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Jsme skupina firem, která vyvíjí, nasazuje a rozvíjí podnikový software pro řízení firemních procesů 
ve středních a velkých společnostech – od výroby a skladů přes ekonomiku, obchod a marketing až 
po manažerské vyhodnocovaní a e-shop. V našem vlastním datovém centru nabízíme cloudové a 
outsourcingové služby.
 
Vyvíjíme sice software, ale dodáváme také zkušenosti a nápady ze stovek úspěšných společností. 
Přinášíme jistotu, že firma šlape i ve chvílích, kdy v ní klíčoví lidé nejsou. Pomáháme budovat firemní 
kulturu, ve které každý ví, co má dělat, jak to má dělat a proč to dělá.

Skupina firem K2
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Vážení obchodní přátelé,
 
rok 2019 byl pro skupinu firem K2 úspěšný. Náš konsolidovaný obrat ve srovnání s rokem 2018 vzrostl 
na 328 milionů Kč. Ziskovost se v porovnání se stejným obdobím zvýšila o 80 %. Konsolidovaný zisk 
dosáhl hodnoty 75,7 milionů Kč. V přetrvávajícím období rekordní zaměstnanosti jsme potvrdili také pozici 
atraktivního zaměstnavatele. Počet zaměstnanců meziročně stoupl o 11 a na konci roku 2019 se tak 
zastavil na čísle 178.

Náš úspěch do značné míry závisí na úspěchu našich zákazníků. Naši zákazníci potřebují pro svůj úspěch 
funkční ERP systém. Užitky, které může Informační systém K2 firmám přinášet, jsou ve značné míře 
ovlivněny znalostí uživatelů. Proto jsme se v roce 2019 ještě více než dříve soustředili na aktivity zaměřené 
na předávání znalostí a zkušeností.

Pro správce, IT manažery a uživatele, kteří zastupují barvy K2 ve firmách, jsme v dubnu 2019 v prostorách 
brněnské hvězdárny připravili 1. ročník konference IF. Zkratka IF znamená „IDEA FACTORY“ a je v ní 
skryt její cíl, kterým je předat ty nejzajímavější myšlenky, zkušenosti a postřehy lidem, jejichž náplní práce 
je starat se o Informační systém K2 ve svých firmách. Konference se zúčastnilo 168 zástupců ze 107 
společností. Jejich nadšená odezva nám dala jasný signál, že tato akce bude mít v kalendáři aktivit K2 své 
pevné místo.

Na konferenci IF navázal Týden inovací, během kterého jsme zveřejnili obsáhlou sadu webinářů a návodů. 
Dále se tak rozrůstá kolekce vzdělávacích materiálů volně dostupná na stránkách tv.k2.cz. 

Blíže jsme chtěli být také další důležité skupině našich uživatelů. Pro ekonomy a účetní jsme uspořádali 
sérii workshopů, které proběhly v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Účastníci si z nich odnesli spoustu 
praktických zkušeností.

Dne 12. listopadu 2019 jsme už počtvrté zaplnili sál divadla Reduta v Brně. Na již čtvrtém ročníku 
konference jsme představili majitelům a ředitelům firem novou verzi Informačního systému K2, které jsme 
dali jméno K2 luna.  Nejzásadnější novinkou verze K2 luna je možnost práce přes webový prohlížeč. Mobilní 
klient, postavený na technologii HTML 5, umožňuje zapojit do práce v Informačním systému K2 nejen 
vlastní zaměstnance ale i obchodní partnery.

Informační systém K2 je především nástroj pro řízení firem. Proto je cílem všech našich aktivit sdílení 
téměř třiceti let našich poznatků a zkušeností. Umíme zákazníky podpořit v tom, v čem jsou dobří. Umíme 
také nekompromisně odhalit to, co nefunguje. Jsme neúnavní při hledání řešení a v inovacích. Jsme 
přesvědčeni, že to, co včera stačilo pro úspěch, zítra už nemusí stačit pro přežití.

Vyznat se ve stále spletitější džungli IT, je pro firmy rok od roku náročnější. Na trhu práce kvalitní IT 
specialisté zcela chybí. Spoléhat se na externisty může představovat významné bezpečnostní riziko. Proto 
budeme nadále udržovat a posilovat svou roli komplexního dodavatele IT služeb. Jsme tak schopni zajistit 
i technickou stránku provozu informačního systému, včetně možnosti jeho běhu v našem Datovém centru 
K2. Jsme jeden tým s jasnou odpovědností. 

Úvodní slovo ředitele
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Vážení obchodní přátelé, děkuji Vám za Vaši přízeň a budu rád, když pro Vás budeme i v dalších letech 
nejen spolehlivým obchodním partnerem, ale také zdrojem inspirace, abyste se stali ještě lepšími  
a úspěšnějšími firmami.

Za K2 tým

Petr Schaffartzik,
předseda představenstva K2 CAPITAL SE a generální ředitel K2 atmitec s.r.o.
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Konsolidované tržby skupiny firem K2 v roce 2019 byly 328,1 mil. Kč. Ukazatel EBITDA je 75,7 mil. Kč.  
Ve skupině K2 k 31. prosinci 2019 pracovalo 178 zaměstnanců.

Konsolidovaný čistý obrat skupiny K2 (v tis. Kč)

Konsolidovaná EBITDA skupiny K2 (v tis. Kč)

Průměrný počet zaměstnanců skupiny K2

300 000 305 000 310 000 315 000 320 000 325 000 330 000

2019 328 130

2018 322 029

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

2019 75 723

2018 52 442

150 155 160 165 170 175 180

2019 178

2018 167
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Významné události  
roku 2019

2
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2.1 Nová verze Informačního systému K2 s názvem K2 luna
V listopadu loňského roku jsme už tradičně v brněnském divadle Reduta představili novou verzi K2 s názvem 
Luna. Každá nová verze vždy obsahuje kromě modernizace některých částí systému řadu nových funkcí, a 
především unikátní novinky, které pomáhají našim zákazníkům zlepšit procesy ve firmě, případně získat jinou 
konkurenční výhodu.

Tou největší novinkou verze K2 luna je bezpochyby webová K2, která ještě více posouvá ERP systém do online 
prostředí, což umožňuje jeho plnohodnotné využívání i za hranicemi firmy. V tomto ohledu nová verze navazuje 
na trend posledních let, kdy jsme uvolňovali aplikace pro Android, iOS, vytvořili vlastní e-shop nebo firemní 
webové prezentace.

Pomocí webové K2 mohou uživatelé přistupovat k ERP systému kdykoli a odkudkoli, ať už pomocí notebooku, 
tabletu nebo telefonu. Díky této aplikaci mají zákazníci nové možnosti (například mohou využít funkci pro 
podepisování dokladů přímo na tabletu bez nutnosti tisknout předem jakékoliv papíry).

Do online prostředí jsme také přesunuli nápovědu K2. Věříme, že novou online nápovědu, která je dostupná 
na adrese help.k2.cz, ocení každý uživatel K2. Díky rychlému vyhledávání najde přesně ty informace, které 
potřebuje. Nově Informační systém K2 obsahuje také kontextovou nápovědu přímo v systému.

Pro zvýšení prodejů obsahuje K2 luna nový modul, tzv. Promo akce, pomocí kterého je možné definovat různé 
prodejní akce konkrétním zákazníkům (např. dárek zdarma, výběr dárku při objednávce nad určitou částku, 
akční set nebo oblíbené akce 2+1 zdarma).

Také WMS modul se ve verzi K2 luna dočkal nových funkcí. Sklady našich zákazníků mají k dispozici standardní 
řešení pro mobilní terminály. Mohou tak na čtečkách vyřídit příjem zboží, jeho expedici nebo přeskladnění, ale 
také například provézt inventury. Dodávané řešení je připraveno pro úpravy na míru, dle konkrétních procesů 
ve skladech našich zákazníků.

Významně jsme ulehčili uživatelům systému K2 také vyhodnocování dat. A to pomocí kontingenční tabulky 
nad živými daty systému. Uživatel si pouze vyfiltruje data, která ho zajímají, a spustí kontingenční tabulku. Díky 
tomu má k analýze dat plně k dispozici kompletní set pokročilých nástrojů a funkcí, které byly do této chvíle 
dostupné pouze v OLAPu.

Nejočekávanější komponentou v uživatelském rozhraní K2 luna je pak tzv. ribbon, který umožňuje uživatelům 
spouštět funkce systému přehledně z jednotlivých záložek a sekcí, stejně jako jsou zvyklí z kancelářských balíků 
MS Office.



11

2.2 Konference K2 idea factory
V dubnu 2019 proběhl první ročník pravé, nefalšované antikonference K2 idea factory. V brněnské hvězdárně 
se setkalo 168 kádvojkářů proto, aby se dozvěděli vše, na co se nás chtěli i nechtěli zeptat.

O antikonferenci šlo proto, že místo hodinových přednášek viděli účastníci osmnáct krátkých čtyřminutových 
vystoupení, ve kterých se dozvěděli od vývojářů ty nejdůležitější novinky z vydané verze, projektoví manažeři 
přidali praktické příklady a vystoupili také sami zákazníci, kteří se podělili o zkušenosti a přínosy nasazení 
některých modulů K2 přímo v praxi.

Účastníci si velice chválili možnost zapojit se do celé akce tím, že během každé přenášky měli možnost zasílat 
dotazy pomocí online aplikace. Na konci konference jsme tak evidovali celkem 98 zodpovězených dotazů.

Celá akce končila neformálním setkáním všech účastníků včetně prezentujících, kde měli hosté možnost se 
osobně zeptat na věci, které v programu nezazněly. Z hodnocení celé akce je zřejmé, že se první ročník povedl 
a můžeme se tak těšit na další ročník – v dotazníku nám ostatně všech 106 odpovídajících napsalo, že by na 
konferenci přijeli za rok znovu.
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2.3 Zavedení MESu do výroby ve společnosti Czech Aerosol
V roce 2019 jsme realizovali poměrně rozsáhlý projekt zavedení MESu do výroby ve společnosti Czech Aerosol. 
Cílem byla kontrola a automatizace rutinních opakovaných procesů, omezení případných chyb a omylů.  
A také časová úspora při provádění jednotlivých pracovních kroků s papírovou nebo excelovskou evidencí.

Výsledkem je převedení značení všech vstupních materiálů a polotovarů čárovým kódem a důslednou evidencí 
šarží na nově zavedené manipulační jednotky. Každý skladový pohyb je identifikován elektronicky mobilními 
terminály.

Pro pracovníky roztokárny byly do elektronických postupů převedeny pracovní instrukce, což znamená, 
že přesně dle elektronického návodu pracovníci odvažují na elektronicky propojených váhách (3 typy 
komunikačních protokolů) a připravují jednotlivé směsi v pracovních zásobnících.

Podařilo se napojit i celý proces kontroly kvality – od kontroly vstupních materiálů přes kontrolu polotovarů, 
mezioperační kontrolu na plnících linkách až po výstupní kontrolu hotových výrobků. Zvláštností je řešení pro 
výbušná prostředí a kontrola teploty vodních lázní. Laboratoř je rovněž integrována do systému s deníkem 
měření a evidencí neshod i adresné kontroly hodnot definovaných technologických parametrů.

Součástí projektu bylo dopracování plánovacího dispečinku výroby pro řazení výrobních zakázek na jednotlivé 
plnící linky a zavedení řízených skladů expedice. 

Zajímavostí bylo pozitivní přijetí projektu zvláště ve skladech. Vedoucí pracovníci mohou nyní rychleji a přesně 
vyhledat materiál dle manipulačních jednotek a umístění a skladoví manipulanti „povýšili“ prací s mobilními 
terminály. Posílilo to jejich hrdost na firmu díky modernizaci a digitalizaci výroby. Pro vedení je nově k dispozici 
kontrola toku surovin a jejich souvisejících kvalitativních analýz a průběžných výrobních kontrol.

Přenesla se obrovská část vedlejší papírové a excelovské evidence přímo do databáze K2 a tím i do souvislostí. 
Jsou k dispozici online stavy a přehledy nejen o výrobě, ale i zásobách, prováděných transakcích a kvalitě, což 
umožňuje vytváření statistiky rozborů a jejich dostupnost pro oprávněné pracovníky dle přístupových práv. A 
to vše v elektronické podobě v jednom systému.

Dodatečnou úsporou je využití jednotného administrátorského prostředí a již známých prostředků pro další 
rozvoj a přizpůsobování provozním potřebám (například definování firemních vzhledů tisků a protokolů).
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2.4 Zavedení K2 ve firmě Glamour Distribuce
Tento nově získaný a ještě v roce 2019 implementovaný klient je zajímavý především svou obchodní logistikou 
a know-how. Vedle mnoha obvyklých funkcí realizovaných zpravidla ve velkoobchodních/distribučních 
společnostech je v tomto případě podstatnou zajímavostí zpracování B2B e-shopu. Do něj jsme nově 
vyvinuli a zařadili funkcionalitu řízení obchodních akcí – ovšem nikoli na základě zpětných slev, ale na základě 
zvýhodňování zboží/akcí, které klient preferuje prodat. 

Vznikly tak akce typu dárek k nákupu, předdefinovaná zaváděcí sada zboží pro uvedení nového produktu, 
poukaz za odběr zboží, prémie při odběru nad definovaný počet kusů nebo hodnotu objednávky a další. 
Všechny tyto akce pro podporu prodeje preferovaného zboží se nově definují a konfigurují přímo v Informačním 
systému K2. Lze je připravovat i pro budoucí termíny. V rámci akcí se automaticky vyhodnocují realizované 
prodeje a aktivity, a to nejpodstatnější – automaticky se celá logika zobrazuje a nabízí uživatelům B2B portálu. 

Dalším neméně zajímavým řešením je oboustranná komunikace se skladovým WMS systémem a automatem 
na generování podpory prodeje na základě předchozích odběrů (tzv. sampling – generování vzorečků vůní 
a testerů) do klientských zakázek. Z pohledu vyhodnocení pak firma využívá naplno možností IS K2 a jeho 
prohlížeče olapovských kostek a dashboardů.

Celkově by tento projekt mohl být označen za vzorový, protože díky velmi konstruktivní oboustranné 
spolupráci postupoval v přesně a pevně naplánovaných termínech a v řízení rozpočtu.

K tomu určitě přispěla i interní firemní strategie při implementaci. Ta by se dala popsat slovy: „Není cesty zpět, 
naše budoucnost je s K2.“ Pozitivní efekt měl i osobní příklad celého vedení a jejich dohoda se zaměstnanci:  
„Po dobu implementace a 3 měsíců ladění se nikdo nebude emocionálně a časově vyčerpávat stížnostmi (zákaz) 
na práce navíc, testování, odstraňování chyb a dolaďování funkcionality, protože s tím přeci při zavádění nového 
systému počítáme.“ 

Benefitem pro všechny klienty K2 je pak rozšíření standardu o modul akcí pro podporu prodeje – zaměření na 
retail zákazníky klienta, který byl zahrnut do rozšíření standardu.
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2.5 Moderní struktura vlastních firem v organizaci PILANA
PILANA provozuje náš informační sytém déle než 17 let a za tu dobu došlo k mnoha změnám – ve vlastnické 
struktuře, na trhu nebo z pohledu výrobkového portfolia a obsluhovaných zákazníků. Proto bylo dohodnuto 
vyčlenění jedné vlastnické skupiny ze společné instalace a konverze všech jejích jednotlivých členů do nové, 
moderní struktury vlastních firem.

Jednalo se o poměrně náročný krok s konverzí dat ze společné K2 do nové oddělené instalace s vykopírováním 
relevantních údajů, rozčleněním do správných struktur, a přitom se zachováním historie a vazby na historii.

Právě zachování vazeb na historické průvodky a výrobní odkazy se podařilo vyřešit velmi elegantně a 
komfortně pro uživatele. Nepřijdou tak o nutné obchodní přehledy dodávek a odebíraných specifikací 
konkrétních zákazníků. Navíc struktura řešení založená na vlastních firmách těží z podstatné výhody jedné 
definice a konfigurace.

Celý servis a správa této nové K2 přešla na nově vzniklou společnost TRITCON, která organizaci PILANA 
poskytuje své služby. Jako velmi efektivní se následně ukázalo oborové, na míru realizované školení ekonomiky 
a mezd, protože sdružilo dílčí postupy a tradicí formované znalosti jednotlivých členů organizace a výrazně 
posunulo uživatelský komfort i standard.

Výsledné řešení se povedlo a uživatelům přineslo zajímavé zjednodušení práce. Existují totiž uživatelé, kteří 
zadávají zakázky napříč celou organizací a díky řešení s vlastními firmami se nemusí nikam přepínat – 
jednoduše pracují s doklady a K2 je sama podle knihy zařadí.
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2.6 Implementace nových cloudových řešení
V loňském roce byly realizovány dva významné infrastrukturní projekty pro společnosti ISOTRA, a. s.  
a SERVIS CLIMAX, a. s. Obě společnosti se v rámci končícího životního cyklu své serverové infrastruktury 
rozhodly pro obnovu a svěřily celý projekt do našich rukou. 

Ačkoliv obě firmy podnikají ve stejném segmentu, svým přístupem k informačním technologiím se liší. 
Společným prvkem obou projektů tak byla pouze jediná část, za to však ta nejvýznamnější. Isotra i Servis 
Climax se rozhodly pro moderní softwarově definované datové uložiště na platformě VMware vSAN. Nám se 
tak podařilo implementovat přelomovou technologii v oblasti ukládání dat, kterou sami používáme v našem 
datovém centru, v lokalitě zákazníka.

V obou případech naši zákazníci dostali ty nejmodernější technologie, které jsou v současnosti na trhu 
dostupné. Jen technologie by ale nestačila. Díky znalostem a zkušenostem našich techniků s provozem těchto 
technologií celá implementace i následná migrace všech serverů z původní na novou infrastrukturu proběhla 
na vysoké profesionální úrovni.

Migrační práce probíhaly s minimálními dopady na produkční prostředí a obě společnosti pocítily razantní 
nárůst výkonu. Provozované aplikace, včetně Informačního systému K2, mají kratší reakční doby, což příznivě 
působí na uživatelský komfort.

V neposlední řadě se rychlost prostředí odrazila na schopnosti efektivněji zálohovat. Zálohování probíhá  
v násobně kratších časech. Prostředí má tak v neprodukčních hodinách k dispozici více výkonu, který využívá  
k výpočtu obchodních analýz a jiných vyhodnocení pro management společností.

V případě nepředvídatelných okolností a nutnosti obnovy infrastruktury ze záloh díky násobně vyššímu 
výkonu budou probíhat obnovovací práce kratší dobu, což má vliv na minimalizaci odstávky. Díky tomu také 
obě firmy významným způsobem snížily své obchodní ztráty související s těmito operacemi.
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2.7 Zavedení K2 ve společnosti TNS SERVIS s.r.o.
Začátkem roku 2019 jsme vyhráli výběrové řízení na nový podnikový software ve společnosti TNS SERVIS s.r.o. 
Historie značky TNS sahá do doby před rokem 1989, kdy se ve Slušovicích vyráběly počítače stejného jména.

V období raného kapitalismu se výroba počítačů stala nerentabilní, a proto se zakladatelé TNS rozhodli využít 
své know-how v elektrotechnické výrobě. V roce 1991 založili společnost TNS SERVIS s.r.o., smluvního výrobce 
přesných mechanických a elektromechanických sestav a výrobků pro různé světové značky v elektrotechnické, 
světelné a automotive výrobě. Významným milníkem bylo nastartování spolupráce se společností Bosch a 
tato spolupráce přetrvává dodnes. Dnes společnost TNS zaměstnává více než 300 pracovníků a vyrobí 25 mil. 
součástek ročně. 

V průběhu roku 2019 ve společnosti TNS probíhala implementace IS K2 a od ledna 2020 používá 
společnost TNS Informační systém K2 v rutinním provozu spolu se svojí dceřinou společností ENBOS 
Slušovice s.r.o. Hlavním motivem změny podnikového softwaru bylo zefektivnění procesů v logistice a výrobě 
související zejména s plánovaním výroby, s podrobnou evidencí materiálů a polotovarů, kontrolou kvality a 
vyhodnocením výroby.

Tato změna byla potvrzena úspěšnou implementací, která krom zmiňovaných benefitů přinesla rovněž 
automatizaci komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce (EDI v automotive), eliminaci 
roztříštěné evidence dat, zjednodušení přípravy podkladů pro zákaznické audity a pro účely operativního a 
manažerského vyhodnocení.
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2.8 Účast na K2 akcích v roce 2019
KONFERENCE (403) 
Každoroční setkání majitelů a členů vyššího managementu firem v brněnském divadle Reduta u příležitosti 
představení nové verze K2 a konference K2 idea factory pro kádvojkáře, lidi zodpovědné ve svých firmách za 
běh Informačního systému K2.

SEMINÁŘE (198) 
Specializované semináře pro pracovníky ekonomických oddělení, jejichž cílem je prezentace doporučených 
postupů a odpovědi na nejčastější dotazy a problémy v oblasti ekonomiky a účetnictví.

WEBINÁŘE (378) 
Krátké webové semináře, které se zaměřují jak na základní postupy v Informačním systému K2 pro zaučení 
nových uživatelů, tak na pokročilejší návody pro práci s nejčastěji používanými nástroji v systému.

ŠKOLENÍ (295) 
Odborná školení pro správce systému nebo pracovníky ekonomických oddělení, jejichž cílem je rozvíjet znalosti 
a zručnost při práci či správě Informačního systému K2.

KONFERENCE (403) SEMINÁŘE (198) WEBINÁŘE (378) ŠKOLENÍ (295)



Představení  
skupiny K2

3
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Skupinu K2 tvoří mateřská společnost K2 CAPITAL SE a její dceřiné společnosti, v nichž  
K2 CAPITAL SE uplatňuje přímo rozhodující vliv. Hlavní činností skupiny je vývoj, implementace a provoz  
Informačního systému K2, tedy celopodnikového ERP řešení. Skupina zároveň provozuje vlastní datové 
centrum a nabízí bohaté portfolio ICT služeb.

 
K2 Assets s.r.o. 

Vlastní kapitál 50,00 milionů Kč
Základní kapitál 0,2 milionů Kč

Vlastní majetkový podíl 100 %

 
K2 atmitec s.r.o. 

Vlastní kapitál 84,37 milionů Kč
Základní kapitál 11,2 milionů Kč

Vlastní majetkový podíl 100 %

 
K2 Software s.r.o. 

Vlastní kapitál 6,36 milionů Kč
Základní kapitál 0,2 milionů Kč

Vlastní majetkový podíl 100 %

K2 atmitec  
Pardubice s.r.o.

Vlastní kapitál 1,62 milionů Kč
Základní kapitál 0,2 milionů Kč

Vlastní majetkový podíl 75 %

K2 connect  
solution s.r.o. 

Vlastní kapitál 33,06 milionů Kč
Základní kapitál 0,2 milionů Kč

Vlastní majetkový podíl 100 %

K2 atmitec 
 Slovensko s.r.o. 

Vlastní kapitál 2,99 milionů Kč
Základní kapitál 0,17 milionů Kč

Vlastní majetkový podíl 100 %

K2 atmitec 
Pelhřimov s.r.o.

Vlastní kapitál 2,1 milionů Kč
Základní kapitál 0,2 milionů Kč

Vlastní majetkový podíl 87,5 %

Factory of Information 
Technology s.r.o.

Vlastní kapitál 0,44 milionů Kč
Základní kapitál 0,2 milionů Kč

Vlastní majetkový podíl 100 %

K2 CAPITAL SE
Vlastní kapitál 167,97 milionů Kč

Základní kapitál 111,99 milionů Kč

Mapa struktury skupiny K2
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3.1 K2 CAPITAL SE
Společnost vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1202 
ke dni 13. srpna 2018. Společnost K2 CAPITAL SE je mateřskou společností skupiny podniků a jejím úkolem je 
především správa portfolia obchodních podílů. Společnost v roce 2019 vykázala výsledek hospodaření zisk ve 
výši 36,25 mil. Kč.

3.2 K2 Assets s.r.o.
Společnost vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76483 
ke dni 5. listopadu 2018. Předmětem hlavní činnosti je správa a pronájem nemovitostí. Společnost v roce 2019 
vykázala výsledek hospodaření zisk ve výši 1,06 mil. Kč při dosažených tržbách 5,42 mil. Kč.

3.3 K2 Software s.r.o.
Společnost vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76480 
ke dni 5. listopadu 2018. Předmětem hlavní činnosti je vývoj Informačního systému K2. Společnost v roce 2019 
vykázala výsledek hospodaření zisk ve výši 5,0 mil. Kč při dosažených tržbách 47,0 mil. Kč.

3.4 K2 atmitec s.r.o.
Společnost vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
2013 ke dni 5. prosince 1991. Předmětem hlavní činnosti je poskytování IT služeb při implementaci a servisu 
Informačního systému K2. Společnost v roce 2019 vykázala výsledek hospodaření zisk ve výši 21,56 mil. Kč při 
dosažených tržbách 276,60 mil. Kč.

3.5 K2 connect solution s.r.o.
Společnost vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29698 
ke dni 29. prosince 2006. Předmětem hlavní činnosti je poskytování služeb datového centra a doplňujících 
služeb IT. Společnost v roce 2019 vykázala výsledek hospodaření za účetní období zisk 16,68 mil. Kč při 
dosažených tržbách 101,56 mil. Kč.
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3.6 K2 atmitec Pardubice s.r.o.
Společnost vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
19054 ke dni 16. září 2003. Předmětem hlavní činnosti je poskytování IT služeb při implementaci a servisu 
Informačního systému K2. Společnost v roce 2019 vykázala výsledek hospodaření zisk ve výši 0,67 mil. Kč  
při dosažených tržbách 11,88 mil. Kč.

3.7 K2 atmitec Pelhřimov  s.r.o.
Společnost vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 13695 ke dni 3. listopadu 2005. Předmětem hlavní činnosti je poskytování IT služeb při implementaci  
a servisu Informačního systému K2. Společnost v roce 2019 vykázala výsledek hospodaření zisk ve výši  
0,56 mil. Kč při dosažených tržbách 6,95 mil. Kč.

3.8 K2 atmitec Slovensko s.r.o.
Společnost vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdem Trenčín, oddíl Sro, vložka 
14210/R ke dni 15. prosince 2003. Předmětem hlavní činnosti je poskytování IT služeb při implementaci  
a servisu Informačního systému K2. Společnost v roce 2019 vykázala výsledek hospodaření zisk ve výši  
0,95 mil. Kč při dosažených tržbách 14,12 mil. Kč.

3.9 Factory of Information Technologies s.r.o.
Společnost vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka  
37195 ke dni 12. dubna 2011. Předmětem činnosti je poskytování IT služeb. Společnost v roce 2019  
vykázala výsledek hospodaření zisk ve výši 0 tis. Kč při dosažených tržbách 87 tis. Kč.



Garance bezpečí  
a kvality

4
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Víme, jak strategicky důležité a citlivé informace v naší společnosti a našem systému zpracováváme. Proto 
je jednou z našich priorit bezpečnost zpracovávání a uchovávání dat a dokumentů jak na straně našich 
zákazníků, tak na straně naší skupiny. Stejně důležitá je pak garance vysoké kvality a úrovně služeb a 
produktů, které nabízíme.

4.3 Certifikace a ocenění
Vysokou úroveň námi poskytovaných služeb dokládají obdržené certikáty a ocenění jak na úrovni jednotlivých 
společností celé skupiny, tak na úrovni jednotlivých zaměstnanců.

4.1 ISO 27001
S ohledem na to, že poskytujeme naše služby zákazníkům, u kterých je často kladen 
velký důraz na bezpečnost informací, stavíme naší strategii z hlediska bezpečnosti 
informací tak, abychom eliminovali rizika ohrožení integrity, důvěrnosti a jejich 
dostupnosti při poskytování našich služeb na nejnižší možnou míru.

Podmínky pro zajištění integrity, důvěrnosti a dostupnosti informací zákazníků jsou 
nedílnou součástí našich procesů i obchodních smluv. Řízení bezpečnosti důvěry 
informací proto podléhá specifikacím dle normy ČSN ISO/IEC 27001.

4.2 ISO 9001
Základním stavebním kamenem garance kvality při vývoji, implementaci a servisu 
Informačního systému K2 i všech poskytovaných služeb je systém managementu 
kvality odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2015. Tato strategie se ve 
společnosti projevuje zejména vyhlášením politiky kvality a navazujících cílů kvality.

Politika kvality je zaměřena na trvalé zlepšování všech procesů probíhajících ve 
společnosti s cílem dosažení spokojenosti zákazníků i zaměstnanců a zvýšení 
úspěšnosti společnosti.



Personální politika
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Hlavním cílem personální politiky skupiny K2 v roce 2019 bylo zvyšování odborné úrovně zaměstnanců. 
Probíhala interní školení konzultantů i obchodníků a pravidelné workshopy se zaměstnanci celé partnerské sítě.

V průběhu roku byly organizovány pravidelné vnitrofiremní happeningy, jejichž cílem bylo posílení týmového 
ducha a lepší vzájemné poznání jednotlivých lidí mezi sebou. Skupina také nadále aktivně podporovala 
jazykové znalosti všech svých zaměstnanců v každodenních kurzech angličtiny a němčiny.

Průměrný počet zaměstnanců ve skupině K2 byl v roce 2019 celkem 178 osob.

150 155 160 165 170 175 180

2019 178

2018 167



Ekonomická část:  
společnost K2 CAPITAL SE

Příloha I.
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Základní údaje o společnosti
K2 CAPITAL SE

Sídlo: Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz

Právní forma: Evropská společnost

Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl H, vložka 1202

IČ: 07360410

DIČ: CZ07360410

Datum vzniku: 13. 8. 2018

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-8283190217/0100

Telefon: +420 595 135 111

Fax: +420 596 134 567

Internet: www.k2.cz

E-mail: k2@k2.cz

Hlavní činnost: Činnosti vedení podniků

Akcionář Podíl na základním kapitálu (%) Vklad (Kč)

Ing. Luděk Vydra 42 %   47 034 288 

Ing. Petr Schaffartzik 14,5 % 16 238 028 

Ing. Pavel Motan 14,5 %   16 238 028 

Mgr. Marek Kučera, MBA 14,5 %   16 238 028 

Ing. Radim Toth 14,5 %   16 238 028 

Celkem 111 986 400

Management společnosti a statutární orgány
Statutární orgán:

předseda představenstva Ing. Petr Schaffartzik

místopředseda představenstva Ing. Luděk Vydra

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady Ing. Pavel Motan

člen dozorčí rady Mgr. Marek Kučera, MBA

člen dozorčí rady Ing. Radim Toth

ředitel společnosti

výkonný ředitel řízení IMS (ředitel)

Organizační schéma společnosti platné k 31.12.2019
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Peněžní tok

Peněžní tok (v tis. Kč) 2019

** Peněžní tok z provozní činnosti 40 420

** Peněžní tok z investiční činnosti 0

** Peněžní tok z finanční činnosti -4 802

Dceřiné podniky

 › K2 Assets s.r.o., Koksární 1097/7, Ostrava

 › K2 Software s.r.o., Koksární 1097/7, Ostrava

 › K2 atmitec s.r.o., Koksární 1097/7, Ostrava

 › K2 connect solution s.r.o., Koksární 1097/7, Ostrava

 › K2 atmitec Pardubice s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

 › K2 atmitec Slovensko s.r.o., Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom

 › K2 atmitec Pelhřimov s.r.o., Myslotínská 1048, Pelhřimov

 › Factory of Information Technologies s.r.o., Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz

V prosinci 2018 byl rozhodnutím valné hromady společnosti K2 CAPITAL SE schválen projekt přeměny – 
Projekt rozdělení odštěpení sloučením, na jehož základě došlo s účinností dnem 1. ledna 2019 mimo jiné  
k převodu části majetku společnosti K2 atmitec s.r.o. (tj. obchodních podílů v ovládaných společnostech) 
na nástupnickou společnost K2 CAPITAL SE. Účetní jednotka se tak stala vlastníkem:

 › 75% majetkové účasti v obchodní korporaci K2 atmitec Pardubice s.r.o.,

 › 87,5% majetkové účasti ve společnosti K2 atmitec Pelhřimov s.r.o.,

 › 100% majetkové účasti na společnosti K2 atmitec Slovensko s.r.o.,

 › 100% majetkové účasti na obchodní korporaci K2 connect solution s.r.o.,

 › a 100% majetkové účasti na společnosti Factory of Information Technologies s.r.o.

Osoby s více než 20% podílem na ZK (+ výše vkladu v %)

 › Ing. Luděk Vydra 42,00 %
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Rozvaha (v tis. Kč)
2018 Sloučení Zahajovací rozvaha 

1. 1. 2019
2019

 Aktiva celkem 170 349 32 189 202 538 215 985

A Pohledávky za upsaný zákl. kapitál

B Stálá aktiva 170 252 32 189 202 441 180 258

B.I. dl. nehmotný majetek

B.II. dl. hmotný majetek

B.III. dl. finanční majetek 170 252 32 189 202 441 180 258

B.III.1 z toho: podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 170 252 32 189 202 441 180 258

C Oběžná aktiva 97 97 35 727

C.I. zásoby

C.II. pohledávky 12

C.III. krátkodobý finanční majetek

C.IV. peněžní prostředky 97 97 35 715

D.I. Časové rozlišení aktiv

2018 Sloučení Zahajovací rozvaha 
1. 1. 2019

2019

 Pasiva celkem 170 349 32 189 202 538 215 985

A Vlastní kapitál 121 707 32 189 153 896 167 966

A.I. základní kapitál 111 986 111 986 111 986

z toho zákl. kapitál zapsaný v OR 111 986 111 986 111 986

A.II. ážio a kapitálové fondy 9 852 32 189 42 041 19 858

A.III. fondy ze zisku

A.IV. výsledek hospodaření minulých let -131 -131

A.V. výsledek hospod. běž. účet. období -131 36 253

B + C Cizí zdroje 48 642 48 642 48 019

B rezervy

C závazky 48 642 48 642 48 019

C.I. dlouhodobé závazky 48 014 48 014 43 212

C.II. krátkodobé závazky 628 628 4 807

D Časové rozlišení pasiv
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

2018 2019

I + II Tržby za prodej výrobků a služeb

I. z toho: tržby za prodej vl. výr., služeb

II.             tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba 126 175

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti

C. Aktivace

D. Osobní náklady

E Úpravy hodnot v provozní oblasti

III. Ostatní provozní výnosy

F. Ostatní provozní náklady 2

* Provozní výsledek hospodaření -128 -175

IV. Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 36 253

G. Náklady vynaložené na prodané podíly

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 188

J. Nákladové úroky a podobné náklady 2 8

VII. Ostatní finanční výnosy

K. Ostatní finanční náklady 1 5

* Finanční výsledek hospodaření -3 36 428

** Výsledek hospodaření před zdaněním -131 36 253

L. Daň z příjmů

** Výsledek hospodaření po zdanění -131 36 253

*** Výsledek hospod. za úč. období -131 36 253

* Čistý obrat za účetní období 36 441
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Ekonomická část:  
společnost K2 atmitec s.r.o.

Příloha II.
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Základní údaje o společnosti
K2 atmitec s.r.o.

Sídlo: Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2013 IČ: 42767717

DIČ: CZ42767717

Datum vzniku: 5. 12. 1991

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1137948761/0100

Telefon: +420 595 135 111

Fax: +420 596 134 567

Internet: www.k2.cz

E-mail: k2@k2.cz

Hlavní činnost: Vývoj, implementace a servis IS K2.

Společník Podíl na základním kapitálu (%) Vklad (Kč)

K2 CAPITAL SE 100 % 11 200 000

Management společnosti a statutární orgány
Jednatel Ing. Petr Schaffartzik

Jednatel Ing. Pavel Motan 
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Organizační schéma společnosti platné k 31.12.2019

valná hromada
společníků

jednatelé společnosti

ředitel společnosti

technický ředitel

projektový
manažer hw

oddělení 
obchod (ředitel)

vedoucí obchodního 
oddělení K2

koordinátor
zakaznické sítě K2

koordinátor
partnerské sítě K2

produktový 
specialista K2

marketingový
manažer

marketingový
specialista

marketingový
koordinátor

obsahový
specialista

ekonomické 
oddělení (ředitel)

hlavní účetnívedoucí oddělení 

účetnísystémový specialista

metodik 
účetníctví a daní

technik

personální 
a mzdová účetní

koordinátor HW

oddělení SI (ředitel)

projektový manažer

senior konzultant

koordinátor

konzultant

asistent konzultanta

oddělení vývoj
(ředitel)

manažer vývoje

UX/UI designer

programátor

programátor analytik

analytik

specialista
produktové podpory

výkonný ředitel řízení IMS (ředitel)

sekretariát
(asistentka)

manažer IMS interní auditor 

bezpečnostní ředitel

bezpečnostní 
manažer

Peněžní tok

Peněžní tok (v tis. Kč) 2017 2018 2019

**  Peněžní tok z provozní činnosti 42 294 28 694 26 191

**  Peněžní tok z investiční činnosti -34 740 -1 422 -7 524

**  Peněžní tok z finanční činnosti 12 327 -22 725 -32 344
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Osoby s více než 20% podílem na ZK (+ výše vkladu v %)

 › K2 CAPITAL SE 100,00 %

V prosinci 2018 byl rozhodnutím valné hromady obchodní společnosti K2 CAPITAL SE schválen projekt 
přeměny – Projekt rozdělení odštěpením sloučením, na jehož základě došlo s účinností dnem 1. ledna 
2019 k převodu části majetku společnosti K2 atmitec s.r.o. na nástupnické společnosti K2 Software s.r.o., 
IČO 07613539, K2 Assets s.r.o., IČO 07613822 a K2 CAPITAL SE, IČO 07360410.

Rozvaha (v tis. Kč)
2018 Odštěpení Zahajovací rozvaha 

1. 1. 2019
2019

 Aktiva celkem 220 563 83 664 136 899 133 992

A Pohledávky za upsaný zákl. kapitál

B Stálá aktiva 111 355 83 664 27 691 23 063

B.I. dl. nehmotný majetek 1 175 1 175 1 556

B.II. dl. hmotný majetek 77 991 50 300 27 691 21 507

B.III. dl. finanční majetek 32 189 32 189

B.III.1 z toho: podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 32 189 32 189

C Oběžná aktiva 108 479 108 479 108 506

C.I. zásoby 1 824 1 824 1 761

C.II. pohledávky 46 718 46 718 60 485

C.III. krátkodobý finanční majetek

C.IV. peněžní prostředky 59 937 59 937 46 260

D.I. Časové rozlišení aktiv 729 729 2 423

2018 Odštěpení Zahajovací rozvaha 
1. 1. 2019

2019

 Pasiva celkem 220 563 83 664 136 899 133 992

A Vlastní kapitál 169 880 82 119 87 761 84 366

A.I. základní kapitál 11 200 11 200 11 200

z toho zákl. kapitál zapsaný v OR 11 200 11 200 11 200

A.II. ážio a kapitálové fondy 29 687 29 737 -50

A.III. fondy ze zisku 160 160 160

A.IV. výsledek hospodaření minulých let 110 692 52 382 76 451 51 451

A.V. výsledek hospod. běž. účet. období 18 141 21 555

B + C Cizí zdroje 49 931 1 545 48 386 49 021

B rezervy

C závazky 49 931 1 545 48 386 49 021

C.I. dlouhodobé závazky 10 428 1 545 8 883 711

C.II. krátkodobé závazky 39 503 39 503 48 310

D Časové rozlišení pasiv 752 752 605
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

2017 2018 2019

I + II Tržby za prodej výrobků a služeb  226 376    223 043 275 842

I. z toho: tržby za prodej vl. výr., služeb  191 183    185 130 234 157

II.             tržby za prodej zboží  35 193    37 913 41 685

A. Výkonová spotřeba  132 017    113 266 157 800

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti  -217    151 -28

C. Aktivace     -1 202

D. Osobní náklady  65 432    73 791 78 770

E Úpravy hodnot v provozní oblasti  6 108    15 935 11 121

III. Ostatní provozní výnosy  7 995    3 719 1 897

F. Ostatní provozní náklady  3 501    3 707 3 154

* Provozní výsledek hospodaření  27 530    21 114 26 922

IV. Výnosy z dlouhodobého fin. majetku  2 715    1 827

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 50

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy  110    335 840

J. Nákladové úroky a podobné náklady  67    129 3

VII. Ostatní finanční výnosy  143    85 127

K. Ostatní finanční náklady  456    410 408

* Finanční výsledek hospodaření  2 445    1 708 506

** Výsledek hospodaření před zdaněním  29 975    22 822 27 428

L. Daň z příjmů  5 759    4 681 5 873

** Výsledek hospodaření po zdanění  24 216    18 141 21 555

*** Výsledek hospod. za úč. období  24 216    18 141 21 555

* Čistý obrat za účetní období  237 339    229 009 278 706



Ekonomická část:  
společnost K2 connect solution s.r.o.

Příloha III.
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Základní údaje o společnosti
K2 connect solution s.r.o.

Sídlo: Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29698 IČ: 27787966

DIČ: CZ27787966

Datum vzniku: 29. 12. 2006

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-2716230257/0100

Telefon: +420 595 135 111

Fax: +420 596 134 567

Internet: www.k2.cz

E-mail: k2@k2.cz

Hlavní činnost: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, Zpracování dat, služby 
databank, správa sítí.

Společník Podíl na základním kapitálu (%) Vklad (Kč)

K2 CAPITAL SE 100 % 200 000

Management společnosti a statutární orgán
Jednatel Mgr. Marek Kučera, MBA

Organizační schéma společnosti platné k 31.12.2019

jednatel společnosti 
K2 connect

systémový  
specialista

technik - údržba

technický ředitel

bezpečnostní 
manažer

metrolog

systémový  
specialista

koordinátor 
Hardware

vedoucí 
Windows

vedoucí 
Infrastruktura

pobočka Praha 
systémový 
specialista

bezpečnostní ředitel

Peněžní tok

Peněžní tok (v tis. Kč) 2018 2019

**  Peněžní tok z provozní činnosti 9 016 16 321

**  Peněžní tok z investiční činnosti -922 0

**  Peněžní tok z finanční činnosti -6 -9 997
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Osoby s více než 20% podílem na ZK (+ výše vkladu v %)

 › K2 CAPITAL SE 100,00 %

Na základě projektu přeměny s účinností dnem 1. 1. 2019 přešla část jmění společnosti K2 atmitec s.r.o, 
se sídlem Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 42767717, na společnost K2 CAPITAL SE, se 
sídlem Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 07360410. Součástí převáděného jmění byla i 100% 
majetková účast na společnosti K2 connect solution s.r.o.

Rozvaha (v tis. Kč)
2017 2018 2019

 Aktiva celkem 34 218 45 285 56 934

A Pohledávky za upsaný zákl. kapitál

B Stálá aktiva 1 687 1 169 228

B.I. dl. nehmotný majetek

B.II. dl. hmotný majetek 1 687 1 169 228

B.III. dl. finanční majetek

B.III.1 z toho: podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

C Oběžná aktiva 32 110 43 489 56 153

C.I. zásoby 126 268 239

C.II. pohledávky 18 531 21 680 28 049

C.III. krátkodobý finanční majetek

C.IV. peněžní prostředky 13 453 21 541 27 865

D.I. Časové rozlišení aktiv 421 627 553

2017 2018 2019

 Pasiva celkem 34 218 45 285 56 934

A Vlastní kapitál 18 286 26 377 33 060

A.I. základní kapitál 200 200 200

z toho zákl. kapitál zapsaný v OR 200 200 200

A.II. ážio a kapitálové fondy

A.III. fondy ze zisku 20 20 20

A.IV. výsledek hospodaření minulých let 11 095 18 066 16 157

A.V. výsledek hospod. běž. účet. období 6 971 8 091 16 683

B + C Cizí zdroje 15 932 18 906 23 846

B rezervy

C závazky 15 932 18 906 23 846

C.I. dlouhodobé závazky

C.II. krátkodobé závazky 15 932 18 906 23 846

D Časové rozlišení pasiv 2 28
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

2017 2018 2019

I + II Tržby za prodej výrobků a služeb 86 586 101 800 101 557

I. z toho: tržby za prodej vl. výr., služeb 84 329 95 573 97 471

II.             tržby za prodej zboží 2 257 6 227 4 086

A. Výkonová spotřeba 55 689 54 912 39 687

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti

C. Aktivace

D. Osobní náklady 27 654 37 990 40 063

E Úpravy hodnot v provozní oblasti 851 1 646 858

III. Ostatní provozní výnosy 12 211 7 069 458

F. Ostatní provozní náklady 5 815 4 181 859

* Provozní výsledek hospodaření 8 788 10 140 20 548

IV. Výnosy z dlouhodobého fin. majetku

G. Náklady vynaložené na prodané podíly

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 26 78 296

J. Nákladové úroky a podobné náklady 7 13

VII. Ostatní finanční výnosy 1 5 2

K. Ostatní finanční náklady 120 73 59

* Finanční výsledek hospodaření -100 -3 239

** Výsledek hospodaření před zdaněním 8 688 10 137 20 787

L. Daň z příjmů 1 717 2 046 4 104

** Výsledek hospodaření po zdanění 6 971 8 091 16 683

*** Výsledek hospod. za úč. období 6 971 8 091 16 683

* Čistý obrat za účetní období 98 824 108 952 102 313



Ekonomická část:  
konsolidovaná skupina K2

Příloha IV.
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Základní východiska

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví  
a Českých účetních standardů pro podnikatele ve znění platném pro r. 2019.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 je první konsolidovanou závěrkou společnosti K2 CAPITAL SE.

Konsolidační celek

Konsolidační celek tvoří mateřská společnost a dceřiné společnosti, v nichž mateřská společnost uplatňuje 
přímo rozhodující vliv. Společnost zahrnuje do konsolidačního celku všechny své dceřiné společnosti.

Konsolidace účetních závěrek společností zařazených do konsolidačního celku byla provedena na základě 
podkladů poskytnutých jednotlivými společnostmi ve formě konsolidačních dotazníků a písemností, jejichž 
součástí byly i individuální účetní závěrky konsolidujících společností sestavené k 31. 12. 2019. Mateřská 
společnost K2 CAPITAL SE a dceřiné společnosti K2 atmitec s.r.o. a K2 connect solution s.r.o. podléhají 
povinnému auditu. 

Do konsolidace podle českých účetních standardů tedy vstupují a konsolidační celek v roce 2019 tvoří spolu  
s mateřskou společností K2 CAPITAL SE podniky uvedené v následující tabulce:

Název podniku
(v tis.Kč)

Vlastní kapitál 
(v tis.Kč)

Základní kapitál 
(v tis.Kč)

VH roku 2018 
(v tis.Kč)

Pořizovací 
cena (v tis.Kč)

Vlast. (majet.) 
podíl 

%  
kontr.

K2 CAPITAL SE 167 966 111 986 36 253 X X X

Mateřský podnik 167 966 111 986 36 253 X X X

K2 Assets s.r.o. 49 997 200 1 056 200 100,00 % 100,00 %

K2 Software s.r.o. 6 356 200 4 995 200 100,00 % 100,00 %

K2 atmitec s.r.o. 84 366 11 200 21 555 160 000 100,00 % 100,00 %

K2 connect solution s.r.o. 33 060 200 16 683 200 100,00 % 100,00 %

K2 atmitec Pardubice s.r.o. 1 617 200 668 150 75,00 % 75,00 %

K2 atmitec Pelhřimov s.r.o. 2 098 200 564 1.145 87,50 % 87,50 %

K2 atmitec Slovensko s.r.o. 2 989 169 951 756 100,00 % 100,00 %

Factory of Information 

Technologies s.r.o.
441 200 0 200 100,00 % 100,00 %

Dceřiné podniky celkem 180 924 12 569 46 472 162 851 X X
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Rozvaha (v tis. Kč)
2018 2019

 Aktiva celkem 375 716 404 630

A. Pohledávky za upsaný zákl. kapitál

B. Stálá aktiva 223 205 208 460

B.I. dl. nehmotný majetek 1 175 2 190

B.II. dl. hmotný majetek 80 670 72 350

B.III. dl. finanční majetek

B.III.1 z toho: podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

B.IV. Kladný / záporný konsolidační rozdíl 141 360 133 920

C. Oběžná aktiva 151 634 193 592

C.I. zásoby 2 147 2 212

C.II. pohledávky 60 942 71 305

C.III. krátkodobý finanční majetek

C.IV. peněžní prostředky 88 545 120 075

D. Časové rozlišení aktiv 877 2 578

2018 2019

 Pasiva celkem 375 716 404 630

A. Vlastní kapitál 263 056 301 853

A.I. základní kapitál 111 986 111 986

A.II. ážio a kapitálové fondy -50 52 382

A.III. fondy ze zisku 232 232

A.IV. výsledek hospodaření minulých let 132 830 98 480

A.V. výsledek hospod. běž. účet. období 18 058 38 773

B + C Cizí zdroje 111 898 102 017

B. rezervy 142 80

C. závazky 111 756 101 937

C.1 dlouhodobé závazky 59 209 46 274

C.2 krátkodobé závazky 52 547 55 663

D. Časové rozlišení pasiv 214 93

E. Menšinový vlastní kapitál 548 667
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

2018 2019

I. + II. Tržby za prodej výrobků, služeb a zboží 310 578 323 964

I. z toho: tržby za prodej vl. výr. a služeb 275 181 286 565

II.            tržby za prodej zboží 35 397 37 399

A. Výkonová spotřeba 134 961 116 226

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 151 -28

C. Aktivace -1 202

D. Osobní náklady 126 064 133 702

E Úpravy hodnot v provozní oblasti 18 260 14 714

III. Ostatní provozní výnosy 10 965 2 708

F. Ostatní provozní náklady 8 239 4 457

* Konsolidovaný provoz. výsledek hospodař. 35 070 57 601

IV. Výnosy z dlouhodobého fin. majetku

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 50

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 410 1 316

J. Nákladové úroky a podobné náklady 168 25

VII. Ostatní finanční výnosy 76 142

K. Ostatní finanční náklady 528 570

* Konsolidovaný finanční výsledek hospod. -210 813

** Konsolidovaný výsledek hospod. před zdaněním 34 860 58 414

L. Daň z příjmů 7 555 11 963

** Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění 27 305 46 451

*** Konsolidovaný výsledek hospod. za úč .období 27 305 46 451

* Čistý obrat za účetní období 322 029 328 130

VIII. Zúčtování záporného konsolid. rozdílu

N. Zúčtování kladného konsolid. rozdílu 8 995 7 440

**** Menšinové podíly na výsledku hospodaření 252 238

***** Konsolidovaný výsledek hospodaření za úč. období bez menšinových podílů 18 058 38 773



Zpráva o vztazích  
a zpráva auditora

Příloha V.
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KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI 
OSOBAMI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2019

1. Vymezení osob:

a. Ovládající osoba:
Ing. Luděk Vydra, místopředseda představenstva, obchodní podíl 42 %

Ovládaná společnost: 
K2 CAPITAL SE, IČO 07360410, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00

b. Soupis smluv včetně obchodních uzavřených v účetním období 2019 mezi ovládanou  
 a ovládajícími osobami

Mezi ovládající osobou a ovládanou společností nebyly v účetním období r. 2019 uzavřeny 
žádné smlouvy.

c. Pohledávky vůči ovládající osobě
K 31. 12. 2019 neměla ovládaná společnost K2 CAPITAL SE žádnou pohledávku za ovládající 
osobou.

d. Jiné právní úkony učiněné ovládanou osobou v zájmu osoby ovládající
V účetním období 2019 nebyly takové právní úkony učiněny.

e. Opatření ovládané osoby učiněná v zájmu nebo na popud osoby ovládající
V účetním období 2019 nebyla žádná taková opatření učiněna.

f. Přehled o transakcích mezi ovládanou a ovládající osobou
Mezi ovládanou a ovládající osobou neproběhly v účetním období 2019 žádné transakce.

g. Společnosti nevznikla žádná újma z jednání ovládající osoby ani následkem smluv, které 
 uzavřela s propojenými osobami.

2. Vymezení osob

a. Ovládající osoba:
K2 CAPITAL SE, IČO 07360410, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, vlastník 
obchodního podílu ve výši 100 % 

Ovládaná společnost: 
K2 connect solution s.r.o., IČO 27787966, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz,  
PSČ 702 00

b. Ostatní ovládané společnosti
K2 atmitec s.r.o. 
K2 Assets s.r.o.
K2 Software s.r.o.
K2 atmitec Pardubice s.r.o.
K2 atmitec Pelhřimov s.r.o.
Factory of Information Technologies s.r.o.
K2 atmitec Slovensko s.r.o.
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c. Soupis smluv včetně obchodních uzavřených v účetním období 2019 mezi ovládanou  
 a ovládajícími osobami

Mezi ovládající osobou a ovládanou společností nebyla v účetním období r. 2019 uzavřena žádná 
smlouva.

Mezi ovládanou společností K2 connect solution s.r.o. a dalšími ovládanými společnostmi  
K2 atmitec s.r.o., K2 Software s.r.o., K2 Assets s.r.o., K2 Pardubice s.r.o., K2 Pelhřimov s.r.o.,  
K2 atmitec Slovensko s.r.o. a Factory of Information Technologies s.r.o. byly uzavírány smlouvy 
na bázi běžných obchodních vztahů, zajišťující potřebnou kooperaci a poskytování nezbytných 
služeb.

d. Pohledávky vůči ovládající osobě
K 31. 12. 2019 neměla měla ovládaná společnost žádnou pohledávku za ovládající osobou  
K2 CAPITAL SE. 

e. Jiné právní úkony učiněné ovládanou osobou v zájmu osoby ovládající
V účetním období 2019 nebyly takové právní úkony učiněny.

f. Opatření ovládané osoby učiněná v zájmu nebo na popud osoby ovládající
V účetním období 2019 nebyla žádná taková opatření učiněna.

g. Přehled o transakcích mezi ovládanou a ovládající osobou
Na základě rozhodnutí valné hromady jediného společníka obchodní společnosti K2 connect 
solution s.r.o. konané v sídle společnosti dne 24. června 2019, která schválila účetní závěrku  
za r. 2018 a rozhodla o rozdělení zisku, byl ovládající společnosti vyplacen podíl na zisku v celkové 
výši 10 mil. Kč.

h. Společnosti nevznikla žádná újma z jednání ovládající osoby ani následkem smluv, které  
 uzavřela s propojenými osobami. 

3. Vymezení osob

a. Ovládající osoba:
K2 CAPITAL SE, IČO 07360410, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, vlastník 
obchodního podílu ve výši 100 % 

Ovládaná společnost: 
K2 atmitec s.r.o., IČO 42767717, se sídlem Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00

b. Ostatní ovládané společnosti: 
K2 connect solution s.r.o. 
K2 Assets s.r.o.  
K2 Software s.r.o.
K2 atmitec Pardubice s.r.o.
K2 atmitec Pelhřimov s.r.o.
Factory of Information Technologies s.r.o.
K2 atmitec Slovensko s.r.o.

4. Soupis smluv včetně obchodních uzavřených v účetním období 2019 mezi ovládanou  
a ovládajícími osobami:

a. Mezi ovládající osobou a ovládanou společností byla v účetním období r. 2019 uzavřena 
 mandátní smlouva o vedení účetnictví. 



47

b. Mezi ovládanou společností K2 atmitec s.r.o. a dalšími ovládanými společnostmi K2 connect  
 solution s.r.o., K2 Software s.r.o., K2 Assets s.r.o., K2 Pardubice s.r.o., K2 Pelhřimov s.r.o.,  
 K2 atmitec Slovensko s.r.o. a Factory of Information Technologies s.r.o. byly uzavírány smlouvy  
 na bázi běžných obchodních vztahů, zajišťující potřebnou kooperaci a poskytování nezbytných 
 služeb.

5. Pohledávky vůči ovládající osobě
K 31. 12. 2019 neměla měla ovládaná společnost žádnou pohledávku za ovládající osobou  
K2 CAPITAL SE. 

6. Jiné právní úkony učiněné ovládanou osobou v zájmu osoby ovládající
V účetním období 2019 nebyly takové právní úkony učiněny.

7. Opatření ovládané osoby učiněná v zájmu nebo na popud osoby ovládající
V účetním období 2019 nebyla žádná taková opatření učiněna.

8. Přehled o transakcích mezi ovládanou a ovládající osobou
Na základě rozhodnutí valné hromady jediného společníka obchodní společnosti K2 atmitec s.r.o. 
konané v sídle společnosti dne 24. června 2019, která schválila závěrku za r. 2018 a rozdělení zisku,  
byl ovládající společnosti vyplacen podíl na zisku za r. 2018 v celkové výši 25  mil. Kč.

9. Společnosti nevznikla žádná újma z jednání ovládající osoby ani následkem smluv, které uzavřela  
s propojenými osobami. 

V Ostravě dne 28. 3. 2020

K2 CAPITAL SE K2 CAPITAL SE
Ing. Petr Schaffartzik Ing. Luděk Vydra
předseda představenstva místopředseda představenstva
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Děkujeme všem obchodním partnerům za přízeň v roce 2019 
a budeme se těšit na spolupráci v letech příštích.



K2 CAPITAL SE

Koksární 1097/7, 702 00  Ostrava-Přívoz
tel.: +420 595 135 111 
k2@k2.cz
www.k2.cz


