika hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti
Solitea, a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společ-

nost, která sídlí v Brně, Drobného 555/49, Česká republika, 

identifikační číslo 015 72 377. Společnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně pod spiso-

vou 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 30. červnu 

2020 jsou:

• LIGELTA HOLDINGS LTD se sídlem Kyriakou Matsi, 16, 

EAGLE HOUSE 8. posch., Agioi Omologites, 1082, Nikó-

sie, Kyperská republika, podíl ve výši 72,8 %

• CSW Holding s.r.o. se sídlem Brno, Drobného 555/49, 

PSČ 602 00, Česká republika, podíl ve výši 20 %

V roce končícím 30. června 2020 byly provedeny změny 

v zápisu do obchodního rejstříku:

• Rozhodnutí Valné hromady o štěpení akcií

• Zřízení zákazu zcizení a zatížení k akciím Solitea, a.s.

• Projekt vnitrostátní fúze sloučením

• Rozhodnutí valné hromady o změně stanov, 

odvolání a volbě členů orgánů

• Úplné znění stanov

• Rozhodnutí valné hromady nástupnické 

společnosti o schválení fúze sloučením

• Rozhodnutí valné hromady o zaknihování akcií

Členové představenstva 
a dozorčí rady k 31. květnu 2020

Členové představenstva:  

• Martin Cígler (předseda)

• Michal Rybovič (místopředseda)

Členové dozorčí rady:

• Ing. Michal Máčel, CSc. (předseda)

• Petr Franc

• Tomáš Loukota

Členové představenstva 
a dozorčí rady k 30. červnu 2020

Členové představenstva:

• Martin Cígler (předseda)

• Michal Rybovič (místopředseda)

• Tomáš Loukota

• Petr Franc

• Dipl. Ing. Martin Kudrna, MBA

• Ing. Jan Tomíšek

Členové dozorčí rady:

• Ing. Michal Máčel, CSc. (předseda)

• Mgr. Jana Šufajzlová

• Ing. Vítězslav Kotrs

Společnost nesestavuje výroční zprávu, protože pří-

slušné 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 tato účetní závěrka je připravena jako nekonso lidovaná. 

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 účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Příloha v účetní závěrce
(nekonsolidovaná)
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(dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva 

financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se pro-

vádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 

(dále jen vyhláška). 

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetrži-

tého trvání společnosti. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován 

v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný a nehmotný 

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 spo-

jené 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 hmot-

ného majetku trvalé“.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého ma-

jetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se 

účtují do nákladů.

Společnost rozhodla o vykazování drobného majetku 

pořízeného v rámci pronajatých prostor v administ-

rativní budově Rustonka v Praze v hodnotě od 300 Kč 

do 40 tis. Kč v rozvaze v pozici Náklady příštích období. 

Tento drobný majetek je odepisován do nákladů pro-

střednictvím účtu č. 501 Spotřeba po dobu nájmu ad-

ministrativních prostor, která činí 84 měsíců.

Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové 

účasti v ovládaných osobách a osobách pod pod-

statným vlivem a dluhové cenné papíry, u nichž má 

společnost záměr a schopnost držet je do splatnosti, 

a ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravi-

dla v okamžiku pořízení není znám záměr společnosti. 

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
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Dlouhodobý finanční majetek dále zahrnuje poskyt-

nuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry mezi ovládanými 

a ovládajícími osobami a účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem a jiné poskytnuté dlouhodobé 

zápůjčky. 

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací 

ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady souvise-

jící s pořízením, například poplatky a provize makléřům, 

poradcům, burzám.

Majetkové účasti v ovládaných osobách a osobách 

pod podstatným vlivem jsou k rozvahovému dni oce-

ňovány pořizovací cenou a v případě dočasného sní-

žení realizovatelné hodnoty příslušné účasti je tvořena 

opravná položka.

Podíly v ovládaných společnostech pořízené v cizí měně 

jsou přepočteny na CZK ke dni účetní závěrky kurzem 

ČNB a kurzový rozdíl je vykázán v položce vlastního kapi-

tálu – 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 jednotlivých společností 

skupiny v rámci systému tzv. „cash pool“. Vzhledem 

k charakteru tohoto systému jsou prostředky vložené 

do tohoto systému nebo využívané z tohoto systému 

k datu účetní závěrky v rozvaze vykázány v položkách 

„Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající 

osoba“, případně „Krátkodobé závazky – ovládaná 

nebo ovládající osoba“ a změna stavu těchto pro-

středků je vykázána v přehledu o peněžních tocích 

v položce „Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám“, pří-

padně „Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodo-

bých závazků z finanční oblasti“.

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 vyhlá-

šeného 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 ob-

dobí, 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.

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 daňo-

vého základu s použitím daňové sazby platné v první 

den účetního období a veškeré doměrky a vratky za 

minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných roz-

dílů 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 sesta-

vení účetní závěrky došlo k významným událostem 

zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvaho-

vém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v pří-

loze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních 

výkazech.

Klasifikace závazků
Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, 

bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba 

splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvaho-

vému dni, jako krátkodobé.
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3. Dlouhodobý nehmotný 
a hmotný majetek

Společnost nemá dlouhodobý hmotný majetek zatížen 

zástavním právem.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Software
Ostatní dl. 
nehmotný 

majetek

Nedokončený 
dl. nehmotný 

majetek
Celkem 2020 Celkem 2019

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek 214 -- -- 214 214

Přírůstky 4 165 1 493 244 5 902 --

Úbytky -- -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- -- --

Konečný zůstatek 4 379 1 493 244 6 116 214

OPRÁVKY

Počáteční zůstatek 214 -- -- 214 207

Odpisy -- -- -- -- 7

Oprávky k úbytkům -- -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- -- --

Konečný zůstatek 214 -- -- 214 214

Zůstatková hodnota 1. 7. -- -- -- -- 7

Zůstatková hodnota 30. 6. 4 165 1 493 244 5 902 --

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK  (v tis. Kč)

Samost. movité 
věci a soubory 

Nedokončený dl. 
hmotný majetek Celkem 2020 Celkem 2019

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek 4 927 950 5 877 4 927

Přírůstky 7 156 9 217 16 373 950

Úbytky  −50 -- −50 --

Přeúčtování 950 −950 -- --

Konečný zůstatek 12 983 9 217 22 200 5 877

OPRÁVKY

Počáteční zůstatek 3 172 -- 3 172 2 398

Odpisy 1 230 -- 1 230 774

Oprávky k úbytkům −50 -- 50 --

Přeúčtování -- -- -- --

Konečný zůstatek 4 352 -- 4 352 3 172

Zůstatková hodnota 1. 7. 1 755 950 2 705 2 529

Zůstatková hodnota 30. 6. 8 631 9 217 17 848 2 705
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4. Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek
Přírůstkem dlouhodobého finančního majetku v roce 

2020 je koupě podílů ve společnosti Dotykačka 

Holding  a.s., Clever Decision, spol. s r.o., AXIOM 

PROVIS Int., s.r.o.  

V souvislosti s fúzemi realizovanými k 1. 7. 2020 došlo bě-

hem roku k prodeji podílů v některých dceřiných spo-

lečnostech v rámci skupiny. Týkalo se to společností, 

kdy některé z nich jsou dcerami dcer společnosti Soli-

tea, a.s. – Vema, s.r.o. (SK), Solitea CDL, s.r.o. (SK), AXIOM 

Bratislava, s.r.o. (SK).

V rámci plánované fúze koupila Solitea, a.s., podíl ve 

společnosti Solitea WBI, s.r.o. (CZ), od dceřiné společ-

nosti Solitea WBI, s.r.o. (SK).

PŘEHLED O POHYBU DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU  (v tis. Kč)

Podíly – ovládaná 
nebo ovládající 

osoba

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý 

finanční majetek
Celkem 2020 Celkem 2019

Zůstatek k 1. 7. 1 310 660 1 557 1 312 217 1 218 008

Přírůstky 739 512 -- 739 512 102 121

Úbytky −95 031 -- −95 031 --

Přecenění 20 140 -- 20 140 −7 912

Přeúčtování 1 557 −1 557 -- --

Zůstatek k 30. 6. 1 976 838 -- 1 976 838 1 312 217

Úbytkem dlouhodobého finančního majetku v roce 2020 

je prodej podílů ve spol. Solitea Gemma, s.r.o. (SK) a So-

litea WBI, s.r.o. (SK), z důvodu výše zmíněné fúze do dce-

řiné společnosti Solitea Slovensko, a. s. Další úbytek činí 

odštěpení školicího střediska dle SPA při koupi podílů ve 

společnosti Byznys software, s.r.o., dříve J.K.R., spol. s r. o. 

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba byly 

k 30. červnu 2020 ve výši 175 405 tis. Kč (2019 – 111 862 tis. Kč), 

z toho 59 375 tis. Kč představují výnosy z podílů na zisku 

a 116 030 tis. Kč představují tržby z prodeje cenných pa-

pírů a podílů (viz výše). Náklady související s prodanými 

cennými papíry a podíly byly ve výši 95 031 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek
Od 1. 7. 2019 společnost neeviduje žádný krátkodobý 

finanční majetek. 
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Název a právní forma 
společnosti

Solitea CDL, a.s. Byznys software, 
s.r.o.

Solitea Gemma, 
s.r.o. (CZ)

Solitea Dynamica, 
a.s.

Solitea WBI,
s.r.o. (CZ)

Sídlo společnosti Klišská 1810/31, Ústí 
nad Labem

Žižkova 708, 
Příbram

Vídeňská 181/102i, 
Brno

Vídeňská 181/102i, 
Brno

Drobného 555/49, 
Brno

Datum účetní závěrky 30. 6. 2020 30. 6. 2020 30. 6. 2020 30. 6. 2020 30. 6. 2020

Podíl v % 100 100 100 100 100

Aktiva celkem 90 995 74 613 58 588 4 737 3 402

Vlastní kapitál 32 098 29 186 36 027 950 2 185

Základní kapitál a kapit. fondy 10 000 2 100 350 1 000 200

Fondy ze zisku 66 8 530 35 125 --

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let 8 410 14 808 3 883 126 457

Zisk/ztráta běžného roku 13 622 3 748 31 759  −301 1 528

Dividendy 13 499 14 513 4 500 --  --

Název a právní forma 
společnosti

Dotykačka 
Holding, a.s.

Clever Decision, 
spol. s r.o.

AXIOM 
PROVIS Int., s.r.o. P R O V I S  s.r.o.

Sídlo společnosti Plzeňská 3217/16, 
Praha

Sokolovská 
695/115b, Praha

Pod Vrškem 5360, 
Zlín

Jiráskova 1127, 
755 01 Vsetín

Datum účetní závěrky 31. 12. 2019* 30. 6. 2020 30. 6. 2020 30. 6. 2020*

Podíl v % 58,5 100 100 35

Aktiva celkem 370 976 44 049 105 264 5 282

Vlastní kapitál 370 740 38 593 77 693 4 456

Základní kapitál a kapit. fondy 372 542 401 400 200

Fondy ze zisku -- 40 40 20

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let −5 34 626 49 491 3 815

Zisk/ztráta běžného roku −1 797 3 526  27 762 421

Dividendy -- -- -- --

OVLÁDANÉ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A ÚČETNÍ JEDNOTKY POD PODSTATNÝM VLIVEM K 30. ČERVNU 2020 (v tis. Kč)

Název a právní forma 
společnosti

Solitea Business
Solutions s.r.o.

Solitea Česká 
republika, a.s. Vema, a.s   JET ERP Betrieb-

sgesellschaft mbH Saop d.o.o. 

Sídlo společnosti Sokolovská
695/115b, Praha

Drobného 49,
Brno

Okružní 871/3a,
Brno

Lemböckgasse 
49/A62, Wien

Cesta Goriške 
fronte 46,

Šempeter pri Gorici

Datum účetní závěrky 30. 6.2020 30. 6.2020 30. 6.2020 30. 6.2020* 30. 6.2020*

Podíl v % 100 100 100 100 100

Aktiva celkem 168 713 125 326 199 361 39 198 156 191

Vlastní kapitál 97 972 48 744 147 611  −1 877 108 809

Základní kapitál a kapit. fondy 5 000 16 904 2 511 936 13 338

Fondy ze zisku -- -- -- 27 096 1 334

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let 67 050 30 230 3 806 −30 828 70 289

Zisk/ztráta běžného roku 25 922 1 610 141 294  919 23 848

Dividendy -- -- 26 456 -- --

*Uvedené hodnoty jsou čerpány z neauditovaných účetních závěrek vyznačených společností.
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Název a právní forma 
společnosti

Saop d.o.o. Byznys software, 
s.r.o.

Solitea Gemma, 
s.r.o. (CZ)

Solitea Gemma, 
s.r.o. (SK)

Sídlo společnosti
Cesta Goriške 

fronte 46, Šempe-
ter pri Gorici

Žižkova 708, 
Příbram

Vídeňská 181/102i, 
Brno

Repašského 20, 
Bratislava

Datum účetní závěrky 30. 6. 2019 30. 6. 2019 30. 6. 2019 30. 6. 2019

Podíl v % 100 100 100 100

Aktiva celkem 116 966 98 399 33 616 18 812

Vlastní kapitál 81 185 41 400 8 764 6 444

Základní kapitál a kapit. fondy 12 692 2 100 355 253

Fondy ze zisku 1 269 8 530 35 29

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let 47 471 16 256 10 756 5 678

Zisk/ztráta běžného roku 19 753 14 514  −2 382 483

Dividendy 77 175 -- -- --

Název a právní forma 
společnosti

Solitea Dynamica, 
a.s.  

Solitea WBI, 
s.r.o. (CZ)

 Solitea WBI, 
s.r.o. (SK) Solitea CDL, a.s.

Sídlo společnosti Vídeňská 181/102i, 
Brno

Drobného 555/49, 
Brno

Pluhová 50/A, 
Bratislava

Klišská 1810/31, Ústí 
nad. Labem

Datum účetní závěrky 30. 6. 2019 30. 6 .2019 30. 6. 2019 30. 6. 2019

Podíl v % 100 100 100 100

Aktiva celkem 8 757 2 880 26 615 81 424

Vlastní kapitál 1 258 2 330 3 500 32 037

Základní kapitál a kapit. fondy 1 000 200 2 985 10 076

Fondy ze zisku 125 -- 84 --

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let 829 1 973 25 8 410

Zisk/ztráta běžného roku  −696 157 405 13 551

Dividendy --  -- -- 4 264

OVLÁDANÉ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A ÚČETNÍ JEDNOTKY POD PODSTATNÝM VLIVEM K 30. ČERVNU 2019  (v tis. Kč)

Název a právní forma 
společnosti

Solitea Business 
Solutions s.r.o.

Solitea Česká 
republika, a.s. Vema, a.s   JET ERP Betrieb-

sgesellschaft mbH

Sídlo společnosti Rubeška 215/1, 
Praha

Drobného 49,
Brno

Okružní 871/3a, 
Brno

Lemböckgasse 
49/A62, Wien

Datum účetní závěrky 30. 6. 2019 30. 6. 2019 30. 6. 2019 30. 6. 2019

Podíl v % 100 99 100 100

Aktiva celkem 134 842 123 421 77 917 33 819

Vlastní kapitál 72 050 46 873 34 400  −2 661

Základní kapitál a kapit. fondy 5 000 16 643 18 138 891

Fondy ze zisku -- -- -- 25 784

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let 52 079 46 840 3 806 −23 457

Zisk/ztráta běžného roku 14 971 −16 610 26 452  −5 878

Dividendy -- 19 047 11 376 --
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5. Pohledávky a závazky 
z obchodních vztahů

a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 

7 239 tis. Kč (2019 – 1 917 tis. Kč), ze kterých 0 tis.  Kč 

(2019  –  0  tis.  Kč) představují pohledávky po lhůtě 

splatnosti. Společnost netvořila k 30. červnu 2020 ani 

k 30. červnu 2019 opravné položky k pohledávkám.

Společnost eviduje dlouhodobé pohledávky – ovlá-

daná nebo ovládající osoba v hodnotě 86 794 tis. Kč 

(2019 – 0 tis. Kč). Jedná se o pohledávky dle smluv 

o převodu obchodních podílů ve společnosti Solitea 

Gemma, s.r.o., a ve společnosti Solitea WBI, s.r.o.

b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 

12 626 tis. Kč (2019 – 3 412 tis. Kč), ze kterých 0 tis. Kč (2019 – 

0 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. Všeo-

becně přijatým postupem společnosti je platit závazky 

ve lhůtě splatnosti, a tudíž neexistují žádné závazky po 

splatnosti.

Pohledávky a závazky vůči spřízněným osobám jsou 

uvedeny v bodě 11.    

Krátkodobé finanční výpomoci činí 17 000 tis. Kč 

(2019 – 0 tis. Kč), a představují krátkodobé přijaté zá-

půjčky se splatností do jednoho roku.

Společnost eviduje jiné krátkodobé závazky v hodnotě 

57 941 tis. Kč (2019 – 66 126 tis. Kč) – jedná se o neú-

ročené závazky s dobou splatnosti do jednoho roku, 

zejména o nesplacené části kupní ceny investic do 

dlouhodobého finančního majetku dle smluv o pro-

deji a koupi podílů ve společnosti  Solitea Gemma, 

s.r.o., a Solitea WBI, s.r.o., Clever Decision, spol. s r.o., 

skupina AXIOM PROVIS  Int., s.r.o. Jiné krátkodobé zá-

vazky v roce 2019 dále tvořila uhrazená záloha na di-

videndy od společnosti Vema, a.s., ve výši 14 000 tis. Kč 

(2020 – 0 tis. Kč).

Společnost eviduje jiné dlouhodobé závazky v hodnotě 

6 000 tis. Kč (2019 – 54 853 tis. Kč). Jedná se o nespla-

cenou část kupní ceny investice do dlouhodobého fi-

nančního majetku.

c) Dne 26. 2. 2020 byla uzavřena rámcová smlouva 

o poskytnutí víceměnového kontokorentního úvěru 

s limitem 50 mil. Kč. K datu závěrky nebyl čerpán. Dne 

2. října 2019 a 26. února 2020 byly uzavřeny smlouvy 

o zajištění blankosměnkou, a dne 24. října 2019 byla 

uzavřena smlouva o zástavě pohledávek.

d) Byla poskytnuta dlouhodobá bankovní záruka 

společnosti Rustonka Office Park, s.r.o., s platností do 

31. 3. 2027 (5 805 tis. Kč).

e) Krátkodobé poskytnuté zálohy (2020 – 542 tis. Kč, 2019 – 

8 124 tis. Kč) v minulém roce představovaly zejména za-

placené zálohy společnosti Rustonka Development s.r.o. 

na Dodatečné nájemné dle čl. 7.7 (Dodatek č. 4) Smlouvy 

o nájmu prostor sloužících k podnikání ve výši 7 344 tis. Kč.

f) Krátkodobé přijaté zálohy (2020 – 0 tis. Kč, 2019  – 

7 433 tis. Kč) tvořily v roce 2019 zaplacené zálohy od dce-

řiných společností v souvislosti se Smlouvou o nájmu 

prostor sloužících k podnikání – Rustonka ve výši 7 433 Kč.

6. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je od 20. 2. 2020 rozvržen na:

• 8 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, 

ve jmenovité hodnotě každé akcie 28 000 000 Kč 

(slovy: dvacet osm milionů korun českých),

• 8 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, 

ve jmenovité hodnotě každé akcie 5 600 000 Kč (slovy: 

pět milionů šest set tisíc korun českých),

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě 5 575 191 Kč (slovy: pět milionů pět 

set sedmdesát pět tisíc sto devadesát jedna korun 

českých),

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě 99 424 809 Kč (slovy: devadesát 

devět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc osm set devět 

korun českých),

• 14 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, 

ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč (slovy: 

sto tisíc korun českých),

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě 170 180 000 Kč (slovy: sto sedmde-

sát milionů sto osmdesát tisíc korun českých),

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě 40 700 000 Kč (slovy: čtyřicet mili-

onů sedm set tisíc korun českých),

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě 2 442 000 Kč (slovy: dva miliony 

čtyři sta čtyřicet dva tisíc korun českých),

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě 3 256 000 Kč (slovy: tři miliony dvě 

stě padesát šest tisíc korun českých),

• 273 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, 

ve jmenovité hodnotě 814 000 Kč (slovy: osm set čtr-

náct tisíc korun českých)
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ZAMĚSTNANCI A ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ  (v tis. Kč)

Průměrný přepočtený počet                           Osobní náklady*

2020 2019 2020 2019

Zaměstnanci 16 5 10 463 4 675

Členové kontrolních orgánů 3 3 -- --

Celkem 19 8 10 463 4 675

* 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.

s charakterem účastnických cenných papírů, které ne-

byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném 

trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulova-

nému trhu, podle zvláštního předpisu.

Základní kapitál společnosti se v roce 2019 skládal z:

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě této akcie 170 180 000 Kč (slovy: 

jedno sto sedmdesát milionů jedno sto osmdesát tisíc 

korun českých),

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě této akcie 63 500 000 Kč (slovy: 

šedesát tři miliony pět set tisíc korun českých),

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě této akcie 5 276 000 Kč (slovy: pět 

milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), 

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě této akcie 4 884 000 Kč (slovy: čtyři 

miliony osm set osmdesát čtyři tisíce korun českých), 

• 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve 

jmenovité hodnotě této akcie 10 160 000 Kč (slovy: 

deset milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých),

• 20 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na 

jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč 

(slovy: sto tisíc korun českých),

• 1 ks kmenové akcie v listinné 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),

• 1 ks kmenové akcie v listinné podobě, znějící na jméno, 

o jmenovité hodnotě akcie 103 678 648 Kč (slovy: sto tři 

milionů šest set sedmdesát osm tisíc šest set čtyřicet 

osm korun českých),

• 8 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na 

jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 28 000 000 Kč 

(slovy: dvacet osm milionů korun českých),

• 22 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na 

jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 600 000 Kč 

(slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých),

• 1 ks kmenové akcie v listinné podobě, znějící na 

jméno, o jmenovité hodnotě akcie 2 121 352 Kč (slovy: 

dva miliony sto dvacet jedna tisíc tři sta padesát dva 

korun českých),

• 1 ks kmenové akcie v listinné podobě, znějící na 

jméno, o jmenovité hodnotě akcie 5 575 191 Kč (slovy: 

pět milionů pět set sedmdesát pět tisíc sto devade-

sát jedna korun českých)

s charakterem účastnických cenných papírů, které ne-

byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném 

trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulova-

nému trhu, podle zvláštního předpisu.

7. Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu je samostatnou 

součástí účetní závěrky.

Akcionáři se rozhodli poskytnout společnosti příplatek 

mimo základní kapitál v částce 258 259 tis. Kč na základě 

smluv ze dne 8. 8. 2019 a 9. 8. 2019.

Dne 31. 12. 2019 byla uzavřena dohoda s akcionáři o po-

skytnutí příplatku mimo vlastní kapitál v částce 21 751 Kč.

Představenstvo dále schválilo dne 20. 2. 2020 rozhodnutí 

o uzavření smluv o poskytnutí dobrovolných peněžitých 

příplatků mimo základní kapitál společnosti v celkové 

výši 100 000 tis. Kč.

8. Zaměstnanci a členové řídících, 
kontrolních a správních orgánů
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9. Služby

Ostatní služby představují zejména náklady na IT pod-

poru (5 337 tis. Kč) a náklady na manažerské a konzul-

tační služby (2 266 tis. Kč).

10. Daň z příjmů

Splatná
Společnost vykazuje za období nulovou daňovou 

povinnost (2019 – 0 tis. Kč). 

SLUŽBY  (v tis. Kč)

2020 2019

Opravy a údržba 56 --

Cestovné 112 32

Náklady na reprezentaci 414 288

Nájemné a správa budov 7 930 --

Marketingové služby 507 5 085

Telekomunikační služby 468 5 130

Poradenské služby, audit a účetnictví 6 310 3 087

Ostatní 11 203 1 722

Celkem 27 000 15 345

DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ   (v tis. Kč)

Pohledávky Závazky Rozdíl

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Dlouhodobý hmotný majetek -- -- 333 333 −333 −333

Odložená daňová 
pohledávka/(závazek)

-- -- 333 333 −333 −333

11. Informace o transakcích 
se spřízněnými stranami

Pohledávky a závazky z prodeje a nákupu zboží a služeb 

jsou zahrnuty v rámci pohledávek a závazků z obchod-

ních vztahů popsaných v bodě 5.

Společnost běžně poskytuje služby ovládaným osobám.

Společnost využívá služeb ovládaných a ovládajících 

osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. 

Zápůjčky poskytnuté jsou vykázány v krátkodobých po-

hledávkách a představují zápůjčky spřízněným stranám 

a pohledávky z titulu cash-poolu.

Zápůjčky přijaté jsou vykázány v krátkodobých zá-

vazcích a představují zápůjčky od spřízněných 

stran včetně nesplacených úroků a závazky z titulu 

cash-poolu.

Společnost obdržela podíly na zisku od ovládaných 

osob ve výši 59 375 tis. Kč (2019 – 111 862 tis. Kč). 

Odložená
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě „Daň 

z příjmů“ byla pro výpočet odložené daně použita da-

ňová sazba 19 % (2019 – 19 %).
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TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI  (v tis. Kč)

Objem vzájemných transakcí Pohledávky/Závazky k 30. 6.

2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 1 9

PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Akcionáři společnosti -- -- -- --

Ostatní podniky ve skupině 27 860 14 269 7 221 1 501

NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB

Akcionáři společnosti -- -- -- --

Ostatní podniky ve skupině 6 222 7 791 4 484 942

ZÁPŮJČKY POSKYTNUTÉ

Akcionáři společnosti -- -- -- --

Ostatní podniky ve skupině -- -- 4 322 12 484

ZÁPŮJČKY PŘIJATÉ

Akcionáři společnosti -- -- 176 892 --

Ostatní podniky ve skupině -- -- 348 906 100 634

Společnosti vznikl výnos z prodeje cenných papírů a po-

dílů v rámci skupiny Solitea v celkové výši 116 030 tis. Kč. 

Cena byla stanovena znaleckým posudkem k 31. 12. 2019. 

Pohledávka ve výši 86 794 tis. Kč je evidována za dceři-

nou společností Solitea Slovensko, a.s. Náklad byl zúčto-

ván v pořizovací ceně 95 031 tis. Kč na účtu 561 a vykázán 

na pozici Náklady vynaložené na prodané podíly.

Společnost Solitea, a.s., uzavřela smlouvu o nájmu 

kancelářských prostor v Praze v objektu Rustonka. Ná-

klady na nájemné jsou částečně přenášeny na dceřiné 

společnosti, které mají v tomto objektu svoje kance-

láře. Tento pronájem byl stanoven na dobu 84 měsíců. 

Smluvní strany se dohodly na období tzv. rent – free, 

které bude od počátku nájmu do 31. 8. 2020, tj. 8 kalen-

dářních měsíců. Tato sleva je poskytnuta za předpo-

kladu trvání nájmu minimálně do 12/2026. Částka nájmu 

je lineárně rozpočítána na období 84 měsíců. 

V roce 2019 a 2020 neobdrželi členové řídicích, kontrol-

ních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zá-

půjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní 

žádné akcie/podíly společnosti.

12. Účty časového rozlišení

Pozice Náklady příštích období (2020 – 12 306 tis. Kč, 

2019 – 113 tis. Kč), Příjmy příštích období (2020 – 

6 569 tis. Kč, 2019 – 419 tis. Kč), Výdaje příštích období 

(2020 – 19 411 tis. Kč, 2019 – 3 650 tis. Kč). Výnosy příštích 

období (2020 – 16 734 tis. Kč, 2019 – 0 tis. Kč) předsta-

vují především časové rozlišení nákladů na nájemné 

a výdajů na nábytek a IT vybavení LAN pořízených do 

těchto prostor v objektu Rustonka a dále přefakturaci 

těchto výdajů na dceřiné společnosti, které v objektu 

Rustonka mají také svoje kanceláře. 

Pozice Výdaje příštích období dále obsahuje neza-

placené závazky z titulu úroků z přijatých půjček ve 

výši 12 447 tis. Kč. 

13. Významné následné 
události – fúze

Dne 15. května 2020 byl schválen projekt fúze slouče-

ním, na jehož základě na společnost Solitea, a.s., jako 

nástupnickou společnost přešlo jmění níže uvedených 

společností. Rozhodným dnem fúze byl 1. červenec 2020.

Nástupnická společnost:
• Solitea a.s., IČO 015 72 377, se sídlem Drobného 555/49, 

Ponava, 602 00 Brno

Zanikající společnosti:
• Byznys software, s.r.o., IČO 186 08 001, se sídlem Žiž-

kova 708, Příbram II, 261 01 Příbram

• Altus software s.r.o., IČO 616 81 202, se sídlem Sokolov-

ská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8
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• Solitea Dynamica, a.s., IČO 262 21 322, se sídlem Vídeň-

ská 181/102i, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

• Solitea Gemma, s.r.o., IČO 607 10 772, se sídlem Vídeň-

ská 181/102i, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

• Solitea Business Solutions s.r.o., IČO 649 46 274, se síd-

lem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8

• Solitea BI Experts, s.r.o., IČO 282 63 901, se sídlem Ma-

sarykova 412/32, 602 00, Brno – město

• Allieto, s.r.o., IČO 067 34 502, se sídlem Masarykova 

412/32, 602 00, Brno – město

• Solitea CDL, a.s., IČO 631 48 439, se sídlem Klíš-

ská1810/31, 400 01 Ústí nad Labem – centrum

• 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 

Sokolovská 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

14. Významné následné 
události – ostatní

Slovinská společnost SAOP, d.o.o., člen skupiny Solitea, 

dokončila v září 2020 akvizici 100 % podílu společnosti 

Opal Informatika a posílila tak svou pozici předního 

poskytovatele informačních řešení na balkánském trhu. 

15. Dopad covidu-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 pan-

demie. Bylo zavedeno omezení přeshraničního pohybu 

lidí, omezení vstupu pro cizince a dočasně se uzavřela 

některá průmyslová odvětví, přičemž v závislosti na 

vývoji pandemie postupně docházelo k uvolňování 

těchto opatření včetně ukončení nouzového stavu dne 

17. května 2020. 

Společnost působí v IT odvětví, jež nebylo významným 

způsobem ovlivněno pandemií covidu-19, a v průběhu 

posledních několika týdnů realizovala Společnost rela-

tivně stabilní tržby, nebo je dokonce i dočasně navýšila 

a nedošlo k přerušení její činnosti ani dodávek. 

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 čes-

kou vládou a vládami ostatních zemí, kde sídlí hlavní 

obchodní partneři a zákazníci Společnosti.

S cílem zajistit nepřerušený provoz a ochránit likviditu 

Společnosti zavedlo vedení řadu opatření. Patří mezi 

ně zejména:

• zavedení práce z domova na základě principu pravi-

delného střídání, a to pro podstatnou část administ-

rativních pracovníků a také zaměstnanců prodejního 

a nákupního oddělení,

• zaměstnanci byli proškoleni v dodržování přísných 

preventivních opatření včetně udržování odstupu 

od lidí,

• snížení plánovaných investičních výdajů pro násle-

dujících 12 měsíců, pokrývajících nevyhnutelné ob-

měny výrobního zařízení.

Na základě aktuálně veřejně dostupných informací, 

stávajících klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti 

a s ohledem na přijatá opatření neočekává vedení Spo-

lečnosti bezprostřední významný negativní dopad pan-

demie covidu-19 na Společnost a její fungování, finanční 

situaci a výsledek hospodaření. 

Nelze však vyloučit, že prodloužení současných opat-

ření, znovuzavedení či zpřísnění uzavírek nebo jejich 

následný negativní dopad na ekonomické prostředí, 

v němž Společnost působí, bude mít negativní vliv na 

Společnost, její finanční situaci a výsledek hospoda-

ření ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Ve-

dení Společnosti danou situaci nadále pečlivě sleduje 

a bude reagovat tak, aby zmírnilo dopad těchto udá-

lostí a okolností dle aktuálního vývoje. 

dne 23. prosince 2020

Martin Cígler 

předseda představenstva 
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Naším přínosem 
jsou inovace 
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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.
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Seyfor, a. s.

Drobného 555/49, Brno 602 00, Česká republika 

www.seyfor.com




