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Prezentační  
část
Základní kapitál:  
k 31. 12. 2019 činil 3 mil. Kč, splaceno 100 %
Majoritním akcionářem je společnost For3 s. r. o.

Předmět podnikání:
•  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
•  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
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Společnost System4u byla založena 12. listopadu 2004. Nejdříve 
jsme se v podnikání zaměřili na poskytování IT služeb, a později 
jsme naše služby rozšířili o správu a zabezpečení mobilních zaří-
zení ve firmách (Enterprise Mobility Management – EMM). 

V tomto oboru jsme díky naší technologické vyspělosti dosáhli 
pozice lídra trhu v České republice a na Slovensku. Technologický 
vývoj však jde dál a proto nyní naše zaměření rozšiřujeme až do 
oblasti Digitálního pracovního prostředí (Digital Workspace). 

U těchto nejvýznamnějších světových vývojářů technologií pro 
Enterprise Mobility Management a Digital Workspace jsme dosáhli 
nejvyšších partnerských úrovní a technických kompetencí:

Jsme partnery GEMA, The Global Enterprise Mobility Alliance. 

Tato mezinárodní aliance nezávislých firem poskytujících služby  
Enterprise Mobility dodává jednotné portfolio služeb v oblasti 
mobility na všech kontinentech při dodržení těch nejvyšších 
nároků na kvalitu. 

System4u jako exkluzivní partner GEMA pro Českou republiku  
a Slovensko se v letošním roce umístil jako Vizionář v Gartnerově  
magickém kvadrantu pro oblast Managed Mobility Services.

Referenční zákazníci

Naši zákazníci oceňují nadstandardní 
servis, který jim poskytují naši technici 
při monitoringu, správě a podpoře IT 
systémů nebo při nasazení nových 
technologií. Patří mezi ně:

Ať už pracujeme pro kohokoliv,  
náš hlavní cíl zůstává neměnný:  
usnadnit firmám transformaci 
z tradičního na digitální pracoviště 
a vytvářet tak pracovní prostředí 
budoucnosti pro vyšší efektivitu 
práce a vyšší spokojenost  
zaměstnanců.

O společnosti System4u a. s.1

Čeho jsme v roce 2019 dosáhli:

}  jsme Partner roku 2019 pro oblast Digital Workspace pro Českou 
republiku a Slovensko společnosti VMware;

}  jako jediná firma v ČR jsme v oblasti Digital Workspace dosáhli  
nejvyšší kompetence společnosti VMware – Masters Services  
Competency (MSC);

} stali jsme se Gold partnerem společnosti Microsoft;

}  stali jsme se Iron partnerem (partnerem nejvyšší úrovně) společ-
nosti MobileIron;

}  jako exkluzivní člen GEMA pro Českou republiku a Slovensko 
jsme se umístili jako Vizionáři v Gartnerově kvadrantu pro oblast  
Managed Mobility Services;

}  obdrželi jsme certifikaci ISO 27001 pro systém managementu  
bezpečnosti informací a ISO 9001 pro systém managementu  
řízení kvality.
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Martin Koláček 
předseda představenstva

David Peřina  
člen představenstva

Edward Plch  
člen představenstva

Jitka Šafářová 
člen dozorčí rady

Ondřej Kubeček  
obchodní ředitel

Ladislav Blažek  
ředitel technické podpory

David Peřina

Ondřej KubečekJitka Šafářová

Martin Koláček

Ladislav Blažek

Edward Plch

Výkonné orgány společnosti System4u a. s.2
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V roce 2019 jsme uvedli do života 
dlouho připravovaný zaměst-
nanecký akciový program. Naši 
zaměstnanci mají možnost využít 
roční bonus k pořízení prioritních 
akcií a získat tím podíl na hodnotě 
i zisku firmy System4u. 

Cílem programu je dosáhnout vzá-
jemného propojení mezi firmou 
a zaměstnanci od každodenních 
aktivit směřujících k plnění firem-
ních cílů až po rozdělení plodů naší 
společné práce při výplatě podílů 
na zisku.

Zájem zaměstnanců o účast 
v programu nás upřímně překva-
pil a v prvním roce do programu 
vstoupilo 60 % zaměstnanců.

Zaměstnanecký akciový program3
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Oblasti činnosti společnosti System4u a. s. 4

Enterprise Mobility  
Management (EMM)

Hromadná správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách

Termín Enterprise Mobility znamená moderní přístup k využití mobilních 
zařízení ve firmách. Umožňuje zaměstnancům využívat firemní i cloudové 
zdroje a aplikace v jakémkoli mobilním zařízení bez ohledu na to, odkud a kdy 
pracují, to vše při zajištění špičkové úrovně zabezpečení.  
Pro firmy je to cesta, jak využívat mobilní technologie k dalšímu zvyšování 
produktivity zaměstnanců a získávat výhody na trhu práce.  
Jedná se o investici do „výrobního nástroje“, která zlepší způsob práce 
ve všech oblastech, od obchodu přes služby až po výrobu a zdravotnictví.

Pod pojem Enterprise Mobility Management patří:

}  Přístup k firemním dokumentům 
kdykoli a odkudkoli

}  Nastavení a omezení  
přístupových práv

}  Zákaz stahování  
nedůvěryhodných aplikací

}  Oddělení pracovních  
a soukromých dat

}  Smazání dat či zablokování  
na dálku

}  Správa z jedné administátorské 
konzole

}  Přístup k aplikacím, stejným,  
jako z počítače

}  Vlastní zařízení pro práci (BYOD)
}  Podpora až v režimu 24/7

Digital Workspace Pracovní prostředí moderní firmy, fungující propojení všech IT technologií

Cesta maximálního využití technologií zajistí firmám spolehlivé pracovní  
procesy a maximální efektivitu zaměstnanců. 

Pod pojem Digital Workspace patří:

Digital Workspace zahrnuje i další, níže uvedené oblasti činností společnosti 
System4u:

}  Vzdálená práce odkudkoli
}  Pohodlný přístup k firemním  

datům a aplikacím
}  Zabezpečení dat
}  E-mail, sdílené kalendáře

}  Chat s kolegy
}  On-line schůzky
}  Virtualizace
}  Podpora až v režimu 24/7

Životní cyklus  
mobilních zařízení

Díky správně nastavenému životnímu cyklu mobilních zařízení mohou zaměst-
nanci firmy z jakéhokoli odvětví plnohodnotně využívat mobilní zařízení pro 
svou práci. Firma má jistotu efektivity a produktivity svých zaměstnanců, kteří 
mají vždy po ruce svůj pracovní nástroj, tedy správně nastavené a funkční 
mobilní zařízení. V případě potřeby se zaměstnanci mohou přímo obrátit 
na helpdesk System4u, který je jim k dispozici v režimu 24/7.

Pod pojem Životní cyklus mobilních zařízení patří:

}  Konzultace a výběr zařízení
}  Nákup či pronájem mobilních 

zařízení a jejich evidence
}  Podpora

}  Recyklace či likvidace
}  Podpora i pro koncové uživatele 

mobilních zařízení až v režimu 24/7
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Microsoft 365 System4u je Gold partnerem společnosti Microsoft. Díky tomuto partnerství 
poskytuje svým zákazníkům komplexní řešení společnosti Microsoft pro  
fungování moderních kanceláří.

Ke službám Microsoft 365 patří:
}  Komplexní přechod na Microsoft 365 včetně licencování
}  Office a cloudové aplikace
}  Sdílení dokumentů
}  E-mailové řešení
}  Sdílené kalendáře
}  Zaměstnanecký chat
}  Zabezpečení a správa mobilních zařízení
}  Podpora až v režimu 24/7

Cloudové služby Přechod na cloudové služby dokáže firmám ušetřit mnoho starostí i financí. 
System4u poskytuje cloudové služby ve formě privátního či hybridního  
cloudu pro malé firmy i velké korporace.

Ke cloudovým službám od společnosti System4u patří:
}  Hosting business aplikací
}  Hosting firemních e-mailů
}  Pronájem virtuálních serverů
}  Pronájem prostředí pro provoz e-commerce
}  Podpora uživatelů až v režimu 24/7

IT správa System4u pomáhá firmám řešit základní technické IT problémy i sofistiko-
vané virtualizace.

K IT službám od společnosti System4u patří:
}  Správa sítě
}  Správa serverů
}  Zálohování dat
}  Bezpečí dat i sítě
}  Virtualizace
}  Konzultace
}  Podpora až v režimu 24/7
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Finanční  
část
Náš hlavní firemní cíl v oblasti financí je dosažení EBITDA marže odpovídající 
IT firmám naší velikosti v Evropě. 

Dosažení ziskovosti, běžné pro náš obor, chápeme jako základní stavební kámen 
pro udržitelné podnikání a další rozvoj firmy. Cílovou hodnotu jsme stanovili na 20 %.

V roce 2019 jsme potvrdili stálost skokového zvýšení z roku 2018 na hodnotu  
16,5 % a dosáhli jsme dalšího růstu EBITDA marže na 17,7 %.

Vývoj základních finančních ukazatelů vykazuje stabilní růst a rozvoj firmy,  
a také potvrzuje správnost a udržitelnost strategie zvolené vedením  
společnosti.
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Vývoj ekonomických ukazatelů v letech 2016 – 20191

2.1.   Informace o organizačních složkách v zahraničí

 Společnost nemá organizační složku v zahraničí  

2.2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

  Společnost nevyvíjela specifické aktivity v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a ani neobdržela žádný grant  
pro vědu a výzkum.

2.3. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích

  Společnost nevyvíjela specifické aktivity v oblasti životního prostředí, v oblasti pracovněprávních vztahů  
se společnost řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejm. zákoníkem práce.

2.4. Informace o nabytí vlastních akcií a podílů 

 Společnost nenabyla a nevlastní žádné vlastní podíly.

2.5.  Použité finanční nástroje

 Nejsou použity žádné speciální finanční nástroje.

2.6.   Významné události, které nastaly mezi datem sestavení účetní závěrky a datem sestavení výroční zprávy

  Nedošlo k žádným významným událostem od data sestavení účetní závěrky do data sestavení výroční 
zprávy s dopadem na účetní závěrku.

Předpokládaný vývoj činnosti společnosti v daném roce a v následujících letech

V době vydání této zprávy je celý svět zachvácen koronavirovou krizí, která bude mít zásadní vliv na celou globální 
ekonomiku. Nejsme v této situaci schopni realisticky plánovat, jak bude vypadat naše firemní ekonomika v roce 
2020. Plánujeme však plně pokračovat v naší činnosti, neomezovat naše aktivity ani počet zaměstnanců. Všechny 
nám známé informace byly zahrnuty do účetní závěrky.

Firemní mobilita a schopnost vytvářet zaměstnancům pohodlné a funkční digitální pracovní prostředí bude dál 
nabývat na významu, stejně jako schopnost být inovativní a pružně reagovat na rychlou změnu a vývoj. 

Takové zaměření a schopnosti máme v System4u velice dobře zažité a proto věříme, že náš rok 2020 bude úspěšný.

rok 

2016

2017

2018

2019

tržby (tis. Kč) 

61 520

71 786

131 981

125 977

EBITDA (tis. Kč) 

5 152

6 733

21 781

22 349

EBITDA marže 

8,4 %

9,4 %

16,5 %

17,7 %

Průměrný počet  
zaměstnanců

22

25

25

27

Informace dle § 21 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví2
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Zpráva nezávislého auditora3
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Účetní závěrka k 31. 12. 20194
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