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Prezentační  
část
Základní kapitál:  
k 31. 12. 2021 činil 3 mil. Kč, splaceno 100 %
Majoritním akcionářem je společnost For3 s. r. o.

Předmět podnikání:
•  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona
•  Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
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Společnost System4u byla založena v roce 2004. Začínali jsme poskytováním IT služeb a později jsme naše služby 
rozšířili o správu a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách (Enterprise Mobility Management), správu konco-
vých zařízení (Endpoint Management) a služby související s digitalizací pracoviště (Digital Workspace).

Rok 2021 byl poznamenán pandemií nemoci COVID 19. Ta významně zasáhla jak do našich osobních, tak i profes-
ních životů. U našich zákazníků změny vedly ke zrychlení digitální transformace a na trhu obecně vidíme význam-
ný nárůst využívání Microsoft technologií. Vzhledem k našemu tradičnímu zaměření na jiné technologie dále 
klesala naše finanční výkonnost. Naše adaptace na změněné prostředí, která byla zahájena v roce 2020, spočívá  
v získání technických a obchodních schopností dodávat a nasazovat nová řešení.  
Tato adaptace probíhá úspěšně, nicméně otočení klesajícího trendu finančních ukazatelů očekáváme v roce 2022. 

Zaměřujeme se na tyto oblasti:

Technologie

• Nasazení a správa řešení na platformách Microsoft Azure a Google Cloud Platform

• Microsoft Endpoint Management – upevňujeme a rozšiřujeme naše kompetence

• Okta – rozvíjíme spolupráci s globálním lídrem mezi poskytovateli elektronické identity

• Nadále upevňujeme a rozšiřujeme naše technologická partnerství s firmami VMware a Ivanti

Management

V oblasti managementu jsme se zaměřili na rozvoj našich základních aktivit:

•  Obchod
Posílili jsme personální složení týmu a nasadili jsme nové CRM. Cílem je zvýšit náš „obchodní výtlak“  
a zefektivnit obchodní procesy a jejich management.

•  Technická podpora
Nasadili jsme řízení procesů podpory dle metodologie ITIL. Cílem je standardizace vysoké úrovně zákaznické  
zkušenosti při současném udržení individuálního přístupu našich techniků.

Jsme součástí GEMA, The Global Enterprise Mobility Alliance . Tato mezinárodní aliance nezávislých firem posky-
tujících 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 Česko a Slovensko se vloni umístil jako Vizionář v gartnerově magic-
kém kvadrantu pro oblast Managed Mobility Services.

O společnosti System4u a. s.1
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Referenční zákazníci

Naši zákazníci oceňují především 
servis na špičkové úrovni, který naši 
technici zajišťují jak při monitoringu, 
správě a podpoře IT systémů, tak při 
nasazení nových technologií.  
Patří mezi ně:

•  International Atomic Energy Agency

•  Česká pojišťovna, Allianz, Renomia

•  Moneta Money Bank,  
Raiffeisen bank, Poštová banka,  
Komerční banka

•  Škoda Auto, Firmenich

•  T-Mobile, Orange Slovakia

•  Asahi, Rohlík

Náš dlouhodobý cíl je co nejvíce 
usnadnit firmám transformaci na 
digitální pracoviště a zvýšit efekti-
vitu práce i spokojenost pracovníků. 
Velkou pozornost proto věnujeme 
neustálému vzdělávání našich 
zaměstnanců.

Čeho jsme v roce 2021 dosáhli:

}  V oblasti Digital Workspace jsme dosáhli nejvyšší kompetence společnosti VMware – Principal partner  
s Masters Services Competency (MSC);

}  jsme Gold partnerem společnosti Microsoft;

}  Iron partnerem (partnerem nejvyšší úrovně) společnosti Ivanti;

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

}  obhájili jsme certifikaci ISO 27001 pro systém managementu bezpečnosti informací a ISO 9001 pro systém  
managementu řízení kvality. 
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Výkonné orgány společnosti System4u a. s.2

Chceme dosáhnout vzájemného 
propojení mezi firmou a zaměst-
nanci od každodenních aktivit 
směřujících k plnění firemních 
cílů až po rozdělení výsledků naší 
společné práce výplatou podílů na 
zisku.  Proto mají naši zaměstnanci 
možnost využít roční bonus k poří-
zení prioritních akcií a získat tím 
podíl na hodnotě i zisku System4u. 

V roce 2021 zaměstnanci získali 
272 prioritních akcií a 384 opcí  
na akcie, které dozrají v roce 2022.

Zaměstnanecký akciový program3

David Peřina  
předseda představenstva

Martin Koláček 
člen představenstva

Edward Plch  
člen představenstva

Jitka Šafářová 
člen dozorčí rady

Ondřej Kubeček  
obchodní ředitel

Ladislav Blažek  
technický ředitel

David Peřina

Ondřej KubečekJitka Šafářová

Martin Koláček

Ladislav Blažek

Edward Plch

V roce 2021 došlo ke změně na pozici předsedy představenstva, kdy v rámci rotace členů tuto pozici zaujal  
dosavadní člen představenstva David Peřina.
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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.  
Dlouhodobou cílovou hodnotu jsme stanovili na 20 %.

V roce 2021 pokračoval sestupný trend naší finanční výkonnosti, kdy obrat klesl 
na 100 mil. a EBITDA marže na 9 %. Pro rok 2022 plánujeme zvrátit klesající trend 
posledních dvou let, a to díky nárůstu tržeb za služby, ve kterých plánujeme růst  
o 20 %. V oblasti marže za zboží plánujeme udržet stávající ziskovost.
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Vývoj ekonomických ukazatelů v letech 2016 – 20211

a)  O skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy  
– viz výše

b) O předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky – viz výše

c) O aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje – nejsou

d) O nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů – nejsou

e)  O aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích – společnost plní všechny 
 své zákonné povinnosti

 f) O tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí – nemá

g) Požadované podle zvláštních právních předpisů – nejsou

1.1. Informace o nabytí vlastních akcií a podílů 

Společnost nenabyla a nevlastní žádné vlastní podíly.

1.2. 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. 
Válečné události na Ukrajině na nás nemají přímý dopad, nicméně další vývoj nelze zatím predikovat.

1.3. Použité finanční nástroje

Nejsou použity žádné zvláštní finanční nástroje.

rok 

2016

2017

2018

2019

2020

2021 

2022 (plán)  

tržby (tis. Kč) 

61 520

71 786

131 981

125 977

126  178

100 258 

113 300

EBITDA (tis. Kč) 

5 152

6 733

21 781

22 349

15 912

9 043 

13 500

EBITDA marže 

8,4 %

9,4 %

16,5 %

17,7 %

12,6 %

9,0 % 

11,9 %

Průměrný počet  
zaměstnanců

22

25

25

27

28 

30 

30

Finanční a nefinanční informace dle §21 odst. 2 
zákona o účetnictví2
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Zpráva nezávislého auditora v.č. účetní uzávěrky 
k 31. 12. 20213
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Zpráva o propojených osobách dle §82 ZOK  
sestavená ke dni 31. 3. 20224
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