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KLÍČOVÉ ÚDAJE

Částky v tis. Kč 2019 2018 Změna

TRŽBY 1 363 403 1 147 429 19 %

EBITDA 134 202 120 123 12 %

Osobní náklady 725 102 591 680 23 %

Zisk před zdaněním 27 453 50 211 -45 %

Aktiva 1 392 691 1 265 332 10 %

Vlastní kapitál 865 219 847 396 2 %

Krátkodobé závazky 246 056 185 493 32 %

Dlouhodobé závazky 70 908 50 665 42 %

Počet zaměstnanců 743 614 21 %

Klíčové údaje
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SYSTÉM

PŘINÁŠÍME SYSTÉM TAM,  

KDE VLÁDNE CHAOS. 

ZAVÁDÍME EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ 

DO FIREM. ZRYCHLUJEME 

PRÁCI S LIDSKÝMI ZDROJI. 

NABÍZÍME ZKRÁTKA 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ POTŘEB 

NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ. NAŠE 

SYSTÉMY JSOU PŘEHLEDNÉ, 

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ.
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HISTORIE
SPOLEČNOSTI

Je založena nejstarší 

společnost skupiny, 

Data Systems Austria, 

dnes JET ERP 

Betriebsgesellschaft 

mbH.

Pozn.:  Události od roku 2013 respektují období hospodářského roku mateřské společnosti Solitea, a.s.

Jen několik dní 

po sametové revoluci 

v Československu 

zakládá Martin 

Cígler firmu CÍGLER 

SOFTWARE, dnes 

Solitea Česká republika.

CÍGLER SOFTWARE 

kupuje Altus software 

a vzniká základ 

budoucího holdingu.

1946 1990 2013

Historie společnosti

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.

Na jaře Solitea 

vstupuje na německy 

hovořící trhy akvizicí 

společnosti JET ERP 

Betriebsgesellschaft. 

V prosinci pak 

posilujeme pozici lídra 

českého trhu ERP 

systémů nákupem 

tradičního českého 

výrobce ERP systémů 

pro SMB, společnosti 

J.K.R. (dnes Byznys 

software).

20152014
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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 největší 

export IT technologií z ČR. 

Dokončujeme akvizici 

společnosti CDL SYSTEM, 

dnes Solitea CDL, 

významného partnera 

Microsoftu a dodavatele 

infrastrukturních řešení.

Solitea vstupuje na balkánské 

trhy akvizicí lídra slovinského 

SMB trhu, společnosti SAOP. 

Současně začíná s prezentací 

a posilováním vlastní značky, 

Aquasoft je přejmenován na 

Solitea Business Solutions.

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.

Solitea dokončuje celou 

řadu významných akvizic 

v České republice, 

Slovenské republice 

a v Srbsku, zaměřených 

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 zaměstnavatele 

ČR v kategorii středních 

firem. Konsolidovaný obrat 

skupiny poprvé překračuje 

1,3 mld Kč a EBITDA přesahuje 

134 mil. Kč, což představuje 

19%, resp. 12% růst oproti 

fiskálnímu roku 2018.

2016 2018 20192017



STABILNÍ RŮST,
ORIENTACE NA
CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ
A POSILOVÁNÍ
BRANDU SOLITEA

Solitea dnes obsluhuje zákazníky z většiny zemí 

Evropské unie i mimo ni, jejími domovskými trhy však 

zůstávají malé ekonomiky střední a východní Evropy, 

kde má vlastní pobočky a talentované zaměstnance. 

V silně konkurenčním prostředí malých ekonomik 

si Solitea klade za cíl konsolidovat trh a zefektivnit 

tak vývoj vlastního softwaru. Svou činností Solitea 

podporuje konkurenceschopnost a přispívá k růstu 

a efektivitě vnitrofiremních procesů svých zákazníků.
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Solitea a její dceřiné společnosti 

ve fiskálním roce 2019 dosáhly 19% zvýšení 

tržeb oproti fiskálnímu roku 2018. EBITDA 

i přes rozsáhlé investice do výzkumu 

a vývoje vzrostla o 12 % a přesáhla 

130 mil. Kč. Růst byl jak organický, 

tak i prostřednictvím strategických 

akvizic. Za výbornými výsledky stojí dobrá 

ekonomická situace na většině trhů, 

kde Solitea působí, a setrvávající velký 

nárůst 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 

CDL, WBI a Dynamica 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 řešení a dnes se díky 

tomu v regionech své působnosti dostává 

do čela trhu. Obě naše cloudová řešení 

pro cílový segment živnostníků a malých 

společností dosáhla dvouciferného 

růstu. Minimax, distribuovaný ve 

Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku, zvýšil 

výnosy o 34 % na 2,423 mil. eur a dále 

posílil pozici lídra slovinského trhu. 

iDoklad v roce 2019 dosáhl výnosů 

35 mil. Kč. Meziročně se navíc v České 

republice i na Slovensku o 19 % zvýšil 

počet zákazníků – k 30. červnu 2019 měl 

iDoklad přes 224 000 otevřených účtů 

a 20 000 platících zákazníků. Velkého 

růstu jsme dosáhli i v oblasti HR 

cloudových řešení poskytovaných 

společností Vema. Více než 12% nárůstu 

dosáhla služba V4 Cloud a 21% nárůst 

vykázal outsourcing mezd. 

Velmi úspěšní jsme opět byli i v segmentu 

on-premise ERP systémů, které tvoří 

velkou část výnosů Solitey. Vysoké 

prodeje systémů Byznys, Vario, Money S4, 

Money S5 a iCenter jsou akcelerovány 

dobrou ekonomickou situací a jejich 

oblíbeností u zákazníků, kteří je rádi 

doporučují dál.

V retailu a POS segmentu jsme rostli o 9 %, 

aktuálně se připravujeme na příležitosti 

spojené se změnami legislativy v Česku, 

Slovensku i Polsku. Růst v oblasti POS 

dále akcelerujeme akvizicemi společností 

Dotykačka a Smart software, uzavřenými 

těsně po dokončení fiskálního roku 2019. 

Obsluhujeme přes 25 000 POS zákazníků, 

což ze Solitey dělá leadera českého trhu. 

V oblasti produktů Microsoftu Solitea 

úspěšně dokončila rozsáhlý projekt 

implementace podnikového informačního 

systému ve společnosti Marius Pedersen, 

která je špičkou na českém trhu v oblasti 

odpadového hospodářství. Národní 

i evropská legislativa tohoto oboru 

je velice složitá a často se mění, je proto 

potřeba podnikání společnosti opřít 

o co nejmodernější flexibilní technologie. 

Vlastní implementace je jednou 

z největších (400 současně pracujících 

uživatelů) a zároveň i nejsložitějších 

implementací Microsoft Dynamics NAV 

v České republice. Základem je oborové 

řešení enwis pro řízení nakládání s odpady. 

Pro podporu obchodní činnosti byl nasazen 

Dynamics 365 for Sales, pro správu 

a ukládání dokumentů (DMS) bylo použito 

prostředí Microsoft SharePoint. Vše je 

pak zastřešeno business intelligence 

reportingem, který umožňuje realizovat 

různé manažerské pohledy na data. 

Implementovaný systém plně nahrazuje 

stávající řešení, které již nevyhovovalo 

po technologické stránce. Systém se bude 

i nadále rozvíjet, v přípravě je integrace 

nadalší systémy, které budou využívat 

např. IoT technologie pro sledování 

pohybů sběrných nádob. 

V sektoru veřejné správy bylo 

nejviditelnějším úspěchem Solitey 

uvedení do provozu systému Customs 

warehousing pro finskou celní správu. 

Systém podporuje celní procedury 

pro dovoz zboží, které je z různých 

důvodů zadržováno v celních skladech. 

Pro fyzické osoby a malé společnosti 

je systém přístupný online z internetu, 

vedle toho podporuje B2B komunikaci 

se systémy třetích stran (tzv. message 

exchange), což je varianta, kterou pro 

podávání celních deklarací zpravidla 

volí velké společnosti. Důležitost tohoto 

milníku spočívá v tom, že jde o první námi 

dodávaný systém formou dlouhodobého 

programu, který byl nasazen do rutinního 

používání, a také skutečnost, že finská 

celní správa předtím neměla pro tento 

typ celního řízení informatickou podporu. 

Po nasazení systému do provozu se stalo 

podávání elektronických deklarací tohoto 

typu pro všechny deklaranty ve Finsku 

povinné.

CLOUD COMPUTING SE STÁVÁ 

MOTOREM DALŠÍHO RŮSTU

Domníváme se, že svět ERP projde 

v několika příštích letech velkými změnami. 

Investice do vývoje nových produktů 

a inovace jsou pro úspěch Solitey 

klíčovými faktory. Proto investujeme 

do technologií, jakými jsou machine 

learning či umělá inteligence, které 

vnímáme jako technologické katalyzátory 

dalšího 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 

Solitei. Do cloudového softwaru jsme 

začali investovat již v roce 2010 a dnes 

vidíme pozitivní přínosy tohoto rozhodnutí. 

I díky akvizici regionálních společností, 

jako je např. Billans v Srbsku či EET řešení 

Markeeta i Dotykačka v České republice 

(dokončené v červenci 2019), eviduje 

Stabilní růst, orientace na cloudová řešení a posilování brandu Solitea
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dnes Solitea více než 250 000 zákazníků, 

používajících naše řešení v cloudu.

S orientací na cloud computing souvisely 

i akvizice partnerů Microsoftu – Dynamica, 

WBI a BI Experts. Rozhodli jsme se 

obsluhovat velké zákazníky světovými 

řešeními a nevyvíjet pro tento segment 

vlastní ERP systém. Proto jsme i ukončili 

vývoj ERP systému C1 směřujícího do 

tohoto segmentu a uvolněné zdroje jsme 

přesunuli na vývoj cloudových produktů 

pro menší zákazníky.

AKVIZICE 

Na velkém meziročním růstu holdingu 

Solitea se ve fiskálním roce 2019 podílely 

dokončené akvizice. Ambicí Solitey je 

patřit k největším regionálním partnerům 

Microsoftu, a proto celá řada akvizic 

byla zaměřena právě na partnery 

společnosti Microsoft. Nákupem 

společností Dynamica a WBI jsme 

zdvojnásobili náš tržní podíl v oblasti 

Microsoft Dynamics. Firmy dnes masivně 

investují do zpracování informací, a proto 

byla logickým krokem posílení naší 

kompetence v business intelligence 

koupě společnosti BI Experts. Díky 

akvizici Gemma Systems jsme si doplnili 

portfolio o světové řešení pro výrobní 

společnosti, Infor. Další akvizice směřovaly 

do cloudových systémů pro podnikatele 

a malé společnosti. Akvizicí společnosti 

Billans jsme zdvojnásobili svůj podíl 

v online fakturačních řešeních na srbském 

trhu, akvizicemi POS výrobců Dotykačka 

a Smart software, dokončenými v létě 

2019, jsme se stali lídrem trhu fiskálních 

pokladen v České republice.

 

I nadále považujeme růst prostřednictvím 

akvizic za důležitou cestu dalšího rozvoje 

skupiny Solitea a aktivně vyhledáváme 

společnosti, které nám mohou otevřít 

přístup k novým technologiím, doplnit 

naše portfolio nebo rozšířit regionální 

působnost.

BUDOVÁNÍ BRANDU 

SOLITEA 

Již na podzim roku 2015 jsme začali 

intenzivně pracovat na strategii značek 

v holdingu Solitea. Motorem nastávajících 

změn se stal marketing. Celá řada 

firem, do kterých Solitea vstoupila, 

neměla dobrou marketingovou strategii. 

Navíc většina z nich ve své komunikaci 

propagovala značky jednotlivých 

produktů a vlastní jméno firmy šlo trochu 

do pozadí – marketingové rozpočty 

nedovolovaly propagovat obojí současně. 

Strategii 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 Solitea na českém 

trhu to byl rozhodující krok – společnost 

v prosinci 2016 vyhrála výběrové řízení na 

informační 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 marketingové 

komunikaci stávajících produktů jsme 

začali používat slogan „by Solitea“, u názvů 

společností působících pod původními 

jmény jsme doplnili dovětek Solitea 

member. Všechny tyto kroky plní svůj cíl. 

Solitea začíná být na trzích, na kterých 

operujeme, známá a respektovaná jako 

dodavatel vysoce kvalitních IT služeb 

a řešení. Pomáhá nám to nejen v získávání 

nových obchodních příležitostí, kde 

nás zákazníci vnímají jako silnějšího 

dodavatele, ale i při hledání nových 

talentů.

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 nových společností při postakviziční 

strategii. Jsme schopni velmi rychle 

předat potřebné know-how a sdílet best 

practices.

PRÁCE S TALENTY 

Jsme přesvědčeni, že najít a udržet 

si správné zaměstnance je klíčovým 

prvkem úspěchu Solitey. Snažíme se 

proto nalézat talenty už v době studia na 

univerzitách, se studenty spolupracujeme 

prostřednictvím stáží, odborného vedení 

bakalářských a diplomových prací a účastí 

na vysokoškolských konferencích. 

Zkušenější zaměstnance se snažíme 

získat firemní kulturou odlišnou od velkých 

mezinárodních korporací. V neformální 

a přátelské atmosféře se pracuje lépe 

a uvolněněji, navíc vždy vítáme nové 

nápady a vedení se jimi skutečně zabývá. 

Zaměstnancům vytváříme příjemné 

prostředí pro kreativní práci, pomáháme 

jim s jejich vzděláváním a poskytujeme jim 

řadu benefitů. Domácí atmosféra v rámci 

společností nám umožňuje nejen pružnější 

řízení, ale i větší konkurenceschopnost 

na trhu práce. V tomto roce jsme se 

navíc zaměřili i na osobní rozvoj a většinu 

zaměstnanců jsme proškolili.

Všechny uvedené investice do 

zaměstnanců se nám plně vracejí v jejich 

spokojenosti. Příkladem za všechny je 

obhájení titulu „Nejlepší zaměstnavatel 

v kategorii malých a středně velkých 

společností v České republice“ 
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Stabilní růst, orientace na cloudová řešení a posilování brandu Solitea

společností Byznys software v průzkumu 

společnosti Aon Hewitt. Budujeme obecné 

povědomí o brandu Solitea a společnost 

je dnes skutečně vnímána jako atraktivní 

zaměstnavatel.

BEZPEČNOST A OCHRANA  

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Velkou pozornost a značné zdroje 

věnujeme interním ICT systémům 

holdingu, od kterých očekáváme zajištění 

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.

Postupně integrujeme všechny systémy 

a členy uskupení do prostředí společného 

tenantu v cloudu Microsoft Azure, což 

nám umožňuje maximálně využít synergií 

týmové spolupráce v oblasti sdílení zdrojů 

členů holdingu při vývoji nových produktů 

a podpoře stávajících.

Abychom ochránili značně objemná 

společná data, máme implementováno 

špičkové řešení pro zálohování 

dat, které probíhá několikrát denně 

z cloudu Microsoft do vlastního vysoce 

zabezpečeného datového centra. Na to 

navazuje Disaster Recovery řešení pro 

případ katastrofického selhání. Máme tak 

100% jistotu, že naše data jsou chráněna 

ve všech možných scénářích narušení.

Používaná datová úložiště, datová 

i e-mailová komunikace jsou zabezpečeny 

šifrováním, které odpovídá aktuálním 

bezpečnostním standardům. Můžeme 

tak zaručit, že s daty v našem vlastnictví 

mohou nakládat pouze autorizované 

osoby, navíc auditovatelným způsobem.

Pro zajištění ochrany vnějšího perimetru, 

který má vzhledem k velkému počtu 

členů holdingu a lokalit působení i velké 

množství připojovacích bodů k internetu, 

máme implementovánu komplexní UTM 

ochranu všech společností a lokalit. 

Využíváme přitom špičkové technologie 

jednoho z předních světových dodavatelů 

bezpečnostních systémů.

PŘÍLEŽITOSTI PŘED NÁMI 

Nedokážeme odhadnout, jak dlouho 

bude ještě trvat současný ekonomický 

růst. Nicméně vidíme výborné příležitosti 

v segmentech trhu, kde se aktuálně 

pohybujeme. Očekáváme 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 svoji 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. Avšak 

věříme, že silná, adaptabilní a kompetentní 

organizace se může dobře přizpůsobit 

změnám v technice a tržním vývoji. 

Proto masívně inovujeme a používáme 

nejmodernější technologie. Proto chceme 

patřit k nejlepším zaměstnavatelům 

v regionu. Jen tak budeme schopni 

v následujících letech prosperovat, 

získávat talentované zaměstnance a růst 

rychleji než naše konkurence.

Martin Cígler,  

předseda představenstva

Solitea, a.s.



STABILITA

PODNIKÁME V PROSTŘEDÍ, 

VE KTERÉM SE NEUSTÁLE 

MĚNÍ PRAVIDLA HRY.  

OD ZMĚN V ZÁKONECH 

PO NOVÉ TECHNOLOGIE.  

DÍKY DLOUHODOBÉ VIZI 

SE NÁM DAŘÍ I V TAK 

PŘEKOTNĚ SE ROZVÍJEJÍCÍCH  

OBORECH ZŮSTAT SILNÝMI 

A DŮVĚRYHODNÝMI.
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Cloudové služby jsou na vzestupu.  

Firmy a instituce si stále více uvědomují jejich 

přínos a výhody. Především odpadají investice 

do nezbytné infrastruktury a platforem i náklady 

na jejich správu a údržbu. Podstatnou výhodou 

jsou také transparentní náklady a přístup 

kdykoliv a odkudkoliv, uživatelská přívětivost 

či podpora spolupráce.

SOLITEA 
CLOUDOVÁ  
ŘEŠENÍ
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Poradenská společnost IDC očekává, 

že segment podnikových aplikací 

do roku 2019 celosvětově vzroste 

na hodnotu 201,7 miliard dolarů při 

roční míře růstu 6,6 %. V krátkodobé 

perspektivě budou střední a velké firmy 

své klíčové aplikace nadále provozovat 

především interně. Trend však mluví ve 

prospěch stále silnější adopce cloudu. 

Nové moderní aplikace s intuitivním 

uživatelským rozhraním totiž firmám 

umožňují agilně reagovat na vývoj trhu 

a preference zákazníků, a dokonce 

i zavádět nové obchodní modely.

NASTUPUJE CLOUD 

Dnes je nepochybné, že cloudová 

architektura na poli softwarových aplikací 

způsobí podobnou revoluci, jakou byl 

příchod Microsoft Windows. Historicky 

řečeno, technologie byla v mnoha 

případech navržena tak, aby uvolnila 

lidské ruce a rychleji a lépe vykonávala 

některé úkoly. Informační systémy si pro 

podporu administrativních procesů, 

efektivnější práci a podporu rozhodování 

velmi rychle osvojí možnosti nových 

technologií, jako jsou machine learning, 

big data či umělá inteligence.

Firmy potřebují najít způsob, jak si udržet 

konkurenceschopnost. Budou potřebovat 

zlepšit a zrychlit své vnitrofiremní procesy. 

Právě tento důvod stojí za vizí Solitey: 

chceme našim zákazníkům poskytnout 

řešení, které jim umožní být na světové 

špičce, pokud jde o efektivitu zpracování 

dat a řízení vnitropodnikových procesů. 

Je jedno, zda půjde o malou firmu nebo 

velkou korporaci.

VÍTEJTE V BUDOUCNOSTI 

Software bude tvořit čím dál tím větší 

strategickou roli v podnikání. Cloud jako 



Solitea cloudová řešení

každý zákazník, který si zakoupí některý 

z placených tarifů, 30denní období, během 

kterého může zažádat o vrácení peněz.

iDoklad usnadňuje život podnikatelům 

automatizací úkonů, jako je periodická 

fakturace, párování příchozích plateb 

s bankou, automatické upomínky nebo 

napojení na software účetní kanceláře. 

Neméně významným 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 republice a napojením 

na pokladní aplikaci Profi Účtenka.

Užitnou hodnotu iDokladu zvyšuje 

i mobilní aplikace, která je postavena na 

technologii Xamarin a umožňuje uživateli 

vykonávat ty nejpotřebnější úkony spojené 

s fakturací kdekoliv, kde je dostupný 

internet. Vzrůstající tendenci má využívání 

komunikace s dalšími rozšířeními přes 

API. Díky tomu si uživatel iDokladu může 

lehce integrovat používané služby do 

svého „podnikatelského ekosystému“. 

V loňském roce jsme proto zveřejnili 

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.

MINIMAX 

Minimax je na slovinském trhu 

nejoblíbenější cloudový účetní 

software. Je rozšířený o mzdové 

účetnictví a jeho cílovou skupinou jsou 

tedy nejen mikropodniky a malé firmy, 

ale i poskytovatelé účetních služeb. 

Minimax má jednoduché uživatelské 

rozhraní s nainstalovanými 

automatickými procesy, které 

zjednodušují rutinní úkoly a komunikaci 

mezi podnikatelem a účetní kanceláří. 

Přenos i zpracování dat je díky umístění 

na cloudu zcela jednoduchou záležitostí. 

Spolupráci dále usnadňuje mobilní 

aplikace, která umožní rychlé zobrazení 

dokumentů uložených v systému 

a poskytne tak podnikateli okamžitý 

přístup ke klíčovým údajům souvisejícím 

s obchodní činností společnosti.

Popularita Minimaxu roste mezi uživateli 

nejen ve Slovinsku, ale i v Chorvatsku 

a Srbsku. Tuto skutečnost vyjadřuje více 

než třetinový meziroční nárůst nových 

uživatelů, získávaných často na základě 

osobního doporučení.

VEMA V4 CLOUD

Službu Vema V4 Cloud provozuje 

společnost Vema již od roku 2005. 

Všechny produkty společnosti jsou 

architektonicky přizpůsobeny jak pro 

provoz v on-premise řešeních, tak 

v cloudu. Obě řešení jsou z pohledu 

ovládání produktů zcela shodná 

a zákazník se tedy může rozhodnout, 

zda bude používat produkty lokálně, 

či zda využije služeb Vema V4 Cloud. 

Služba Vema V4 Cloud má 

v České republice a na Slovensku 

téměř 1 500 zákazníků. Uživatelé 

cloudu se rekrutují z celého spektra 

firem od nejmenších s jednotkami 

zaměstnanců až po největšího, 

který má 8 500 zaměstnanců.

ALTUS PORTAL

Altus Portal je intuitivní podnikový 

intranetový systém určený k evidenci 

a uspořádání interní i externí 

firemní dokumentace. Umožňuje 

elektronické schvalování dokladů 

a řízení aktivit pomocí workflow. 

Je integrovaný se systémy Altus Vario, 

způsob vývoje, distribuce a používání 

softwaru mění paradigma a zažité 

zvyklosti. Umožňuje firmám nový způsob 

práce s daty, zjednodušuje komunikaci, 

přináší konkurenční výhodu. Mzdové 

náklady tvoří čím dál větší část celkových 

nákladů společností, a právě automatizace 

klíčových firemních procesů může tento 

trend zvrátit.

Solitea chce být u toho a chce patřit 

k lídrům trhu cloudového podnikového 

informačního softwaru. V regionech, 

kde působíme, jsme lídrem trhu SOHO 

a rádi bychom této pozice dosáhli 

i v SMB segmentu.

iDOKLAD

iDoklad je nejoblíbenější online 

fakturační službou na českém 

trhu. Tuto skutečnost dokládá 

i fakt, že k dnešnímu dni si v něm 

založilo účet na 224 000 živnostníků 

a drobných podnikatelů. A i když 

reálný počet aktivních uživatelů 

zůstává nižší, iDoklad je právem 

považovaný za lídra na trhu 

v tomto odvětví. Je progresivní 

cloudovou službou, která se od svého 

zpoplatnění (1. června 2017) řadí 

mezi moderní byznys modely SaaS. 

Je možné ji využívat v tzv. freemium 

režimu, který umožňuje bezplatné 

používání s určitým omezením 

funkčnosti. Pro uživatele s požadavky 

na pokročilejší funkce pak iDoklad 

nabízí tři varianty placených tarifů. 

K dnešnímu dni jej aktivně využívá 

přes 44 000 subjektů, z čehož 

přibližně 45 % používá některý 

z placených tarifů. 

iDoklad vychází svým potenciálním 

uživatelům vstříc v mnoha oblastech. Noví 

uživatelé mají dva měsíce na vyzkoušení 

plného rozsahu všech funkcí, aby 

zjistili, které skutečně využijí, a mohli se 

rozhodnout pro správný tarif. Navíc má 
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Money S4 a Money S5. Systém používají 

firmy v České republice a na Slovensku, 

k dispozici 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 systémem 

a schvalovat dokumenty je tak možné 

kdekoli, kde je přístup k internetu.

Systém umožňuje na uživatelské úrovni 

jednoduše definovat workflow nad 

jednotlivými dokumenty a díky tomu 

nabízí svým uživatelům efektivní nástroj 

pro schvalování libovolných dokladů. 

Veškeré kroky workflow jsou stvrzovány 

elektronickým podpisem jmenovitých 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 podepsat, umožní podpisy 

urgovat či stanovit zástupce pro dobu 

nepřítomnosti. Každý dokument může 

mít nastavenou platnost a pracovníka 

zodpovědného za jeho revizi. Při vedení 

řízené dokumentace se k dokumentům 

přiřadí osoby zodpovídající za schválení 

a vydání i celý distribuční seznam.

Altus Portal si firmy nejčastěji pořizují 

pro vedení řízené dokumentace v souladu 

s normami kvality, ke schvalování 

elektronických dokladů, dovolených, žádostí 

o opravy či nákup materiálu a jako komplexní 

firemní intranet. Uživatelé ERP systémů Altus 

Vario, Money S4 a Money S5 díky integraci 

se systémem Altus Portal mohou 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 zabezpečení 

uložených dat, které je využíváno 

v souvislosti s nařízením GDPR.

MICROSOFT SHAREPOINT
ONLINE 

SharePoint Online je ideální 

platformou pro sdílení obsahu 

a aplikací. Jako nedílná součást 

Office 365 je k dispozici okamžitě bez 

nutnosti složité instalace a přípravy 

infrastruktury. Po krátké implementaci 

je tak možné nabídnout uživatelům 

intranetový portál, projektové weby 

či sdílet klíčové dokumenty přes celou 

organizaci i s obchodními partnery. 

Klíčová je integrace na ostatní služby 

Office 365, jako jsou PowerApps 

a Microsoft Flow, která otevírá možnost 

vybudovat kvalitní procesní aplikace 

dostupné ze všech typů zařízení. V rámci 

našich projektů vytváříme pro zákazníky 

nové portály a aplikace, řešíme i projekty 

migrace do prostředí cloudu, případně 

budování hybridního prostředí portálového 

řešení. Cílem je vždy co nejvyšší přidaná 

hodnota pro uživatele intranetových 

a procesních portálů při zachování 

ekonomické návratnosti projektu.

MICROSOFT DYNAMICS 365 

Microsoft Dynamics 365 představuje 

spojení CRM systému s ERP systémem 

a dalšími praktickými aplikacemi 

v online prostředí. 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 SALES 

Tato aplikace vychází plně z původního 

produktu Microsoft 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. 

DYNAMICS 365 FOR CUSTOMER SERVICE 

Aplikace se zaměřuje na agendu 

související s bezproblémovým 

a proaktivním zákaznickým servisem.   

DYNAMICS 365 FOR FIELD SERVICE 

Tato aplikace je určená k řízení servisních 

služeb v terénu, jako je údržba, opravy 

apod. Aplikace vytváří informační servis 

pro dispečery a pracovníky v terénu. 

DYNAMICS 365 FOR PROJECT  

SERVICE AUTOMATION 

Podpůrný nástroj pro vytváření, plánování 

a vedení projektů a maximalizaci 

informovanosti projektového týmu o stavu 

a průběhu realizace. 

DYNAMICS 365 FOR MARKETING 

Jde o marketingovou automatizační 

aplikaci, která umožňuje vytváření 

grafických e-mailových zpráv a online 

podporu marketingových incentiv a dále 

i event management, tvorbu a správu 

zákaznických průzkumů. 

DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL 

Velmi úspěšný produkt Microsoft 

Dynamics NAV se stává ve své online 

verzi součástí cloudové rodiny aplikací 

Microsoft Dynamics 365 pod názvem 

Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

DYNAMICS 365 TALENT 

Aplikace pro podporu HR oddělení 

a personálních agentur napomáhá výběru 

nových zaměstnanců, umožňuje kompletní 

správu HR agendy ve společnostech 

a propojení na LinkedIn.
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S obratem 1,1 mld. Kč v segmentu SMB patří Solitea 

k lídrům trhu ve všech zemích, ve kterých působí. 

Rychlý růst byl dosažen nejen organicky, ale zejména 

posledními akvizicemi společností WBI Solutions 

(dnes Solitea WBI), Gemma Systems (dnes Solitea 

Gemma), Dynamica (dnes Solitea Dynamica) 

a BI Experts (dnes Solitea BI Experts).

SOLITEA 
ON-PREMISE
SOFTWARE
PRO SMB



Prostřednictvím automatizace obchodních 

procesů pomáháme našim zákazníkům 

zvyšovat jejich růst a ziskovost. Solitea 

poskytuje jak all-in-the-box účetní systémy 

pro menší firmy, tak i vysoce škálovatelné ERP 

systémy pro společnosti, pro které je klíčovým 

požadavkem řešení vnitrofiremních procesů 

připravených na míru. Celou škálu portfolia 

Solitey doplňují DMS, BI a workflow řešení. 

ERP SYSTÉMY 

V oblasti ERP systémů nabízíme jak 

řešení pro menší společnosti převážně ze 

segmentů obchodu a služeb (Money S4, 

iCenter), tak i řešení pro střední společnosti 

či výrobní firmy (Altus Vario, Byznys, iCenter, 

JET ORBIT, Money S4, Money S5, Microsoft 

Dynamics NAV a Infor Visual). Silnou pozici 

máme i v informačních systémech určených 

pro státní správu a rozpočtové organizace 

(iCenter, Vema Ekos). Více než čtvrtstoletí 

zkušeností ve vývoji a implementaci ERP 

systémů dnes zúročujeme díky výměně 

know-how napříč celou skupinou Solitea. 

Výsledkem je spokojenost s implementací 

a měřitelná úspora u našich zákazníků. 

ÚČETNÍ SOFTWARY 

S účetními programy iCenter, 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 

desetitisíce malých společnosti. Těžíme 

z vysoké funkcionality kombinované 

s příjemným uživatelským rozhraním. 

Významnou část našich zákazníků 

tvoří účetní firmy a jejich klienti. Velmi 
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které zajišťují shodu dokladů a účetnictví 

s aktuální českou a evropskou legislativou.

BYZNYS

Robustní ERP systém pro střední a velké 

společnosti s velkou 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 podnikovou agendu 

do jednoho nástroje. Nabízí řešení pro 

sledování, plánování a řízení všech 

klíčových podnikových procesů, a to na 

všech úrovních podnikové architektury. 

Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci 

jednotlivých modulů nebo propojení na 

další specializované systémy.

Díky unikátnímu řešení datového modelu 

a zkušenostem implementačních týmů 

umožňuje Byznys extrémně vysokou míru 

úprav připravených zákazníkovi na míru bez 

nutnosti dalšího programování. Výsledkem 

je překvapivá rychlost zprovoznění 

systému. Nadstavba Byznys online 

umožňuje plnohodnotný přístup ke všem 

funkcionalitám ERP prostřednictvím 

webového rozhraní / klienta.

Rozsahem nabízených modulů 

a vysokou variabilitou při nasazování 

je systém Byznys schopný pokrýt 

potřeby organizací různého oborového 

zaměření – od obchodních společností 

přes účetní a logisticko-dopravní 

firmy až po výrobní podniky působící 

v rozličných oblastech. Systém dokáže 

najít řešení jak pro společnosti, které 

mají rozsáhlé a specifické požadavky 

na oblasti funkcionalit, tak i pro firmy, 

které kvůli charakteru svého provozu 

musí zpracovávat velké objemy dat. Díky 

nastavení automatického workflow na 

klíčové procesy uspoří podnikům náklady.

Solitea on-premise software pro SMB

často spolupracují v hybridním režimu, 

kdy zákazník používá některé z našich 

cloudových řešení (iDoklad, Minimax) a na 

straně účetní kanceláře běží plnohodnotný 

účetní software (Money, Vario, Byznys, 

Minimax). Díky tomu i nejmenší klienti 

dokážou online, a často i prostřednictvím 

mobilní aplikace, nejen komunikovat se 

svým účetním, ale mají i stálý online přehled 

o své firmě. Účetní kancelář tím šetří čas, 

protože v tomto režimu odpadá přepisování 

prvotních dokladů. 

SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ LIDSKÝCH 

ZDROJŮ 

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.

ALTUS VARIO

Altus Vario je ERP systém určený pro 

komplexní vedení podnikových agend 

menších a středních firem, včetně řízení 

výroby. V České republice ho používá 

1 700 zákazníků. Typická cena se 

pohybuje od 300 000 do 2 000 000 Kč. 

Systém Altus 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 ekonomickým 

informacím a možnost zobrazit jejich 

vzájemné souvislosti na pár kliknutí myší. 

Je příjemný pro uživatele, přináší nižší 

náklady na správu a efektivní cestu pro 

získání informací důležitých k řízení procesů 

a celého podniku. Možnost zvolit pouze 

ty moduly systému, které společnost 

pro svoje podnikání potřebuje, spolu 

s širokou škálou nastavitelnosti systému 

a řadou specifických zákaznických řešení 

přizpůsobí Altus Vario plně všem firemním 

procesům. Systém přitom dodržuje 

vzhled a způsob 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 nejpoužívanější normy.

Začínající firmy s malým množstvím dokladů 

využijí cenově výhodné start-up kategorie 

s funkčnostmi komplexního systému. 

Systém pak s pouhým dokoupením vyšší 

licence roste společně s firmou.

Obchodní společnosti ocení neomezené 

množství vedených skladů, dodavatelských 

i odběratelských ceníků, možnost 

napojení na libovolný e-shop, řešení 

expedice či napojení platebních terminálů 

k maloobchodní prodejně, 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, 

podporuje efektivitu procesu výroby 

a napomáhá k bezproblémovému plnění 

potřebných termínů. S podporou dalších 

modulů Varia je možné plánovat pořízení 

a výdej materiálu, případně zajistit výdej 

konkrétního materiálu pro danou realizaci 

výroby. Aplikace Dílenské řízení nativně 

napojená na Vario pak umožňuje odvádění 

práce přímo z výroby.

Oborová řešení nabízí Vario pro firmy 

podnikající v oblasti služeb se zaměřením 

na servisní činnost nebo půjčování zařízení, 

specifické řešení dodává pro autoservisy. 

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 korporace i účetní společnosti. 

Samozřejmostí jsou pravidelné aktualizace, 
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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 různých odvětvích, jako je například 

strojírenství, elektrotechnika, papírenství, 

výroba nábytku nebo stavebních 

prefabrikátů, slévárenství a další. Je vhodný 

pro kusovou i sériovou výrobu, podporuje 

zakázkovou výrobu. Zajišťuje zprůhlednění 

a automatizaci všech výrobních procesů 

v návaznosti na podpůrné činnosti 

(obchod, konstrukce, technologie a další).

Byznys je také vhodným nástrojem 

pro segment stavebnictví 

a pro řízení developerských projektů. 

Pokrývá široké spektrum činností 

ve stavebnictví – od projekčních, 

dodavatelských či realizačních firem přes 

subdodavatele až po developerské firmy.

Společnosti, poskytující služby v oblasti 

dopravy, využívají systém Byznys při 

plánování i následném vyúčtování 

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 vedení účetnictví a s tím 

spojenou agendu, ale také pro vedení 

účetnictví dodavatelským způsobem 

ve specializovaných účetních firmách. 

Zpracování této agendy umožňuje systém 

multiverzních firem.

MONEY S3 

Money S3 je druhým nejpoužívanějším 

on-premise účetním softwarem v České 

republice a podobnou pozici má i na 

Slovensku. V placené verzi jej používá 

přes 23 tisíc firem a mezi jeho uživatele 

patří živnostníci a malé i středně velké 

společnosti. Další desítky tisíc subjektů 

používají bezplatnou verzi systému 

Money S3 Start. 

Money S3 lze podobně jako iDoklad 

využívat ve freemium režimu. Bezplatná 

verze Start není časově omezená, 

disponuje všemi funkcemi placených verzí 

a je udržovaná vždy v souladu s aktuálně 

platnou legislativou. Omezení této verze 

spočívá pouze v maximálním možném 

počtu záznamů – skladových pohybů nebo 

zápisů v účetním deníku. Placené komplety 

pak odstraní tato množstevní omezení 

a jejich uživatelé mají navíc k dispozici 

zákaznickou podporu, která je jedním 

z pilířů jejich spokojenosti.

Velkou výhodou Money S3 je snadné 

ovládání, vycházející ze standardů 

MS Outlook. Další předností je komplexnost 

systému. Svými funkcemi pokryje potřeby 

uživatelů s 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 

modulárnost. Díky volitelné skladbě modulů 

se systém dokáže přizpůsobit požadavkům 

uživatelů se zcela odlišnými potřebami. 

Moduly se dají spojovat do výhodných 

balíčků a díky tomu vyřeší 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.

MONEY S4 A MONEY S5 

Money S4 a Money S5 jsou vyspělé ERP 

systémy postavené na nejmodernějších 

technologiích, které na českém 

a slovenském trhu využívá téměř tisíc 

společností převážně ze segmentu 

SMB. Nabízí řešení firmám, které chtějí 

plně ovládnout své interní procesy 

a efektivně nakládat se svými zdroji. 

ERP systémy Money 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 dodavatelsko-

-odběratelských vztahů, automatizaci 

plateb, obchodování přes e-shop, workflow, 

mzdy, BI, knihu jízd nebo evidenci majetku. 

Účetnictví lze propojit s dalšími produkty 

společnosti, jako je iDoklad nebo pokladní 

systémy. Systém má řadu funkcí, které jsou 

součástí jádra systému, další lze dokoupit 

v podobě různých funkčních modulů. 

Mezi ty nejzajímavější patří cloudový 

nástroj na správu a řízení podnikových 

dokumentů Money portál nebo nástroj na 

manažerské vyhodnocování dat Microsoft 

Power BI. V případě, že firma uživatele 

vyroste a časem začne potřebovat některé 

funkce lépe přizpůsobit na míru svým 

vnitrofiremním procesům, může kdykoliv 

přejít na Money S5 pouhou změnou 

licenčních podmínek a začít tak využívat 

všech výhod robustního ERP systému plně 

implementovatelného na míru.

Money S5 je ERP systém, který ocení 

především společnosti s vysokými 

nároky na jeho přizpůsobení svým 

potřebám. Nasazení do firmy předchází 

precizní analýza interních požadavků 

a vnitrofiremních procesů. Uživatelé si 

mohou přizpůsobit všechny oblasti systému 

a nastavit si na míru své obchodní procesy 

i manažerské výstupy nebo vyřešit integraci 

s dalšími systémy ve firmě. Software je 

určený pro společnosti, které ročně pracují 

s více než stovkami tisíc dokladů.
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a analyzovat rozmanitá data, relevantně 

odpovídat na různé ad hoc dotazy a svoje 

výsledky efektivně sdílet s ostatními.

JET DMS

JET DMS, systém zaměřený na 

management dokumentů, 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 licencí JET DMS přesáhl 

v roce 2019 v německy hovořících 

zemích počet 2 300.  Produkt je velmi 

flexibilní a užívají jej klienti, kteří nasadili 

jen 5 licencí, ale i mezinárodní koncern, 

který jej používá na všech svých 

pobočkách ve více než 80 státech. 

JET DMS je centralizovaný systém, který 

kromě systematizovaného ukládání 

a správy dokumentů propojuje 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 flexibilitě 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 (Enterprise Content 

Management). Dokumenty, např. faktury, 

dodací listy a celní doklady, se díky softwaru 

automaticky 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 firmách.

VEMA EKOS

Vema Ekos je ekonomický systém 

vhodný zejména pro rozpočtové 

Solitea on-premise software pro SMB

a specializaci pracovních postupů.

JET REWE využívají firmy v průmyslu, 

obchodu, cestovním ruchu, nemocnicích, 

divadlech, veřejně prospěšných službách 

i v sociální oblasti. V oborovém řešení 

pro stavební výrobu jsou zohledněna 

specifika způsobu zpracovávání dílčích 

a vyúčtovacích faktur, která vyplývají 

ze zvláštního postavení stavebnictví 

v rakouském právním systému.

JET ORBIT A JET BI 

JET ORBIT je robustní ERP systém, 

který využívají společnosti 

s 50 až 500 zaměstnanci v Rakousku 

a dalších devíti evropských zemích. 

Software pomáhá v průmyslových 

odvětvích, jako je potravinářská, 

strojírenská, dřevařská a kovozpracující 

výroba, ale i v elektrotechnickém 

průmyslu, odpadovém 

hospodářství a velkoobchodu. 

Systém má v současnosti téměř 

800 aktivních uživatelů. 

JET ORBIT je mimořádně flexibilní řešení, 

které podporuje i komplexní výrobní 

procesy bez ohledu na to, zda jde 

o sériovou či zakázkovou výrobu nebo 

výrobu s náročnou výrobní recepturou.

Široké uplatnění ERP vychází ze čtyř 

rozsáhlých modulů (Výroba, Warehouse 

management system, Nákup a Odbyt), 

mnoha rozhraní typických pro výrobu 

a z integrace JET ORBIT s dalšími řešeními 

JET ERP Betriebsgesellschaft.

V systému JET ORBIT je zpracováno mnoho 

v praxi ověřených rozhraní k nejrůznějším 

systémům, jako je například CAD nebo 

různé skladové a logistické softwary.

Prostřednictvím integrovaného 

řešení JET BI (business intelligence) 

založeného na technologii Qlik jsou 

uživatel od managementu přes finanční 

úsek až po odbyt a marketing schopni 

jednoduše, interaktivně a intuitivně získávat 

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. 

Jedná se o obchodní řešení, které 

podnikům poskytuje přehled o jejich 

celkové obchodní činnosti. Nabízí 

jim širokou škálu pokročilých funkcí, 

především v oblasti skladového 

hospodářství, business intelligence 

a správy dokumentů, umožňuje 

automatizaci procesů a zjednodušuje 

přípravu zpráv pro management. 

Prostřednictvím automatických procesů 

podporuje rychlejší a efektivnější práci 

a umožňuje tak společnostem být nejen 

konkurenceschopné, ale i inovativní. 

Systém iCenter se neustále technologicky 

rozvíjí na základě potřeb, poznatků 

a zkušeností uživatelů. Pro specifické 

požadavky klientů, které samotný 

iCenter nemůže pokrýt, je připravené 

API, zajišťující automatickou výměnu dat 

mezi různými řešeními.

JET REWE

JET REWE patří k nejdéle využívaným 

řešením společnosti JET ERP 

Betriebsgesellschaft. Více než 

600 klientů v německy mluvících 

zemích má k dispozici propracovaný 

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 efektivní finanční nástroj pro 

všechny úrovně řízení společností. Kromě 

toho jsou k dispozici další moduly, které 

řeší specifické požadavky na automatizaci 
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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 zpracování 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, nákladové i manažerské 

účetnictví, řešení dodavatelsko- 

-odběratelských dokladů, automatizaci 

bezhotovostních plateb a evidenci 

majetku včetně využití čárových kódů.

Systém se specializuje na rozpočtové 

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 rozpočtu a řešení 

dotací a grantů v rámci vícezdrojového 

financování.

Pro ucelené řešení lze dále využít 

konverzní moduly, které zajišťují například 

elektronickou komunikaci s bankami, 

výstupy požadované státní správou, 

komunikaci se čtečkami čárových kódů 

majetku nebo skladových zásob či 

propojení s daňovým portálem Finanční 

správy ČR pro EET a komunikaci se 

speciálními datovými schránkami pro 

publikování objednávek v registru smluv.

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 republice bez rozdílu. 

Aktuálně ho využívá asi 6 800 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 

zpracování mezd a personalistiky, počínaje 

procesem výběru nových zaměstnanců 

přes komplexní agendu vzdělávání 

zaměstnanců až po pravidelné hodnocení 

výkonu zaměstnanců. Vše je podporováno 

řadou automatizovaných funkcí, jako je 

sledování personálních událostí, online 

komunikace s úřady a elektronické 

schvalování v rámci definovaných 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 modelem splňuje nejvyšší 

nároky uživatelů. Zákazníci mají na výběr 

z několika verzí.

Mzdy Optimum je bezplatnou variantou 

verze Mzdy Komplet optimalizovanou 

pro menší organizace. Je k dispozici 

v cloudu a je koncipována tak, aby ji mohl 

zákazník začít používat bez jakékoliv 

pomoci ze strany poskytovatele. V případě 

potřeby je kdykoliv možný upgrade na verzi 

Mzdy Komplet.

Mzdy Komplet zahrnuje komplexní 

zpracování mezd, statistické výkazy 

s vazbou na daný resort, evidenci změn 

u zaměstnance v časové řadě, řešení více 

souběžných pracovněprávních vztahů, 

prostředky pro roční zúčtování daně 

a mnoho výstupů, např. 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 

zaměstnanců, 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.

Všechny aplikace informačního systému 

Vema HR lze pro provoz na vlastní IT 

infrastruktuře získat formou zakoupení 

práva k užívání (licence) s pravidelnými 

měsíčními platbami hrazenými po celou 

dobu užívání produktů. 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.

INFOR VISUAL

ERP Infor VISUAL lokalizujeme 

a implementujeme více než 18 let.

 

Infor VISUAL je ERP systém určený pro 

malé a střední výrobní firmy s diskrétním 

typem výroby, v portfoliu převažují zákazníci 

ve strojírenství. Infor Visual má unikátní 

funkčnost v oblasti plánování a řízení 

výroby na základě teorie omezení (TOC). 

Zákazníci v České republice jsou převážně 

lokální společnosti.
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SOLITEA ŘEŠENÍ 
PRO VELKÉ ZÁKAZNÍKY  
A VEŘEJNÝ SEKTOR

Solitea je partnerem pro velké společnosti 

a komerční 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 představovali 33 % výnosů Solitey.
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eGOVERNMENT

V našem portfoliu řešení pro státní 

instituce figurují systémy pro vedení 

správních řízení, vyřizování elektronických 

spisů, aplikace podporující dodržování 

legislativních postupů nebo vedení 

zákonných registrů. Mezi naše stěžejní 

kompetence patří komplexní řešení 

pro vyšší efektivitu celního řízení 

a rovněž systémy elektronického 

zdravotnictví. 

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 

vnitropodnikových procesů. Solitea 

následně poskytuje služby nezbytné 

pro udržení a další rozvoj celého 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 softwaru. 

Řada našich řešení má dopad 

na celou společnost a ovlivňuje 

konkurenceschopnost podniků. 

ERP A HR ŘEŠENÍ 

Všechny produkty jsou přizpůsobeny 

potřebám zákazníků 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 legislativních požadavků. 

Proto jsou našimi zákazníky i organizace 

jako Úřad vlády, Ministerstvo financí 

nebo Generální finanční ředitelství. 

Mezi zákazníky je téměř 2 000 škol 

a většina velkých nemocnic. 

Naše řešení počítají s provozem 

u velkých zákazníků, ať již státních či 

privátních. Největší z našich zákazníků 

má 16 000 zaměstnanců.

BUSINESS INTELLIGENCE

Optimální řešení pro specialisty, 

týmy i celé společnosti.

Díky nejmodernější BI platformě 

společnosti Microsoft dokážeme vytvářet 

efektivní řešení od jednoduchých self- 

-service reportů pro sledování základních 

výkonnostních ukazatelů až po budování 

robustních datových skladů včetně 

systémů pro prediktivní analýzy. 

MICROSOFT SHAREPOINT

Jsme jedním z hlavních dodavatelů 

řešení intranetových portálů na 

platformě Microsoft SharePoint, 

a to i pro velké společnosti 

s mnoha tisíci uživateli.  

Kromě implementací s využitím vlastní 

platformy provádíme zakázkový vývoj, 

který přinesl zákazníkům stovky často 

velmi specifických řešení jejich potřeb. 

Máme vlastní aplikaci pro řešení 

problematiky řízené dokumentace, 

často používané v oblasti správy 

ISO, nebo projektové dokumentace, 

kde je potřeba realizovat složitější 

procesy, než je standardní funkčnost 

SharePointu. Součástí je rovněž integrace 

prostředí SharePoint s dalšími aplikacemi, 

kdy se v rámci intranetu realizuje 

DMS či workflow. 

MICROSOFT DYNAMICS  
ON PREMISE

Microsoft Dynamics je celosvětově 

rozšířená řada obchodního softwaru 

od společnosti Microsoft, zahrnující 

všechny nástroje pro řízení středních 

a velkých společností. Solitea 

se věnuje implementaci Microsoft 

Dynamics NAV, AX i CRM u větších 

tuzemských zákazníků a u zákazníků 

s evropskou či celosvětovou 

působností. 

MICROSOFT DYNAMICS CRM 

Řešení pro řízení vztahů se zákazníky 

Microsoft Dynamics CRM zvyšuje 

efektivitu obchodních procesů 

a napomáhá snižovat náklady na jejich 

obsluhu. Řízení vztahů s klienty poskytuje 

firmě všechny potřebné informace 

o každém zákazníkovi a pomáhá 

automatizovat obchodní procesy. 

Výsledným efektem řízení zákaznických 

vztahů pomocí Microsoft Dynamics CRM 

je posilování spokojenosti zákazníků 

a zvyšování jejich loajality. Microsoft 

Dynamics CRM 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 

činnost až po následnou péči, a to 

ve všech základních oblastech, ať už se 

jedná o obchod, marketing nebo servis 

či službu. 

MICROSOFT DYNAMICS NAV 

Celosvětově rozšířené řešení ERP 

systému od společnosti Microsoft. 

V České republice a na Slovensku 

je Solitea implementovala více 

než 400 zákazníkům a patří tak 

mezi tři nejvýznamnější partnery 

Microsoftu v regionu. 

Microsoft Dynamics NAV je ucelené 

lokalizované softwarové řešení ERP 

systému pro středně velké organizace, 

Solitea řešení pro velké zákazníky a veřejný sektor
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které pokrývá svou funkčností podnikové 

činnosti v oblasti logistiky, financí, výroby 

a případně i personalistiky. Lze jej rychle 

implementovat, snadno konfigurovat 

a používat.

Vlastnosti Microsoft Dynamics NAV 

pomáhají manažerům identifikovat nové 

příležitosti k dosažení zisku a rychle 

na ně reagovat. Systém podává v každém 

okamžiku aktuální informace o stavu firmy 

tak, že obchodní a finanční informace 

jsou vždy provázané se všemi prodejními 

a marketingovými informacemi. Microsoft 

Dynamics NAV pomáhá pochopit, 

co podniková čísla vyjadřují, a tím lépe 

řídit podnikání. Umožňuje rozpoznat 

nové trendy a objevit nové podnikatelské 

příležitosti. S úspěchem se používá 

v mezinárodním prostředí. 

MICROSOFT DYNAMICS AX 

Nejmodernější ERP platforma současnosti 

od společnosti Microsoft. Solitea ji 

využívá pro implementace robustních 

řešení v bankovním sektoru a velkých 

společnostech s vysokými požadavky 

na individuální úpravy.

Microsoft Dynamics AX je komplexní 

informační systém 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, 

obsahuje nástroje na podporu marketingu 

a mnoho dalších funkcionalit pro moderní 

řízení společností.

MICROSOFT DYNAMICS 365 

Microsoft Dynamics 365 představuje 

spojení CRM systému s ERP 

systémem a dalšími praktickými 

aplikacemi v online prostředí. 

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. 

Více informací o Microsoft Dynamics 365  

v kapitole Solitea cloudová řešení, str. 17.

INFOR LN

Vynikáme dlouhodobou a hlubokou 

znalostí Infor ERP řešení a zároveň 

podnikových procesů a zvyklostí 

na straně klienta, stejně jako lokální 

legislativy. Disponujeme jedním 

z nejstabilnějších a nejzkušenějších 

týmů pro Infor LN v celosvětovém 

měřítku partnerů společnosti Infor.

Infor LN je komplexní ERP systém 

určený pro střední a velké průmyslové 

podniky s diskrétním typem výroby. 

V našem portfoliu převažují zákazníci 

ve strojírenství. Infor LN má za sebou 

dlouhou historii a na českém trhu 

je známý pod původním názvem 

Baan. Infor LN je jedním 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 

republiky. Část dodávek má původ 

v zahraničí, ve většině těchto případů 

jsme dodavatelem české nebo slovenské 

lokalizace a souvisejících služeb.
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SOLITEA SOFTWARE 
PRO POS A RETAIL

Svět restaurací, maloobchodu a služeb se rychle mění 

díky digitalizaci procesů jak na straně koncových 

klientů, tak i samotných podnikatelů a jejich 

dodavatelských řetězců. Podnikatelé v horeca, stejně 

jako prodejci a poskytovatelé služeb všech velikostí 

potřebují nové nástroje, informace a partnery, 

kteří jim umožní zůstat konkurenceschopní a jejich 

zákazníkům zajistí moderní přístup ke službám nebo 

nakupování. Do procesů vstupuje automatizace 

a umělá inteligence pracující s online informacemi 

získanými analýzou big data. 

Tržní příležitosti v neposlední řadě akcelerují i změny 

legislativy, například v roce 2020 se čekají změny 

zákonů v České republice, Polsku a na Slovensku, 

v přípravě je i nová legislativa ve Slovinsku a dalších 

evropských zemích. Solitea ve svém portfoliu má 

dnes POS řešení pro všechny vertikály i velikosti 

zákazníků. V oblasti pokladen pro malé a střední 

firmy je lídrem českého trhu a dále působí v Polsku, 

na Slovensku, v Německu a ve Slovinsku.
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Solitea software pro POS a retail

VYSPĚLÉ POS ŘEŠENÍ  
PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PODNIKY  
A ŘETĚZCE

PRODEJNA SQL

Prodejna SQL je rychlý a spolehlivý 

pokladní systém určený pro široké 

spektrum prodejen od drobných 

provozoven s jednou pokladnou až 

po síť prodejen s mnoha pokladními 

místy. Využití najde všude tam, kde 

je požadována maximální ergonomie 

práce a nadstandardní funkce pro 

podporu prodeje (slevy, zákaznické 

karty, ceníky, cenové akce, bonusy). 

Pokladní systém je vyvinutý a nastavený 

tak, aby maximálně usnadnil veškerý 

prodej. Nabízí proto příjemné uživatelské 

rozhraní i množství zajímavých funkcí 

a modulů, které zrychlují práci, příkladem 

je napojení na platební terminály 

či systémové váhy. 

Díky propojení s Money S3, Money S4  

nebo Money S5 je Prodejna SQL vhodná 

do provozů s centrální správou dat.

SMARTPOS

SmartPOS je robustní 

a customizovatelný pokladní 

systém, který je díky unikátnímu 

systému replikace dat vhodný pro 

řízení obchodních nebo foodových 

řetězců a franšízových retailových 

konceptů. Systém je designován 

pro nasazení ve společnostech 

s jednotkami až stovkami provozoven 

s centrálním řízením při zachování plné 

funkcionality prodejního místa offline, 

tedy při výpadku připojení k internetu.

Celý systém SmartPOS je koncipován jako 

decentralizovaný, kdy každá z poboček 

má možnost plnohodnotné práce nejen 

s pokladnou, ale i se skladem. SmartPOS 

navíc umožnuje v případě zákaznických 

klubů kromě online validace zákazníka 

i offline synchronizaci získaných bodů 

a kreditů.

Nad systémem je vystavěn ekosystém 

aplikací, jako jsou věrnostní aplikace 

pro vzdálenou správu, věrnostní kluby 

nebo online objednávky. V průběhu 

roku 2019 byly rovněž v ostrém provozu 

u zákazníků instalovány samoobslužné 

kiosky spolu s navázanými systémy výdeje 

objednávek. Mobilní aplikace Fruitisimo, 

umožňující kromě identifikace zákazníků 

na pobočkách rovněž personalizované 

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 POS SYSTÉMY  
PRO MALÉ A STŘEDNÍ  
PODNIKATELE

Cloudové POS systémy jsou moderní 

„krabicovou“ verzí pokladních platforem 

určených pro malé a střední podnikatele. 

Systémy jsou klientům poskytovány 

formou rekurentně placené služby v SaaS 

modelu. Data se replikují do cloudu, kde 

je možné je dále zpracovávat a poskytovat 

uživatelům informace o jejich podnikání 

formou reportů a automatizovaných 

doporučení směřujících ke 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 produktů třetích stran 

a tím se posouvají do role platformy pro 

digitalizaci podnikání malých a středních 

firem. Velkou příležitostí je pro tyto 

systémy rozvoj fintechových služeb ve 

spojení s akceptací různých platebních 

nástrojů, 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 vznikalo 

od roku 2014 a dnes je plnohodnotným 

pokladním systémem pro horecu, malý 

retail a služby s rozsáhlou paletou 

funkcí a služeb pro jednotlivé vertikály.

Služby se poskytují bez závazku na bázi 

předplatného ve třech měsíčních tarifech, 

které se liší funkcemi a úrovní služeb 

podpory. Pokladní řešení Dotykačka 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 bezpečný provoz offline při výpadku 

internetu. Produkt je navržen tak, aby 

ho kdokoliv mohl po vybalení z krabice 

začít používat do 10–15 minut bez 

nutnosti složité implementace. Uživatelé 

dlouhodobě oceňují jeho spolehlivost 

a jednoduchost ovládání. Dotykačka 

poskytuje na své vzdálené správě (cloudu) 

rozsáhlé veřejné API, kde se realizuje řada 

integrací od kamerových systémů až po 

rozvážkovou službu Uber Eats.

MARKEETA

Markeeta je moderní pokladní 

systém postavený na cloudové 

platformě a jednoduchých zařízeních 

s OS Android, který živnostníkům 



31
K

o
m

entář C
EO

P
R

O
D

U
K

T
Y

Z
p

ráva m
anag

em
entu

a malým firmám poskytuje funkčnosti 

dříve vyhrazené složitým a cenově 

náročným systémům při zlomkové 

finanční investici. 

Systém Markeeta byl vyvinut na základě 

20letých zkušeností získaných při vývoji 

a implementacích pokladního 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 komplexní 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 dobíjejí 

peníze na elektronické identifikátory (karty, 

náramky apod.), pomocí kterých jsou pak 

realizovány bezhotovostní platby na všech 

pokladních místech. Provozovatel festivalu 

tak získá detailní přehled o tržbách všech 

míst a dokáže tak například vypočítat 

obratové nájemné.

Markeeta se stala v rámci prvních dvou 

vln zavádění elektronické evidence tržeb 

(EET) s asi 10 000 aktivními zákazníky 

jedním z nejrozšířenějších pokladních 

systémů v České republice. Na pokladním 

systému Markeeta je vystaveno průměrně 

10 milionů účtenek za měsíc s obratem 

přes 3 miliardy korun.

MULTIPLATFORMNÍ 
POS APLIKACE PRO MOBILNÍ 
ZAŘÍZENÍ

PROFI ÚČTENKA 

Multiplatformní POS aplikace pro iOS, 

Android a Windows s 20 000 staženími 

je dostupná zdarma v Apple Store, 

Google Play a Microsoft Store. 

Aplikace byla reakcí Solitey na zákon 

o elektronické evidenci tržeb, který 

v České republice odstartoval v listopadu 

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.   

Profi Účtenka se nyní připravuje pro 

elektronickou evidenci tržeb ve slovenské 

legislativě, která má být spuštěna 

počátkem roku 2019. Do budoucna se 

počítá s expanzí i na ostatní zahraniční trhy.  
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ICT infrastruktura, tedy souhrn informačních 

a komunikačních technologií sloužících firmě 

k zajištění bezproblémového fungování IT, je jedním 

z nejdůležitějších strategických zdrojů každé 

společnosti. Její kvalita je zásadní pro sběr, analýzu 

a šíření informací napříč celou organizací. Cílem 

řešení od Solitey je dodat (nebo poskytnout jinak) 

a následně i udržovat takovou ICT infrastrukturu,  

aby byla vždy spolehlivá, dostupná, provozuschopná 

a aby umožňovala bezproblémový chod všech 

důležitých aplikací. 

V současné době již zdaleka nejde jen o on-premise 

řešení, stále více a více se pro vybrané úlohy hodí 

cloudové služby, které navíc umožňují jednoduchou 

škálovatelnost výkonu při zachování výše uvedených 

základních charakteristik správně navržené ICT 

infrastruktury.
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ON-PREMISE ICT INFRASTRUKTURA 

Součástí jakéhokoliv řešení IT 

(a to i při použití cloudu) je i část, 

která musí být on-premise, minimálně 

v oblasti pracovišť uživatelů, vybavení 

skladových systémů čárovými kódy, 

datové komunikace, bezpečnosti atd. 

Kromě toho se mohou vyskytnout i další 

důvody, proč mít některé ICT subsystémy 

vlastní – např. do cloudu nepřenositelné 

aplikace, bezpečnostní požadavky, 

technické aspekty při napojení na výrobu. 

V takovém případě je dodávka a zajištění 

provozuschopnosti vlastních on-premise 

řešení nenahraditelná. 

DATOVÁ CENTRA 

Komplexní výstavba a provozování 

podnikových datových center ve 

standardním i vysoce dostupném 

provedení (geografické clustery) 

zahrnuje sadu špičkových technologií: 

serverů a diskových polí (HPE), 

páteřních ToR a SAN přepínačů (HPE 

a Cisco), virtualizačních platforem 

(VMware a Microsoft) a rovněž řadu 

provozních technologií (přívodů 

napájení, přepěťových ochran, záložních 

zdrojů a motorgenerátorů, zabezpečení 

EZS&EPS, klimatizací a samozhášecích 

řešení). S rekonstrukcí datových center 

za provozu máme bohaté zkušenosti 

a dodáváme rovněž projektovou přípravou 

včetně analýzy rizik. 

UKLÁDÁNÍ DAT 

Oblast ukládání dat zahrnuje celou 

škálu primárních datových úložišť až do 

výkonu několika MIOPS, navazujících 
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řešení pro replikaci a vysokou 

dostupnost, sekundární repository 

pro D2D zálohy a v neposlední řadě 

páskové knihovny pro offline zálohy 

a archivaci na WORM médiích. 

Máme zkušenosti s problematikou 

zálohování velmi rozsáhlých řešení 

za plného provozu tak, aby nedocházelo 

k ovlivnění uživatelského komfortu. 

Technicky se jedná především 

(ale nejen) o subsystémy z produkce 

HPE, softwarově pak přednostně 

o platformu Veeam.

SOFTWARE PRO  

INFRASTRUKTURNÍ SLUŽBY 

Tato oblast pokrývá serverové operační 

systémy a databázové prostředí (zejména 

Microsoft), virtualizaci aplikací (RDS) 

i desktopů (VDI), provozní a konfigurační 

management. Významnou oblastí jsou 

rovněž řešení pro týmovou spolupráci 

založená na MS Exchange a Skype for 

Business a jejich integrace s prvky dalších 

výrobců (videokonferenčních řešení 

a telefonních ústředen).

KORPORÁTNÍ LICENCOVÁNÍ  

SOFTWARU A NÁKUP CLOUDOVÝCH 

SLUŽEB 

Volba správného nákupního modelu 

softwaru a cloudových služeb u velkých 

společností je poměrně komplikovanou 

záležitostí. Důkladná znalost problematiky 

a zkušenosti s licenčními programy 

výrobců mohou znamenat výraznou 

úsporu nákladů při korektním dodržení 

licenčních podmínek. Našim zákazníkům 

pomáháme nalézt nejvýhodnější 

model nákupu a optimalizovat tím 

náklady a finanční toky. Řešíme pro ně 

i nasazení aplikací pro inventarizaci 

instalované báze. Novinkou v této oblasti 

je poradenství při optimalizaci nákupu 

cloudových služeb, tak aby firma platila 

a spotřebovávala skutečně jen to, 

co využívá. 

DATOVÉ KOMUNIKACE 

S výstavbou velmi rozsáhlých datových 

sítí LAN, zejména v průmyslových 

kampusech a metropolitních sítích na větší 

vzdálenosti, máme desítky let zkušeností. 

Jsme schopni zajistit kompletní výstavbu 

kabelových tras, aktivních prvků (zejména 

HPE a Cisco), diagnostiky a provozního 

managementu. Rozsáhlou oblastí aktivit 

jsou rovněž řešení bezdrátových sítí 

jak pro propojení lokalit, tak zejména 

pro pokrytí areálů včetně složitých 

průmyslových prostředí a logistických 

center s mobilními skladovými prvky. 

V oblasti WAN sítí vesměs tvoříme rozhraní 

klienta s vybranými operátory při návrhu, 

sjednání podmínek, konfiguraci 

a provozním zajištění spojení mezi 

lokalitami na vyhrazených i paketových 

trasách, zpravidla MPLS. 

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Oblast bezpečnosti je v době neustále 

rostoucích rizik 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 

prostřednictvím řešení NGFW/UTM 

gateway a samozřejmě oblast ochrany 

proti malwaru. Hlavními partnery v této 

oblasti je McAfee, WatchGuard a Cisco. 

KONCOVÁ PRACOVIŠTĚ 

Dodáváme 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 MFC. 

Specializovaná řešení v průmyslu pak 

zahrnují např. víceobrazovkové systémy 

pro dispečink a řešení čárových kódů 

od čteček a tabletů po tiskárny a nezbytný 

spotřební materiál. Pro naše zákazníky 

zajišťujeme i dodávky kamerových 

systémů. Hlavními partnery v této oblasti 

je HP, Zebra, XEROX a AXIS. 

OUTSOURCING  

INFRASTRUKTURNÍCH SLUŽEB 

Významnou aktivitou je outsourcing 

infrastrukturních služeb, v rámci kterého 

zajišťujeme provozuschopnost ICT 

systémů včetně podpory výrobních 

prostředí s nepřetržitým 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, 

zajišťující specializované služby nebo 

pokrývající ad hoc potřeby. 

STUDIE A PROJEKTY 

Pro naše zákazníky zpracováváme studie 

posouzení stavu jejich IT technologií 

ve vazbě na obchodní potřeby 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.



RESPEKT

ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP 

K LIDEM, SPOLEČNOSTI 

I K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM 

ŽIJEME. ESENCE NAŠEHO 

PŘÍSTUPU K PODNIKÁNÍ.  

BEZ RESPEKTU K ZÁKAZNÍKŮM, 

OBCHODNÍM PARTNERŮM 

I ZAMĚSTNANCŮM BYCHOM 

NIKDY NEBYLI TAM,  

KDE JSME TEĎ.
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MARTIN CÍGLER
CHAIRMAN OF THE BOARD 
& CHIEF EXECUTICE OFFICER

PŘEDSTAVENSTVO

Martin v lednu 1990 založil společnost 

Cígler software (dnes Solitea Česká 

republika), která se pod jeho vedením 

stala jedním z nejrespektovanějších 

a nejinovativnějších výrobců informačních 

systémů v České a Slovenské republice. 

V roce 2007 se stal IT osobností roku. 

V roce 2013 stál u zrodu holdingu 

Solitea, účastnil se všech akvizic a pod 

jeho vedením firma překonala hranici 

1,3 miliardy obratu.
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MICHAL RYBOVIČ
VICECHAIRMAN, 
ERGERS & ACQUISITIONS
DIRECTOR

Michal zúročuje svoje zkušenosti z oblasti 

M&A manažera, 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.

Solitea management
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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.

TOMÁŠ LOUKOTA

Small Business sector director, Member of Supervisory 

board, Chief Operating Officer, Solitea Česká republika

Více v kapitole Vrcholový management.

PETR FRANC

Enterprise & Public sector director, Member of Supervisory 

board, Chief Executive Officer, Solitea Business Solutions

Více v kapitole Vrcholový management.
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VRCHOLOVÝ MANAGEMENT

TOMÁŠ LOUKOTA

Small Business sector director, Member of Supervisory 

board, Chief Operating Officer, Solitea Česká republika

Tomáš začal svoji kariéru na technické podpoře ERP systému 

specializovaného na velkoobchody a distributory. Od roku 

1999 pracuje v Solitei Česká republika (dříve Cígler software), 

kde se vypracoval z řadového pracovníka technické podpory 

na obchodního a posléze i výkonného ředitele. Stojí za úspěšnou 

obchodní strategií uvedení nového ERP systému Money S5 na 

trh či za monetizací iDokladu a dnes ve společnosti zúročuje svůj 

silně prozákaznický přístup.

MARTIN KUDRNA

Medium-sized Business sector director, Chief Executive 

Officer, Byznys software & Altus software

Martin získal profesní zkušenosti během téměř dvacetiletého 

pobytu mimo republiku v Evropě i v zámoří. Po návratu 

do domoviny se začal věnovat byznysu v českém IT, sedm let 

úspěšně vedl firmu významného výrobce telematických systémů. 

Od ledna 2017 se podle vlastních slov s radostí a pro radost věnuje 

jako CEO zásadní akceleraci rozvoje Byznys software (dříve J.K.R.).

Solitea management

PETR FRANC

Enterprise & Public sector director, Member of Supervisory 

board, Chief Executive Officer, Solitea Business Solutions

Petr je manažerem s více než 20letou praxí v ICT.  

Od roku 2002 působí ve společnosti Solitea Business Solutions  

(dříve Aquasoft). Zodpovídá za definování a dosahování klíčových 

strategických cílů v segmentu řešení pro velké zákazníky  

a veřejný sektor.
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JINDRA HÁCHOVÁ

Chief People Officer

Jindra má přes 20 let zkušeností v oboru personalistiky, 

zejména v oblasti IT, telekomunikací a finančních služeb. 

V letech 2015–2018 se ve společnosti Home Credit 

v Indii podílela na expanzi firmy na indický trh, což znamenalo 

vybudování entity včetně pobočkové sítě o celkové velikosti 

téměř 20 000 zaměstnanců během 2,5 roku. Je také absolventkou 

programu Coach For Life pod vedením Petera Redinga. 

V Solitei zastává roli personální ředitelky pro Českou a Slovenskou 

republiku, má na starosti harmonizaci HR služeb jednotlivých 

společností v holdingu a určuje strategii HR oddělení.

JAN TOMÍŠEK

Human resources & Payroll sector director,  

Chief Executive Officer, Vema

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 vstupem Vemy do světa cloudu. 

Od roku 2016 ve firmě zúročuje svoje zkušenosti v roli CEO, jeho 

cílem je posílit pozici společnosti na českém i slovenském trhu.

MAREK KAVAN

Internal Services Director

Marek byl v polovině devadesátých let jedním ze zakladatelů 

společnosti Aquasoft (dnes Solitea Business Solutions). 

Od počátku má ve společnosti na starosti kompletní vnitřní provoz 

od nastavení interních procesů přes zajištění externích služeb 

až po finanční řízení. Spolu s týmem schopných spolupracovníků 

vybudoval společnosti špičkové zázemí, které všem umožňuje 

efektivně vykonávat svoji práci. Jeho úkolem je především 

centrální správa všech backoffice agend.
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MIROSLAV ŘÍHA

Chief Technology Officer

Mirek nastartoval svoji pracovní dráhu jako šéf vývojářské 

softwarové skupiny pro strojírenskou výrobu. 

Byl spoluzakladatelem společnosti J.K.R. (dnes Byznys software), 

která se postupně stala jedním z předních výrobců ERP 

systémů v ČR. V této společnosti měl na starost produktovou 

strategii a řízení vývoje systému Byznys. V produktech, 

za kterými stál, vždy razil jako prioritu pohled uživatele 

s důrazem na progresivní postupy a metody daného oboru. 

Od července 2017 zastává v Solitei roli CTO a má na starosti 

mimo jiné synergii holdingových ERP systémů.

ZUZANA SLÁMOVÁ

Chief Financial Officer

Zuzana se po celou svou profesní dráhu pohybuje v oblasti 

financí. Do ekonomického řízení holdingu promítá své zkušenosti 

z kontrolingu nadnárodní společnosti RWE a také z finančního 

řízení společnosti Solitea CDL (dříve CDL SYSTEM), kde působila 

v letech 2007–2018.  Věnuje se především konsolidaci 

a zefektivnění finančních procesů ve skupině.

BORIS BĚLOUSOV

Chief Information Officer

Boris v roce 1994 stál u zrodu PVT.net, poskytovatele 

připojení k internetu, kde zastával roli ředitele produktu. 

V letech 1998 až 2001 působil jako člen výkonného výboru 

v NIX.CZ, národním peeringovém centru. V roce 1999 nastoupil 

do GEMMA Systems, kde řídil technickou skupinu a připravoval 

výstavbu datového centra ve spolupráci s britskou společností 

Redbus Interhouse. V roce 2009 byla z GEMMA Systems 

vyčleněna divize Microsoft řešení do samostatné společnosti 

Dynamica (dnes Solitea Dynamica) a Boris společnost  

až do roku 2018 řídil. 
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SPOLUPRÁCE

VZÁJEMNĚ SE UČÍME 

Z ÚSPĚCHŮ I CHYB A VÍME, 

ŽE JEN TAK SE MŮŽEME 

ROZVÍJET RYCHLE A ZÁROVEŇ 

UDRŽITELNĚ. INSPIRUJEME 

SE NAVZÁJEM A INSPIRUJEME 

I OSTATNÍ. ABY V SOBĚ NAŠLI 

ODVAHU UVÉST SVÉ PLÁNY 

DO ŽIVOTA.
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Hospodářský rok 2019 (1. července 

2018 až 30. června 2019) byl pro skupinu 

Solitea dalším silným rokem. Organický 

růst byl podpořen růstem akvizičním, 

z větších akvizic dokončila skupina  

v průběhu fiskálního roku akvizice 

společností GEMMA systems, Dynamica, 

WBI Solutions a BI Experts. Skupina 

dosáhla obratu ve výši 1,363 mld. Kč, 

což je 19% zvýšení oproti fiskálnímu roku 

2018. EBITDA i přes rozsáhlé investice 

do výzkumu a vývoje vzrostla o 12 % na 

134 mil. Kč. Za výbornými výsledky stojí 

dobrá ekonomická situace na většině trhů 

a růst výnosů ve všech segmentech trhu, 

kde Solitea působí. Motorem organického 

růstu Solitey se v souladu se strategickou 

koncepcí stávají cloudové služby, další 

rozvoj skupiny bude i nadále podpořen 

akviziční činností. 

Společnost dosáhla obratu ve výši 

130 mil. Kč., z toho 112 mil. Kč tvoří výnosy 

z podílů. Stěžejní část aktiv společnosti 

tvoří dlouhodobý finanční majetek. 

 

EKONOMICKÁ SITUACE

Ekonomiky zemí Evropské unie již několik 

let zažívají silný růst spojený s nízkou 

měrou nezaměstnanosti a značnou 

dynamikou zvyšování mezd. 

Jedním z klíčových faktorů růstu EU je 

ekonomická výkonnost Německa. Ta 

je v poslední době zasažena napjatou 

situací na trhu práce. Rostoucí mzdové 

náklady začínají omezovat německou 

konkurenceschopnost především 

v průmyslových odvětvích. 

Po letech ekonomické konjunktury je rok 

2019 z pohledu kondice ekonomiky EU 

v jistém slova smyslu zlomový. Růst HDP 

se zpomaluje, za rok 2019 podle odhadů 

dosáhne hodnoty 1,2 %. Změna dynamiky 

růstu se dříve nebo později přelije do zemí, 

kde skupina Solitea operuje. 

ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO 

Česká a slovenská ekonomika jsou jakožto 

malé a proexportně orientované systémy 

závislé především na vývoji na trzích svých 

exportních partnerů.  
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V předchozích obdobích tedy obě 

ekonomiky těžily z pozitivního vývoje 

zejména v eurozóně.

Pro Českou republiku byl rok 2018 čtvrtým  

kalendářním rokem v řadě s  kladným 

hospodářským růstem. Za rok 2018  

vykázala česká ekonomika růst HDP 

ve výši 2,9 %. Míra nezaměstnanosti 

dosáhla hodnoty 2,2 %, mzdy narostly 

meziročně o 7,6 %. 

Také v roce 2019 je česká ekonomika jako 

celek zatím odolná vůči hospodářskému 

oslabení jejích klíčových obchodních 

partnerů, především Německa. Zhoršení 

vnějšího prostředí už se ale začalo 

negativně projevovat ve výrobním sektoru 

a s dalším zpožděním budou reflektovat 

i další makroekonomická data. V roce 

2020 tak můžeme očekávat růst české 

ekonomiky tempem okolo 2 %. Pokles 

výkonnosti českého hospodářství bude 

spíše pozvolný.

Významným problémem české ekonomiky 

je utažený trh práce. České hospodářství 

narazilo již před dvěma roky na hranici 

svých výrobních možností a trh pracovních 

sil se tak prakticky vyčerpal. Mzdový růst 

je rychlejší než růst produktivity práce 

a firmám se nedaří rostoucí mzdové 

náklady protlačit do cen pro konečné 

zákazníky. Nicméně poslední vývoj 

zejména v průmyslových odvětvích 

signalizuje cyklický obrat. Mzdové tlaky 

budou pozvolně slábnout v souvislosti 

s měnící se celkovou ekonomickou situací.

Mezi největší rizika budoucího vývoje 

českého hospodářství patří především 

výrazný pokles poptávky po autech 

a autodílech v Evropě (kvůli nasycenosti 

trhu nebo novým ekologickým regulacím) 

přenesený na české dodavatele ze 

strany německých výrobců. Také česká 

koruna, která je i po dvou a půl letech 

od ukončení intervenčního režimu ČNB 

poměrně stabilní, může v budoucnu 

pocítit vetší výkyvy z titulu geopolitického 

dění, např. odchodu Velké Británie z EU, 

zavedení cel na import automobilů do USA 

či lokálních obchodních válek.

Slovenská ekonomika v roce 2018 rostla 

tempem 4,1 %. Více než polovinu růstu 

ekonomiky přinesly investice vznikající 

zejména při výstavbě infrastruktury a při 

stavbě nové automobilky Jaguar Land 

Rover v Nitře. Výroba aut tak již tvoří 

téměř 50 % průmyslové produkce země. 

Spotřeba domácností čerpá sílu z rekordně 

vysoké zaměstnanosti, dynamického růstu 

mezd i maximální spotřebitelské důvěry.

Také slovenská ekonomika by měla 

nadále růst, i když s menší dynamikou než 

v minulých letech. Důvodem je významné 

snížení zahraniční poptávky a slabší 

výsledky automobilového průmyslu ve 

velkých ekonomikách eurozóny, na kterých 

je slovenská ekonomika plně závislá.

 

RAKOUSKO 

Také rakouské hospodářství reflektuje 

pokles konjunktury, který se projevuje 

i v ostatních státech Evropské unie. 

Ekonomiku významně ovlivňují prvky 

investiční nejistoty, které jsou způsobeny 

obtížemi německého průmyslu, vyostřením 

obchodních vztahů mezi USA a Čínou 

a nejistotou spojenou s odchodem Velké 

Británie z Evropské unie. Na druhé straně 

nadále intenzivně roste soukromá spotřeba 

obyvatelstva a na pracovním trhu chybí 

rekordní počty kvalifikovaných pracovníků.

Podle revidované prognózy Národní 

banky Rakouska (OeNB) dosáhne 

hospodářský růst za rok 2019 úroveň 

1,5 %, což je pokles o 0,9 % oproti roku 

2018. Nezaměstnanost klesne o 0,1 % 

a bude v nejbližším období na stabilní 

úrovni 4,7 %. Zadluženost Rakouska bude 

nadále klesat, odhadovaná hodnota se 

blíží k 65,5 % HDP. Inflace klesne z 2,7 % 

v roce 2018 na předpokládaných 1,7 % 

v roce 2019. Předčasné volby v Rakousku 

v roce 2019 nepřinesly vítězné straně 

a staronovému kancléři Kurzovi absolutní 

většinu, a proto budou v hospodářské 

oblasti nadále potřebné kompromisy. 

Prodlouží se také termíny přijímání 

opatření na podporu rozvoje hospodářství. 

Prioritou nové rakouské vlády bude kromě 

udržitelnosti rozvoje i digitalizace, jejímž 

cílem je podpora postavení Rakouska 

jako země s vysokým stupněm inovačního 

a hospodářského potenciálu.

SLOVINSKO 

Po roce 2013, kdy bylo Slovinsko silně 

zasaženo hospodářskou a finanční 

krizí, dochází k postupné stabilizaci 

domácí ekonomiky. Pozitivní vývoj 

na exportních trzích (především v EU), 

strukturální reformy včetně privatizace 

bankovního sektoru a konsolidace 

veřejných financí – to vše se projevilo 

v růstu slovinské ekonomiky, která v roce 

2017 vykazovala meziroční tempo růstu 

4,9 %, v roce 2018 pak 4,4 %. Odhady 

pro rok 2019 odrážejí zpomalení růstu 

v eurozóně. Také slovinská ekonomika 

pravděpodobně ubere na svém tempu, 

meziročně se očekává růst HDP cca 3 %.

Hlavní tažnou silou růstu ekonomiky je 

tradičně export, zvýšil se ale také podíl 

spotřeby domácností a soukromých 

investic. Slovinské investice směřují 

především do oblastí infrastruktury, 

energetiky, ekologie, vědy a výzkumu.

Výrazným a tradičním tahounem slovinské 

ekonomiky je turismus, který tvoří 40 % 

vývozu služeb a 8 % HDP země.

Spolu s revitalizací hospodářství 

se ozdravuje i trh práce. Zatímco 

v roce 2013 dosáhla registrovaná míra 

nezaměstnanosti hodnoty 13,1 %, za rok 

2018 již činila pouze 4,3 %. 

CHORVATSKO 

Chorvatská ekonomika vykazuje 

v posledních čtyřech letech růst – za rok 

Zpráva managementu
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2018 dosáhla meziročního tempa 2,6 %. 

Klíčovou oblastí národního hospodářství 

je turismus, který se na HDP země podílí 

zhruba 20 procenty.

Pro další směřování chorvatské ekonomiky 

bude mít zásadní význam přijetí eura jako 

oficiální měny. 

Na podzim 2019 zažádala chorvatská vláda 

o vstup do mechanismu směnných kurzů 

ERM-2. K výměně chorvatské kuny za euro 

by tak mohlo dojít už roku 2022. Země 

ovšem zatím nesplňuje maastrichtská 

kritéria a ekonomika se potýká se 78% 

zadlužením.

Od přijetí eura si Chorvatsko slibuje 

pozitivní dopad na cestovní ruch a obchod 

díky snížení transakčních nákladů. Další 

impuls by chorvatskému hospodářství 

mohla přinést také obrovská investice 

německého koncernu Volkswagen, 

o kterou se kromě Chorvatska uchází 

také Turecko, Srbsko, Bulharsko 

a Rumunsko. Nově vytvořená pracovní 

místa by podpořila nadějný trend vývoje 

na trhu práce – za rok 2018 dosáhla míra 

nezaměstnanosti hodnoty 8,4 %, zatímco 

za rok 2014 to bylo 20 %. 

SRBSKO 

Srbská ekonomika vykázala za rok 

2018 meziroční růst 4,3 %, což řadí zemi 

v tomto ohledu mezi nejlepší v Evropě. 

Významným faktorem posilujícího 

národního hospodářství je především 

oživení zahraničního obchodu. 

Exportní příležitosti se generují hlavně 

v automobilovém průmyslu a v oblasti 

těžby nerostných surovin.

Za pozornost stojí také snížení 

rozpočtového deficitu, který oproti období 

předchozích šesti let klesl z 11 % na úroveň 

5–6 %. Posilování ekonomické výkonnosti 

dokládají i další makroekonomické 

ukazatele. Míra nezaměstnanosti poklesla 

v průběhu posledních pěti let z 19,2 % 

v roce 2014 na hodnotu 12,7 % v roce 2018. 

Dalšímu rozvoji by měl přispět program 

ekonomických reforem pro období 

2019–2021, který mj. reflektuje úsilí 

Srbska o budoucí členství v Evropské 

unii. Zaměřuje se především na zachování 

finanční stability, podporu ekonomického 

růstu, snižování veřejného dluhu, tvorbu 

pracovních míst a zlepšování životní 

úrovně.



LIDSKÉ ZDROJE

Ve společnostech skupiny Solitea existují 

rozdílná řešení, pokud jde o řízení lidských 

zdrojů. Rozdíly jsou dány především dobou 

existence na trhu, segmentem, ve kterém 

společnost působí, případně specifickou 

strukturou zaměstnanců.

Velký důraz je kladen na stabilizaci 

a retenci zaměstnanců s klíčovým 

know-how a také na podporu výkonově 

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 

způsobem přispívají k budování reputace 

Solitey jako spolehlivého obchodního 

partnera i zaměstnavatele. Do budoucna 

dojde ke konsolidaci funkce, centrální 

model řízení lidských zdrojů bude 

založen na kombinovaných rolích HR 

business partnerů a vlastnictví klíčových 

procesů. Proběhne také implementace 

centrálního HR systému Vema. Základním 

a nejdůležitějším tématem pro příští fiskální 

rok bude budování firemní kultury a identity 

pod značkou Solitea.

HISTORIE AKVIZIC

Akvizice, uskutečněné k 30. 6. 2019:

• Altus software s.r.o. (CZ)

•  CÍGLER SOFTWARE, a.s.  

(dnes Solitea Česká republika, a.s.) (CZ)

•  CÍGLER SOFTWARE, a.s.  

(dnes Solitea Slovensko, a.s.) (SK)

• CÍGLER SOFTWARE – IPL, s.r.o. (CZ)

•  CÍGLER SOFTWARE West, s.r.o.  

(dnes Solitea West, s.r.o.) (CZ)
•  AQUASOFT spol. s r.o.  

(dnes Solitea Business Solutions 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)

•  Billans, d.o.o. 

pouze odkup aktiv, dnes součást SAOP  

Srbsko d.o.o.) (RS)

•  WBI, s.r.o.  

(k 01. 6. 2019 Solitea WBI, s.r.o.) (SK)

•  WBI Solutions s.r.o.  

(k 01. 6. 2019 Solitea WBI, s.r.o.) (CZ)

•  CDL SYSTEM a.s.  

(dnes Solitea CDL, a.s.) (CZ)

•  CDL SYSTEM, s.r.o.  

(dnes Solitea CDL, s.r.o.) (SK)
•  Allieto, s.r.o.  (CZ)

•  BI Experts, s.r.o.  

(dnes Solitea BI Experts, s.r.o.) (CZ)

•  GEMMA Systems, spol.s r.o.  

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

•  GEMMA SYSTEMS, s.r.o. 

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

•  Dynamica, a.s.  

(dnes Solitea Dynamica, a.s.) (CZ)

•  JET ERP  

Betriebsgesellschaft mbH (AT)

•  J.K.R. spol. s r.o.  

(dnes Byznys software, s.r.o.) (CZ)

2013

2015

2017

2019

2014

2016

2018
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VLASTNICKÁ STRUKTURA SOLITEY
K 30. 6. 2019 

Solitea není veřejně obchodovatelná společnost.  

Je přímo či nepřímo vlastněná českými a slovenskými 

fyzickými osobami. 

Akcionáři podílející se více než 20 % na základním kapitálu:

LIGELTA HOLDINGS LTD 

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

Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, podíl ve výši 67 %. 

CSW HOLDING, S.R.O. 

se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, Česká republika, 

podíl ve výši 25 %. CSW Holding je investiční společnost 100% 

vlastněná bývalým majitelem CÍGLER SOFTWARE a zakladatelem 

a CEO Solitey, Martinem Cíglerem (více viz kapitola Solitea 

management –  str. 36). Holding kromě investicí do IT sektoru 

investuje také do nemovitostí prostřednictvím dceřiné 

společnosti Office Buildings s.r.o. 

ING. MICHAL MÁČEL A ING. JAN TOMÍŠEK 

Privátní investoři, zakladatelé společnosti Vema. Bližší informace 

v kapitole Solitea management. 

SANDBERG INVESTMENT

FUND SICAV PLC

Malta

LIGELTA HOLDINGS LTD.

Kypr

CSW HOLDING s.r.o.

Česká republika

Ing. MICHAL MÁČEL

Česká republika

Solitea, a.s.
Česká republika

100 %

67 % 25 % 4,6 % 3,4 %

Ing. JAN TOMÍŠEK

Česká republika

SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV PLC 

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 správcovská 

společnost Sandberg Capital, správ. spol., a.s., se sídlem Dvořákovo 

nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, s povolením 

od Národní banky Slovenska na vytváření a správu tuzemských 

a zahraničních alternativních investičních fondů. Portfolio Sandberg 

Capital v současnosti obsahuje investice v oblasti IT, zemědělství, 

telekomunikací, vzdělávání a maloobchodu. Hodnota spravovaných 

aktiv přesahuje 200 mil. eur. 
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Zpráva managementu

OSTATNÍ INFORMACE

Společnost dodržuje všechny platné 

právní požadavky České republiky a interní 

pravidla společnosti týkající se ochrany 

zdraví, životního prostředí a řízení 

bezpečnosti práce.

V oblasti pracovněprávních vztahů 

společnost postupuje 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 prostředí 

a řízení bezpečnosti práce.

V oblasti pracovněprávních vztahů skupina 

postupuje v souladu s místně příslušnými 

pracovněprávními 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. 2018 do 30. 6. 2019 náklady 

na výzkum a vývoj ve výši 100 220 tis. Kč, 

z toho společnost Solitea, a.s., nevyložila 

na výzkum a vývoj žádné náklady.

Společnost ani skupina celkem nenabyla 

v průběhu účetního období vlastní akcie 

ani vlastní podíly. 

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI  
PO ROZVAHOVÉM DNI

Dne 4. 7. 2019 byla uzavřena smlouva 

o pořízení podílu ve společnosti Dotykačka 

Holding a.s.

Akcionáři se dne 8. 8. 2019 rozhodli 

poskytnout společnosti příplatek mimo 

základní kapitál v částce 258 259 tis. Kč.

Dne 2. 12. 2019 koupila společnost 

Solitea, a.s., 100% podíl ve společnosti 

Clever Decision, spol. s r.o, Česká 

republika. 

Dne 6. 12. 2019 koupila společnosti 

Saop d.o.o. 100 % podíl ve společnosti 

MIT informatika d.o.o. Slovinsko. 
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VÝKON

VÝKON JE NAŠE MANTRA. 

ZVYŠUJEME VÝKON FIREM. 

TO JE TO, CO NÁS ŽENE 

VPŘED. VYVÍJÍME PŘEHLEDNÝ 

A INTUITIVNÍ SOFTWARE. 

DÍKY NAŠEMU ŘEŠENÍ MAJÍ 

ZAMĚSTNANCI V SOUKROMÉM 

I VEŘEJNÉM SEKTORU ČAS 

VĚNOVAT SE JINÝM PRACOVNÍM 

VÝZVÁM. PODNIKATELŮM 

ZBÝVÁ VÍC SIL DO ROZVOJE 

PODNIKÁNÍ NAMÍSTO 

SLOŽITÉHO PAPÍROVÁNÍ.
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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 1 361 617 -3 386 1 358 231 1 312 037

B. Stálá aktiva 2 1 318 308 -3 386 1 314 922 1 220 544

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 214 -214 7

B.I.2. Ocenitelná práva 4 214 -214 7

B.I.2.1. Software 5 214 -214 7

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 5 877 -3 172 2 705 2 529

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 7 4 927 -3 172 1 755 2 529

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

8 950 950

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 950 950

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 10 1 312 217 1 312 217 1 218 008

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 11 1 310 660 1 310 660 1 218 008

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 12 1 557 1 557

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

13 1 557 1 557

C. Oběžná aktiva 14 42 777 42 777 90 754

C.I. Zásoby 15 38 38

C.I.3. Výrobky a zboží 16 38 38

C.I.3.2. Zboží 17 38 38

C.II. Pohledávky 18 24 074 24 074 8 132

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 19 789 789

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 20 789 789

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 21 789 789

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 22 23 285 23 285 8 132

Obchodní firma a sídlo

Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Česká republika

Čísla jsou uváděna v tisících Kč.

Identifikační číslo

015 72 377

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 
K 30. ČERVNU 2019

VÝKAZY
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Obchodní firma a sídlo

Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Česká republika

Čísla jsou uváděna v tisících Kč.

Identifikační číslo

015 72 377

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 
K 30. ČERVNU 2019

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 37 1 358 231 1 312 037

A. Vlastní kapitál           38 1 121 427 1 028 060

A.I. Základní kapitál 39 814 000 814 000

A.I.1. Základní kapitál              40 814 000 814 000

A.II. Ážio a kapitálové fondy 41 -14 660 -6 748

A.II.1. Ážio 42 6 128 6 128

A.II.2. Kapitálové fondy 43 -20 788 -12 876

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 44 -20 788 -12 876

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 45 220 807 165 830

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 46 220 807 165 830

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 47 101 280 54 978

B.+C. Cizí zdroje 48 233 154 279 701

C. Závazky 49 233 154 279 701

C.I. Dlouhodobé závazky 50 55 186 47 827

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 23 1 917 1 917 5 626

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 24 12 484 12 484 2 500

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 25 8 884 8 884 6

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 26 760 760

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 27 8 124 8 124 6

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 28

C.III. Krátkodobý finanční majetek 29 68 202

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 30 68 202

C.IV. Peněžní prostředky 31 18 665 18 665 14 420

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 32 3 3 3

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 33 18 662 18 662 14 417

D. Časové rozlišení aktiv 34 532   532  739

D.1. Náklady příštích období 35 113 113

D.3. Příjmy příštích období 36 419 419 739
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Označ. V Ý K A Z  Z I S K U  A   Z T R ÁT Y Řád. Běžné účetní období Minulé účetní období

a b c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 14 186 20 987

II. Tržby za prodej zboží 2 83 94

A. Výkonová spotřeba 3 15 555 12 816

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 83 94

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5 127 114

A.3. Služby 6 15 345 12 608

D. Osobní náklady 7 4 675 6 571

D.1. Mzdové náklady 8 3 474 4 895

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 9 1 201 1 676

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 1 189 1 664

D.2.2. Ostatní náklady 11 12 12

Identifikační číslo

015 72 377

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
DRUHOVÉ ČLENĚNÍ ZA ROK 
KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2019

Obchodní firma a sídlo

Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Česká republika

Čísla jsou uváděna v tisících Kč.

C.I.8. Odložený daňový závazek   51 333 327

C.I.9. Závazky - ostatní   52 54 853 47 500

C.I.9.3. Jiné závazky   53 54 853 47 500

C.II. Krátkodobé závazky   54 177 967 231 874

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy   55 7 433

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 56 3 412 3 474

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 57 100 634 192 921

C.II.8. Závazky ostatní 58 66 488 35 479

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 59 187 340

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 60 124 220

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 61 52 541

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 62 939

C.II.8.7. Jiné závazky 63 66 126 33 439

D. Časové rozlišení pasiv  64 3 650 4 276

D.1. Výdaje příštích období 65 3 650 4 276
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Označ. V Ý K A Z  Z I S K U  A   Z T R ÁT Y Řád. Běžné účetní období Minulé účetní období

a b c 1 2

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 18 111 862 56 689

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 19 111 862 56 689

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 20 372 290

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 21 372 290

J. Nákladové úroky a podobné náklady 22 4 368 3 836

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 23 4 368 3 836

VII. Ostatní finanční výnosy 24 3 661 2 639

K. Ostatní finanční náklady 25 3 397 1 271

* Finanční výsledek hospodaření 26 108 130 54 511

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 27 101 286 55 126

L. Daň z příjmů 28 6 148

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 29 6 148

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 30 101 280 54 978

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 31 101 280 54 978

* "Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII." 32 130 164 80 699
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E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 12 781 1 030

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13 781 1 030

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

14 781 1 030

F. Ostatní provozní náklady 15 102 49

F.5. Jiné provozní náklady 16 102 49

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 17 -6 844 615
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Označ. P Ř E H L E D  O   P E N Ě Ž N Í C H  T O C Í C H  
( C A S H - F L O W )

Běžné účetní 
období Minulé účetní období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období 14 420 8 528

P E N Ě Ž N Í  T O K Y  Z   H L A V N Í  V Ý D Ě L E Č N É  Č I N N O S T I

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 101 286 55 126

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -107 086 -52 113

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 781 1 030

A.1.4. Výnosy z podílů na zisku -111 862 -56 689

A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 3 996 3 546

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

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

-5 800 3 013

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 77 530 -33 320

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

-3 251 33 974

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

12 616 908

A.2.3. Změna stavu zásob -38

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

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

71 730 -30 307

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -1 404 -3 836

A.4. Přijaté úroky 186 290

A.6. Přijaté podíly na zisku 111 862 56 689

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 182 374 22 836

P E N Ě Ž N Í  T O K Y  Z   I N V E S T I Č N Í  Č I N N O S T I

B.1. Nabytí stálých aktiv -77 933 -63 675

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -950 -150

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -1

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku -76 983 -63 524

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám -12 298 -2 500

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -90 231 -66 175

Identifikační číslo

015 72 377

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH 
TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 
30. ČERVNEM 2019

Obchodní firma a sídlo

Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Česká republika

Čísla jsou uváděna v tisících Kč.
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Identifikační číslo

015 72 377

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 
KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2019

Obchodní firma a sídlo

Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Česká republika

Čísla jsou uváděna v tisících Kč.

P E N Ě Ž N Í  T O K Y  Z   F I N A N Č N Í C H  Č I N N O S T Í

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti -87 898 49 231

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -87 898 49 231

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 4 245 5 892

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 18 665 14 420

P Ř E H L E D  O   Z M Ě N Á C H  V L A S T N Í H O  K A P I T Á L U

Základní 
kapitál

Ážio
Oceňovací rozdíly  

z přec. majetku  
a závazků

Nerozdělený zisk 
minulých  

let

Výsledek hospodaření 
běžného účetního  

období
Celkem

Zůstatek k 1. 7. 2018 814 000 6 128 -12 876 165 830 54 978 1 028 060

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 814 000 6 128 -20 788 220 807 101 280 1 121 427

Zůstatek k 1. 7. 2017 814 000 6 128 -10 826 134 743 31 087 975 132

Převod výsledku 
hospodaření -- -- -- 31 087 -31 087 --

Změna oceňovacích 
rozdílů -- -- -2 050 -- -- -2 050

Výsledek hospodaření 
za běžný rok -- -- -- -- 54 978 54 978

Zůstatek k 30. 6. 2018 814 000 6 128 -12 876 165 830 54 978 1 028 060

K
o

m
entář C

EO
P

rodukty 
Z

P
R

Á
VA

 M
A

N
A

G
EM

EN
T

U



09
PŘÍLOHA
V NEKONSOLIDOVANÉ
ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA V NEKONSOLIDOVANÉ  59 

ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ  71 

A OVLÁDANOU OSOBOU A MEZI OSTATNÍMI 

PROPOJENÝMI OSOBAMI SESTAVENÁ  

K 30. 6. 2019

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  73 

PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI SOLITEA, a.s. 



59

1. CHARAKTERISTIKA 
A HLAVNÍ AKTIVITY

VZNIK A CHARAKTERISTIKA 

SPOLEČNOSTI

Solitea, a.s., (dále jen „společnost”) je 

akciová společnost, 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 spisovou 

značkou 7072, oddíl B.

Hlavním předmětem činnosti  

společnosti je:

• výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského  

zákona

• správa vlastního majetku

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor

VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI

Akcionáři společnosti s podílem  

nad 20 % k 30. červnu 2019 jsou:

Ligelta Holdings, LTD

se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE 

HOUSE 8. posch., Agioi Omologites, 1082, 

Nikósie, Kyperská republika.  

Podíl ve výši 67 %.

CSW Holding s.r.o. 

se sídlem Brno, Drobného 555/49,  

PSČ 602 00, Česká republika.

Podíl ve výši 25 %.

V roce končícím 30. června 2019 nebyly 

provedeny žádné změny v zápisu 

do obchodního rejstříku

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA 

A DOZORČÍ RADY  

K 30. ČERVNU 2019

Členové představenstva 

Martin Cígler (předseda)

Michal Rybovič (místopředseda) 

Členové dozorčí rady 

Ing. Michal Máčel (předseda)

 Petr Franc  

Tomáš Loukota
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Společnost nesestavuje výroční zprávu, 

protože příslušné informace hodlá 

zahrnout do konsolidované výroční zprávy.

Společnost následně sestaví 

konsolidovanou účetní závěrku v souladu  

s českou účetní legislativou.

Společnost je mateřskou společností 

skupiny Solitea a přiložená účetní závěrka  

je připravena jako nekonsolidovaná. 

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší 

skupiny účetních jednotek, ke které 

společnost jako konsolidovaná účetní 

jednotka patří, sestavuje společnost  

Ligelta Holdings, LTD, se sídlem 

v Kyperské republice.

2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY,
ÚČETNÍ METODY A JEJICH
ZMĚNY A ODCHYLKY

Tato účetní závěrka je připravena v souladu 

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o účetnictví) a s vyhláškou 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 soustavě 

podvojného účetnictví (dále jen vyhláška). 

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu 

nepřetržitého trvání společnosti.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ  

MAJETEK 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý 

hmotný majetek v pořizovací ceně 

do 10 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný 

majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč 

není vykazován v rozvaze a je účtován 

do nákladů v roce jeho pořízení.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní 

výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy 

a režijní náklady přímo spojené s jeho 

výrobou až do doby jeho aktivace.

Odepisování majetku je zahájeno v měsíci 

následujícím po uvedení do užívání. 

Všechny odpisy jsou účtovány měsíčně, 

včetně drobného majetku. 

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty 

vykázány v položce „Úpravy hodnot 

dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku – trvalé“.

Náklady na technické zhodnocení 

dlouhodobého majetku zvyšují jeho 

pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují 

do nákladů.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

Dlouhodobý finanční majetek představuje 

majetkové účasti v ovládaných osobách 

a osobách pod podstatným vlivem 

a dluhové cenné papíry, u nichž má 

společnost záměr a schopnost držet 

je do splatnosti, a ostatní dlouhodobé 

cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku 

pořízení není znám záměr společnosti. 

Dlouhodobý finanční majetek dále 

zahrnuje poskytnuté 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 související 

s pořízením, například poplatky a provize 

METODY A DOBY ODPISOVÁNÍ PODLE SKUPIN MAJETKU

M A J E T E K 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

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
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makléřům, poradcům, burzám.

Majetkové účasti v ovládaných osobách 

a osobách pod podstatným vlivem jsou 

k rozvahovému dni oceňovány pořizovací 

cenou a v případě dočasného snížení 

realizovatelné hodnoty příslušné účasti 

je tvořena opravná položka.

Podíly v ovládaných společnostech 

pořízené v cizí měně jsou přepočteny 

na CZK ke dni účetní závěrky kursem 

ČNB a kurzový rozdíl je vykázán v položce 

vlastního kapitálu – oceňovací rozdíly 

z přecenění majetku a závazků.

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze  

v hotovosti a na bankovních účtech.

PŘEPOČTY CIZÍCH MĚN 

Společnost používá pro přepočet transakcí 

v cizí měně denní kurz ČNB. 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně 

se oceňují v českých korunách v kurzu 

platnému ke dni jejich vzniku.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou 

k rozvahovému dni přepočítávána podle 

kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. 

Realizované i nerealizované kurzové 

zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku 

hospodaření do finančních nákladů nebo 

finančních výnosů.

 

ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, 

tj. do období, s nímž věcně i časově 

souvisejí.

Náklady v hodnotě nižší než 5 tis. Kč 

se časově nerozlišují a účtují se v období 

jejich skutečného vynaložení.

Všechny společnosti časově rozlišují 

výnosy do období, kam časově spadají 

na denní/měsíční bázi, pokud to lze 

a má to smysl. 

Společnosti rozlišují výnosy do období, 

kam časově spadají s přesností minimálně 

na měsíc, a pokud je to možné, s přesností 

na dny (zejména časové rozlišení produktu 

s obchodním názvem iDoklad).

Marže vyplývající z prodaných licencí 

(BREP) je účtována průběžně po celou 

dobu platnosti licence.

Bonusy dodavatelů za prodané licence 

jsou vykázány v období, v němž je bonus 

z prodeje dodavatelem přiznán. Ve výkazu 

zisku a ztráty jsou bonusy vykázány jako 

ostatní provozní výnosy.

DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Daň z příjmů za dané období se skládá 

ze splatné daně a ze změny stavu 

odložené daně.

Splatná daň zahrnuje odhad daně 

vypočtený z daňového základu s použitím 

daňové sazby platné v první den účetního 

období a veškeré doměrky a vratky 

za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých 

dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou 

hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších 

dočasných rozdílů (daňová ztráta), 

s použitím očekávané daňové sazby platné 

pro období, ve kterém budou daňový 

závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se 

účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, 

že bude v následujících účetních obdobích 

uplatněna.

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Dopad událostí, které nastaly mezi 

rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 

závěrky, je zachycen v účetních výkazech 

v případě, že tyto události poskytly 

doplňující informace o skutečnostech, 

které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem 

a dnem sestavení účetní závěrky došlo 

k významným událostem zohledňujícím 

skutečnosti, které nastaly po rozvahovém 

dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 

v příloze účetní závěrky, ale nejsou 

zaúčtovány v účetních výkazech.

KLASIFIKACE ZÁVAZKŮ 

Společnost klasifikuje část dlouhodobých 

závazků, bankovních úvěrů a finančních 

výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší 

než jeden rok vzhledem k rozvahovému 

dni, jako krátkodobé.



Zpráva managementu

A) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (V TIS. KČ)

Software Celkem 2019 Celkem 2018

P O Ř I Z O V A C Í  C E N A

Počáteční zůstatek 214 214 214

Přírůstky -- -- --

Úbytky -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Konečný zůstatek 214 214 214

O P R Á V K Y

Počáteční zůstatek 207 207 127

Odpisy 7 7 80

Oprávky k úbytkům -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Konečný zůstatek 214 214 207

Zůstatková hodnota 1. 7. 7 7 87

Zůstatková hodnota 30. 6. -- -- 7

Společnost nevlastní majetek neuvedený v rozvaze. 

Společnost nezískala žádný majetek bezúplatně. 

Společnost nezahrnula do ocenění dlouhodobého nehmotného majetku úroky.

3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ
A HMOTNÝ MAJETEK
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Společnost nevlastní majetek neuvedený v rozvaze. 

Společnost nezískala žádný majetek bezúplatně. 

Společnost nemá dlouhodobý hmotný majetek zatížen zástavním právem.

Společnost nezahrnula do ocenění dlouhodobého hmotného majetku úroky. 

B) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (V TIS. KČ)

Samost. movité věci  
a soubory 

Nedok. dl.  
hmotný majetek Celkem 2019 Celkem 2018

P O Ř I Z O V A C Í  C E N A

Počáteční zůstatek 4 927 -- 4 927 4 777

Přírůstky -- 950 950 150

Úbytky  -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- --

Konečný zůstatek 4 927 950 5 877 4 927

O P R Á V K Y

Počáteční zůstatek 2 398 -- 2 398 1 448

Odpisy 774 -- 774 950

Oprávky k úbytkům -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- --

Konečný zůstatek 3 172 -- 3 172 2 398

O P R A V N É  P O L O Ž K Y

Počáteční zůstatek  -- -- -- --

Změna stavu opr. položek -- -- -- --

Konečný zůstatek  -- -- -- --

Zůstattková hodnota 1. 7. 2 529 -- 2 529 3 329

Zůstatková hodnota 30. 6. 1 755 950 2 705 2 529



O V L Á D A N É  A   O V L Á D A J Í C Í  O S O B Y  A   Ú Č E T N Í  J E D N O T K Y  
P O D  P O D S T AT N Ý M  V L I V E M  K   3 0 .  6 .  2 0 1 9  ( V   T I S .  K Č ) :

Název a právní  
forma společnosti

Solitea Business 
Solutions s.r.o.

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

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

Sídlo společnosti Rubeška 215/1, 
Praha Drobného 49, Brno Okružní 871/3a,  

Brno
Lemböckgasse 49  
A62, Wien

Cesta Goriške  
fronte 46, Šempeter 
pri Gorici

Žižkova 708, 
Příbram

Datum účetní závěrky 30. 06. 2019 30. 06. 2019 30. 06. 2019 30. 06. 2019 30. 06. 2019 30. 06. 2019

Podíl v % 100 99 100 100 100 100

Aktiva celkem 134 842 123 421 77 917 33 819 116 966 98 399

Vlastní kapitál 72 050 46 873 34 400  -2 661 81 185 41 400

Základní kapitál  
a kapit. fondy 5 000 16 643 18 138 891 12 692 2 100

Fondy ze zisku -- -- -- 25 784 1 269 8 530

Nerozdělený zisk/
ztráta minulých let 52 079 46 840 3 806 -23 457 47 471 16 256

Zisk/ztráta běžného 
roku 14 971 -16 610 26 452  -5 878 19 753 14 514

Nominální hodnota 
akcie/podílu*)

Vnitřní hodnota akcií/
podílu*)

Dividendy -- 19 047 11 376 -- 77 175 --

Zpráva managementu      

A )    D L O U H O D O B Ý  F I N A N Č N Í  M A J E T E K  ( V   T I S .  K Č )  
P Ř E H L E D  O   P O H Y B U  D L O U H O D O B É H O  F I N A N Č N Í H O  M A J E T K U :

Podíly – ovládaná 
nebo ovládající 

osoba

Poskytnuté zálohy  
na dlouhodobý 

finanční majetek
Celkem 2019 Celkem 2018

Zůstatek k 1. 7. 1 218 008 -- 1 218 008 1 112 099

Přírůstky 100 564 1 557 102 121 108 592

Úbytky -- -- -- -633

Přecenění -7 912 -- -7 912 -2 050

Zůstatek k 30. 6. 1 310 660 1 557 1 312 217 1 218 008

4. FINANČNÍ MAJETEK

Výnosy z podílů byly k 30. červnu 

2019 ve výši 111 862 tis. Kč (2018 – 

56 689 tis. Kč).

 

Přírůstkem dlouhodobého finančního 

majetku v roce 2019 je koupě podílů 

ve společnosti Solitea Gemma, s.r.o. 

(dříve GEMMA Systems, spol s r.o.), 

Solitea Gemma, s.r.o. (dříve GEMMA 

SYSTEMS s.r.o.), Solitea Dynamica, a.s. 

(dříve Dynamica, a.s.), Solitea WBI, s.r.o. 

(dříve WBI Solutions s.r.o.) a Solitea WBI, 

s.r.o. (dříve WBI s.r.o.).  
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O V L Á D A N É  A   O V L Á D A J Í C Í  O S O B Y  A   Ú Č E T N Í  J E D N O T K Y  
P O D  P O D S T AT N Ý M  V L I V E M  K   3 0 .  6 .  2 0 1 9  ( V   T I S .  K Č ) :

Název a právní  
forma společnosti

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

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

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

Repašského 20, 
Bratislava

Vídeňská 
181/102i, Brno

Drobného 
555/49, Brno

Pluhová 50/A, 
Bratislava

Klišská 1810/31, 
Ústí nad Labem

Datum účetní závěrky 30. 06. 2019 30. 06. 2019 30. 06. 2019 30. 06. 2019 30. 06. 2019 30. 06. 2019

Podíl v % 100 100 100 100 100 100

Aktiva celkem 33 616 18 812 8 757 2 880 26 615 81 424

Vlastní kapitál 8 764 6 444 1 258 2 330 3 500 32 037

Základní kapitál 
a kapit. fondy 355 253 1 000 200 2 985 10 076

Fondy ze zisku 35 29 125 -- 84 --

Nerozdělený zisk/
ztráta minulých let 10 756 5 678 829 1 973 25 8 410

Zisk/ztráta  
běžného roku  -2 382 483  -696 157 405 13 551

Nominální hodnota 
akcie/podílu

Vnitřní hodnota  
akcií/podílu*)

Dividendy -- -- --  -- -- 4 264

O V L Á D A N É  A   O V L Á D A J Í C Í  O S O B Y  A   Ú Č E T N Í  J E D N O T K Y  
P O D  P O D S T AT N Ý M  V L I V E M  K   3 0 .  6 .  2 0 1 8  ( V   T I S .  K Č ) :

Název a právní  
forma společnosti

Solitea Business 
Solutions s.r.o.

Solitea Česká 
republika, a.s. Vema, a.s

JET ERP  
Betriebsgesell-
schaft mbH

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

Sídlo společnosti Rubeška 215/1, 
Praha

Drobného 49, 
Brno

Okružní 871/3a,  
Brno

Lemböck- 
gasse 49  
A62, Wien

Cesta Goriške  
fronte 46, Šem-
peter pri Gorici

Žižkova 708, 
Příbram

Klišská 1810/31, 
Ústí nad. Labem

Datum účetní závěrky 30. 06. 2018 30. 06. 2018 30. 06. 2018 30. 06. 2018 30. 06. 2018 30. 06. 2018 30. 06. 2018

Podíl v % 100 99 100 100 100 100 100

Aktiva celkem 90 128 118 393 94 097 41 736 176 706 61 130 75 605

Vlastní kapitál 57 078 55 267 36 289 3 305 140 880 26 886 22 790

Základní kapitál  
a kapit. fondy 5 000 16 759 -5 893 27 269 12 978 2 100 10 076

Fondy ze zisku 0 1 298

Nerozdělený zisk/
ztráta minulých let 43 660 19 840 32 269 -19 827 113 914 18 602 8 410

Zisk/ztráta běžného 
roku 8 418 18 668 11 376 -4 137 12 690 -2 346 4 304

Nominální hodnota 
akcie/podílu*)

Vnitřní hodnota akcií/
podílu*)

Dividendy 7 493 19 750 18 306  -- -- -- 11 140



Zpráva managementu

B )  K R ÁT K O D O B Ý  F I N A N Č N Í  M A J E T E K

Ostatní krátkodobý  
finanční majetek Celkem 2019 Celkem 2018

Zůstatek k 1. 7. 68 202 68 202 --

Přírůstky -- -- 68 202

Úbytky -68 202 -68 202 --

Přecenění -- -- --

Zůstatek k 30. 6. -- -- 68 202

V roce 2018 ostatní krátkodobý 

finanční majetek tvořily směnky splatné 

12. 9. 2018 od společnosti J&T Private 

Equity B.V. K 30. červnu 2019 společnost 

neeviduje žádný krátkodobý 

finanční majetek.

5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

a) Krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů činí 1 917 tis. Kč (2018 – 5 626 tis. Kč), 

ze kterých 0 tis. Kč (2018 – 0 tis. Kč) 

představují pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Společnost netvořila k 30. červnu 

2019 ani k 30. červnu 2018 opravné položky 

k pohledávkám.

Společnost eviduje jiné dlouhodobé 

pohledávky s dobou splatnosti sedm let 

v hodnotě 789 tis. Kč (2018 – 0 tis. Kč). 

Jedná se o zaplacenou kauci v souvislosti 

se smlouvou o nájmu prostoru sloužících 

podnikání – Rustonka.

Krátkodobé poskytnuté zálohy představují 

zaplacené zálohy společnosti Rustonka 

Development s.r.o. na dodatečné nájemné 

dle čl. 7.7 (dodatek č. 4) smlouvy o nájmu 

prostor sloužících podnikání ve výši 

7 433 tis. Kč.

b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 

činí 3 412 tis. Kč (2018 – 3 474 tis. Kč), ze 

kterých 0 tis. Kč (2018 – 0 tis. Kč) představují 

závazky po lhůtě splatnosti. Všeobecně 

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.

    

Společnost eviduje jiné krátkodobé  

závazky v hodnotě 66 126 tis. Kč  

(2018 – 33 439 tis. Kč) – jedná se 

o neúročené závazky s dobou splatnosti 

do jednoho roku, zejména o nesplacené 

části kupní ceny investic do dlouhodobého 

finančního majetku dle smluv o prodeji 

a koupi podílů ve společnosti Vema, a.s., 

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

s r.o.), Solitea CDL, a.s. (dříve CDL 

SYSTEM a.s.), Solitea Gemma, s.r.o. (dříve 

GEMMA Systems, spol s r.o.) a Solitea WBI, 

s.r.o. (dříve WBI Solutions s.r.o.). Krátkodobé 

závazky dále obsahují uhrazenou zálohu na 

dividendy od společnosti Vema, a.s., ve výši 

14 000 tis. Kč. 

Společnost eviduje jiné dlouhodobé 

závazky v hodnotě 54 853 tis. Kč 

(2018 – 47 500 tis. Kč) – jedná se 

o neúročené závazky s dobou splatnosti 

delší než jeden rok, zejména o nesplacené 

části kupní ceny investic do dlouhodobého 

finančního majetku dle smluv o prodeji 

a koupi podílů ve společnosti Byznys 

software, s.r.o. (dříve J.K.R. spol. s r.o.), 

Solitea Gemma, s.r.o. (dříve GEMMA 

Systems, spol s r.o.) a Solitea WBI, s.r.o. 

(dříve WBI Solutions s.r.o.) a přijatou kauci 

v souvislosti se smlouvou o nájmu prostor 

sloužících podnikání – Rustonka.

Krátkodobé přijaté zálohy představují 

zaplacené zálohy od dceřiných společností 

v souvislosti se smlouvu o nájmu prostor 

sloužících podnikání – Rustonka  ve výši 

7 433 tis. Kč.

6. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá 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 podobě 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 podobě 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 podobě 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),
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• 1 ks kmenové akcie v listinné podobě, 

znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 

akcie 99 424 809 Kč (slovy: devadesát 

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 

devadesát jedna korun českých)

s charakterem účastnických cenných 

papírů, které nebyly přijaty k obchodování 

na evropském regulovaném trhu nebo na 

zahraničním trhu obdobném regulovanému 

trhu, podle zvláštního předpisu.

7. VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

je samostatnou součástí účetní závěrky.

8. ZAMĚSTNANCI A ČLENOVÉ 
ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH
A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

Z A M Ě S T N A N C I  A  Č L E N O V É  Ř Í D Í C Í C H ,  K O N T R O L N Í C H  A  S P R Á V N Í C H  O R G Á N Ů

Průměrný přepočtený počet Osobní náklady*

2019 2018 2019 2018

Zaměstnanci 5 5 4 675 6 559

Členové kontrolních orgánů 3 3 -- --

Celkem 8 8 4 675 6 559

*  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.

9. SLUŽBY

S L U Ž B Y

2019 2018

Opravy a údržba -- --

Cestovné 32 --

Náklady na reprezentaci 288 --

Nájemné a správa budov -- --

Marketingové služby 5 085 5 119

Telekomunikační služby 5 130 --

Poradenské služby, audit a účetnictví 3 087 5 326

Ostatní 1 722 2 163

Celkem 15 344 12 608
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D A Ň  Z  P Ř Í J M Ů

Pohledávky Závazky Rozdíl

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Dlouhodobý hmotný majetek -- -- 333 327 -333 -327

Odložená daňová pohledávka/závazek -- -- 333 327 -333 -327

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Objem vzájemných transakcí Pohledávky / Závazky k 30. 6.

2019 2018 2019 2018

P R O D E J  Z B O Ž Í  A  S L U Ž E B

Akcionáři společnosti -- -- -- --

Ostatní podniky ve skupině 14 269 21 070 1 501 8 126

N Á K U P  Z B O Ž Í  A  S L U Ž E B

Akcionáři společnosti -- -- -- --

Ostatní podniky ve skupině 7 791 5 734 942 8 094

Z Á P Ů J Č K Y  P O S K Y T N U T É

Akcionáři společnosti -- -- -- --

Ostatní podniky ve skupině -- -- 12 484 2 500

Z Á P Ů J Č K Y  P Ř I J AT É

Akcionáři společnosti -- -- -- --

Ostatní podniky ve skupině -- -- 100 634 192 921

10. DAŇ Z PŘÍJMŮ

a) Splatná 

Společnost vykazuje za období nulovou 

daňovou povinnost (2018 – 0). 

b) Odložená

V souladu s účetními postupy uvedenými 

v bodě 2f) byla pro výpočet odložené daně 

použita daňová sazba 19 % (2018 – 19 %) 

11. INFORMACE
O TRANSAKCÍCH 
SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
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Pohledávky a závazky z prodeje a nákupu 

zboží a služeb jsou zahrnuty v rámci 

pohledávek a závazků z obchodních 

vztahů popsaných v bodě 5.

Společnost běžně poskytuje služby 

ovládaným osobám.

Společnost využívá služeb ovládaných 

a ovládajících osob v rámci běžné 

obchodní činnosti podniku. 

Společnost obdržela podíly na zisku 

od ovládaných osob ve výši 111 862 tis. Kč 

(2018 – 56 689 tis. Kč). Závazek z titulu 

přijaté zálohy na dividendu od společnosti 

Vema,a.s., ve výši 14 000 tis. Kč 

(2018 – 0 tis. Kč) je vykázaný v pozici 

Jiné závazky – krátkodobé.

Zápůjčky přijaté jsou vykázány 

v krátkodobých závazcích a představují 

zápůjčky od spřízněných stran.

V roce 2019 a 2018 neobdrželi členové 

řídících, kontrolních a správních orgánů 

žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, 

přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní 

žádné akcie/podíly společnosti.

12. PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY

Na základě smlouvy o prodeji a koupi 

100 % akcií společnosti Vema, a.s., 

může dojít na základě bodů 3.3. 

a 3.5. smlouvy k navýšení kupní ceny. 

Tato navýšení jsou závislá na splnění 

určitých podmínek v budoucnosti 

a v závislosti na budoucích údajích 

se budou i vyčíslovat. V následujících 

obdobích může tedy z tohoto titulu 

vznikat společnosti závazek. 

13. VÝZNAMNÉ NÁSLEDNÉ
UDÁLOSTI

Dne 4. 7. 2019 byla uzavřena smlouva 

o pořízení podílu ve společnosti Dotykačka 

Holding a.s. Akcionáři se rozhodli 

poskytnout společnosti příplatek mimo 

základní kapitál dne 8. 8. 2019 v částce 

258 259 tis. Kč.

Dne 2. 12. 2019 koupila společnost 

Solitea, a.s., 100 % podíl ve společnosti 

Clever Decision, spol. s r.o, Česká 

republika. Dne 6. 12. 2019 koupila 

společnosti Saop d. o. o. 100 % podíl 

ve společnosti MIT informatika d.o.o. 

Slovinsko. 

Sestaveno dne: 17. 12. 2019

Jméno a podpis statutárního  

orgánu společnosti:

Martin Cígler

Předseda představenstva
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Solitea  
Business  

Solutions, s.r.o.
(CZ)

Solitea  
Slovensko, a.s.

(SK)

Solitea  
BI Experts, s.r.o. 

(CZ)

Cígler  
software –  
IPL, s.r.o.

(CZ)

Allieto, s.r.o.  
(CZ)

Solitea  
West, s.r.o.

(CZ)

Solitea  
Pay, s.r.o.

(CZ)

Saop d.o.o.
(SLO)

Solitea  
Česká  

republika, a.s.
(CZ)

JET ERP 
Betriebsgesell-

schaft mbH
(AT)

Solitea 
CDL, a.s. 

(CZ)

Solitea  
CDL, s.r.o. 

(SK)

VEMA, s.r.o. 
(SK)

Saop d.o.o.
(RS)

Altus  
software s.r.o.

(CZ)

Solitea  
WBI, s.r.o.  

(CZ)

VEMA, a.s.
(CZ)

Saop d.o.o.
(HR)

Solitea  
WBI, s.r.o.  

(SK)

Solitea  
Gemma, s.r.o.  

(SK)

Solitea  
Gemma, s.r.o.   

(CZ)

Byznys 
software, s.r.o.

(CZ)

Solitea  
Dynamica, a.s.  

(CZ)

Solitea, a.s.

STRUKTURA 
HOLDINGU 
SOLITEA 
K 30. 6. 2019 

90 %

26 %

74 %
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O ÚČETNÍ JEDNOTCE

NÁZEV OVLÁDANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY:

SOLITEA, A.S.

Sídlo: Drobného 555/49, Ponava, 

602 00 Brno 

IČO: 015 72 377

Právní forma: akciová společnost 

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně spis. 

značka B 7072

Hlavní předměty činnosti: výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona

Datum vzniku společnosti: 10. 4. 2013

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA

Obchodní firma:

LIGELTA HOLDINGS LTD

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 dispozici. Zpráva je zpracována za účetní 

období začínající dnem 1. července 

2018 a končící dnem 30. června 2019.

Identifikační číslo: HE 315086

Sídlo: Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE 

8. posch., Agioi Omologites, 1082, 

Nikósie, Kyperská republika

Ovládající osoba Ligelta holdings, Ltd.  

(IČ: HE315086) je součástí investičního 

fondu Sandberg Capital.

JINÉ PROPOJENÉ OSOBY

• Allieto, s.r.o., IČ: 06734502,

• Altus software s.r.o., IČ: 61681202,

• Solitea BI Experts, s.r.o.,  

IČ: 28263901 (dříve BI Experts, s.r.o.),

• Byznys software, s.r.o., IČ: 18608001,

• CÍGLER SOFTWARE - IPL, s.r.o.,  

IČ: 25045041,

• Solitea Dynamica, a.s.,  

IČ: 26221322 (dříve Dynamica, a.s.),

• Solitea Gemma, s.r.o., IČ: 60710772  

(dříve GEMMA Systems, spol. s r.o.),

• Solitea Business Solutions s.r.o.,  

IČ 64946274,

• Solitea CDL, a.s., IČ: 63148439,

• Solitea Česká republika, a.s.,  

IČ: 25568736,

• Solitea WBI, s.r.o., IČ: 04098501  

(dříve WBI Solutions s.r.o.),

• Solitea West, s.r.o., IČ: 25246241,

• Vema,a.s., IČ: 26226511,

• Solitea Pay, s.r.o., IČ: 25595091

• Solitea Slovensko, a.s., IČO: 36237337,

• Solitea Gemma, s.r.o., IČO: 

35706988 (dříve GEMMA  

SYSTEMS, s.r.o.),

• Solitea CDL, s.r.o., IČO: 35942444,

• Solitea WBI, s.r.o., IČO: 35685018  

(dříve WBI, s.r.o.),

• Vema, s. r. o., IČO: 31355374,

• JET ERP Betriebsgesellschaft mbH,  

IČO 352084x,

• Saop d.o.o, IČO 5383129.

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 111 862 tis. Kč. 

Ovládaná osoba Solitea, a.s., uzavřela 

s ovládající osobou smlouvy o zápůjčkách 

za obvyklých podmínek.

Ovládaná osoba Solitea, a.s., uzavřela 

s propojenými osobami smlouvy 

o zápůjčkách za obvyklých podmínek.

Ovládaná osoba Solitea, a.s., neuzavřela 

v průběhu posledního období další 

smlouvy s ovládajícími osobami.  

V průběhu účetního období byla 

uskutečněna plnění a protiplnění mezi 

ovládanou osobou a propojenými 

osobami ve skupině. Všechny transakce 

byly uskutečněny na základě platných 

uzavřených smluv nebo dílčích objednávek 

za obvyklých cenových a obchodních 

podmínek. 

Ovládaná osoba poskytuje propojeným 

osobám a jejich dceřiným společnostem 

poradenské služby, marketingovou 

podporu a zaštiťuje nákup hardwaru. 

Tyto transakce byly uskutečněny na základě 

platných uzavřených smluv za obvyklých 

cenových a obchodních podmínek.

Jiné právní úkony nebyly učiněny. Z výše 

uvedeného vztahu plyne, že ovládané ani 

ovládající osobě nevznikla žádná újma. 

V průběhu účetního období byla 

uskutečněna plnění a protiplnění mezi 

ovládanou osobou a propojenými 

osobami ve skupině. Všechny transakce 

byly uskutečněny na základě platných 

uzavřených smluv nebo dílčích objednávek 

za obvyklých cenových a obchodních 

podmínek. 

Vzájemné transakce budou uvedeny 

v příloze v účetní závěrce, bod 10.

3.  ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ A ÚLO-
HA OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI

Úlohou ovládané osoby je spravovat 

dlouhodobý finanční majetek v jednotli-

vých společnostech holdingu. Společnost 

je ovládaná prostřednictvím hlasování na 

valné hromadě. 

4.  VÝHODY A NEVÝHODY 
ZE VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

Ovládaná osoba dále uvádí, že na základě 

provedeného hodnocení převládají výhody 

plynoucí ze vztahů mezi výše uvedenými 

osobami.

Ovládaná osoba současně uvádí, že z výše 

uvedených vztahů pro ni neplynou žádná 

významná rizika s výjimkou běžných 

obchodních rizik.

5.  PROHLÁŠENÍ  
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření 

výše uvedených 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.

Sestaveno dne: 30. 9. 2019

Jméno a podpis statutárního  

orgánu společnosti:

Martin Cígler

Předseda představenstva
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KPMG Česká republika Audit, s.r.o., člen sítě nezávislých členských společností KPMG 
přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské 
organizační jednotce.

Obchodní rejstřík vedený 
Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 24185

IČO 49619187
DIČ CZ699001996
ID datové schránky: 8h3gtra

 
 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
Solitea, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Solitea, a.s. (dále také 
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 30. červnu 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního
kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. červnem 2019 a přílohy v
účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní 
závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv Společnosti k 30. červnu 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok končící 30. červnem 2019 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další 
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Společnosti. 

Jak je uvedeno v bodě 1 přílohy v účetní závěrce, společnost Solitea, a.s. k 30. červnu 
2019 nesestavuje výroční zprávu, protože příslušné informace hodlá zahrnout do 
konsolidované výroční zprávy. Z toho důvodu naše vyjádření k ostatním informacím není 
součástí této zprávy auditora. 
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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
Solitea, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Solitea, a.s. (dále také 
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 30. červnu 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního
kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. červnem 2019 a přílohy v
účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní 
závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv Společnosti k 30. červnu 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok končící 30. červnem 2019 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další 
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Společnosti. 

Jak je uvedeno v bodě 1 přílohy v účetní závěrce, společnost Solitea, a.s. k 30. červnu 
2019 nesestavuje výroční zprávu, protože příslušné informace hodlá zahrnout do 
konsolidované výroční zprávy. Z toho důvodu naše vyjádření k ostatním informacím není 
součástí této zprávy auditora. 

 

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a 
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, 
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní 
závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární 
orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat 
zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se 
za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo 
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím 
základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy 
reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom 
na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, 
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné 
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího 
vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl 
v příloze v účetní závěrce.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní 
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě 
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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
Solitea, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Solitea, a.s. (dále také 
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 30. červnu 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního
kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. červnem 2019 a přílohy v
účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní 
závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv Společnosti k 30. červnu 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok končící 30. červnem 2019 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další 
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Společnosti. 

Jak je uvedeno v bodě 1 přílohy v účetní závěrce, společnost Solitea, a.s. k 30. červnu 
2019 nesestavuje výroční zprávu, protože příslušné informace hodlá zahrnout do 
konsolidované výroční zprávy. Z toho důvodu naše vyjádření k ostatním informacím není 
součástí této zprávy auditora. 

 

trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, 
je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti 
v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. 
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí 
schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události 
způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné 
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme 
v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním 
systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku 

Ing. Martin Kocík je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky 
společnosti Solitea, a.s. k 30. červnu 2019, na jehož základě byla zpracována tato 
zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 17. prosince 2019

                                                                                                     Ing. Martin Kocík
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.                                                Partner
Evidenční číslo 71                                                  Evidenční číslo 2335
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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 1 982 795 -590 103 1 392 691 1 265 332

B. Dlouhodobý majetek 2 1 466 399 -580 787  885 612  835 403

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  3  279 500 -268 465  11 035  17 817

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13  222 903 -144 135  78 768  69 659

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 24  18 569 -3 150  15 419  13 729

B.IV. Konsolidační rozdíl 28  945 428 -165 037  780 391  734 197

C. Oběžná aktiva 28  499 080 -9 316  489 764  418 501

C.I. Zásoby 29  43 455 -229  43 226  38 569

C.II. Pohledávky 36  245 067 -9 087  235 980  155 371

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 37  10 695    10 695  5 703

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 43  234 372 -9 087  225 284  149 669

C.III. Krátkodobý finanční majetek 53   642     642  68 330

C.IV. Peněžní prostředky 55  209 916    209 916  156 231

D. Časové rozlišení aktiv 58  17 315    17 315  11 429

Identifikační číslo

015 72 377

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
V PLNÉM ROZSAHU K 30. ČERVNU 2019

VÝKAZY

Obchodní firma a sídlo

Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Česká republika

Čísla jsou uváděna v tisících Kč.
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Identifikační číslo

015 72 377

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
K 30. ČERVNU 2019

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

Netto Netto

a b c 5 6

P A S I V A  C E L K E M 61 1 392 691 1 265 332

A. Vlastní kapitál           62  865 219  847 396

A.I. Základní kapitál 63  814 000  814 000

A.II. Ážio, Ostatní kapitálové fondy a Fondy ze zisku 66  12 917 - 1 133

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 75  32 318  2 995

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšin. podílů (+/-) 79  5 949  31 487

A.VII. Menšinový vlastní kapitál 108   35   47

B. + C. Cizí zdroje 81  345 563  265 180

B. Rezervy 82  28 599  29 022

B.II. Rezerva na daň z příjmu 84    2 773

B.IV. Ostatní rezervy 85  28 599  26 249

C. Závazky 86  316 964  236 158

C.I. Dlouhodobé závazky 87  70 908  50 665

C.II. Krátkodobé závazky  92  246 056  185 493

D. Časové rozlišení pasiv  105  181 909  152 756

Obchodní firma a sídlo

Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Česká republika

Čísla jsou uváděna v tisících Kč.

Solitea, konsolidovaná účetní závěrka
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Identifikační číslo

015 72 377

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁTY DRUHOVÉ ČLENĚNÍ ZA ROK
KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2019

Označ. K O N S O L I D O V A N Ý  V Ý K A Z  Z I S K U  A   Z T R ÁT Y Řád. Běžné účetní období Minulé období

a b c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 1 159 126  998 412

II. Tržby za prodej zboží 2  176 783  137 005

A. Výkonová spotřeba 3  478 570  411 899

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 -1 044   215

C. Aktivace (-) 8 -1 381   

D. Osobní náklady 9  725 102  591 680

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14  85 440  70 030

III. Ostatní provozní výnosy 21  12 914  5 939

F. Ostatní provozní náklady 25  13 374  17 439

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 31  48 762  50 093

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 34  0  354

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 36  0  3

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 37   752  2 403

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 38  3 150   

J. Nákladové úroky a podobné náklady 40  2 022  2 018

VII. Ostatní finanční výnosy 43  13 830  3 317

K. Ostatní finanční náklady 44  30 719  3 935

* Finanční výsledek hospodaření 45 -21 309   117

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 46  27 453  50 211

L. Daň z příjmů 47  21 515  18 722

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 50  5 949  31 487

Menšinové podíly na výsledku hospodaření 51 -12   1

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 52  5 937  31 488

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 53 1 363 403 1 147 429

Obchodní firma a sídlo

Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Česká republika

Čísla jsou uváděna v tisících Kč.
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P E N Ě Ž N Í  T O K Y  Z   H L A V N Í  V Ý D Ě L E Č N É  Č I N N O S T I Běžné účetní období Minulé období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  156 231  130 733

P E N Ě Ž N Í  T O K Y  Z  H L A V N Í  V Ý D Ě L E Č N É  Č I N N O S T I

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  27 453  50 210

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  121 400  72 140

A.1.1. Odpisy stálých  aktiv s výjimkou zůstatkové ceny  
prodaných stálých aktiv a dále odpis konsolidačních rozdílů  81 151  69 057

A.1.2. Změna stavu:  9 791  17 064

A.1.2.2. rezerv a opravných položek  9 791  17 064

A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -3 488 -2 154

A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  33 946 -11 827

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu, finančními a mimořádnými položkami  148 852  122 350

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  38 290 -17 209

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti,  
aktivních účtů dohadných a časového rozlišení -84 889  21 938

A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti,  
pasivních účtů dohadných a časového rozlišení  61 669  27 494

A.2.3. Změna stavu zásob -4 709  2 587

A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků  66 218 -69 228

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními  
a mimořádnými položkami  187 142  105 141

A.3. Přijaté (Zaplacené) úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků   660   241

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -30 254 -18 603

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  157 548  86 779

P E N Ě Ž N Í  T O K Y  Z   I N V E S T I Č N Í  Č I N N O S T I

B.1. Nabytí stálých aktiv -46 556 -27 693

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  5 676  3 176

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

 5 676  3 176

B.4. Čisté peněžní toky z nákupu dceřiné společnosti, podniku nebo jeho částí -69 385 -41 624

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -110 265 -66 141

Identifikační číslo

015 72 377

KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED 
O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK
KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2019

Obchodní firma a sídlo

Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Česká republika

Čísla jsou uváděna v tisících Kč.

Solitea, konsolidovaná účetní závěrka
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P E N Ě Ž N Í  T O K Y  Z   F I N A N Č N Í C H  Č I N N O S T Í

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti  6 443  4 900

C.2. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy -40 -40

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  6 403  4 860

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků  53 686  25 498

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  209 916  156 231

Základní 
kapitál

Ážio,  
Ostatní kapi-
tálové fondy  

a Fondy 
ze zisku

Výsledek  
hospodaření 

min. let

Výsledek 
hospodaření  

běžného  
účetního 

období

Celkem 
vlastní  
kapitál 

přiřaditelný 
akcionářům

Menšinový 
vlastní  
kapitál

Celkem  
vlastní  
kapitál

Zůstatek k 01. 07. 2018 814 000 -1 133 2 995 31 487 847 349 47 847 396

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

Oceňovací rozdíly -- 13 856 -- -- 13 856 -- 13 856

Jiný výsledek hospodaření minulých let -- -- -2 842 -- -2 842 -- -2 842

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

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

Kurzové rozdíly -- -- 912 -- 912 -- 912

Tantiémy -- -- -40 -- -40 -- -40

Zůstatek k 30. 06. 2019 814 000 12 917 32 318 5 949 865 184 35 865 219

Základní 
kapitál

Ážio,  
Ostatní 

kapitálové 
fondy  

a Fondy 
ze zisku

Výsledek  
hospodaře-

ní min. let

Výsledek 
hospoda-

ření  
běžného  
účetního 

období

Záporný  
konsoli-

dační 
 rozdíl

Celkem 
vlastní  
kapitál 

přiřaditelný 
akcionářům

Menšinový 
vlastní  
kapitál

Celkem  
vlastní  
kapitál

Zůstatek k 01. 07. 2017 814 000 871 -17 519 21 231 3 641 822 224 46 822 270

Zisk nebo ztráta za dané období -- -- -- 31 487 -- 31 487 1 31 488

Oceňovací rozdíly -- -2 004 786 -- -- -1 218 -- -1 218

Opravy chyb minulých let -- -- -1 463 -- -3 641 -5 104 -- -5 104

Převod VH min. období -- -- 21 231 -21 231 -- -- -- --

Tantiémy -- -- -40 -- -- -40 -- -40

Zůstatek k 30. 06. 2019 814 000 -1 133 2 995 31 487 -- 847 349 47 847 396

Identifikační číslo

015 72 377

KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED 
O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO
KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 
30. ČERVNEM 2019

Obchodní firma a sídlo

Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Česká republika

Čísla jsou uváděna v tisících Kč.
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JSME SKUPINOU IT FIREM, 

KTERÉ MAJÍ POHLED VPŘED 

PEVNĚ VEPSANÝ V DNA. 

DO VÝVOJE INVESTUJEME 

VÝZNAMNOU ČÁST ZISKU 

A DÍKY TOMU ZÁKAZNÍKŮM 

NABÍZÍME UŽ NYNÍ TO, O ČEM 

OSTATNÍ ZATÍM JEN SNÍ.

INOVACE
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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 společnost 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 živnostenského zákona

• správa vlastního majetku

• pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor

VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI

Akcionáři společnosti k 30. červnu 

2019 jsou:

Ligelta Holdings, LTD 

67,0 %

CSW Holding s.r.o.  

25,0 %

Ostatní 

8,0 %

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Solitea, a.s.

Drobného 555/49 Brno

Česká republika

Identifikační číslo 

015 72 377

PŘÍLOHA V KONSOLIDOVANÉ
ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA 

A DOZORČÍ RADY K 30. ČERVNU 2019

Členové představenstva 

Martin Cígler (předseda)

Michal Rybovič (místopředseda) 

Členové dozorčí rady 

Ing. Michal Máčel (předseda)

Tomáš Loukota

Petr Franc

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Konsolidovaná účetní závěrka společnosti 

k 30. červnu 2019 je sestavena za 

mateřskou společnost a její dceřiné 

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

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena 

za období od 1. července 2018 do 

30. června 2019 (dále také „rok 2019“).

ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

V roce 2019 nebyly provedeny žádné 

změny v obchodním rejstříku mateřské 

společnosti.

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 

na stupeň vlivu mateřské společnosti. 

Účetní závěrky společností, u nichž 

uplatňuje mateřská společnost rozhodující 

vliv a jsou významné, jsou konsolidovány 

metodou plné konsolidace. 

Metoda plné konsolidace zahrnuje 

položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, 

přehledu o peněžních tocích a přehledu 

o změnách ve vlastním kapitálu z účetních 

závěrek 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 změnách 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 

zahrnuty plnou metodou konsolidace. 

V účetních závěrkách konsolidovaných 

účetních jednotek bylo provedeno 

přetřídění a úpravy položek dle 

principů vyhlášených v konsolidačních 

pravidlech.

 

Při sestavení konsolidované rozvahy, 

konsolidovaného výkazu zisku a ztráty 

a konsolidovaného přehledu o peněžních 

tocích se vylučují vzájemné operace 

vztahující se k prodejům zásob, 

dlouhodobého majetku a služeb v rámci 

konsolidačního celku, pokud se jedná 

o významné částky.

Konsolidační rozdíl vzniklý při nové 

akvizici je rovnoměrně odpisován 

do nákladů nebo výnosů po dobu 

maximálně 20 let. Konsolidační rozdíl se 

zúčtovává do položky zúčtování kladného 

konsolidačního rozdílu nebo zúčtování 

záporného konsolidačního rozdílu na vrub 



nákladů, resp. ve prospěch výnosů z běžné 

činnosti.

Goodwill vznikl jako rozdíl mezi oceněním 

obchodního závodu (nebo jeho části), 

nabytého převodem nebo přechodem za 

úplatu či vkladem nebo oceněním majetku 

a závazků v rámci přeměn obchodní 

korporace s výjimkou změny právní formy, 

a souhrnem individuálně přeceněných 

složek majetku snížených o převzaté dluhy.

Odpisy goodwillu jsou prováděny 

v případě kladné hodnoty na vrub nákladů, 

v případě záporné hodnoty ve prospěch 

výnosů.

Při konsolidaci se vylučuje vliv přijatých 

a vyplacených dividend nebo podílů 

na zisku mezi mateřskou společností 

a ovládanými a řízenými společnostmi.

Položky uvedené v konsolidované účetní 

závěrce, které jsou nebo byly původně 

vyjádřeny v cizí měně, byly přepočteny na 

českou korunu (měnu, v níž je sestavená 

konsolidovaná účetní závěrka) kurzem 

platným ke dni, ke kterému je sestavována 

konsolidovaná účetní závěrka.

Konsolidované účetní jednotky, které 

nesestavují řádnou účetní závěrku k datu 

30. června 2019, poskytly požadované 

údaje ve formě mezitímních účetních 

výkazů a dalších informací požadovaných 

konsolidující účetní jednotkou.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, 
ÚČETNÍ METODY A JEJICH 
ZMĚNY A ODCHYLKY

Tato konsolidovaná účetní závěrka 

je připravena v souladu se zákonem 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o účetnictví“) a s vyhláškou 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 soustavě 

podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška“). 

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena 

za předpokladu nepřetržitého trvání skupiny. 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny 

v tisících korunách 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 pořizovací ceně do 

20 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je 

účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní 

výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy 

a režijní náklady přímo spojené s jeho 

výrobou až do doby jeho aktivace.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Dlouhodobý finanční majetek představuje 

majetkové účasti v ovládaných osobách 

a osobách pod podstatným vlivem 

a dluhové cenné papíry, u nichž má 

skupina záměr a schopnost držet je 

do splatnosti, a ostatní dlouhodobé 

cenné papíry, u nichž zpravidla 

v okamžiku pořízení není znám záměr 

skupiny. Dlouhodobý finanční majetek 

dále zahrnuje poskytnuté 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 související 

s pořízením, například poplatky a provize 

makléřům, poradcům, burzám.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Cenné papíry k obchodování a dluhové 

cenné papíry se splatností do 1 roku 

držené do splatnosti jsou při nabytí 

oceňovány pořizovací cenou.

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 

aritmetického průměru.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou 

oceňovány skutečnými vlastními náklady, 

které zahrnují přímé náklady vynaložené na 

výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, 

které se vztahují k výrobě. Do přímých 

nákladů se zahrnuje pořizovací cena 

materiálu a jiných spotřebovaných výkonů 

a další náklady, které vzniknou v přímé 

souvislosti s danou výrobou. Úbytek 

nedokončené výroby a hotových výrobků je 

oceňován standardními cenami.

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 aritmetického průměru. 

STANOVENÍ OPRAVNÝCH 

POLOŽEK A REZERV

Dlouhodobý hmotný majetek: 

Skupina tvoří opravné položky 

k dlouhodobému hmotnému majetku na 

základě porovnání zůstatkové hodnoty 

budov a pozemků s jejich zpětně 

získatelnou hodnotou. Tvorba a zúčtování 

opravných položek je vykázána ve výkazu 

zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot 

v provozní oblasti“. 

Pohledávky:

Skupina stanoví opravné položky 

k pochybným pohledávkám na základě 

vlastní analýzy platební schopnosti svých 

zákazníků a věkové struktury pohledávek. 

Tvorba a zúčtování opravných položek je 

vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce 

„Úpravy hodnot pohledávek“.

Solitea, konsolidovaná účetní závěrka
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Zásoby:

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, 

kdy je ocenění použité v účetnictví 

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.

Tvorba a zúčtování opravných položek je 

vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce 

„Úpravy hodnot zásob“.

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 zabezpečení 

a zdravotní pojištění dle jednotlivých 

zaměstnanců.

V případě, že mají zaměstnanci nárok 

na roční nebo na jiné ročně vyplácené 

bonusy, je k rozvahovému dni zaúčtovaná 

rezerva na odměny zaměstnanců v plné 

výši mzdových nákladů včetně nákladů 

na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění.

Rezervu na daň z příjmů vytváří skupina 

vzhledem k tomu, že okamžik sestavení 

účetní závěrky předchází okamžiku 

stanovení výše daňové povinnosti. 

V následujícím účetním období skupina 

rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou 

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 českých korunách v kurzu 

platnému ke dni jejich vzniku.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou 

k rozvahovému dni přepočítávána podle 

kurzu devizového trhu vyhlášeného 

ČNB. Nerealizované kurzové zisky 

a ztráty jsou zachyceny ve výsledku 

hospodaření do finančních nákladů 

nebo 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 založena podobná reakce 

na změny tržních podmínek, vyžaduje 

malou nebo nevyžaduje 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 

V   N Á S L E D U J Í C Í  T A B U L C E  J S O U  U V E D E N Y  M E T O D Y  A   D O B Y  O D P I S O V Á N Í  P O D L E  S K U P I N  M A J E T K U :

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

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot v provozní oblasti“.
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jsou vykázány v aktivech v položce „Jiné 

pohledávky“. Záporné reálné hodnoty 

derivátů jsou vykázány v závazcích 

v položce „Jiné závazky“. Reálná hodnota 

finančních derivátů se stanovuje jako 

současná hodnota očekávaných peněžních 

toků plynoucích z těchto transakcí.

Zajištění reálné hodnoty:

Změny reálných hodnot derivátů, které jsou 

klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, 

se účtují do finančních 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 

klasifikovány jako zajištění peněžních toků, 

se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze 

se vykazují prostřednictvím oceňovacích 

rozdílů z přecenění majetku a závazků. 

Neefektivní část zajištění se účtuje přímo 

do finančních nákladů, resp. výnosů.

Deriváty k obchodování:

Deriváty držené za účelem obchodování 

jsou vykazovány v rozvaze v reálných 

hodnotách. Zisky a ztráty ze změny 

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 leasingové splátky do nákladů 

rovnoměrně po dobu trvání nájmu. 

Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti 

odkupu je předmět leasingu zařazen 

do majetku skupiny v kupní ceně.

ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 

Výnosy a náklady se účtují časově 

rozlišené, tj. do období, s nímž věcně 

i časově souvisejí.

Náklady v hodnotě nižší než 5 tis. Kč 

se časově nerozlišují a účtují se v roce 

jejich vynaložení.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daň z příjmů za dané období se skládá 

ze splatné daně a ze změny stavu 

odložené daně.

Splatná daň zahrnuje odhad daně 

vypočtený z daňového základu s použitím 

daňové sazby platné v první den účetního 

období a veškeré doměrky a vratky 

za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých 

dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou 

hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších 

dočasných rozdílů (daňová ztráta), 

s použitím očekávané daňové sazby 

platné pro období, ve kterém budou 

daňový závazek nebo pohledávka 

uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se 

účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, 

že bude v následujících účetních obdobích 

uplatněna.

KLASIFIKACE ZÁVAZKŮ

Skupina klasifikuje část dlouhodobých 

závazků, bankovních úvěrů a finančních 

výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší 

než jeden rok vzhledem k rozvahovému 

dni, jako krátkodobé.

DOTACE / INVESTIČNÍ POBÍDKY

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího 

nezpochybnitelného nároku na přijetí. 

Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje 

do provozních výnosů. Dotace přijatá 

na pořízení dlouhodobého majetku včetně 

technického zhodnocení a na úhradu 

úroků zahrnutých do pořizovací ceny 

majetku snižuje pořizovací cenu nebo 

vlastní náklady na pořízení.

POUŽITÍ ODHADŮ

Při přípravě účetní závěrky používá 

vedení skupiny odhady a stanovuje 

předpoklady, které mají vliv na 

uplatnění účetních postupů a na výši 

majetku, závazků, výnosů a nákladů 

vykázaných v účetní závěrce. Tyto 

odhady a předpoklady vycházejí 

z historických zkušeností a různých 

dalších faktorů, které jsou považovány 

za přiměřené k datu sestavení účetní 

závěrky, a používají se v situaci, kdy účetní 

hodnoty majetku a závazků nejsou zcela 

evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje 

nejistota při uplatnění jednotlivých 

účetních politik. Skutečné výsledky 

se mohou od odhadů lišit. 

Odhady a předpoklady jsou průběžně 

revidovány. Úpravy účetních odhadů 

jsou zohledněny v období, ve kterém 

jsou tyto odhady revidovány, pokud 

se revize týká pouze daného účetního 

období, nebo v období revize a budoucích 

obdobích, pokud revize ovlivňuje 

současné i budoucí období.

4. ZMĚNA ÚČETNÍCH 
METOD A POSTUPŮ

V roce od 1. července 2018 do 30. června 

2019 nedošlo k žádným významným 

změnám účetních metod a postupů.

5.  VYMEZENÍ
KONSOLIDAČNÍHO CELKU

V běžném účetním období se staly 

součástí konsolidačního celku 

společnosti Solitea BI Experts, s.r.o., 

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

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

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

Dynamica, a.s. 

Společnost Solitea, a.s., má ve všech 

dceřiných společnostech 100% 

podíl s výjimkou společnosti Solitea 

Česká republika, a.s., kde je podíl 

99,9279 %. Z tohoto důvodu bylo 

provedeno rozdělení vlastního kapitálu 

této konsolidované účetní jednotky 

a jejího výsledku hospodaření na podíl 

připadající ovládající společnosti a podíl 

menšinových akcionářů.

Solitea, konsolidovaná účetní závěrka
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ÚČETNÍ JEDNOTKY NEZAHRNUTÉ 

DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU  

S ODŮVODNĚNÍM TOHOTO  

NEZAHRNUTÍ

Do konsolidačního celku a do 

konsolidace podle rozhodnutí mateřské 

společnosti nevstoupily níže uvedené 

společnosti, jejichž podíl na úhrnu 

rozvahy, čistém obratu a vlastním 

kapitálu konsolidačního celku byl 

nevýznamný a zároveň informace 

nezbytné pro konsolidaci nemohly být 

získány bez zbytečného zdržení nebo 

nepřiměřených nákladů (při posuzování 

významnosti podílu byly brány tyto 

společnosti jako celek).

Ú Č E T N Í  J E D N O T K Y  Z A H R N U T É  D O  K O N S O L I D A Č N Í H O  C E L K U

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 99,9279 % 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

V průběhu roku 2019 byla 

vyřazena investice ve společnosti 

VEMA počítače a projektování 

spol. s r.o. ve výši 8 528 tis. Kč. 

Tato společnost nebyla zahrnuta 

pro rok 2019 i 2018 do konsolidačního 

celku. Hodnota likvidačního zůstatku 

byla ve výkazu zisku a ztráty rozpoznána 

jako ostatní finanční výnos ve výši 

8 528 tis. Kč, pořizovací cena investice 

a oceňovací rozdíl byly rozpoznány 

jako ostatní finanční náklady ve výši 

23 100 tis. Kč.

V běžném účetním období byly z důvodu 

nevýznamnosti z konsolidace vyloučeny 

tyto dceřiné společnosti:

• Allieto, s.r.o., Masarykova 412/32, 

Brno-město, Brno 602 00, 

IČ 067 34 502

• CÍGLER SOFTWARE – IPL, s.r.o., 

1. máje 97/25, Liberec 3, 460 01, 

IČ 250 45 041

• Solitea Pay, s.r.o., Drobného 555/49, 

Ponava, Brno 602 00, IČ 255 95 091

• Solitea West, s.r.o., 

Drobného 555/49, Ponava, 

Brno 602 00, IČ 252 46 241

• 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, 

K
o

m
entář C

EO
P

rodukty 
Z

P
R

Á
VA

 M
A

N
A

G
EM

EN
T

U



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. 

V účetní závěrce zůstaly podíly v těchto 

společnostech vykázány v dlouhodobém 

finančním majetku v pořizovacích cenách 

ve výši 17 012 tis. Kč. 

6. KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL

Konsolidační rozdíl v brutto hodnotě 

k 30. červnu 2019 ve výši 945 428 tis. Kč 

(854 378 tis. Kč k 30. 6. 2018), vzniklý při 

akvizicích dceřiných společností Solitea 

Česká republika, a.s., Vema, a.s., SAOP 

Računalništvo d. o. o. a Solitea CDL, 

a.s. a nových akvizicích, popsaných 

Solitea, konsolidovaná účetní závěrka

v následujícím odstavci, je tvořen 

kladným konsolidačním rozdílem 

ve výši 957 658 tis. Kč (866 609 tis. Kč 

k 30. 6. 2018) a záporným konsolidačním 

rozdílem ve výši 12 231 tis. Kč 

(12 231 tis. Kč k 30. 6. 2018). 

Přírůstek ve výši 91 049 tis. Kč je tvořen 

kladným konsolidačním rozdílem, 

který vznikl akvizicí společností Solitea 

Dynamica, a.s., Solitea Gemma, s.r.o. 

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

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

a Solitea BI Experts, s.r.o. (CZ).

Skupina se rozhodla odepisovat 

konsolidační rozdíl po dobu 20 let. 

Odpis kladného (resp. záporného) 

konsolidačního rozdílu je vykázán 

v položce „Úpravy hodnot v provozní 

činnosti“ v konsolidovaném výkazu 

zisku a ztráty.

Roční odpis kladného konsolidačního 

rozdílu činí 45 521 tis. Kč (41 912 tis. Kč  

k 30. 6. 2018) a oprávky činí 

174 570 tis. Kč (129 103 tis. Kč 

k 30. 6. 2018). Roční odpis záporného 

konsolidačního rozdílu činí 612 tis. Kč 

(612 tis. Kč k 30. 6. 2018) a oprávky činí 

9 533 tis. Kč (8 922 tis. Kč k 30. 6. 2018).

Netto hodnota kladného konsolidačního 

rozdílu je vyčíslena ve výši 783 088 tis. Kč 

(737 506 tis. Kč k 30. 6. 2018) a netto 

hodnota záporného konsolidačního 

rozdílu byla vyčíslena ve výši 2 697 tis. Kč 

(3 309 tis. Kč k 30. 6. 2018).
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A )  D L O U H O D O B Ý  N E H M O T N Ý  M A J E T E K  ( V  T I S Í C Í C H  K Č )

Software
Ostatní  

ocenitelná  
práva

Nedokončený  
dl. nehmotný 

majetek
Goodwill

Jiný  
dl. nehmotný 

majetek
C E L K E M

P O Ř I Z O V A C Í  C E N A

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

O P R A V N É  P O L O Ž K Y  A   O P R Á V K Y

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

7. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ 
A HMOTNÝ MAJETEK 
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Solitea, konsolidovaná účetní závěrka

A )  D L O U H O D O B Ý  N E H M O T N Ý  M A J E T E K  ( V  T I S Í C Í C H  K Č )

Software
Ostatní  

ocenitelná  
práva

Nedokončený  
dl. nehmotný 

majetek
Goodwill

Jiný  
dl. nehmotný 

majetek
C E L K E M

P O Ř I Z O V A C Í  C E N A

Počáteční zůstatek  
k 1. 7. 2017 221 544 4 283 616 40 864 2 477  269 784

Přírůstky 1 862 181 105 -- -- 2 148

Úbytky -33 230 -- -92 -- -483 -33 805

Dopad akvizic 1 800 -- -- -- -- 1 800

Přeúčtování 524 -- -524 60 -60  --

Konečný zůstatek  
k 30. 6. 2018 192 500 4 464 105 40 924 1 934 239 927

O P R A V N É  P O L O Ž K Y  A   O P R Á V K Y

Počáteční zůstatek  
k 1. 7. 2017 -210 901 -2 686 -- -29 371 -2 210 -245 168

Odpisy -4 374 -680 -- -3 851 -12 -8 917

Dopad akvizic -1 557 -- -- -- -- -1 557

Úbytky 33 230 -- -- -- 302 33 532

Přeúčtování -- -- -- -- -- --

Konečný zůstatek  
k 30. 6. 2018  -183 602 -3 366 -- -33 222 -1 920 -222 110

Zůstatková hodnota  
1. 7. 2017 10 643 1 597 616 11 493 267 24 616

Zůstatková hodnota  
30. 6. 2018 8 898 1 098 105 7 702 14 17 817
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B )  D L O U H O D O B Ý  H M O T N Ý  M A J E T E K  ( V  T I S Í C Í C H  K Č )

Pozemky  
a stavby Stroje a zařízení

Ostatní  
dlouhodobá 

hmotná aktiva

Oceňovací rozdíl 
k nabytému 

majetku

Posk. zálohy  
a nedok. dl. 

hmotný majetek
C E L K E M

P O Ř I Z O V A C Í  C E N A

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

O P R A V N É  P O L O Ž K Y  A   O P R Á V K Y

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

Odpisy -582 -20 459 - 1 508 -207 -- -22 756

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 5 155 233 873 69 659

Zůstatková hodnota  
30. 6. 2019 22 810 50 764 4 104 65 1 025 78 768

Přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2019 představovaly především nákup aut a IT vybavení a zařazení majetku vlivem nových akvizic.



B )  D L O U H O D O B Ý  H M O T N Ý  M A J E T E K  ( V  T I S .  K Č )

Pozemky  
a stavby

Stroje  
a zařízení

Ostatní  
dlouhodobá  

hmotná aktiva

Oceňovací  
rozdíl k nabytému 

majetku

Posk. zálohy  
a nedok. dl.  

hmotný majetek
C E L K E M

P O Ř I Z O V A C Í  C E N A

Počáteční zůstatek  
k 1. 7. 2017 26 929 107 008 16 335 -- 165 150 437

Přírůstky -- 19 230 1 411 -- 708 21 349

Úbytky -499 -16 859 -348 -- -- -17 706

Dopad akvizic -- 26 776 -- 3 000 -- 29 776

Konečný zůstatek  
k 30. 6. 2018 26 430 136 154 17 398 3 000 873 183 855

O P R A V N É  P O L O Ž K Y  A   O P R Á V K Y

Počáteční zůstatek  
k 1. 7. 2017 -1 580 -82 739 -10 494 -- -- -94 813

Odpisy -1 139 -15 601 -1 932 -167 -- -18 839

Dopad akvizic -- -14 792 -- -2 600 -- -17 392

Oprávky k úbytkům 499 16 166 183 -- 16 848

Přeúčtování -- -- -- -- -- --

Konečný zůstatek  
k 30. 6. 2018 -2 220 -96 966 -12 243 -2 767 -- -114 196

Zůstatková hodnota  
1. 7. 2017 25 349 24 269 5 841 -- 165 55 624

Zůstatková hodnota  
30. 6. 2018 24 210 39 188 5 155 233 873 69 659

Skupina nemá dlouhodobý hmotný majetek zatížen zástavním právem.

Solitea, konsolidovaná účetní závěrka
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8. FINANČNÍ MAJETEK

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Skupina eviduje dlouhodobý finanční 

majetek v celkové výši 18 569 tis. Kč 

(13 729 tis. Kč k 30. 6. 2018). Jedná se 

o podíly v dceřiných společnostech 

včetně poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek ve výši 1 557 tis. Kč. 

Společnost vytvořila k tomuto majetku 

k 30. 6. 2019 opravnou položku ve výši 

3 150 tis. Kč.

KRÁTKODOBÝ  

FINANČNÍ MAJETEK

Skupina eviduje krátkodobý finanční 

majetek ve výši 642 tis. Kč (68 330 tis. Kč 

k 30. 6. 2018). V roce 2018 ostatní 

krátkodobý majetek tvořily směnky 

splatné 12. 9. 2018 od společnosti 

J&T Private Equity B.V.

9. ZÁSOBY

Nedokončená výroba představuje 

především aktivované náklady související 

s rozpracovanými zakázkami pro zákazníky.

K 30. 6. 2019 skupina vytvořila opravnou 

položku k zásobám ve výši 229 tis. Kč 

(177 tis. Kč k 30. 6. 2018).

Z Á S O B Y  –  H O D N O T A  N E T T O

Zásoby k 30. 6. 2018 k 30. 6. 2019

Materiál 200 299

Zboží 11 315 11 357

Nedokončená výroba 27 054 31 569

Celkem 38 569 43 226

10. INVESTIČNÍ 
POBÍDKY A DOTACE

Skupina v roce 2019 nepřijala 

žádné investiční pobídky. Skupina 

v roce 2018 přijala dotaci na pořízení 

elektromobilu ve výši 270 tis. Kč. 

11. KRÁTKODOBÉ
POHLEDÁVKY

Krátkodobé pohledávky tvoří zejména 

krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů ve výši 188 609 tis. Kč (133 975 tis. Kč 

k 30. 6. 2018), ze kterých 25 944 tis. Kč 

(34 389 k 30. 6. 2018) představují pohledávky 

po lhůtě splatnosti. Opravná položka 

k pochybným pohledávkám byla 

k 30. červnu 2019 vytvořena ve výši 

9 087 tis. Kč (2 857 tis. Kč k 30. 6. 2018).

Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba činí 10 202 tis. Kč. Jedná 

se o zápůjčky poskytnuté společnosti 

Solitea Pay, s.r.o., která není zahrnuta do 

konsolidačního celku. Zápůjčky jsou úročené.

Krátkodobé pohledávky tvoří dále 

krátkodobé poskytnuté zálohy 

představující zálohy poskytnuté 

společnosti Rustonka Development 

s.r.o. na dodatečné nájemné dle smlouvy 

o nájmu prostor sloužících podnikání 

ve výši 7 433 tis. Kč.

Ostatní krátkodobé pohledávky představují 

především pohledávky z titulu daní.

Skupina neeviduje dlouhodobé 

pohledávky s dobou splatnosti delší 

než pět let (0 Kč k 30. 6. 2018).

12. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
AKTIV

Časové rozlišení aktiv představují 

zejména náklady příštích období ve výši 

17 115 tis. Kč (8 389 tis. Kč k 30. 6. 2018).

13.  DERIVÁTY

Skupina měla k 30. 6. 2019 otevřené 

měnové forwardy. Reálná hodnota 

těchto forwardů ve výši 230 tis. Kč 

je vykázána v Krátkodobých závazcích 

(39 tis. Kč k 30. 6. 2018). 

14. VLASTNÍ KAPITÁL

Pohyby na účtech vlastního kapitálu jsou 

uvedeny ve výkazu „Přehled o změnách 

vlastního kapitálu“.

15. REZERVY

Ostatní rezervy zahrnují zejména rezervy 

na bonusy, rezervu na důchody, rezervu 

na nevybranou dovolenou a rezervu 

na garance. Odhad splatné daně ve výši 

26 837 tis. Kč byl snížen o zaplacené 

zálohy na daň z příjmů ve výši 27 028 tis. Kč 

a výsledná pohledávka byla vykázána 

v položce Krátkodobé pohledávky.
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R E Z E R V Y

Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Celkem

Zůstatek k 01. 07. 2018 2 773 26 249 29 022

Změna stavu -2 773 2 350 -423

Zůstatek rezerv k 30. 06. 2019 -- 28 599 28 599

16. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky představují 

zejména nesplacené části kupní  

ceny investic do dlouhodobého 

finančního majetku ve výši  

61 853 tis. Kč (47 500 tis. Kč 

k 30. 6. 2018). Jedná se o neúročené 

závazky splatné po 1. 7. 2020. 

 

Skupina neeviduje dlouhodobé závazky 

s dobou splatnosti delší než pět let 

(0 Kč k 30. 6. 2018).

17. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

a) Krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů činí 52 600 tis. Kč (48 559 tis. Kč 

k 30. 6. 2018), ze kterých 2 992 tis. Kč 

(603 tis. Kč k 30. 6. 2018) představují 

závazky po lhůtě splatnosti.

b) Daňové závazky vůči státu jsou zahrnuty 

ve výši 28 271 tis. Kč (16 557 tis. Kč 

k 30. 6. 2018).

c) Závazky vůči zaměstnancům a závazky 

ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění činí celkem 78 971 tis. Kč 

(59 414 tis. Kč k 30. 6. 2018).

d) Ostatní závazky jsou tvořeny zejména 

krátkodobými závazky z titulu nesplacených 

částí kupní ceny finančních investic ve výši 

73 126 tis. Kč (33 439 tis. Kč k 30. 6. 2018).  

18. ZÁVAZKY  
K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM

Skupina eviduje k 30. červnu 

2019 krátkodobý závazek vůči úvěrové 

instituci ve výši 8 000 tis. Kč z titulu 

přijatého úvěru. Jedná se o závazek 

splatný 22. 4. 2020. 

Dále skupina eviduje dlouhodobý závazek 

ve výši 5 273 tis. Kč se splatností do 5 let.

19. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Časové rozlišení pasiv ve výši 

181 909 tis. Kč (152 756 tis. Kč 

k 30. 6. 2018) představují zejména výnosy 

příštích období ve výši 180 060 tis. Kč 

(149 339 tis. Kč k 30. 6. 2018). Výnosy 

příštích období tvoří výnosy z poplatků 

za užívání softwaru, za údržbu systémů 

a poskytované služby.

20. PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY

Na základě smlouvy o prodeji a koupi 100 % 

akcií společnosti Vema, a.s., může dojít 

k následnému navýšení kupní ceny. Tato 

navýšení jsou závislá na splnění určitých 

podmínek v budoucnosti a v závislosti na 

budoucích údajích se budou i vyčíslovat. 

V následujících obdobích může tedy z tohoto 

titulu vznikat skupině závazek.

21. INFORMACE O TRŽBÁCH

R O Z P I S  T R Ž E B  S K U P I N Y  Z   P R O D E J E  Z B O Ž Í ,  V Ý R O B K Ů  A   S L U Ž E B  Z   B Ě Ž N É  Č I N N O S T I  ( V   T I S .  K Č )

Tržby 2018 2019

Prodej výrobků a služeb 998 412 1 159 126

V tuzemsku 648 444 741 948

V zahraničí 349 968 417 178

Prodej zboží 137 005 176 783

V tuzemsku 95 733 125 518

V zahraničí 41 272 51 265

Celkem 1 135 417 1 335 909
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22. VÝKONOVÁ
SPOTŘEBA

Výkonová spotřeba zejména zahrnuje 

položku služeb ve výši 328 342 tis. Kč 

(297 790 tis. Kč za rok 2018) a dále 

náklady na prodané zboží a spotřebu 

materiálu a energie ve výši 145 673 tis. Kč 

(114 108 tis. Kč za rok 2018). 

Nejvýznamnějšími položkami služeb 

jsou zejména služby IT poradenství, 

I N F O R M A C E  O   O D M Ě N Á C H  S TAT U TÁ R N Í M  A U D I T O R Ů M

                 2018 2019

Povinný audit 1 592 1 771

Jiné ověřovací služby - -

Daňové poradenství - -

Jiné neauditorské služby - -

Celkem 1 592 1 771

Z A M Ě S T N A N C I  A   Č L E N O V É  Ř Í D Í C Í C H ,  K O N T R O L N Í C H  A   S P R ÁV N Í C H  O R G Á N Ů

2019 Průměrný  
přepočtený počet

Mzdové
náklady

Zákonné sociální  
zabezpečení  

a zdravotní pojištění

Ostatní osobní 
náklady Celkem

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 řídících, kontrolních a správních orgánů představují odměny členům těchto orgánů z důvodu jejich funkce.

subdodavatelské služby a vývojářské služby 

v celkové výši 198 146 tis. Kč (187 573 tis. Kč 

za rok 2018). Další významné služby 

představují náklady na nájemné a správu 

budov a na marketingové aktivity ve výši 

72 235 tis. Kč (70 712 tis. Kč za rok 2018).

23. OSTATNÍ PROVOZNÍ
VÝNOSY A NÁKLADY

a) Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní výnosy činí 12 914 tis. Kč 

(5 939 tis. Kč za rok 2018), ze kterých 

5 676 tis. Kč (3 178 tis. Kč za rok 2018) 

představují tržby z prodaného majetku.

 

b) Ostatní provozní náklady

Ostatní provozní náklady činí 13 374 tis. Kč 

(17 439 tis. Kč za rok 2018) a vznikly 

zejména z důvodu prodeje dlouhodobého 

majetku, nákladů na pojištění a z důvodu 

tvorby rezerv v provozní oblasti.

24. INFORMACE O ODMĚNÁCH
STATUTÁRNÍM AUDITORŮM

25. ZAMĚSTNANCI A ČLENOVÉ 
ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH 
A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
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Z A M Ě S T N A N C I  A   Č L E N O V É  Ř Í D Í C Í C H ,  K O N T R O L N Í C H  A   S P R ÁV N Í C H  O R G Á N Ů

2018
Průměrný 

přepočtený 
počet

Mzdové
náklady

Zákonné sociální  
zabezpečení  

a zdravotní pojištění

Ostatní osobní 
náklady Celkem

Zaměstnanci 589 408 494 119 908 9 318 537 720

Vedoucí pracovníci* 25 42 405 11 030 526 53 960

Celkem 614 450 899 130 938 9 843 591 680

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

Odměny členům řídících, kontrolních 

či správních orgánů z důvodu jejich 

funkce jsou vypláceny na základě řádně 

uzavřených a schválených smluv.

Skupina nemá závazky vůči bývalým 

členům řídících, kontrolních či správních 

orgánů z penzijního titulu.  

26. DAŇ Z PŘÍJMŮ

a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje daň za 

zdaňovací období končící k 30. 6. 2019 ve 

výši 26 837 tis. Kč (2018 – 20 163 tis. Kč). 

b) Odložená

V souladu s účetními postupy uvedenými 

v bodě 3j) byla pro výpočet odložené daně 

použita daňová sazba 19 % (2018 – 19 %). 

U zahraničních společností byla použita 

sazba daně platná v dané zemi. Skupina 

eviduje odloženou daňovou pohledávku ve 

výši 6 647 tis. Kč. K 30. 6. 2018 vykazovala 

skupina odloženou daňovou pohledávku 

ve výši 926 tis. Kč. Daň z příjmů ve výkazu 

zisku a ztráty obsahuje výnos z titulu změny 

stavu odložené daně ve výši 5 322 tis. Kč.

27. INFORMACE
O TRANSAKCÍCH SE
SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V běžném ani minulém účetním období 

neobdrželi členové řídících, kontrolních 

a správních orgánů žádné zálohy, 

závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky 

a jiné výhody. 

28. NAJATÝ MAJETEK

a) Finanční leasing

Skupina je smluvně zavázána platit 

leasingové splátky za finanční leasing 

dopravních prostředků následovně:

b) Operativní pronájem

Skupina má uzavřené smlouvy týkající 

se nájmu nemovitosti a automobilů. 

Celkové náklady související s těmito 

smlouvami za rok 2019 činily 36 944 tis. Kč 

(2018 – 33 405 tis. Kč).

N A J AT Ý  M A J E T E K

Leasingové  
splátky celkem

Zaplaceno  
k 31. 12. 2019

Splatno  
do 1 roku

Splatno
od 1 do 5 let

Splatno  
v následujících letech

2019 Osobní vozy 2 585 2 510 75 -- --

2018 Osobní vozy 1 676 1 525 150 1 --

29. OSTATNÍ FINANČNÍ
VÝNOSY A NÁKLADY

Skupina vykazovala ostatní finanční výnosy 

v celkové výši 13 830 tis. Kč (3 317 tis. Kč 

k 30. 6. 2018) a ostatní finanční náklady 

v celkové výši 30 719 tis. Kč (3 935 tis. Kč 

k 30. 6. 2018).

Mezi nejvýznamnější položky patří 

investice ve společnosti Vema počítače 

a projektování s.r.o. ve výši 8 528 tis. Kč, 

kterou v průběhu roku 2019 Skupina 

vyřadila. Hodnota likvidačního zůstatku 

byla ve výkazu zisku a ztráty rozpoznána 

jako ostatní finanční výnos ve výši 8 528 tis. 

Kč, pořizovací cena investice a oceňovací 

rozdíl byly rozpoznány jako ostatní finanční 

náklady ve výši 23 100 tis. Kč.
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30. VÝZKUM A VÝVOJ

Skupina vynaložila náklady na vývoj 

softwaru v celkové výši 100 220 tis. Kč 

(67 528 tis. Kč k 30. 6. 2018). 

31. ZÁVAZKY 
NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Společnost měla k 30. červnu 

2019 uzavřen swapový obchod 

s Komerční bankou, a.s., ze kterého 

vyplýval závazek prodat bance dne 

15. srpnu 2019 celkem 550 000 EUR 

kurzem 25,863 Kč / 1 EUR. Tento závazek 

je zachycen na podrozvahovém účtu 

„Závazky z forwardových a swapových 

kontraktů“. Reálná hodnota tohoto 

swapového obchodu činí 230 tis. Kč a je 

vykázaný v položce Jiné pohledávky.

Skupina neměla k 30. 6. 2019 ani  

k 30. 6. 2018 žádné jiné významné 

závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, 

s výjimkou závazků vyplývajících ze smluv 

uvedených v bodě 28.

Komerční banka poskytla věřiteli Státní 

pokladna Centrum sdílených služeb 

jménem Skupiny neplatební záruku 

ve výši 5 000 tis. Kč. Platnost této 

záruky je do 20. 9. 2019.

32. PŘEHLED 
O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích byl 

zpracován nepřímou metodou 

a je součástí  četní závěrky jako 

samostatný výkaz. 

Sestaveno dne: 16. 12. 2019

Jméno a podpis statutárního  

orgánu společnosti:

Martin Cígler

Předseda představenstva

33. VÝZNAMNÉ 
NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Dne 4. 7. 2019 byla uzavřena smlouva 

o pořízení podílu ve společnosti Dotykačka 

Holding a.s.

Akcionáři se dne 8. 8. 2019 rozhodli 

poskytnout společnosti příplatek mimo 

základní kapitál v částce 258 259 tis. Kč.
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KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti 
Solitea, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Solitea, a.s.
(„Společnost“) a jejích dceřiných společností (společně „Skupina“) sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z konsolidované rozvahy k 30. červnu 2019,
konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního 
kapitálu a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. červnem 
2019 a přílohy v konsolidované účetní závěrce, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině jsou 
uvedeny v bodě 1 a 5 přílohy v této konsolidované účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz konsolidovaných aktiv a pasiv Skupiny k 30. červnu 2019 a konsolidovaných 
nákladů a výnosů a konsolidovaného výsledku jejího hospodaření a konsolidovaných 
peněžních toků za rok končící 30. červnem 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým 
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Skupině nezávislí a splnili 
jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že 
důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené v konsolidované výroční zprávě mimo individuální a konsolidovanou účetní 
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán
Společnosti.

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto 
je však součástí našich povinností souvisejících s auditem konsolidované účetní závěrky 
seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve 
významném (materiálním) nesouladu s individuální a konsolidovanou účetní závěrkou či 
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organizační jednotce.

Obchodní rejstřík vedený 
Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 24185

IČO 49619187
DIČ CZ699001996
ID datové schránky: 8h3gtra

 
 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
Solitea, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Solitea, a.s. (dále také 
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 30. červnu 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního
kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. červnem 2019 a přílohy v
účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní 
závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv Společnosti k 30. červnu 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok končící 30. červnem 2019 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další 
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Společnosti. 

Jak je uvedeno v bodě 1 přílohy v účetní závěrce, společnost Solitea, a.s. k 30. červnu 
2019 nesestavuje výroční zprávu, protože příslušné informace hodlá zahrnout do 
konsolidované výroční zprávy. Z toho důvodu naše vyjádření k ostatním informacím není 
součástí této zprávy auditora. 

 

s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda 
se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, 
zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné 
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení 
v individuální a konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s individuální a konsolidovanou účetní závěrkou 
a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Skupině, k nimž jsme 
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích 
žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za konsolidovanou 
účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení konsolidované účetní závěrky 
podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový 
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen
posoudit, zda je Skupina schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat 
v příloze v konsolidované účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání 
a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky, 
s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Skupiny nebo ukončení její 
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Skupině odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka jako celek 
neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou 
a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v konsolidované účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a 
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě 
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé konsolidované
účetní závěrky na jejím základě přijmou.
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Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti konsolidované

účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské 
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, 
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou 
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, 
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Skupiny relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné 
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího 
vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl 
v příloze v konsolidované účetní závěrce.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení 
konsolidované účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na 
shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota 
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Skupiny nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě 
na informace uvedené v této souvislosti v příloze v konsolidované účetní závěrce, 
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše 
závěry týkající se schopnosti Skupiny nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních 
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Skupiny ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky, 
včetně přílohy, a dále to, zda konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové 
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

• Získat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních informacích týkajících 
se účetních jednotek nebo podnikatelských činností v rámci Skupiny s cílem 
vyjádřit výrok ke konsolidované účetní závěrce. Odpovídáme za řízení, dohled a 
provedení skupinového auditu. Vyjádření výroku auditora zůstává naší výhradní 
odpovědností.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné 
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme 
v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním 
systému.
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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti 
Solitea, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Solitea, a.s.
(„Společnost“) a jejích dceřiných společností (společně „Skupina“) sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z konsolidované rozvahy k 30. červnu 2019,
konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního 
kapitálu a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. červnem 
2019 a přílohy v konsolidované účetní závěrce, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině jsou 
uvedeny v bodě 1 a 5 přílohy v této konsolidované účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz konsolidovaných aktiv a pasiv Skupiny k 30. červnu 2019 a konsolidovaných 
nákladů a výnosů a konsolidovaného výsledku jejího hospodaření a konsolidovaných 
peněžních toků za rok končící 30. červnem 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým 
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Skupině nezávislí a splnili 
jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že 
důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené v konsolidované výroční zprávě mimo individuální a konsolidovanou účetní 
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán
Společnosti.

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto 
je však součástí našich povinností souvisejících s auditem konsolidované účetní závěrky 
seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve 
významném (materiálním) nesouladu s individuální a konsolidovanou účetní závěrkou či 
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KPMG Česká republika Audit, s.r.o., člen sítě nezávislých členských společností KPMG 
přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské 
organizační jednotce.
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KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
Solitea, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Solitea, a.s. (dále také 
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 30. červnu 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního
kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. červnem 2019 a přílohy v
účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní 
závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv Společnosti k 30. červnu 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok končící 30. červnem 2019 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další 
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Společnosti. 

Jak je uvedeno v bodě 1 přílohy v účetní závěrce, společnost Solitea, a.s. k 30. červnu 
2019 nesestavuje výroční zprávu, protože příslušné informace hodlá zahrnout do 
konsolidované výroční zprávy. Z toho důvodu naše vyjádření k ostatním informacím není 
součástí této zprávy auditora. 

 

Statutární auditor odpovědný za zakázku 

Ing. Martin Kocík je statutárním auditorem odpovědným za audit konsolidované účetní 
závěrky společnosti Solitea, a.s. k 30. červnu 2019, na jehož základě byla zpracována 
tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 10. ledna 2020

                                                                                                     Ing. Martin Kocík
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.                                                Partner
Evidenční číslo 71                                                  Evidenční číslo 2335



TERITORIÁLNÍ
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Ke konci fiskálního roku 2019 jsme měli pobočky 

v šesti zemích (Česká republika, Slovensko, 

Slovinsko, Rakousko, Chorvatsko a Srbsko) 

a obsluhovali jsme zákazníky z 21 zemí světa.

Prostřednictvím více než 30 provozoven 

v České republice, Slovinsku, Slovensku, 

Rakousku, Chorvatsku a Srbsku obsluhujeme 

zákazníky z většiny zemí Evropské unie i dalších 

států. Disponujeme širokou sítí obchodních 

a implementačních partnerů.



SÍDLA SPOLEČNOSTI:

Česká republika  |  Slovensko  |  Rakousko

Slovinsko  |  Chorvatsko  |  Srbsko
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ZLEPŠUJEME PODNIKÁNÍ 
I ŽIVOT LIDÍ. JSME ŘEŠENÍ.

JSME SOLITEA.





Solitea, a.s.

Drobného 555/49, Brno 602 00, Česká republika

www.solitea.net


