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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 zku-
šenosti a nápady ze stovek úspěšných projektů. 
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 2020 je za námi. To, co jsme považovali za 
samozřejmé, najednou samozřejmé nebylo.  
Na jedné straně obavy a nejistota, na straně 
druhé příkazy, zákazy a omezování svobod. Tato 
situace způsobila především v prvním pololetí 
roku krátkodobé zpomalení našich obchodních i 
konzultačních aktivit. K výraznému oživení došlo 
s příchodem druhé poloviny roku, kdy se ukázalo,  
že z dlouhodobé perspektivy nelze investice  
a rozvoj v oblasti IT brzdit, ale je nutné je naopak 
urychlit. 

Napříč společnostmi skupiny K2 jsme v obratech 
zaznamenali ve srovnání s rokem 2019 pokles. 
Konsolidovaný obrat skupiny se zastavil na hod-
notě 308 mil. Kč. Ziskovost se podařilo udržet  

na úrovni roku 2019 a dosáhnout konsolido-
vaného zisku přes 40 mil. Kč. Ukazatel EBITDA 
překonal 72 mil. Kč.

Tato čísla dokazují, že omezení vyvolaná pande-
mií vnitřní chod našich firem ovlivnila jen mini-
málně. Naše firemní kultura postavená na odpo-
vědnosti každého jednotlivce zvládla bez potíží 
přechod na práci z domu. Orientace na klienty v 
segmentech výroby, velkoobchodu a e-commer-
ce bez úzké oborové specializace zajistila potřeb-
nou vnitřní stabilitu.

Jedním z klíčových principů definujících skupinu 
K2 je výchova vlastních manažerů. Nejnovějším 
příkladem je Helena Strachoňová, která se stala 

PETRA  
SCHAFFARTZIKA

ÚVODNÍ SLOVO
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Uplynulý rok nám nabídl dostatek impulzů  
pro změnu. Až se rozhodnete dělat věci 

jinak, jsme tady pro Vás nejen jako obchodní 
partner, ale také jako zdroj inspirace, abyste 
i v dalších covidových nebo post-covidových 

letech byli ještě lepšími a úspěšnějšími 
firmami.

Vážení obchodní přátelé,  
děkuji Vám za Vaši přízeň.

Za K2 tým

Petr Schaffartzik, 
předseda představenstva K2 CAPITAL SE  

a generální ředitel K2 atmitec s.r.o.

novou ekonomickou ředitelkou. Helena svou 
pracovní kariéru ve skupině K2 začala v roce 
2004 na oddělení vývoje Informačního systému 
K2. Poté pracovala několik let na ekonomickém 
oddělení. Od konce roku 2020 budeme na její 
znalosti, zkušenosti a schopnosti spoléhat při 
ekonomickém řízení celé skupiny K2.

Rok 2020 neumožnil, abychom se setkávali 
osobně tak, jak jsme byli zvyklí. Proto jsme přesu-
nuli druhý ročník konference „IDEA FACTORY“ do 
online prostředí. V živém vysílání jsme IT manaže-
rům předali důležité tipy a postupy, které jim po-
mohou v každodenní práci a v úvahách o dalším 
rozvoji Informačního systému K2 v jejich firmách.

Nejvýznamnější událost roku, konference K2 
v brněnském divadle Reduta, se v roce 2020 
neuskutečnila. Tato prestižní společenská událost 
v podobě osobního setkání majitelů a ředitelů  
firem v prostředí divadla není bez zásadních 
kompromisů do neosobní podoby virtuálního 
světa přenositelná.

Kompromisy odmítáme nejen v případě K2 kon-
ference. Neslevili jsme v nárocích na každoroční 
inovace v Informačním systému K2. Proto jsme 
také v plánovaném termínu v listopadu 2020 
uvolnili jeho novou verzi, které jsme vybrali jméno 
K2 gaia. V podobě krátkých videí postupně do-
plňovaných webináři jsme stávající i potenciální 
obchodní partnery seznámili s klíčovými výho-
dami nové verze. Já osobně považuji za nejvý-
znamnější novinku verze K2 gaia systém pro 
správu dokumentů (DMS), který zásadně přispěje 
k rychlejší digitalizaci Vašich organizací.

Rok 2020 dal firmám dostatek času adaptovat 
se na nové podmínky. Čelit změnám na trhu i 
nevypočitatelnosti dalšího vývoje pandemické 
situace a následným ekonomickým dopadům 
znamená měnit zažité postupy, pravidla, zvyk-
losti. Těší nás, že v oblasti IT se na nás v těchto 
změnách můžete plně spolehnout – od cloudo-
vých technologií až po konsolidované ekonomic-
ké výsledky, od jednoduchých interních procesů 
až po internetové portály a e-shopy.



6

OBSAH

0

1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

6.1

6.2

4

5

6

14

27

14

26

14

25

3

15

4

15

8

15

12

15

14

16

14

19

Skupina firem K2

Úvodní slovo Petra Schaffartzika

Vybrané ekonomické a personální ukazatele

Představení skupiny K2

K2 CAPITAL SE

K2 Assets s.r.o.

K2 Software s.r.o.

K2 atmitec s.r.o.

K2 connect solution s.r.o.

K2 atmitec Pardubice s.r.o.

K2 atmitec Pelhřimov s.r.o.

K2 atmitec Slovensko s.r.o. 

Factory of Information Technologies s.r.o. 

Značka K2

K2 gaia

Významné projekty roku 2020

VIDRA a spol. s.r.o.

Solarity s.r.o.



7

E-shopy 

JIC, zájmové sdružení právnických osob

OKD, a.s.

Účast na K2 akcích v roce 2020

Garance bezpečí a kvality

ISO 9001

ISO 27001

Certifikace a ocenění

Příloha I.

Ekonomická část: společnost K2 CAPITAL SE

Příloha II.

Ekonomická část: společnost K2 atmitec s.r.o.

Příloha III.

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

Příloha IV.

Ekonomická část: konsolidovaná skupina K2

Příloha V.

Zpráva o vztazích a zpráva auditora

6.3

6.4

6.5

7

8

8.1

8.2

8.3

37

36

35

59

28

43

29

30

49

31

34

54

35



8

VYBRANÉ  
EKONOMICKÉ  

A PERSONÁLNÍ  
UKAZATELE

2



9

Skupina K2 zaznamenala v roce 2020 pokles tržeb, který byl způsoben přede-
vším nejistotou a obavami z jarní vlny koronavirové pandemie. Ani při oživení ve 
druhé polovině roku se nepodařilo přesáhnout hodnotu 308 mil. Kč.

Jednou z nejdůležitějších součástí skupiny K2 jsou její lidé. Vážíme si toho, že se 
nám daří udržet kvalitní zaměstnance, a stávající týmy jsme dokonce schopni 
rozšiřovat. Svědčí o tom nárůst počtu zaměstnanců, který zaznamenává skupi-
na K2 již několikátým rokem po sobě, přičemž v roce 2020 byla pokořena hra-
nice 180 zaměstnanců skupiny K2. Ani v následujícím období nehodláme tento 
trend zvrátit. Do kvalitních lidí se nebojíme investovat, což se projevilo mimo jiné 
v nárůstu osobních nákladů.

Na pokles tržeb se napříč skupinou K2 podařilo zareagovat snížením externě 
nakupovaných služeb, díky čemuž skupina K2 nejenže udržela hospodářský 
výsledek na stejné úrovni jako v roce 2019, ale dokonce se jí podařilo překonat 
40milionovou hranici. Konsolidovaná EBITDA hodnoty roku 2019 však nedosáh-
la kvůli nižší hodnotě účetních odpisů ve srovnání s předchozím obdobím.
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Konsolidovaný výsledek hospodaření skupiny 
K2 za účetní období bez menšinových podílů  

(v tis. Kč)
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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.

Mapa struktury skupiny K2

K2 Software s.r.o. 
Vlastní kapitál 4,91 milionů Kč 
Základní kapitál 0,2 milionů Kč 

Obchodní podíl 100 %

K2 CAPITAL SE 
Vlastní kapitál 215,97 milionů Kč 

Základní kapitál 111,99 milionů Kč

K2 Assets s.r.o. 
Vlastní kapitál 49,62 milionů Kč 
Základní kapitál 0,2 milionů Kč 

Obchodní podíl 100 %

K2 atmitec s.r.o. 
Vlastní kapitál 96,76 milionů Kč 
Základní kapitál 11,2 milionů Kč 

Obchodní podíl 100 %

K2 atmitec Pelhřimov s.r.o. 
Vlastní kapitál 1,82 milionů Kč 
Základní kapitál 0,2 milionů Kč 

Obchodní podíl 87,5 %

K2 connect solution s.r.o. 
Vlastní kapitál 49,59 milionů Kč 
Základní kapitál 0,2 milionů Kč 
Vlastní majetkový podíl 100 %

K2 atmitec Pardubice s.r.o. 
Vlastní kapitál 1,52 milionů Kč 
Základní kapitál 0,2 milionů Kč 

Obchodní podíl 75 %

Factory of Information  
Technologies s.r.o. 

Vlastní kapitál 0,47 milionů Kč 
Základní kapitál 0,2 milionů Kč 

Obchodní podíl 100 %

K2 atmitec Slovensko s.r.o. 
Vlastní kapitál 2,62 milionů Kč 

Základní kapitál 0,17 milionů Kč 
Obchodní podíl 100 %
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ÚVODNÍ SLOVO

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 port-
folia obchodních podílů. Společnost v roce 2020 
vykázala výsledek hospodaření zisk ve výši 21,56 
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 2020 vykázala výsledek hos-
podaření zisk ve výši 0,63 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 2020 vykázala výsledek hos-
podaření zisk ve výši 3,51 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 imple-
mentaci a servisu Informačního systému K2. Spo-
lečnost v roce 2020 vykázala výsledek hospodaření  
zisk ve výši 25,89 mil. Kč při dosažených tržbách 
263,51 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 cen-
tra a doplňujících služeb IT. Společnost v roce 2020 
vykázala výsledek hospodaření za účetní období 
zisk 16,53 mil. Kč při dosažených tržbách  
94,30 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 imple-
mentaci a servisu Informačního systému K2. Spo-
lečnost v roce 2020 vykázala výsledek hospodaření 
zisk ve výši 0,46 mil. Kč při dosažených tržbách 
10,13 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 2020 vykázala výsledek 
hospodaření zisk ve výši 0,27 mil. Kč při dosažených 
tržbách 7,96 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 imple-
mentaci a servisu Informačního systému K2. Spo-
lečnost v roce 2020 vykázala výsledek hospodaření 
zisk ve výši 0,48 mil. Kč při dosažených tržbách  
15,95 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 
2020 vykázala výsledek hospodaření zisk ve výši  
30 tis. Kč při dosažených tržbách 121 tis. Kč.
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V době, kdy včerejší statusy na sociálních sítích jsou starší než loňské noviny 
a billboardy, bannery i PPC inzeráty na nás chrlí jedno marketingové klišé za 
druhým, jsou více než kdy jindy důležité dvě věci. Za prvé značka, která vás na 
trhu odlišuje a definuje. A za druhé lidé, kteří za ní stojí a dávají jí obsah. Zatímco 
text inzerátu totiž změníte na pár kliků, změnit značku vyžaduje dlouhé roky 
intenzivní práce. Proto se u nás na budování silné, inspirativní a úspěšné značky 
K2 dlouhodobě zaměřujeme, a to ve třech základních pilířích.

Sdílení know-how

Za téměř třicet let působení v oblasti firemního softwaru jsme nasbírali obrovské 
know-how. Víme, co pomohlo stovkám firem zlepšit jejich fungování i výsledky,  
a víme také, které nápady se ukázaly být jen cestou do slepé uličky.  
Toto know-how však nevyužíváme pouze při implementacích a rozvoji našich 
řešení u zákazníků, ale také v rámci pravidelných článků v oborových médiích  
či v rámci partnerství oborových veletrhů a konferencí.

V roce 2020 se naše články objevily jak v nejvýznamnějších IT magazínech (IT 
Systems či CIO BusinessWorld), tak i ve specializovaných časopisech věnujících se 
výrobě (Technický týdeník, M&M Průmyslové spektrum či Strojárstvo) a logistice 
(Systémy logistiky), včetně jejich webových portálů. Zároveň jsme byli i v nelehké 
době partnerem pěti významných oborových konferencí a veletrhů.

Televize K2

Již od roku 2014 zaznamenáváme všechny webináře, semináře a přednášky, 
které pro naše zákazníky připravujeme. Obrovské množství informací a zku-
šeností, které jim chceme předat, tak nemusí čerpat jen v danou chvíli a na 
daném místě, ale mohou se k nim dostat, kdykoli se jim to bude hodit nejvíce. 
Případně se k nim vrátit s odstupem času. Přesně ve chvíli, kdy je budou 
potřebovat. Všechna videa proto nahráváme na náš portál tv.k2.cz.

V roce 2020 jsme rozšířili kompletní videotéku o 52 nových videí a celkový počet 
videí na našem videoportálu K2 TV se zastavil na čísle 243.



18

Příběhy našich zákazníků

V neposlední řadě pak stojí značka K2 na příbězích našich zákazníků, protože 
právě jejich úspěchy jsou tou nejlepší pochvalou pro náš K2 tým na jedné straně 
a tou nejlepší a nejvěrohodnější zprávou pro trh na straně druhé. Právě proto 
úspěšnou implementací spolupráci nekončíme, ale naopak teprve začínáme. 
Právě proto na jejich příbězích stavíme obsah našeho prémiového magazínu 
Status. A také právě proto jsme se rozhodli na tvářích a slovech našich zákazníků 
postavit i naše vlastní marketingové kampaně.

Protože všechno, co děláme – od vývoje 

softwaru přes služby našich projektových  

i technických týmů až po obchod  

a marketing –, děláme s jedním velkým 

posláním. Chceme inspirovat svět kolem 

nás. Chceme, aby se společnosti, které se 

řadí mezi naše zákazníky nebo obchodní 

partnery, staly díky nám zase o kousek 

lepšími a úspěšnějšími firmami. A také, aby 

se totéž díky nim povedlo s každým dalším 

projektem i nám samotným.

MIROSLAV BÖHM
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K2 GAIA

5
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Největší novinkou, se kterou přichází letošní K2 gaia, je zcela nový 
systém správy dokumentů (známý také jako Document Manage-
ment System neboli DMS). Každý den ve firmách vznikají desítky do-
kumentů, které je potřeba archivovat, sdílet mezi uživateli, a hlavně 
hlídat oprávnění ke čtení a změnám.

To vše vám umožní nový modul DMS – s jehož pomocí se už doku-
menty nekrčí ve složkách někde na disku, ale jsou uloženy v data-
bázi. Každá změna dokumentu nebo manipulace s ním je evidována 
– vždy tak víte, kdo a kdy dokument upravil nebo kdo na něj nahlédl.

Pomocí K2 workflow můžete řídit zpracování jednotlivých doku-
mentů a fulltextovým hledáním lze dokumenty snadno vyhledávat 
i podle obsahu. Nepotřebné dokumenty máte možnost archivovat 
nebo přímo skartovat a pro aplikace třetích stran můžete dokumen-
ty zveřejnit pomocí K2 API. S K2 DMS dáte všem svým dokumentům 
řád.

1. 
Dejte svým  
dokumentům 
pevný řád

V roce 2020 vývojové oddělení, stejně jako všechny 

ostatní, výrazně ovlivnil koronavirus. Od března 

roku 2020 jsme všichni přešli na práci z domu  

a začali komunikovat přes aplikaci MS Teams. 

Jsem rád, že přechod do nového režimu byl 

bezproblémový. Vývojáři přistoupili k práci 

zodpovědně, což potvrzuje i skutečnost, že všechny 

novinky, které jsme si do nové verze naplánovali 

ještě před pandemií, jsme úspěšně dotáhli do konce. 

Vybral jsem 10 nejzajímavějších novinek,  

na které se mohou zákazníci těšit.
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2. 
Rychlejší  
a kvalitnější 
výsledky hledání 
v e-shopu

3. 
S webovou K2 
pracujte pohodlně, 
ať už jste kdekoliv

Ve verzi K2 gaia jsme vylepšili podporu vyhledávání na na-
šem e-shopovém řešení. Moderní technologie SmartSearch 
umožňuje efektivní a přesné vyhledávání, včetně skloňování 
slov. Výsledky jsou navíc řazeny podle relevance a lze v nich 
zobrazovat i výsledky nalezené v kategoriích, značkách nebo 
článcích.

Nové vyhledávání ocení také firmy využívající naše řešení pro 
B2B portály, ve kterých je často nutné vyhledávat kódy ob-
sahující speciální znaky. Ani ty nejsou pro K2 gaia problém.

U B2C e-shopu jsme v nové verzi zaměřili i na optimalizaci  
pro vyhledávače (SEO) v podobě virtuálních kategorií zboží 
nebo uživatelsky přívětivých URL adres.

Webový klient K2 získal ve verzi K2 gaia spoustu nových kom-
ponent pro snadnější práci s K2 přímo v prohlížeči. V tabulce lze 
jednoduše filtrovat pomocí sloupcových filtrů, pro lepší orientaci  
v ní si můžete definovat obarvování řádků. Editovat záznamy je 
možné přímo v tabulce pomocí řádkové editace. A pro rychlé vy-
hodnocení jsme přidali matematické operace, zjistit součet kon-
krétního sloupce je tak otázka jednoho kliku.

Pokud dojde při práci s webovou K2 k výpadku signálu (například  
z důvodu telefonního hovoru), systém po navázaní spojení auto-
maticky obnoví práci uživatele a ten může pokračovat v činnosti.

Nově je možné v K2 gaia vytisknout jakýkoliv doklad z mobilu nebo 
tabletu pomocí přímého tisku na bluetooth tiskárně.
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5. 
Maximální ochrana 
vašich dat

Data jsou v dnešní době často to nejcennější, co máte. V K2  

jsme si toho vědomi, a proto jsme významně zvýšili zabezpečení 

uživatelských účtů a přístupu do K2. Vaše hesla šifrujeme pomocí 

hashovacího mechanismu Blowfish, který dosud nebyl efektivně 

prolomen!

K2 gaia navíc nově představuje systém bezpečnostní politiky 

hesel, který správcům umožní definovat požadavky na sílu hesla  

pro jednotlivé uživatele. Jednoduše tak můžete každému účtu 

udělit oprávnění pro přístup z webu nebo nastavit dvoufaktorové 

ověření přihlášení, známé například z internetového bankovnictví.

6. 
Objednávejte  
na základě faktů

Otázky co, kdy, u koho a za kolik objednat, řeší pochopitelně 

každá firma. Ať už jde o podnik obchodní, nebo výrobní. Nová 

verze K2 gaia vám toto rozhodování ulehčí. U každého zboží 

nebo materiálu nově uvidíte také jeho prodeje a spotřebu  

v minulém období.

Systém K2 vám navíc nabídne také statistické vyhodnocení 

minulých dodávek, čímž získáte přehled o tom, nakolik se na 

daného obchodního partnera můžete spolehnout. Díky tomu 

zvládnete lépe plánovat vlastní zásobování a v každém oka-

mžiku máte přehled nejen o tom, co máte na skladě, ale  

i o tom, co a kdy budete potřebovat objednat.

Pro člověka je přirozené vidět termíny v kalendáři. Tak proč 

si v něm nezobrazit i doklady přímo v informačním systé-

mu? V kalendáři ve verzi K2 gaia si můžete zobrazit libovolné 

doklady (jako třeba zakázky, faktury nebo aktivity). Pouhým 

kliknutím je můžete prohlížet nebo v přímo v kalendáři i měnit. 

Stačí doklad jednoduše přetáhnout myší na jiné datum a 

data na dokladu se sama přepíší.

4. 
Má doklad termín?
Zobrazte si ho 
v kalendáři
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8. 
Jednoduché 
porovnání kalkulací 
přímo v K2

Nejen výrobní firmy ocení jednoduchou a intuitivní funkci 

kalkulací. Ta vám umožňuje v různých fázích obchodu vytvá-

řet kalkulace s rozdílnou podrobností, avšak se stále stejnou 

strukturou. Díky tomu lze kalkulace v průběhu času mezi 

sebou jednoduše porovnávat a vyhodnocovat tak celý vý-

robní proces z pohledu dodržení rozpočtu. Informační systém 

K2 vám pomůže vyřešit nabídkovou kalkulaci, předvýrobní 

kalkulaci pro uzavření kupní smlouvy i plánovanou výrobní 

kalkulaci, a to vše porovnat se skutečnou spotřebou a odvo-

dem výroby.

7. 
Udržujte vaše stroje 
v perfektní kondici

Dejte sbohem vytištěným tabulkám a poznámkám psaným fixou 

na zadní stranu vašich výrobních strojů. Začněte místo toho evido-

vat veškerou údržbu a pravidelný i akutní servis přímo v Informač-

ním systému K2. Nový modul Servis a údržba za vás pohlídá termí-

ny všech garančních prohlídek i pravidelných servisních úkonů.

A nejen to! Jeho prostřednictvím budete mít pod kontrolou i zaří-

zení, která servisujete u Vašich zákazníků. Servisní technik má vždy 

aktuální přehled o konkrétním výrobku, jeho součástkách i pro-

běhlých servisech. Nebo si naopak vy můžete jednoduše vyžádat 

opravu vlastního zařízení u externí firmy.
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K2 gaia s sebou přináší nový modul Majetku vytvořený podle 
současného standardu modulů v Informačním systému K2. Spo-
lečně s tímto modulem přinášíme celou řadu funkcí a novinek. Mezi 
ty nejzajímavější jednoznačně patří možnost provádění inventari-
zace majetku. K dispozici jsou doklady inventury, soupisové listy a 
funkce pro zpracování inventurních rozdílů. Díky novému modulu 
Majetku tak fyzické inventury zvládnete rychleji a efektivněji.

9. 
Inventury majetku 
zvládnete levou 
zadní

10. 
Expanze do zahraničí 
snadno a rychle

K2 gaia je „Unicode ready“. Díky tomu si poradí s jakýmkoliv 
známým písmem. Nabízejte své zboží na e-shopu v mateřském 
jazyce svých zákazníků. To vám zjednodušuje cestu na některé 
zajímavé světové trhy, ať už jde o Rusko, Čínu, Japonsko nebo 
Tchaj-wan.

Rádi byste v zahraničí otevřeli svou novou pobočku? V takovém 
případě oceníte kompletní překlad Informačního systému 
K2 do angličtiny, a to včetně systémových polí a uživatelské 
dokumentace. Vaše pobočka může pracovat ve stejném systému, 
se stejnou logikou, procesy i daty jako vy.

TOMÁŠ  
SZKANDERA
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VÝZNAMNÉ  
PROJEKTY

6
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V roku 2020 sme podpísali zmluvu na implemen-
táciu nového informačného systému v spoločnosti 
VIDRA a spol. s. r. o.

Spoločnosť VIDRA pôsobí na trhu od roku 1993 a 
svojimi aktivitami sa zaradila medzi najdôležitejších 
výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok, 
dezinfekčných prostriedkov a laboratórnych po-
môcok na Slovensku. Hlavnými zákazníkmi spoloč-
nosti sú nemocnice, kliniky, oddelenia, distribučné 
spoločnosti, lekári, lekárne, výdajne zdravotníckych 
pomôcok, laboratóriá, agentúry domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti, domovy dôchodcov, pacients-
ke organizácie a zdravotnícke školy.

Popri distribúcii významnú časť sortimentu tvoria 
výrobky dodávané na trh pod vlastnou značkou 
VIDRA.

Všetky výrobky majú príslušné certifikácie a sú 
riadne registrované na Štátnom ústave pre kontrolu 
liečiv alebo na Centre pre chemické látky. 

Celú distribúciu zabezpečuje spoločnosť z centrál-
neho skladu, ktorý je umiestnený v sídle spoločnosti  
v Žiline. Koncom roku 2020 prebiehala a v roku 
2021 pokračuje v spoločnosti VIDRA implementácia 
K2. 

Medzi základné dôvody nasadenia nového infor-
mačného systému v spoločnosti bola snaha o zlep-
šenie a zefektívnenie všetkých procesov od logistiky 
až po procesné riadenie obchodu. Významným 
cieľom je zavedenie presnej evidencie zdravotníc-
keho materiálu a to využitím šarží a evidenciou 
umiestnenia. 

Implementácia Informačného systému K2 patrí, čo 
sa týka rozsahu, k zaujímavým a veľkým riešeniam 
nasadenia K2. V implementácii bude nasadených 
niekoľko e-shopov K2, bude využívaná webová K2 
a spoločnosť VIDRA bude patriť k prvým spoloč-
nostiam, ktoré budú používať nový modul  
v K2, a to modul DMS. V projekte je taktiež počítané 
so zavedením procesného riadenia, workflow,  
vo významných oblastiach riadenia firmy.  

Pri implementácii dcérskych spoločností bude 
využívaná výnimočná funkcionalita Informačného 
systému K2 a to možnosť evidovať viacero ekono-
mických subjektov v rámci jednej databázy,  
tzv. funkčnosť vlastných firiem.

Cieľom je zladiť všetky procesy spoločnosti do jed-
notného systému K2 a v maximálnej miere tak vyu-
žívať všetko, čo Informačný systém K2 poskytuje.

6.1  

Informačný systém K2  
pomáha s distribúciou zdravotných pomôcok

MICHAL 
POTREPČIAK
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Na začátku roku 2021 jsme spustili do ostrého  
provozu našeho nového zákazníka Solarity, s. r. o.,  
na jehož implementaci jsme pracovali převážnou 
část roku 2020. 

Společnost Solarity letos slaví 10 let na trhu  
v pozici distributora a velkoobchodního prodejce 
fotovoltaických systémů. Firma má aktivní pobočky 
v Praze, Budapešti, Kyjevě a Ammánu, působí ve 
30 zemích světa a jimi nainstalované solární panely 
aktuálně produkují 452 MW elektrické energie. 

Před přechodem na náš Informační systém K2 vy-
užívali nejnižší verzi informačního systému Pohoda  
a k tomu ve značné míře MS Excel pro sklad a evi-
denci poptávek. Dále používali samostatné řešení 
CRM a e-shopu. 

Vzhledem k jejich rychlému růstu se stávající řešení 
stalo nedostatečným zejména kvůli velké roztříš-
těnosti informací na různých místech, složitosti 
jejich zpracování a časové náročnosti pro celkovou 
obchodní činnost. 

Motivací přechodu bylo především sjednocení všech 
procesů do jednoho informačního systému, větší 
možnost funkcionalit, jeden dodavatel na vše a  
s tím související úspora času zaměstnanců při práci  
v informačním systému. 

Z toho důvodu jsme se společně se zástupci firmy 
rozhodli pro implementaci Informačního systému 
K2 prakticky do všech částí firmy, včetně využití 
našeho integrovaného e-shopu, webové K2 pro 
všechny obchodníky v terénu, a to nejen v rámci 
České republiky, ale i v zahraničí (Maďarsku, Ukraji-
ně, Jordánsku a Slovensku) a využití našeho  
K2 datového centra, které v privátním cloudu celé 
řešení hostuje.

6.2 

Informační systém K2  
pomáhá s energetikou budoucnosti

MARTIN  
HEJL
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6.3  

E-shopy

V roce 2020 jsme spustili  

do ostrého provozu dalších  

20 K2 e-shopů, přičemž  

většina využila jednu ze 4 standardních  

grafických šablon dodávaných s K2 e-shopem. 

Polovina implementací je B2C, tedy určena  

pro nákup zboží koncovými zákazníky, a druhá 

půlka je B2B, kdy je e-shop pro koncového 

zákazníka uzavřen. Nákupčí velkoodběratele 

musí provést registraci a následně je ověřen 

provozovatelem e-shopu.

Jako zajímavé B2C řešení jsem vybral e-shop digitální dílny FabLab provozované 
inovační agenturou JIC, který běží na adrese https://eshop.fablabbrno.cz/.  
Na tomto e-shopu je možné získat členství ve FabLabu, což umožní přístup k mo-
derním přístrojům a metodám inovace každému, kdo o ně má zájem. Na e-shopu  
si mohu rezervovat např. laserové řezačky, plotry, 3D tiskárny a současně si mohu 
nakoupit materiály potřebné k tomu, abych odešel se svým vlastním výrobkem. 
Součástí e-shopu je kromě grafiky na míru také napojení na externí rezervační sys-
tém. Jako zákazník vidím na e-shopu úroveň dosaženého členství, aktuální počet 
svých kreditů a mám možnost si prohlédnout doklady, například k automaticky 
strženým platbám za členství.
 
Z realizovaných B2B řešení je určitě zajímavý objednávací systém společnosti  
Aries, a. s., která prodává zdravotnické potřeby. Prostřednictvím B2B portálu 
mohou nakupovat lékárny i nemocnice a současně jej využívají obchodní zástup-
ci firmy k editaci údajů svých zákazníků, případně k založení nového zákazníka. 
E-shop běží na adrese https://b2bcz.aries.eu/ a má grafiku vytvořenou na míru 
firmě Aries. Zákazníci mohou velmi efektivně objednávat různé velikosti a barvy 
produktů formou tabulky, ve které vidí ve sloupcích barvu produktu, v řádcích je 
velikost, a pokud není konkrétní kombinace skladem, je v buňce vidět počet dnů 
do naskladnění. Vyplněním této tabulky si zákazník vloží do košíku jedním klikem 
všechny požadované produkty a může dokončit objednávku.

TOMÁŠ  
SZKANDERA
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6.4  

Implementace K2 
v inovační agentuře JIC

Tento v roce 2020 získaný klient je zajímavý 
především svým zaměřením na rozvoj podnikání 
v jihomoravském regionu. Předurčuje jej k tomu 
již struktura zřizovatelů, tedy Jihomoravský kraj, 
statutární město Brno, Vysoké učení technické  
v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova uni-
verzita v Brně a Veterinární univerzita Brno.  
Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o subjekt 
s vícezdrojovým financováním. Klíčovým poža-
davkem na informační systém bylo velmi složité 
rozpočtování projektů a sledování jejich čerpání. 
Pro splnění tohoto požadavku jsme využili skvě-
lou vlastnost systému K2 – strukturu 13 účetních 
dimenzí, které jsou dostupné nejen v účetnictví, 
ale prolínají se celou funkcionalitou systému K2.

Nasazením našeho řešení se nám podařilo inte-
grovat do systému K2 B2B portál a nahradit i 
stávající oddělenou intranetovou aplikaci sloužící 
pro jejich klienty k objednávání služeb, jako je 
pronájem laboratoří, sofistikovaných strojů nebo  
i pořízení materiálů k vývojovým účelům. Sou-
částí portálu je i napojení na správcovský systém 
členství a systém pro ovládání přístupu do labo-
ratoří. Členství lze pak přes uvedený portál jak 
založit, ukončit, tak i periodicky obnovovat, včet-

ně automatického stržení platby přes platební 
portál. Zájmové sdružení právnických osob JIC je 
řízeno celou řadou interních procesů, které jsou 
aktuálně implementovány přímo v K2 za pod-
pory modulu workflow. Pomocí řízených procesů 
v systému K2 například schvalují a připomínkují 
smlouvy, schvalují objednávky, faktury přijaté 
nebo třeba i evidují nepřítomnosti a schvalují 
dovolené. Tyto procesy obsluhují uživatelé jak z 
plného klienta K2, tak i přes webovou K2 nebo 
prostřednictvím schvalování procesů pomocí 
e-mailů.

V neposlední řadě byla předností systému K2  
i možnost vést v jedné aplikaci další 3 vlastní 
firmy. Uživatelé tak mohou sdílet řadu funkcí  
a číselníků v rámci jedné K2.

LADISLAV  
OBROVSKÝ
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Ve společnosti OKD, a. s., již několik let naše společnost K2 connect solution s.r.o. 
provozuje celou síťovou komunikační infrastrukturu, která obsahuje více než 500 
aktivních prvků. Základem této komunikační sítě je páteřní kruh, který zajišťuje re-
dundantní propojení všech lokalit do Datového centra K2, v němž jsou provozovány 
serverové IT technologie OKD, a. s. Právě tento kruh musel být v loňském roce zá-
sadním způsobem modernizován, protože jeho propustnost a stáří již byly zdrojem 
problémů na síťové úrovni. 

Vzhledem k rozloze území, na kterém je síť provozována, a potřebě OKD, a. s., mít 
vlastní dedikované sítě z pohledu garance dostupnosti a bezpečnosti, je páteřní 
kruh realizován pomocí bezdrátových technologií v licencovaných pásmech. Vzdá-
lenost jednotlivých spojů je pak od 3 do 17 kilometrů. S ohledem na tato specifika, 
požadovanou propustnost i přenosovou frekvenci jsme zvolili výměnu stávajících 
antén za nové o průměrech od 60 do 120 centimetrů. Pro páteřní spoje jsme použili 
osvědčené technologie společnosti Ericsson, u podružných koncových bodů jsme 
pak vybrali technologie firmy RACOM.

Přípravy celé výměny páteřního kruhu zabraly více než tři čtvrtě roku, a to přede-
vším z toho důvodu, že bylo zapotřebí vyřídit celou řadu legislativních povolení nejen  
u Českého telekomunikačního úřadu, ale také u Českého báňského úřadu. Samot-
né prvky této infrastruktury jsou totiž instalovány na těžebních věžích, které se řídí 
zvláštní legislativou. Příprava montáže pak zabrala další jeden měsíc. Samotná 
montáž a zařazení do provozu byly rozděleny do několika dní a probíhaly ve ztíže-
ných povětrnostních podmínkách ve výšce přes 60 metrů nad zemí. Přesto se našim 
technikům podařilo antény usadit s milimetrovou přesností, což je důležité právě  
s ohledem na využití jejich maximálního potenciálu. Páteřní kruh celé telekomunikač-
ní sítě by tak měl být pro potřeby společnosti OKD, a. s., minimálně v následujících 
10 letech plně dostačující.

6.5  

Modernizace bezdrátové telekomunikační sítě 
ve společnosti OKD

MARTIN  
SZTULA



AKCE PRO KLIENTY
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K2 webináře neboli krátká, přibližně 20minutová videa zaměřená 
vždy na jednu konkrétní novinku Informačního systému K2, 
zaznamenaly v roce 2020 výrazný posun, a to jak ve své četnosti – 
celkem jsme připravili 12 webinářů na ekonomická i IT témata – a 
technické kvalitě, tak především ze strany zájmu diváků. Alespoň 
jeden K2 webinář v tomto roce vidělo 780 diváků, převážně z řad 
našich klientů. Nejpopulárnějším tématem se stala kontingenční 
tabulka nad živými daty, což jen potvrzuje důležitost této patrně 
největší novinky ve verzi K2 luna. Záznamy K2 webinářů jsou volně  
k dispozici na naší K2 TV.

 K2 
webináře

K2  
účetní semináře

Na podzim jsme se jako už tradičně vydali do 5 měst po celém 
Česku, abychom se potkali s účetními používajícími Informační 
systém K2. Hlavním tématem přednášek, kterých se zhostila naše 
ekonomická expertka Jarmila Šarmanová společně s Petrou Sto-
klasovou a Petrem Bunčkem, byly novinky v aktuální verzi K2  
a užitečné tipy, které účetním mohou zjednodušit každodenní 
práci. Semináře se opět těšily velkému zájmu, ačkoliv se na něm na 
poslední chvíli lehce podepsala epidemiologická situace. Novinky 
i další zajímavé tipy z ekonomických modulů si nakonec vyslechlo 
131 účetních. Z brněnského semináře byl také pořízen záznam, 
který je pro všechny zájemce k dispozici na naší K2 TV. 



Naše konference K2 idea factory proběhla v roce 2020 už podruhé, 
přesto byl tento ročník jednou velkou premiérou. Kvůli situaci kolem 
pandemie koronaviru jsme – podobně jako spousta dalších – byli 
nuceni toto neformální setkání IT správců z řad našich klientů pře-
sunout do online prostoru. Při vymýšlení celého konceptu přímého 
přenosu jsme měli jedinou podmínku – nebýt jen jednou konferencí 
z mnoha, ale stejně jako v případě premiérového ročníku posunout 
hranici toho, co si lidé pod online konferencí představí. Proto jsme 
navázali spolupráci s televizí Polar a v ostravském rockovém klubu 
Garage na dva dny postavili profesionální televizní studio. 

K2 idea factory byla rámována tématem dějin rocku. A diváci,  
kterých nakonec bylo během přímého přenosu 184, se dočkali  
14 krátkých, čtyřminutových přenášek o novinkách, které obsahu-
je verze K2 luna, ať už šlo o analýzy nad živými daty, nový modul 
řízení financí nebo lepší ochranu dat v K2. Konference se setkala 
s velmi pozitivním ohlasem a ukázala nám možnosti i limity online 
prostředí. 

Konference  
K2 idea factory



GARANCE 
BEZPEČÍ A KVALITY
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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.

8.2  
ISO 27001
S ohledem na to, že poskytujeme naše služby zá–
kazníkům, u kterých je často kladen velký důraz  
na bezpečnost informací, stavíme naši 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 do-
stupnosti informací zákazníků jsou nedílnou součás-
tí našich procesů i obchodních smluv. Řízení bezpeč-
nosti důvěry informací proto podléhá specifikacím 
dle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.

8.1  
ISO 9001
Základním stavebním kamenem garace kvality  
při vývoji, implementaci a servisu Informačního 
systému K2 i všech poskytovaných služeb je 
systém managementu kvality odpovídající po-
žadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2016. 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.
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8.3  
Certifikace a ocenění
Vysokou úroveň námi poskytovaných služeb do-
kládají obdržené certikáty a ocenění jak na úrovni 
jednotlivých společností celé skupiny, tak na úrovni 
jednotlivých zaměstnanců.



EKONOMICKÁ  
ČÁST 

společnost K2 CAPITAL SE

 PŘÍLOHA 
I.
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AKCIONÁŘ

Ing. Luděk Vydra

Ing. Petr Schaffartzik

Ing. Pavel Motan

Mgr. Marek Kučera, MBA

Ing. Radim Toth

Celkem

PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU (%)

42,0 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

VKLAD (Kč)

47 034 288

16 238 028

16 238 028

16 238 028

16 238 028

111 986 400

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

MANAGEMENT A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Statutární orgán:

předseda představenstva  
místopředseda představenstva 

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady Ing. Pavel Motan
člen dozorčí rady Mgr. Marek Kučera, MBA
člen dozorčí rady Ing. Radim Toth

Ing. Petr Schaffartzik 
Ing. Luděk Vydra
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PENĚŽNÍ TOK (v tis. Kč)

** Peněžní tok z provozní činnosti

** Peněžní tok z investiční činnosti

** Peněžní tok z finanční činnosti

2020

21 626

0

-928

2019

40 420

0

-4 802

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI 
CAPITAL SE

PENĚŽNÍ TOK

řízení IMS (ředitel)

ředitel společnosti

výkonný ředitel



40

DCEŘINÉ PODNIKY

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

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

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

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

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

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

Factory of Information 
Technologies s.r.o. 

Koksární 1097/7, Ostrava

K2 atmitec Slovensko s.r.o. 
Obráncov mieru 354/32,  

Dubnica nad Váhom
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Ing. Luděk Vydra 42,00 %

OSOBY S VÍCE NEŽ 20% PODÍLEM NA ZK  
(+ výše vkladu v %)

ROZVAHA (v tis. Kč)
2018 2019 2020

 Aktiva celkem 170 349 215 985 263 128

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Stálá aktiva 170 252 180 258 206 703

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek

B.III. Dlouhodobý  finanční majetek 170 252 180 258 206 703

B.III.1. z toho: Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 170 252 180 258 206 703

C. Oběžná aktiva 97 35 727 56 425

C.I. Zásoby

C.II. Pohledávky 12 12

C.III. Krátkodobý finanční majetek

C.IV. Peněžní prostředky 97 35 715 56 413

D. Časové rozlišení aktiv

2018 2019 2020

 Pasiva celkem 170 349 215 985 263 128

A. Vlastní kapitál 121 707 167 966 215 969

A.I. Základní kapitál 111 986 111 986 111 986

z toho: Základní kapitál zapsaný v OR 111 986 111 986 111 986

A.II. Ážio a kapitálové fondy 9 852 19 858 46 304

A.III. Fondy ze zisku

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -131 36 122

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -131 36 253 21 557

B. + C. Cizí zdroje 48 642 48 019 47 159

B. Rezervy

C. Závazky 48 642 48 019 47 159

C.I. Dlouhodobé závazky 48 014 43 212 42 284

C.II. Krátkodobé závazky 628 4 807 4 875

D. Časové rozlišení pasiv
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
2018 2019 2020

I. + II. Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

I. z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

II.              Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba 126 175 176

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 -176

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 36 253 21 596

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 188 190

J. Nákladové úroky a podobné náklady 2 8

VII. Ostatní finanční výnosy

K. Ostatní finanční náklady  1    5 42

* Finanční výsledek hospodaření -3 36 428 21 744

** Výsledek hospodaření před zdaněním -131 36 253 21 568

L. Daň z příjmů 11

** Výsledek hospodaření po zdanění -131 36 253 21 557

*** Výsledek hospodaření za účetní období -131 36 441 21 557

* Čistý obrat za účetní období 36 441 21 786
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EKONOMICKÁ  
ČÁST 

společnost K2 atmitec s.r.o.

 PŘÍLOHA 
II.
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SPOLEČNÍK

K2 CAPITAL SE

PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU (%)

100 %

VKLAD (Kč)

11 200 000

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.

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Jednatel Ing. Petr Schaffartzik
Jednatel Ing. Pavel Motan



45

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI 
K2 atmitec s.r.o.

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 

jednatelé  
společnosti

ředitel společnosti

bezpečnostní ředitel

bezpečnostní 
manažer
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PENĚŽNÍ TOK (v tis. Kč)

** Peněžní tok z provozní činnosti

** Peněžní tok z investiční činnosti

** Peněžní tok z finanční činnosti

2020

32 813

-4 361

-13 514

2019

26 191

-7 524

-32 344

2018

28 694

-1 422

-22 725

PENĚŽNÍ TOK

K2 CAPITAL SE 100,00 %

OSOBY S VÍCE NEŽ 20% PODÍLEM NA ZK  
(+ výše vkladu v %)
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ROZVAHA (v tis. Kč)
2018 2019 2020

 Aktiva celkem 220 563 133 992 128 463

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Stálá aktiva 111 355 23 063 17 158

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 175 1 556 865

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 77 991 21 507 16 293

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 32 189

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

C. Oběžná aktiva 108 479 108 506 108 313

C.I. Zásoby 1 824 1 761 2 940

C.II. Pohledávky 46 718 60 485 44 175

C.III. Krátkodobý finanční majetek

C.IV. Peněžní prostředky 59 937 46 260 61 198

D. Časové rozlišení aktiv 729 2 423 2 992

2018 2019 2020

 Pasiva celkem 220 563 133 992 128 463

A. Vlastní kapitál 169 880 84 366 96 757

A.I. Základní kapitál 11 200 11 200 11 200

z toho: Základní kapitál zapsaný v OR 11 200 11 200 11 200

A.II. Ážio a kapitálové fondy 29 687

A.III. Fondy ze zisku 160 160 160

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 110 692 51 451 59 506

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 18 141 21 555 25 891

B. + C. Cizí zdroje 49 931 49 021 31 164

B. Rezervy

C. Závazky 49 931 49 021 31 164

C.I. Dlouhodobé závazky 10 428 711 128

C.II. Krátkodobé závazky 39 503 48 310 31 036

D. Časové rozlišení pasiv 752 605 542
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
2018 2019 2020

I. + II. Tržby za prodej výrobků, služeb a zboží 223 043 275 842 263 304

I. z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 185 130 234 157 229 575

II.              Tržby za prodej zboží 37 913 41 685 33 729

A. Výkonová spotřeba 113 266 157 800 137 651

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 151 -28 -1 349

C. Aktivace -1 202

D. Osobní náklady 73 791 78 770 83 192

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 15 935 11 121 10 637

III. Ostatní provozní výnosy 3 719 1 897 831

F. Ostatní provozní náklady 3 707 3 154 1 690

* Provozní výsledek hospodaření 21 114 26 922 32 314

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 1 827

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 50

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 335 840 346

J. Nákladové úroky a podobné náklady 129 3

VII. Ostatní finanční výnosy 85 127 482

K. Ostatní finanční náklady  410    408 680

* Finanční výsledek hospodaření 1 708 506 148

** Výsledek hospodaření před zdaněním 22 822 27 428 32 462

L. Daň z příjmů 4 681 5 873 6 571

** Výsledek hospodaření po zdanění 18 141 21 555 25 891

*** Výsledek hospodaření za účetní období 18 141 21 555 25 891

* Čistý obrat za účetní období 229 009 278 706 264 963
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EKONOMICKÁ  
ČÁST 

společnost K2 connect solution s.r.o.

 PŘÍLOHA 
III.
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SPOLEČNÍK

K2 CAPITAL SE

PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU (%)

100 %

VKLAD (Kč)

200 000

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.

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Jednatel Mgr. Marek Kučera, MBA
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI 
K2 connect solution s.r.o.

PENĚŽNÍ TOK (v tis. Kč)

** Peněžní tok z provozní činnosti

** Peněžní tok z investiční činnosti

** Peněžní tok z finanční činnosti

2020

20 709

0

-7

2019

16 321

0

-9 997

2019

9 016

-922

-6

PENĚŽNÍ TOK

K2 CAPITAL SE 100,00 %

OSOBY S VÍCE NEŽ 20% PODÍLEM NA ZK  
(+ výše vkladu v %)

jednatel společnosti

systémový  
specialista

technik - údržba

technický ředitel

bezpečnostní 
manažer

metrolog

systémový  
specialista

koordinátor 
Hardware

vedoucí 
Windows

vedoucí 
Infrastruktura

pobočka Praha 
systémový 
specialista

bezpečnostní ředitel
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ROZVAHA (v tis. Kč)
2018 2019 2020

 Aktiva celkem 45 285 56 934 70 200

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Stálá aktiva 1 169 228 9

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 169 228 9

B.III. Dlouhodobý finanční majetek

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

C. Oběžná aktiva 43 489 56 153 69 561

C.I. Zásoby 268 239 319

C.II. Pohledávky 21 680 28 049 20 675

C.III. Krátkodobý finanční majetek

C.IV. Peněžní prostředky 21 541 27 865 48 567

D. Časové rozlišení aktiv 627 553 630

2018 2019 2020

 Pasiva celkem 45 285 56 934 70 200

A. Vlastní kapitál 26 377 33 060 49 589

A.I. Základní kapitál 200 200 200

z toho: Základní 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 18 066 16 157 32 840

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 8 091 16 683 16 529

B. + C. Cizí zdroje 18 906 23 846 19 037

B. Rezervy

C. Závazky 18 906 23 846 19 037

C.I. Dlouhodobé závazky

C.II. Krátkodobé závazky 18 906 23 846 19 037

D. Časové rozlišení pasiv 2 28 1 574



53

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
2018 2019 2020

I. + II. Tržby za prodej výrobků, služeb a zboží 101 800 101 557 94 302

I. z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 95 573 97 471 86 390

II.              Tržby za prodej zboží 6 227 4 086 7 912

A. Výkonová spotřeba 54 912 39 687 30 298

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti

C. Aktivace

D. Osobní náklady 37 990 40 063 42 768

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 1 646 858 563

III. Ostatní provozní výnosy 7 069 458 779

F. Ostatní provozní náklady 4 181 859 1 070

* Provozní výsledek hospodaření 10 140 20 548 20 382

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 78 296 255

J. Nákladové úroky a podobné náklady 13 1 

VII. Ostatní finanční výnosy 5 2 11

K. Ostatní finanční náklady  73 59 60

* Finanční výsledek hospodaření -3 239 205

** Výsledek hospodaření před zdaněním 10 137 20 787 20 587

L. Daň z příjmů 2 046 4 104 4 058

** Výsledek hospodaření po zdanění 8 091 16 683 16 529

*** Výsledek hospodaření za účetní období 8 091 16 683 16 529

* Čistý obrat za účetní období 108 952 102 313 95 347
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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 ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších před-
pisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví a českých účetních standardů pro podnikatele ve znění platném  
pro r. 2020.

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 individuál-
ní účetní závěrky konsolidujících společností sestavené k 31. 12. 2020. Mateřská 
společnost K2 CAPITAL SE a dceřiné společnosti K2 atmitec s.r.o. a K2 connect 
solution s.r.o. podléhají povinnému auditu.
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Další nefinanční informace a události po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční 
zprávy. K dalším nefinančním skutečnostem lze za konsolidační celek uvést:

Název podniku
(údaje v tis. Kč)

Vlastní kapitál Základní kapitál HV roku 2020 Pořizovací cena
Vlast.  

(majet.) podíl 
%  kontr.

K2 CAPITAL SE 215 969 111 986 21 557 X X X

Mateřský podnik 215 969 111 986 21 557 X X X

K2 Assets s.r.o. 49 622 200 625 200 100,00 % 100,00 %

K2 Software s.r.o. 4 913 200 3 507 200 100,00 % 100,00 %

K2 atmitec s.r.o. 96 757 11 200 25 891 160 000 100,00 % 100,00 %

K2 connect solution s.r.o. 49 589 200 16 529 200 100,00 % 100,00 %

K2 atmitec Pardubice s.r.o. 1 524 200 457 150 75,00 % 75,00 %

K2 atmitec Pelhřimov s.r.o. 1 821 200 273 1 145 87,50 % 87,50 %

K2 atmitec Slovensko s.r.o. 2 615 174 481 756 100,00 % 100,00 %

Factory of Information 

Technologies s.r.o.
471 200 30 200 100,00 % 100,00 %

Dceřiné podniky celkem 207 312 12 574 47 793 162 851 X X

Do konsolidace podle českých účetních standardů tedy vstupují a konsolidační celek v roce 2020 tvoří  
spolu s mateřskou společností K2 CAPITAL SE podniky uvedené v následující tabulce:

• účetní jednotky konsolidačního  
celku dodržují platné právní předpisy  
v oblasti pracovně-právních vztahů,

• všechny účetní jednotky konsolidačního celku 
dodržují platnou legislativu v oblasti životního 
prostředí, vlastní aktivity v této oblasti nevyvíjí,

• žádná z účetních jednotek konsolidačního celku 
není činná v oblasti výzkumu a vývoje,

• jednotlivé účetní jednotky konsolidačního 
celku nemají pobočku nebo jinou část 
obchodního závodu v zahraničí.

• během účetního období r. 2020 nenabyla žádná 
konsolidovaná účetní jednotka ani konsolidující 
účetní jednotka vlastní akcie nebo podíly,
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KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (v tis. Kč)
2018 2019 2020

 Aktiva celkem 375 716 404 630 430 937

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Stálá aktiva 223 205 208 460 193 443

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 175 2 190 1 644

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 80 670 72 350 65 319

B.III. Dlouhodobý finanční majetek

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

B.IV. Kladný / záporný konsolidační rozdíl 141 360 133 920 126 480

C. Oběžná aktiva 151 634 193 592 234 235

C.I. Zásoby 2 147 2 212 3 321

C.II. Pohledávky 60 942 71 305 50 438

C.III. Krátkodobý finanční majetek

C.IV. Peněžní prostředky 88 545 120 075 180 476

D. Časové rozlišení aktiv 877 2 578 3 259

2018 2019 2020

 Pasiva celkem 375 716 404 630 430 937

A. Vlastní kapitál 263 056 301 853 342 430

A.I. Základní kapitál 111 986 111 986 111 986

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

A.III. Fondy ze zisku 232 232 235

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 132 830 98 480 137 648

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 18 058 38 773 40 179

B. + C. Cizí zdroje 111 898 102 017 86 306

B. Rezervy 142 80 75

C. Závazky 111 756 101 937 86 231

C.I. Dlouhodobé závazky 59 209 46 274 44 473

C.II. Krátkodobé závazky 52 547 55 663 41 758

D. Časové rozlišení pasiv 214 93 1 592

E. Menšinový vlastní kapitál 548 667 609
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
2018 2019 2020

I. + II. Tržby za prodej výrobků, služeb a zboží 310 578 323 964 304 717

I. z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 275 181 286 565 272 609

II.              Tržby za prodej zboží 35 397 37 399 32 108

A. Výkonová spotřeba 134 961 116 226 89 738

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 151 -28 -1 349

C. Aktivace -1 202 -561

D. Osobní náklady 126 064 133 702 141 778

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 18 260 14 714 13 856

III. Ostatní provozní výnosy 10 965 2 708 1 858

F. Ostatní provozní náklady 8 239 4 457 3 563

* Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 35 070 57 601 59 550

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 50

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 410 1 316 791

J. Nákladové úroky a podobné náklady 168 25 17

VII. Ostatní finanční výnosy 76 142 527

K. Ostatní finanční náklady 528 570 943

* Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření -210 813 358

** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním 34 860 58 414 59 908

L. Daň z příjmů 7 555 11 963 12 141

** Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění 27 305 46 451 47 767

*** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období 27 305 46 451 47 767

* Čistý obrat za účetní období 322 029 328 130 307 893

VIII. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu

N. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 8 995 7 440 7 440

**** Menšinové podíly na výsledku hospodaření 252 238 148

***** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů 18 058 38 773 40 179
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ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA 

akcionářům mateřské společnosti  
 
Výrok auditora 
 
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky účetní jednotky K2 CAPITAL SE, 
Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 07360410, která se skládá z konsolidované rozvahy 
k 31. 12. 2020, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této 
konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o konsolidačním celku a mateřské společnosti K2 CAPITAL SE jsou 
uvedeny v příloze této účetní závěrky. 
 
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je účetní jednotka K2 CAPITAL SE, Koksární 
1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 07360410 k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku 
hospodaření konsolidačního celku za rok končící 31. 12. 2020 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 uvedené v konsolidované výroční zprávě 
 
Účetní jednotka sestavuje konsolidovanou výroční zprávu. V tomto ohledu účetní jednotka 
nezveřejňuje samostatnou výroční zprávu, když jako konsolidující účetní jednotka údaje z výroční 
zprávy zveřejňuje v konsolidované výroční zprávě. Konsolidované účetní jednotky nezveřejňují 
samostatně výroční zprávu, když údaje o konsolidovaných účetních jednotkách jsou v konsolidované 
výroční zprávě zveřejněny v rozsahu, v jakém by je zveřejnila každá z konsolidovaných účetních 
jednotek samostatně.  
 
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 
představenstvo mateřské společnosti. 
 
Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však 
součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s 
účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu 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 
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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 konsolidované 

účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s konsolidovanou 
účetní závěrkou a 

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o konsolidačním celku, 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 představenstva za konsolidovanou účetní závěrku 
 
Představenstvo 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 účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. 
 
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je společnost schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, 
s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo ukončení jeho 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 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 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. 
 
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 
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podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol. 

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

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti jednatelé uvedli v příloze účetní závěrky. 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost účetní jednotky 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 účetní závěrky, 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 
konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu 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. 
 
V Ostravě, dne 30. dubna 2021                                                                                   
 
 

 

 H audit, s.r.o. 
Ing. Miroslav Horňák, Ph.D. 

    Auditor, dekret č. 1603 
   jednatel společnosti 



Děkujeme všem obchodním 
partnerům za přízeň v roce 2020  
a budeme se těšit na spolupráci   

v letech příštích.
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