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Vážení akcionáři a investoři, ctění zákazníci, milí kolegové, milí čtenáři, 

v roce 2015 jsme oslavili 25. výročí našeho vzniku. Naše společnost vznikla těsně po Sametové re-
voluci pod názvem ASSET. Měla velké ambice hlavně v bankovním sektoru a dokázala je  postupně 
velmi úspešně naplňovat. Od té doby prošla několika milníky. V roce 2004 jsme společně s polskou 
společností Comp Rzeszów položili základy dnešní Asseco Group, která je šestým největším produ-
centem softwaru v Evropě.  V roce 2006 jsme byli jako první slovenská firma kótovaní na Varšavské 
burze cenných papírů přímým způsobem a postupně jsme rozšířili naše obchodní a investiční aktivity 
v regionu střední Evropy do šesti zemí. 

Když  se ohlédnu za rokem 2015, osobně ho z obchodního hlediska hodnotím jako velmi úspěšný. 
Naše finanční výsledky na Slovensku byly vynikající a pomohly kompenzovat slabší výsledky v České 
republice, především v sektoru veřejné správy. Obtížná situace způsobená (doprovázená) cenovou 
válkou vyvolala velký tlak na přežití mnoha firem, ale úspěchy dosažené koncem minulého a začát-
kem tohoto roku v této oblasti nám dávají naději v obrat situace v tomto roce. V roce 2015 se nám 
podařilo realizovat i nové typy služeb, především konzultačního charakteru a začali jsme se obchod-
ně zapojovat do infrastrukturních a integračních projektů. Diverzifikovali jsme tak riziko, rozšířili naše 
kompetence i mimo IT oblast a nabyté zkušenosti se budeme snažit využít v budoucnosti. Věříme, že 
nové programové období ve státní správě přinese kromě možnosti rozvíjet tyto aktivity i poptávku po 
standardních softwarových projektech.

V roce 2014 jsme převzali německo-rakouskou ERP firmu se svými dceřinými společnostmi i ve Švý-
carsku a po spojení se slovenským a českým Asseco Solutions jsme tak vytvořili jednoho z největších 
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Dear shareholders and investors, valued customers,  
dear colleagues, dear readers,

in 2015, we celebrated our 25th anniversary. Our Company was 
founded just after the Velvet Revolution and was called ASSET. It had 
big ambitions especially in the banking sector and it gradually met 
them and has became very successfully. The Company has under-
gone several milestones since then. In 2004, we laid the foundations 
for today’s Asseco Group together with the Polish company Comp 
Rzeszów to create the sixth largest software house in Europe. In 
2006, we were directly listed on the Warsaw Stock Exchange as the 
first Slovak company to do so and we have gradually expanded our 
business and investment activities in Central Europe to six countries. 

Looking back at the year 2015, I personally see it as a very success-
ful year from a business perspective. Our financial performance in 
Slovakia was excellent and helped offset weaker results in the Czech 
Republic, especially in the public sector. The difficult situation ac-
companied by a price war brought about a significant pressure on 
the survival of many companies, but the achievements of late last 
year and early this year in this area give us hope of turning that situa-
tion around this year. In 2015, we managed to implement new types 
of services, mainly consulting services, and we started to engage 
in infrastructure and integration projects commercially. We have 
diversified the risk, we broadened our competence outside the IT 
industry and we will seek to use the lessons learned in the future. We 
believe that the new programming period in the state administra-
tion will bring out opportunities to develop these activities as well as 
increased demand for standard software projects. 

In 2014, we acquired the German-Austrian ERP Company and its 
subsidiaries in Switzerland and merged it with Slovak and Czech 
Asseco Solutions, thus creating one of the largest ERP producers in 
Central and Eastern Europe - “big” Asseco Solutions. The excellent re-
sults of the whole Asseco Solutions group in 2015, whether they are 
compared with the budget or with previous years, underpinned the 
reasoning and the right approach to the change in the management 
of product development in these companies, to intensify the care of 
existing customers, but also to greater efficiency and motivation of 
our employees. 

I am satisfied that the year 2015 was very successful also when it 
comes to our activities in Hungary. We consider the market develop-
ment of hospital information systems in Hungary as the most suc-
cessful in its history so far, namely in terms of revenues and profits. In 
addition to the successful implementation of a number of projects, 
the company continues the development of a new generation of 
our product MedWorkS which has the potential of being attrac-
tive to customers in Hungary as well as for new customers in mar-
kets in other countries. The second pillar of our Hungarian success 
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ERP producentů ve střední a východní Evropě - „velké“ Asseco Solutions. Vynikající výsledky celé 
skupiny Asseco Solutions za rok 2015, ať už je porovnáváme s rozpočtem nebo s minulými obdobími, 
potvrzují opodstatněnost a správný přístup ke změně v řízení produktového vývoje v těchto firmách, 
k zintenzivnění péče o stávající zákazníky, ale rovněž k vyšší efektivitě a motivaci zaměstnanců. 

Teší mě, že rok 2015 byl velmi úspěšný i pro naše aktivity v Maďarsku. Vývoj na trhu nemocničních 
informačních systémů v Maďarsku hodnotíme jako nejúspěšnější ve své dosavadní historii, a to z 
pohledu jak tržeb, tak zisku. Kromě úspěšné realizace řady projektů pokračuje i vývoj nové generace 
našeho produktu MedWorkS, který má potenciál být zajímavým pro zákazníky v Maďarsku, tak pro 
nové zákazníky na trzích v jiných zemích.  I druhý maďarský pilíř - řešení v oblasti Consumer Finance - 
se po svém znovuzrození v roce 2014 pustil na cestu rozvoje produktu CrediLogics a získávání nových 
zákazníků.

Centrála Asseco CE se intenzivně zapojuje do celoskupinových obchodních aktivit, především na 
„emerging markets“, tj. na vzdálených rozvíjejících se trzích. V rámci obchodní mise do afrických států 
Togo a Nigérie se snaží představit své utilitní řešení. V Kazachstánu, Bělorusku a na trzích subsaharské 
Afriky zase řešení určená pro odvětví pojišťovnictví a zdravotnictví. V regionech CIS a SEE probíhá bu-
dování lokálních partnerství a vstupy do obchodních jednání s konkrétními pojišťovnami. Co se týče 
oblasti utilit, navzdory všem ekonomickým, kulturním a sociálním rozdílům mezi Evropou a Afrikou se 
ukázalo, že požadavky na softwarovou podporu procesů v oblasti telekomunikací a distribuce elek-
trické energie jsou v obou částech světa velmi podobné. Ve spojení se schopností a odhodlaností 
kolegů z Asseco Nigérie se jeví možnost uplatnění na africkém trhu jako velmi reálná.

Milí přátelé, 

dovolte mi na závěr poděkovat všem našim zákazníkům. Přesně jak je to uvedeno v naší vizi, děkuji 
vám za to, že jako klíčový a stabilní poskytovatel služeb v oblasti IT máme možnost vyvíjet pro vás a 
implementovat náročné řešení pro vaše náročné zákazníky.  Díky patří i všem kolegům ve firmě, za 
jejich nasazení, pracovitost, věrnost a podíl na tom, že jsme stále jedním z největších poskytovatelů 
IT služeb a dodavatelů softwaru na Slovensku. V neposlední řadě děkuji jménem naší firmy našim 
akcionářům za obrovskou koordinační podporu na obchodní a manažerské úrovni. Práce ve skupině 
přináší nové možnosti. Stále častěji se pouštíme do společných projektů, využíváme jejich znalosti 
o místních trzích a know how, což výrazně zvyšuje společné šance na úspěch a napomáhá dalšímu 
rozvoji Asseco Central Europe a všech jejích dceřiných společností.

Jozef Klein 
CEO a Předseda představenstva
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- Solutions in Consumer Finance – was refreshed in 2014 and em-
barked on a journey of development of the CrediLogics product, 
gaining new customers. 

The headquarters of Asseco CE are closely involved in group-wide 
business activities, especially in the distant emerging markets. As 
part of our trade mission to the African nations of Togo and Nigeria, 
we are trying to present the utility solutions; in Kazakhstan, Belarus 
and markets of sub-Saharan Africa, we in turn offer solutions de-
signed for the insurance sector and health care. In the CIS and SEE 
regions, we keep building up local partnerships and enter into busi-
ness dealings with selected insurance companies. Regarding utilities, 
despite all the economic, cultural and social differences between 
Europe and Africa, we have demonstrated that software support 
to processes in the telecommunications and electricity distribution 
industries is very similar in both the parts of the world. In conjunction 
with the ability and commitment of our colleagues from Asseco Ni-
geria, the possibility to implement our products in the African market 
seems to be very real.

Dear friends, 

Let me conclude by thanking all our customers. Exactly as set out 
in our vision, thank you for allowing us to be such a key and stable 
provider of IT services and for having the opportunity to develop 
and implement top-notch solutions for your demanding customers. 
Thanks also to all my colleagues in the Company for their commit-
ment, hard work, loyalty and effort that ensures that we are still one 
of the largest IT service providers and software vendors in Slovakia. 
And last but not least, many thanks on behalf of our Company to our 
shareholders for the tremendous coordination support at the busi-
ness and management level. Working in a group brings about new 
possibilities. Increasingly, we are embarking on joint projects, we use 
their knowledge of local markets and their know-how, which signifi-
cantly increases the chances of success of the joint effort and helps 
to further develop Asseco Central Europe and all its subsidiaries. 

 

Jozef Klein 
CEO and Chairman of the Board of Directors
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Historie  
Asseco Central Europe 

Historie společnosti sahá až do roku 1990, kdy byla za-
ložena společnost ASSET, a. s. Po odčlenění softwaro-
vé divize byla 16. prosince 1998 založená společnost 
ASSET Soft, a. s., která v roce 2004 vytvořila strategické 
partnerství se společností Asseco Poland (tehdy Comp 
Rzeszów). Obě firmy tím položily základy mezinárodní 
skupiny Asseco. Pod původním obchodním jménem 
působila společnost do 21. září 2005, kdy bylo změně-
no na Asseco Slovakia, a. s. V říjnu 2006 vstoupila spo-
lečnost na Varšavskou burzu cenných papírů, a stala se 
tak první slovenskou firmou kótovanou na zahraniční 
burze cenných papírů přímým způsobem. 

Na český trh vstoupila společnost akvizicí firmy PVT 
(později Asseco Czech Republic) v roce 2007. V čer-
venci 2009 došlo k integraci Asseco Slovakia a Asseco 
Czech Republic, čímž se zvýšila míra spolupráce mezi 
těmito společnostmi. Obchodní název Asseco Cen-
tral Europe, a. s. byl zaregistrován v obou zemích na 
jaře 2010. Asseco Central Europe díky společné stra-
tegii vývoje nových řešení, sdílení znalostí a rozšíření 

nabídky pro své zákazníky zvýšilo svůj prodejní poten-
ciál a konkurenceschopnost. Na slovenském území je 
možné využívat osvědčená česká řešení a naopak na 
českém ta slovenská (např. Českou dopravní telematiku, 
resp. Slovenské bankovní systémy).

Asseco Central Europe  
dnes 

Společnost Asseco Central Europe (Asseco CE) je dnes 
jedním z nejsilnějších softwarových domů ve střední a 
východní Evropě. Působí na Slovensku, v České republi-
ce, Maďarsku, Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Sou-
částí skupiny Asseco Central Europe jsou i další firmy s IT 
zaměřením. Společnost realizuje jak náročné projekty 
pro komerční sféru, tak i pro státní správu a samosprá-
vu, postavené na dlouholetých zkušenostech s rozsáh-
lými projekty softwarových řešení na míru, při kterých 
klade silný důraz na podporu strategických záměrů 
svých klientů.

Založení firmy 
ASSET.

Establishment  
of ASSET.

Odčlenění SW divize. 
Vznik ASSET Soft.

Separation of SW division. 
Establishment of ASSET Soft.

Partnerství s Comp Rzeszów (později  
Asseco Poland). Vznik skupiny Asseco.

Partnership with Comp Rzeszów (later 
Asseco Poland). Formation of Asseco Group.

Změna obchodního jména 
na Asseco Slovakia.

Change of Company name 
to Asseco Slovakia.

Profil  
společnosti

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10
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Vstup na Varšavskou burzu 
cenných papírů.

Entry to the Warsaw  
Stock Exchange.

Vstup na český trh. Akvizice PVT 
(později  Asseco Czech Republic).

Enter to the Czech market. Acquisition 
of PVT (later Asseco Czech Republic).

Integrace Asseco Slovakia a Asseco Czech 
Republic. Vznik Asseco Central Europe.

Integration of Asseco Slovakia and Asseco Czech 
Republic. Formation of Asseco Central Europe.

Asseco Central Europe  
History

The history of the Company goes as far back as to 1990 
when ASSET, a. s., was established. After the separation 
of the software division, ASSET Soft, a. s., was estab-
lished on 16 December 1998, which formed a strategic 
partnership with Asseco Poland (then Comp Rzeszów) 
in 2004. Thus, both companies laid the foundations of 
an international Asseco Group. The Company operated 
under the original business name until 21 September 
2005, when it was changed to Asseco Slovakia, a. s. In 
October 2006, the Company entered the Warsaw Stock 
Exchange, and thus it became the first Slovak company 
directly listed on a foreign stock exchange.

The Company entered into the Czech market by an ac-
quisition of PVT (later Asseco Czech Republic) in 2007. 
In July 2009, Asseco Slovakia and Asseco Czech Re-
public, were integrated, thus increasing the extent of 
cooperation between the two companies. The busi-
ness name Asseco Central Europe, a. s., was registered 
in both countries in spring 2010. Asseco Central Europe 
has increased its sales potential and competitiveness 

thanks to the joint strategy of new solution develop-
ment, sharing of knowledge, and extending the offer 
for its customers. Proven Czech solutions can be used 
on the Slovak territory and viceversa (e.g., Czech trans-
port telematics or Slovak banking systems).

Asseco Central Europe  
Today 

Asseco Central Europe (Asseco CE) is today one of 
the strongest software houses in Central and Eastern 
Europe. It is active in Slovakia, the Czech Republic, 
Hungary, Germany, Austria and Switzerland. Other IT 
companies are also a part of the Asseco Central Europe 
Group. Company implements challenging projects for 
the commercial sphere, as well as for the state admin-
istration and local government, which are built on the 
long-time experience in extensive projects of tailor 
made solutions, where it heavily emphasizes the sup-
port to the strategic intentions of its clients.

Company 
Profile

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

11
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Ocenění   
společnosti

Co se týče ocenění, rok 2015 byl pro společnost Asseco 
Central Europe, jakož i pro její dceřiné společnosti, 
velmi úspěšný. Společnost se dlouhodobě umísťuje na 
předních místech v žebříčku Trend TOP v ICT, který kaž-
doročně sestavuje týdeník Trend. V roce 2015 uspěla v 
kategorii Největší dodavatelé IT pro soukromý finanční 
sektor, ve které se již několik let po sobě stabilně umís-
ťuje na nejvyšší příčce. V rámci kategorií Poskytovatelé 
IT služeb na Slovensku a Softwarové domy na Sloven-
sku jí patří druhé místo. Níže uvedená tabulka nabízí roz-
sáhlejší přehled umístění společnosti v žebříčcích.

Umístění v kategoriích
Poskytovatelé IT služeb na Slovensku 2.

Najvětší dodavatelé IT pro soukromý finanční 
sektor

1.

Najvětší dodavatelé IT pro veřejný sektor 5.

Najvětší dodavatelé IT pro infrastrukturní 
podniky

9.

Softvérové domy na Slovensku 2.

Dodavatelé IT produktů a služeb v SR podle 
přidané hodnoty

5.

Dodavatelé IT produktů a služeb v SR podle 
tržeb

6.

Výrobci balíkového softwaru na Slovensku 3.

Zdroj: Trend TOP v IT, ekonomický týdeník Trend, květen 2015.

V žebříčku největších firem a organizací působících na 
Slovensku v různých oblastech podnikatelského a nezis-
kového sektoru - Trend TOP 200 - se společnost Asseco 
Central Europe v roce 2015 umístila na 149. místě. 

Níže je uveden souhrn některých dalších umístění spo-
lečnosti Asseco CE: 
•	 8. místo v žebříčku „Největší dodavatelé IT produktů 

a služeb na Slovensku“,
•	 Mezi největšími firmami podle „Přidané hodnoty“ se 

společnost Asseco CE umístila na 29. místě. Pravidel-
ně se vyskytuje i mezi společnostmi, které významně 
přispívají k národnímu HDP.

Jeden z top poskytovatelů IT 
služeb na Slovensku

One of the top IT Services 
Providers in Slovakia

Jeden z nejsilnějších softwa-
rových domů v CEE regionu

One of the Strongest Software 
Houses in CEE Region

Působí 
v 6 zemích 

Present in  
6 Countries

Zaměstnává 
1 640 lidí

Headcount  
1,640 People

Společnost 
kótovaná na

Tržby  
2015 

Company  
listed on

Revenue 
2015

Warsaw
Stock 

Exchange

155,1 mil. EUR 
155.1 EUR mil
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Awards  
of the Company 

As for awards, the year 2015 was very successful for the company Asseco Central Europe as well as its subsidiaries. 
The Company has ranked high in the Trend TOP in ICT ranking compiled by the weekly Trend each year. In 2015, it 
succeeded in the category Largest IT Suppliers for the Private Financial Sector in which it has steadily placed the first 
for several years in a row. It placed second in the categories IT Services Providers in Slovakia and Software Houses in 
Slovakia. A more detailed overview of the Company’s ranking is presented in the following table.

Ranking in categories
IT Service Providers in Slovakia 2.

TOP IT Suppliers to Private Financial Sector 1.

TOP IT Suppliers to Public Sector 5.

TOP IT Suppliers to Utility Companies 9.

Software Houses in Slovakia 2.

Suppliers of Information Technologies  
in Slovakia Ranked by Added Value

5.

Suppliers of IT Products and Services  
in Slovakia by Revenue

6.

Software Package Manufacturers in Slovakia 3.

Source: Trend TOP in IT, the weekly Trend, May 2015.

In the ranking of TOP companies and organizations op-
erating in Slovakia in various fields of business and non-
profit sector - Trend TOP 200 – Asseco Central Europe 
placed at the 149th position in 2015. 

Here is a summary of some additional successes of 
Asseco CE:
•	 8th place in the ranking “The Largest Suppliers of In-

formation Technology in Slovakia”,
•	 Asseco CE was the 29st among largest companies 

according to added value. The Company thus ranks 
among companies that significantly contribute to the 
national GDP.

23 % 23 %

Struktura skupiny Asseco Central Europe. 
Asseco Central Europe Group Structure.



14

OBSAH

Naše 
vize

Vize Asseco Central Europe
„Solutions for Demanding Business“ - slogan, který 
uvádí Asseco CE jako klíčového a stabilního poskytova-
tele služeb v oblasti IT. V tomto duchu Asseco CE rozši-
řuje a upevňuje svou pozici silné, uznávané a spolehlivé 
společnosti v oblasti IT na tuzemském i mezinárodním 
trhu.

Vize skupiny Asseco 
Skupina Asseco chce vybudovat spolehlivou a zisko-
vou globální IT firmu poskytující vysoce kvalitní soft-
ware a služby. Strategie skupiny Asseco je postavena 
na třech pilířích. Prvním je organický růst dosažený pro-
střednictvím proprietárního softwaru a služeb, zatímco 
druhý zahrnuje expanzi prostřednictvím akvizic. Novým 
třetím pilířem je podpora, jakož i vstup do perspektiv-
ních startupů v roli strategického investora.

Organický růst
Strategie skupiny Asseco se spoléhá na dobré ob-
chodní znalosti v konkrétních byznys doménách, které 
jsou podpořeny technologickou kompetencí. Skupina 
buduje dlouhodobé vztahy se zákazníky založené na 
důvěře, čímž se stává jejich strategickým partnerem. 
Skupina Asseco využívá rozsáhlé zkušenosti svých 
mezinárodních přidružených společností na vytváře-
ní komplexního portfolia produktů, které uspokoju-
jí potřeby tisíců jejích zákazníků. Společnost chce být 
vnímána jako partner, který poskytuje všechna řešení 
pod jednou střechou. Proto kromě vlastních IT řešení 
a služeb dodává i infrastrukturu, která je nezbytná pro 
řádný provoz obchodních aplikací. 

Expanze prostředníctvím akvizicí
Asseco realizuje akvizice firem, které buď zvýší její způ-
sobilost v jednotlivých sektorech, nebo poskytnou pří-
ležitost ke vstupu na nové zeměpisné trhy. Společnost 
Asseco Poland úspěšně realizovala svou akviziční poli-
tiku mnoho let a v současnosti je jedním z nejzkušeněj-
ších konzolidátorů trhu v Polsku.

Rozšiřování portfolia pomocí startupů 
Asseco chce jako člen akcelerátorů podporovat a i ma-
jetkově vstupovat do startupů jako strategický partner s 
cílem pomoci realizovat zajímavé podnikatelské nápady, 
a tak rozšiřovat své vlastní portfolio produktů a služeb.

Poslání a hodnoty   
společnosti
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Our 
Vision

Asseco Central Europe’s vision
“Solutions for Demanding Business” – a credo that de-
scribes Asseco CE as a key and stable provider of IT ser-
vices. In this spirit, Asseco CE broadens and strengthens 
its position of a strong, reputable and reliable company 
on the domestic, and international IT market.

Asseco Group’s vision
Asseco Group wants to build a reliable and profitable 
global information technology company providing high 
quality software and services. Asseco Group’s strategy 
is built on three pillars. The first is organic growth which 
is achieved through proprietary software and services, 
whereas the second one involves expansion through 
acquisitions. A new third pillar is the support of and 
buying a business share in emerging start-ups in the 
role of a strategic investor.

Organic growth
Asseco strategy relies on good sector-specific business 
expertise, which is supported by technological com-
petence. The company builds long-term trust-based 
relationships with customers, becoming their strategic 
business partner. Asseco leverages on the vast experi-
ence of its international affiliated companies to create 
a comprehensive portfolio of products satisfying the 
needs of thousands of its customers. The company 
wants to be perceived as a ‘one-stop shop’ and there-
fore, in addition to its own IT solutions and services, it 
also delivers infrastructure necessary for the proper op-
eration of business applications.

Expansion through acquisitions
Asseco acquires companies that will either enhance 
its competence in individual sectors or provide an op-
portunity to enter new geographical markets. Asseco 
Poland has successfully implemented its acquisitions 
policy for many years, and nowadays is one of the most 
experienced market consolidators in Poland.

Expanding the Portfolio by Startups 
As a member accelerators, Asseco wants to support 
startups and invest in startups as a strategic partner to 
help implement interesting business ideas and thus 
expand its own portfolio of products and services.

Mission and Values  
of the Company
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Naše  
poslání

Poslání společnosti Asseco Central Europe má v sobě 
obsažené závazné hodnoty, které jsou neodmyslitelnou 
součástí podnikatelského prostředí a jsou platné i v me-
zinárodním měřítku. Tyto závazné hodnoty reprezentují 
především vysoká a stabilní kvalita nabízených řešení 
a služeb, nepřetržitá péče o zákazníky, flexibilní reago-
vání na potřeby trhu a poskytování profesionálních IT 
služeb a informačních systémů na bázi moderních infor-
mačních technologií, které podporují obchodní aktivity 
a úspěch zákazníků a současně zajišťují dlouhodobou 
prosperitu Asseco Central Europe.

Kodex o řízení  
společnosti

Společnost Asseco CE si plně uvědomuje důležitost za-
vedení a dodržování standardů Corporate Governan-
ce. V souladu se standardy trhu byly zakomponovány 
potřebné předmětné principy a metody řízení firem, 
tzv. Best Practices, do dokumentů, procesů a norem 
společnosti. Kodex o řízení společnosti schválilo před-
stavenstvo společnosti a byl publikován jako Prohlášení 
společnosti o dodržování doporučení a principů ob-
sažených v Kodexu o řízení společností pro firmy kó-
tované na WSE dne 19. 2. 2016. Zpráva je dostupná na 
oficiálních internetových stránkách Asseco CE v sekci 
Investoři. Obsahuje kompletní informace o metodách 
řízení využívaných ve společnosti, jakož i veškeré infor-
mace o odchylkách od předpisu pro řízení Asseco CE a 
důvodech, proč k takovému rozhodnutí došlo.

Klíčové  
hodnoty

Spokojený zákazník
Poskytovat stabilní a kvalitní služby a řešení s vysokou 
přidanou hodnotou za účelem naplnění strategických 
cílů zákazníků je jedinou spolehlivou cestou, jak si zákaz-
níky nejen získat, ale i udržet. Spokojení zákazníci a jejich 
přirozená loajalita jsou základem úspěchu Asseco CE.

Spokojnost zaměstnanců společnosti
Klíčovým vstupním faktorem pro poskytování kvalitních 
a stabilních služeb jsou naši zaměstnanci. Motivaci a  
loajalitu zaměstnanců považujeme za nedílnou součást 
úspěchu firmy. Snažíme se vytvářet takové stimulující 
pracovní prostředí, které rozvíjí kreativitu zaměstnanců 
a podporuje jejich osobnostní růst.

Důvěra investorů a akcionářů
Transformace Asseco CE ze soukromé akciové společ-
nosti na veřejně obchodovatelnou vyplynula ze vstupu 
společnosti na burzu. Tato změna s sebou přinesla 
hlavně nutnost provádět klíčová rozhodnutí při součas-
ném zohlednění zájmů investorů, splnit jejich očekává-
ní, vybudovat důvěru a nutnost transparentního přístu-
pu k řízení procesů.

Organický kontinuální růst
Snahou společnosti je kráčet s dobou, neustále se zlep-
šovat a přinášet na trh pokročilé technologie a „řešení 
pro náročné zákazníky“, která naplňují požadavky klientů.

Společenská zodpovědnost
Asseco CE usiluje o přispívání ke zvyšování kvality 
života společnosti nejen dodržováním legislativy, ale 
i prostřednictvím rozvoje moderních a pokročilých in-
formačních technologií, jakož i podporou vědeckých 
institucí oddaných tomuto cíli.
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Our 
Mission

The mission of Asseco CE comprises binding values 
which form an integral part of the business environment 
and also apply internationally. These binding values are 
represented in particular by the high and stable quality 
of the offered solutions and services, continuous care 
for customers, flexible response to the needs of the 
market and providing the customers professional IT ser-
vices and information systems on the basis of modern 
information technologies which support their business 
activities and success. Last, but not least, it includes the 
assurance of the long-term prosperity of Asseco Cen-
tral Europe.

Company  
Management Code

Asseco CE is fully aware of the importance of having 
Corporate Governance standards in place and comply-
ing with them. In accordance with standards valid in the 
market, the above corporate management principles 
and methodology - “Best Practices” – were incorpo-
rated into the Company’s documents and procedures. 
The Company Management Code was approved by 
the Company ś Board of Directors and published as the 
Statement on the company’s compliance with the cor-
porate governance recommendations and principles 
contained in the Code of Best Practice for WSE Listed 
Companies on February 19, 2016. This report is accessi-
ble on the Company’s official web site under the “Inves-
tors” Section. It contains complete information on the 
management methods utilized in the Company as well 
as all information on deviations from the Management 
Code and the reasons why the decision deviating from 
the Code was made.

Key  
values

Satisfied customer
The only reliable way how to win and keep customers 
is to provide them with quality services and solutions 
with a high added value to reach their strategic goals. 
Their satisfaction and loyalty resulting from it are the 
basis of Asseco CE success.

Employee satisfaction
The Company is aware of the fact that its employees 
represent a key factor in the provision of quality ser-
vices. It considers their motivation and loyalty an inte-
gral part of the Company’s success. Its aim is to create 
a stimulating working environment that develops the 
creativity of employees and supports their personal 
growth.

Trust of investors and shareholders
With its listing on a Stock Exchange market Asseco Cen-
tral Europe was transformed from a privately owned 
joint-stock company to a publicly traded one. Its pres-
ence on the Stock Exchange means particularly the 
necessity of a new approach to process management 
and the implementation of key decisions, while consid-
ering the interests of investors, fulfillment of their ex-
pectations and building their trust.

Constant organic growth
Asseco CE wants to improve constantly, keep up with 
the times and bring advanced technologies and “Solu-
tions for Demanding Business” to the market, thus meet-
ing the needs of the clients.

Social responsibility
Asseco Central Europe strives to contribute to increas-
ing the quality of life of society not only by developing 
of modern information technologies, but also by sup-
porting scientific institutions committed to this goal.
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Etický  
kodex

Asseco CE má etický kodex definován souborem prin-
cipů, které směřují dovnitř společnosti, k pracovníkům, 
ale i ke svému okolnímu prostředí. Společnost se pri-
márně řídí principy etického chování v podnikání, tj. ve 
svých aktivitách zohledňuje principy objektivity, trans-
parentnosti, odpovědnosti a otevřenosti. Dodržováním 
uvedených principů Asseco CE deklaruje, že tak jako v 
současnosti, i v budoucnu chce být neustále spolehli-
vým partnerem jak pro všechny své zákazníky, akcio-
náře, obchodní partnery, zaměstnance, tak veřejnost 
ve všech zemích a regionech, ve kterých působí. Spo-
lečnost Asseco CE vytváří podmínky pro otevřenou a 
transparentní firemní kulturu, na základě které mají pra-
covníci možnost rozlišovat mezi přiměřeným a sporným 
jednáním.

Vztahy ve společnosti
Společnost považuje za rozhodující především:
•	 úctu k člověku, která je základním prvkem mezilid-

ských vztahů. Ve společnosti je zakázána jakákoli 
forma diskriminace, zneužívání, ponižování, sexuální-
ho obtěžování, nebo dehonestace lidské osobnosti. 
Nikdo nesmí být znevýhodněn, zvýhodněn, obtěžo-
ván nebo vyloučen pro své pohlaví, etnický původ, 
rasu, věk, původ, náboženství nebo fyzické omezení. 
Nesmí se porušovat důstojnost žádného pracovníka, 
jeho práva a jeho soukromí.

•	 čestnou, svědomitou a efektivní práci, 
•	 etiku komunikace, 
•	 loajalitu ke společnosti, 
•	 ochranu dobrého jména a majetku společnosti, 
•	 etiku řešení sporů. 

Vztahy se zákazníky a dodavateli
Vztahy jsou prezentovány úctou k zákazníkovi a ko-
rektním chováním k obchodním partnerům. Domácí a 
mezinárodní právní rámce platí pro každé podnikatel-
ské řízení. Po vstupu společnosti na Varšavskou burzu 
cenných papírů je jejich vliv na řízení společnosti ještě 
výraznější.

Asseco CE podporuje jakoukoliv formu vyjádře-
ní názorů a připomínek, kterou si pracovníci zvolí. V 
Asseco CE vyznáváme kulturu otevřené zpětné vazby, 
kterou může každý zaměstnanec adresovat pomocí HR 
partnera své divize.

Cíle  
společnosti

•	 Být stabilním partnerem zákazníka a prostřednictvím 
moderních informačních systémů s vysokou přida-
nou hodnotou podporovat jeho rozvoj a konkuren-
ceschopnost.

•	 Prostřednictvím zvyšování kvality služeb a apliková-
ním nejnovějších trendů v oblasti vývoje informač-
ních systémů pokračovat ve zvyšování spokojenosti 
zákazníka.

•	 Posilovat pozici v rámci trhu střední Evropy a pro-
střednictvím vzájemných synergií v rámci skupiny 
Asseco proniknout na mezinárodní trhy.

•	 Podporovat silnou, technicky i morálně zdatnou a 
zákaznicky orientovanou zaměstnaneckou základnu.

•	 Budovat firemní kulturu, která podporuje vzájemnou 
spolupráci, inovativnost a dynamický rozvoj společ-
nosti.

•	 Rozvíjet a podporovat vědecko-výzkumné aktivity v 
oblasti IT.
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Code  
of Conduct

The Company’s Code of Conduct represents a set of 
principles that are focused inside the Company – to-
wards the employees, as well as towards its surrounding 
environment. It primarily recognizes principles of ethi-
cal behaviour while conducting business and upholds 
principles of objectivity, transparency, accountability 
and openness in its activities. Asseco Central Europe 
declares that it nowadays, as well as in the future, wants 
to be a reliable partner for its customers, shareholders, 
business partners, employees and also for the public in 
all the countries and regions where it operates. Based 
on conditions for an open and transparent corporate 
culture that are created by the Company, the staff 
members are able to distinguish between reasonable 
and contentious actions.

Relations within the Company
Asseco CE regards as its core values especially: 
•	 respect for people – a basis for interpersonal rela-

tionships. All forms of discrimination, abuse, humilia-
tion, sexual harassment or indecent behavior against 
humans is prohibited at the company. No one can be 
disadvantaged, favored, harassed or excluded be-
cause of their gender, ethnicity, race, age, origin, reli-
gion or physical limitations. It is banned to violate the 
dignity of any employee, their rights and their privacy. 

•	 honest, conscientious and efficient work, 
•	 communication ethics, 
•	 Company loyalty, 
•	 upholding the Company’s reputation and safeguard-

ing its assets, 
•	 ethics in conflict resolution.

Relations with customers and suppliers 
Relations with customers and suppliers, meaning re-
spect for customers and correctness toward business 
partners. Local or international legal frameworks apply 
to all entrepreneurial conduct. Once the Company was 
listed on the Warsaw Stock Exchange, the impact of 
these frameworks on Company’s conduct is even more 
significant.

Asseco CE encourages any expression of opinions and 
suggestions staff members make. The corporate cul-
ture of Asseco CE values open feedback that any em-
ployee can share thru the HR partner of their division. 

Strategic  
Objectives

•	 To be a stable partner of the customer and to sup-
port its development and competitiveness by de-
liveries of modern information systems with high 
added value to the customer. 

•	 To continue to increase customer satisfaction by in-
creasing the quality of services and by application of 
the latest trends in the development of information 
systems. 

•	 Strengthen its position in the Central European 
market and to penetrate international markets using 
mutual synergies within the Asseco Group. 

•	 Promote a strong, technically and morally savvy and 
customer-oriented employee base. 

•	 Build a corporate culture that supports coopera-
tion, innovative and dynamic development of the 
Company.

•	 Develop and promote scientific and research based 
activities in the field of IT.
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Únor
Branislav Tkáčik, Group CFO & Corporate Governor, 
byl zvolen  členem představenstva společnosti Asseco 
Central Europe. 

Březen
Ve spolupráci se Státním ústavem odborného vzdělá-
vání jsme v rámci národního projektu Tvorba Národní 
soustavy kvalifikací (NSK) uspořádali konferenci „Cesta 
ke kvalifikacím“. Mezi účastníky byli experti na vzdělá-
vání, zástupci státních a veřejných institucí, zaměstna-
vatelů a škol.
Naše dceřiná společnost Asseco Solutions uvedla na 
trh mobilní aplikaci svého řešení HELIOS One pro An-
droid. Jde o cloudový účetní software určený pro malé 
a střední firmy, ale i pro živnostníky, kteří chtějí mít své 
podnikání pod kontrolou.
V rámci obchodní struktury Asseco CE vznikl nový Bu-
siness Unit s názvem Utility. Jeho vedením byl pověřen 
David Stoppani, člen představenstva Asseco CE. BU Uti-
lity se zaměřuje na prodej a vývoj produktů LIDS, TOMS, 
AMES.

Duben
Asseco se znovu stalo partnerem konference Internet 
ve státní správě a samosprávě (ISSS). Naše partnerství 
obohatily zajímavě pojaté prezentace, které se těšily 
početné účasti posluchačů. Díky sociálním sítím jsme 
nejen využili příležitost pozvat účastníky konference na 
naše přednášky, ale následně si také přečíst ohlasy na 
naše prezentace. Atypická a originální výstavní plocha, 
o kterou jsme se opět dělili s kolegy z Asseco Solutions, 
přímo sousedila s přednáškovým sálem a i díky tomu ji 
nemohl nikdo minout bez povšimnutí.
Finanční ředitelství SR a Asseco CE se dohodly na dalším 
rozvoji modulu MOSS (Mini One Stop Shop) a jeho in-
tegračním začleňování do infrastruktury informačních 
systémů Finančního ředitelství SR. MOSS je informační 
systém pro zpracování informací o DPH pro vybrané 
elektronické služby v rámci členských zemí EU, zejména 

za oblast registrace, podávání přiznání, zpracování a 
distribuce plateb a vzájemné výměny informací mezi 
jednotlivými státy EU. 

Květen
Týdeník Trend zveřejnil žebříčky Trend TOP v infotech-
nologiích. Asseco CE obhájilo ve srovnání s výsledky 
roku 2014 své prvenství v kategorii „Největší dodavatelé 
IT pro soukromý finanční sektor“. V kategorii „Poskyto-
vatelé IT služeb na Slovensku“ jsme získali za uplynulý 
rok druhou pozici. Druhou pozici jsme opět získali i v ka-
tegorii „Softwarové domy na Slovensku“. Jako „Výrobci 
balíkového softwaru na Slovensku“ jsme obhájili svou 
loňskou třetí pozici.
Asseco CE podniká kroky, jak vstoupit na africký trh. V 
rámci obchodní mise do afrických států Togo, a Nigérie 
se snaží představit utilitní řešení LIDS, TOMS a AGPortal 
vytipovaným zákazníkům z oblasti distribuce elektrické 
energie a telekomunikací s cílem implementovat jejich 
na západoafrickém trhu.
Asseco CE se stalo hostitelem 11. obchodně-koordinační-
ho mítinku celé mezinárodní skupiny Asseco. Kolegové 
ze všech koutů světa, kde má skupina své zastoupení, 
představili svá nová řešení včetně strategie jejich marke-
tingové podpory. Asseco Central Europe se představilo 
prostřednictvím startupu eDocu, který byl v té době nej-
čerstvějším přírůstkem do skupiny Asseco CE. 

Červen
Společnost Asseco CE slaví 25 let od svého založení.
Zaměstnanci naší společnosti se poprvé přidávají k ini-
ciativně  Avon Pochod, čímž společnost vyjadřuje svou 
podporu boji proti rakovině prsu. Zaměstnanci brati-
slavské centrály Asseco CE se zase již tradičně zúčastnili 
největší dobrovolnické akce ve střední Evropě s názvem 
Naše Město. Z množství aktivit si vybrali pomoc pro Au-
tistické centrum Andreas v Bratislavě. 
Po zavedení nového produkčního informačního sys-
tému pro správu daní ISFS-SD do provozu, se řešení 
DWH provozované společností Asseco CE pro Finanční 

Hlavní události   
v roce 2015
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February
Branislav Tkáčik, Group CFO & Corporate Governor, 
was elected a new member of the Board of Directors 
of Asseco Central Europe. 

March
In cooperation with the State Institute of Vocational 
Education, we organized the conference “Road to 
Qualifications” within the national project Creation of 
the National System of Qualifications (NSK). Participants 
included experts on education, representatives of state 
and public institutions, employers and schools. 
Our subsidiary Asseco Solutions launched its mobile 
application of HELIOS One solution for Android. It is a 
cloud-based accounting software designed for small 
and medium-sized businesses, but also for individual 
entrepreneurs who want to keep their business under 
control.
A new business unit called Utility was founded within 
the business structure of Asseco CE. David Stoppani, 
Member of the Board of Directors of Asseco CE, was 
appointed to lead this unit. BU Utility focuses on the de-
velopment and sales and products LIDS, TOMS, AMES.

April
Asseco again became a partner of the conference 
called Internet in Public Administration and Self-Gov-
ernment (ISSS). Our partnership was marked by inter-
esting presentations that enjoyed the participation of 
a significant audience. Thanks to social networks, we 
not only took the opportunity to invite the conference 
participants to our lectures but also to provide their 
feedback to our presentation. Atypical and original ex-
hibition area that we shared with our colleagues from 
Asseco Solutions directly adjoined the lecture hall and 
so no one could pass it and fail to notice it. 
Slovak Financial Directorate and Asseco CE has agreed 
on further development of MOSS module (Mini One 
Stop Shop) and its integration into the infrastructure of 
information systems of the Slovak Financial Directorate. 

MOSS is an information system for the processing of 
information about VAT for selected electronic services 
within EU member countries, particularly for the area of 
registration, declarations, processing and distribution 
of payments and exchange of information between EU 
countries.

May
The weekly Trend published its Trend TOP in infotech-
nology rankings. Similar to the results for the year 2014, 
Asseco CE was selected as the leader in the category of 
“Largest IT Suppliers for the Private Financial Sector.” We 
placed second in the category “IT Services Providers in 
Slovakia”. The company was also named on the second 
position in the category “Software Houses in Slovakia”. 
We ranked third as “Software Package Manufacturers in 
Slovakia”, the same position as last year. 
Asseco CE is taking steps to enter the African market. 
As part of its trade mission to the African nations of 
Togo and Nigeria, it seeks to introduce LIDS, TOMS and 
AGPortal solutions to selected customers distributing 
electrical energy and in telecommunications in order 
to implement the solutions in the West African market. 
Asseco CE became the host to the 11th commercial 
and coordination meeting of the whole international 
Asseco Group. Our colleagues from places all over the 
world where the Group has its offices presented their 
new solutions including the marketing support strategy. 
Asseco Central Europe presented its startup eDocu that 
was the most recent addition to the Asseco CE group 
at that time.

June
The company Asseco CE celebrated 25 years since it 
was founded. 
Our employees joined the initiative Avon Pochod for the 
first time. It is an event which society expresses its sup-
port for curing breast cancer. The staff at the Bratislava 
headquarters of Asseco CE attended the largest volun-
teer event in Central Europe called Naše Mesto. They 

Main Events  
in 2015



22

OBSAH

ředitelství SR muselo vypořádat se změnou hlavního 
datového zdroje. Byla nezbytná komplexní a zásadní 
reimplementace všech modulů DWH na nové datové 
struktury a novou byznys logiku. Později během zbý-
vajících měsíců roku 2015 společnost realizovala řadu 
nových funkcionalit zvyšujících rozsah a kvalitu pod-
porovaných služeb pro koncové uživatele. Důležitou 
změnou byl i redesign uživatelského rozhraní pro kon-
cové uživatele na nový, modernější a účelnější vzhled s 
technologickými vylepšeními na pozadí. 

Srpen
Ve společnosti Asseco CE dochází k přesunu vybra-
ných kompetencí CEO na nově vytvořené pozice COO 
SK a COO CZ. CEO Jozef Klein se věnuje strategickým 
záležitostem souvisejícím se skupinou Asseco CE, jako 
je definování strategie mateřské společnosti a dceři-
ných společností vybraným zákazníkům a strategic-
kým projektům a spravuje významné změny ve spo-
lečnosti. Za operativní řízení Asseco CE na Slovensku 
je zodpovědný Marek Grác, COO SK a v Česku David 
Stoppani, COO CZ. 

Asseco CE realizovalo v modulu AVI, který dodává Fi-
nančnímu ředitelství SR, jeho rozšíření pro účel výměny 
údajů v rámci systému DAC1. Jde o zpracování dat z 
ÚGKK (Úřad Geografie a Kartografie Katastru) za oblast 
příjmů z pronájmu nemovitostí a odeslání těchto infor-
mací na ostatní členské státy EU. Součástí této aktivity 
byla i integrace na základní produkční systém Finanč-
ního ředitelství, který tak pro AVI poskytuje informace 
za oblasti příjmů ze závislé činnosti a příjmu z pronájmu 
nemovitostí. 

Září
Společnost Asseco CE podepsala s Českou správou so-
ciálního zabezpečení (ČSSZ) novou čtyřletou rámcovou 
smlouvu na provoz a rozvoj Informačního a komunikač-
ního rozhraní. ČSSZ je největší a v rámci státní správy 
ČR zcela výjimečnou finančně-správní institucí, která 
spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho více 
než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí více než 3,5 milio-
nu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek nemo-
cenského pojištění.  Přínos ČSSZ do státního rozpoč-
tu tvoří více než 1/3 všech příjmů. Jde o peníze, které 

Jozef Klien, CEO Asseco Central Europe po oficiálním ukončení projektu Rozvoj kontrolorského informačního systému NKÚ SR.     
Jozef Klein, CEO of Asseco Central Europe after the official end of the project Development of the Audit Information System of the SAO SR.
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chose to help the Autistic Centre Andreas in Bratislava 
among the many activities on offer. 
After putting into operation a new production informa-
tion system for the administration of taxes ISFS-SD, the 
DWH solution run by our Company for Slovak Financial 
Directorate had to deal with changes in the main data 
source. Major and complex reimplementation of all 
DWH modules was necessary to reflect the new data 
structure and new business logic. Later, during follow-
ing months of 2015, Company implemented a number 
of new functionalities increasing the range and qual-
ity of supported services for end users. An important 
change was the redesigned of user interface for the 
end users to a new, more modern and efficient design 
with technological advancements in the background. 

August
Asseco CE transferred selected powers of its CEO to the 
newly created position of COO SK and COO CZ. CEO 
Jozef Klein is devoted to strategic issues related to the 
Asseco CE group such as defining the strategy of the 
parent company and subsidiaries, selected customers 
and strategic projects and manages significant changes 
in the Company. Marek Grác, COO SK, is responsible for 
the operational management of Asseco CE in Slovakia 
while David Stoppani, COO CZ, holds the same position 
in the Czech Republic.
The company Asseco CE carried out an extension of 
the AVI module for the purpose of exchanging data 
within the DAC1 system. That included the processing of 
data from ÚGKK (Department of Geography and Car-
tography of the Cadastre) in the area of income from 
rental of real property and sending this information to 
other EU Member States. A part of this activity was also 
the integration of the basic production system of the 
Financial Directorate which provides information for AVI 
on income from employment and income from renting 
real property. 

September
The company Asseco CE signed a new four-year frame 
contract with the Czech Social Security Administration 
(CSSA) for the operation and development of their infor-
mation and communication interfaces. The CSSA is the 
largest financial-administrative institution in the country 
and is quite exceptional within the state administration 
as it manages the agenda of about 8.5 million clients, of 
which more than 2.9 million are old-age pensioners. It 
pays more than 3.5 million monthly pensions and about 
200,000 sickness leave payments. The contribution of 

the CSSA to the state budget accounts for more than 
1/3 of the state budget income. This is the money that 
it regularly collects as payment of social security con-
tributions and state employment policy contributions. 
The information and communication interface of the 
CSSA provides a means for online communication with 
the clients of the CSSA. 
The project Development of the Audit Information 
System of the Slovak Supreme Audit Office supplied by 
Asseco CE was completed by the general acceptance 
of the delivered work in line with the contractual sched-
ule. The project aimed to help improve public aware-
ness of the SAO SR audit powers and its results and thus 
promote the transparency based on which the institu-
tion of public administration works.  
The company Asseco CE secured a new business op-
portunity to implement a module for the collection and 
exchange of data under US law on tax compliance for 
foreign accounts “The Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA). It is a requirement for complying with the 
obligations of the Slovak Republic through the Finance 
Directorate towards US tax authorities (IRS - The Inter-
nal Revenue Service). The FATCA module has been de-
ployed into production operation since January 1, 2016.

October
The project ePobočka developed by Asseco CE for the 
General Health Insurance Company acquired a “Com-
puter Oscar” at the event IT Gala 2015 in the category IT 
Project of the Year 2015. 
František Kőrösi was appointed Healthcare Business Unit 
Leader. In his new position, he is responsible for the im-
plementation of our strategy in the health sectors. 
Asseco CE presents its solution StarINS in international 
markets. With significant support from local branches of 
Asseco, the main focus of its business activities is in sub-
Saharan Africa (e.g. Nigeria and Ghana), former Soviet 
Union (e.g. Belarus and Kazakhstan) and South Eastern 
Europe (e.g. Romania and Greece).

November
The ePobočka project implemented for the General 
Health Insurance Company (VšZP) received another 
award. It was awarded the ITAPA 2015 Award for the 
second place in the category Process Improvement 
during the gala evening organized at the congress 
ITAPA 2015. The purpose of this category is to express 
recognition and appreciation for projects where the 
deployment of information systems and technologies 
allows to significantly improve, simplify or accelerate 
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pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. Informační 
a komunikační rozhraní ČSSZ představuje prostředek 
pro online komunikaci s klienty ČSSZ. 
Projekt Rozvoj kontrolního informačního systému Nej-
vyššího kontrolního úřadu SR, jehož dodavatelem je 
Asseco CE, byl v souladu se smluvním harmonogramem 
ukončen celkovou akceptací dodaného díla. Cílem 
projektu bylo pomoci zlepšit informovanost občanů o 
kontrolní činnosti NKÚ SR a jejích výsledcích, a podpořit 
tak transparentnost, s jakou tato instituce veřejné správy 
funguje.
Asseco CE získalo novou obchodní příležitost na reali-
zaci modulu pro sběr a výměnu údajů podle americké-
ho zákona o dodržování daňových předpisů v případě 
zahraničních účtů „The Foreign Account Tax Complian-
ce Act (FATCA). Jde o požadavek pro naplnění závazků 
Slovenské republiky, prostřednictvím Finančního ředi-
telství, vůči americké daňové správě (IRS - The Internal 
Revenue Service). Modul FATCA je od 1. 1. 2016 nasazen 
do produkčního provozu.

Říjen
Projekt ePobočka, který Asseco CE vyvíjí pro Všeo-
becnou zdravotní pojišťovnu, získalo počítačového 
„Oscara“ na slavnostním galavečeru IT Gala 2015, a to v 
kategorii IT projekt roku 2015.
František Kőrösi byl jmenován do funkce Business Unit 
Healthcare Leader. Ve své nové pozici je zodpovědný 
za implementaci strategie naší společnosti v oblasti 
zdravotnictví.
Asseco CE prezentuje své řešení StarINS na mezinárod-
ních trzích. S významnou podporou z místních pobo-
ček společnosti Asseco patří mezi hlavní směry jeho 
obchodních aktivit země subsaharské Afriky (např. Ni-
gérie a Ghana), bývalého Sovětského svazu (např. Bě-
lorusko a Kazachstán) a jihovýchodní Evropy (např. Ru-
munsko a Řecko).

Listopad
Projekt ePobočka realizovaný pro Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnu získal další ocenění. Během galavečera 
organizovaného v rámci kongresu ITAPA 2015 mu byla 
udělena Cena ITAPA 2015, a to za druhé místo v kategorii 
Zlepšování procesů. Smyslem této kategorie je vyslo-
vit uznání a ocenění pro ty projekty, u kterých nasazení 
informačních systémů a technologií umožnilo výrazně 
zlepšit, zjednodušit, či zrychlit stávající procesy. ePoboč-
ka tedy v hodnocení získala druhý největší počet bodů 
za to, do jaké míry přispěla ke zlepšení činnosti VZP.

Asseco CE (v konsorciu se společností Gratex Inter-
national) ukončilo implementační fázi projektu IS IFO. 
Vzhledem k nepřipravenosti legislativního rámce ze 
strany státu je uvedení projektu do produkčního pro-
vozu posunuto do roku 2016. Projekt, jako jeden ze zá-
kladních prvků řešení komponentů elektronické správy 
na Slovensku, představuje nový pohled na přístup k 
údajům občanů SR z pohledu jejich dostupnosti, jakož i 
jejich zabezpečení. Řešení IS IFO nahrazuje rodné číslo 
novým typem identifikátoru a brání případnému zneu-
žití osobních údajů občana.
Asseco CE po 20 měsících bilancuje práce na projek-
tu Tvorba Národní soustavy kvalifikací. Řečí čísel se mu 
společně se Státním ústavem odborného vzdělávání v 
rámci realizace projektu podařilo vytvořit 24 fungujících 
odvětvových rad, 1000 karet kvalifikací, 1 aplikaci, 1 inter-
netový portál a 1 národní rámec kvalifikací. To jsou záro-
veň hlavní projektové cíle, které na nastavení soustavy 
kvalifikací byly stanoveny. 
Díky svým neustále rostoucím tržbám se skupině Asseco 
(reprezentované Asseco Poland) podařilo udržet si 6. 
místo v žebříčku The Truffle 100. Kromě toho dosáhlo 
Asseco nejdynamičtější růst tržeb z prodeje proprietár-
ního softwaru ze všech prodejců uvedených v žebříčku. 

Prosinec
Skupina Asseco (reprezentovaná Asseco Poland) ob-
sadila první místo ve třech žebříčcích, které sestavuje 
časopis Computerworld. Společnost byla největším 
poskytovatelem IT řešení a služeb pro odvětví veřejné 
správy, bankovnictví, financí, pojišťovnictví a telekomu-
nikací za posledních 14 let. Žebříček byl vypracován 
na základě celkových tržeb generovaných v jednotli-
vých sektorech v letech 2001 až 2014. Asseco bylo také 
lídrem v předchozím reportu Computerworld Top200, 
což dokazuje jeho prvenství v 6 kategoriích.
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existing processes. ePobočka therefore received the 
second highest number of points in the evaluation as 
to what extent it has contributed to the improvement of 
activities of VšZP.
Asseco CE (in a consortium with the company Gratex 
International) completed the implementation phase of 
the project IS IFO. Due to the lack of preparation of the 
legislative framework by the government, the start of 
the production operation of the project was postponed 
until 2016. As an essential element of the interoperability 
of Slovak eGovernment, the project represents a new 
approach to access to data of Slovak citizens in terms of 
the availability and security thereof. The solution IS IFO 
replaces the birth number by a new type of identifier 
and prevents the misuse of citizens’ personal data. 
After 20 months of work on the project Creation of the 
National System of Qualifications, Asseco CE summa-
rized its efforts. The numbers showed that together with 
the State Institute of Vocational Education, the imple-
mentation of the project managed to create 24 func-
tioning sector councils, 1,000 cards with qualifications, 
one application, one internet portal and one national 

qualifications framework. These are also the main goals 
for setting up a system of qualifications.  
The ever-increasing revenues placed the Asseco Group 
(represented by Asseco Poland) at the sixth place in The 
Truffle 100. In addition, Asseco achieved the most dy-
namic growth of sales of proprietary software among 
all vendors listed in the rankings. 

December
The Asseco Group (represented by Asseco Poland) oc-
cupied the first place in three rankings compiled by the 
magazine Computerworld. The company was named 
the largest provider of IT solutions and services for the 
government sector, banking, finance, insurance and 
telecommunications for the last 14 years. The ranking 
was drawn up on the basis of the total revenues gener-
ated in each sector in the years 2001 thru 2014. Asseco 
was also the leader in the previous summary of Com-
puterworld Top200, demonstrating its leadership in six 
categories. 

Marek Grác, COO Asseco Central Europe přebírá Cenu ITAPA 2015 za druhé místo v kategorii Zlepšování procesů. 
Marek Grác, COO of Asseco Central Europe takes the ITAPA 2015 Award for the second place in the category Process Improvement.
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Struktura   
vlastníků

Asseco Central Europe je od října 2006 společností kó-
tovanou na Varšavské burze cenných papírů. Akcie spo-
lečnosti jsou veřejně obchodované, část akcionářské 
struktury se proto neustále mění. Na základě právních 
předpisů a oficiálních burzovních pravidel má každý ak-
cionář, jehož podíl překročí, resp. poklesne pod záko-
nem stanovené procentní podíly na základním kapitálu 
a hlasovacích právech na valné hromadě, povinnost in-
formovat společnost o tomto faktu. Nejnižší hranice, při 
které je akcionář povinen informovat společnost o svém 
podílu, je 5 %. 

Základní kapitál společnosti je 709 023,84 EUR a je spla-
cen v plném rozsahu. Je rozdělen na 21 360 000 ks kme-
nových zaknihovaných akcií na doručitele, každá ve jme-
novité hodnotě 0,033194 EUR. Všechny akcie společnosti 
byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Varšav-
ské burzy cenných papírů. Převoditelnost akcií není ome-
zena. Rozhodnutí o zvyšování nebo snižování základní-
ho kapitálu, jakož i udělení souhlasu s nákupem vlastních 
akcií, patří do působnosti valné hromady. 

Struktura  
základního kapitálu 

52 579,30 peněžní vklad akcionářů

6 506,02 nepeněžní vklad akcionáře – společ-
nosti Asseco Poland S.A., kterého před-
mětem byly akcie společnosti Asseco 
Czech Republic, a. s. (dnes Asseco 
Central Europe, a. s., se sídlem v České 
republice)

531 767,88 zvýšení základního kapitálu  z majetku 
společnosti 

118 170,64 zvýšení základního kapitálu na zákla-
dě veřejné výzvy na upisování akcií v 
souladu s pověřením představenstva 
společnosti

709 023,84 základní jmění společnosti celkem

Vlastnická struktura Asseco Central Europe.
Ownership structure of Asseco Central Europe.

Asseco Poland S.A.93,51 %

Ostatní - pod 5 % hlasů 
Others - less than 5% votes

6,49 %
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Structure  
of Shareholders

Asseco Central Europe has been listed on the Warsaw 
Stock Exchange since October 2006. The Company’s 
shares are publicly traded and therefore some of the 
shareholders are always changing. On the basis of legal 
regulations and official stock exchange rules every 
shareholder, whose share exceeds or drops below 
the statutorily stipulated percentage of shares in the 
registered capital and voting rights at the General As-
sembly, is obliged to inform the Company of this fact. 
The lowest threshold, when a shareholder is obliged to 
inform the Company of its share, is 5%.

The share capital of the Company is EUR 709,023.84 and 
is fully paid up. It is divided into 21,360,000 bookentries, 
ordinary bearer shares, each with a nominal value of EUR 
0.033194. All of the Company’s shares were admitted for 
trading on the regulated market of the Warsaw Stock 
Exchange. The transferability of the shares is not lim-
ited. Decisions on any increase or reduction in the share 
capital, as well as authorizations for the purchase of own 
shares, falls within the scope of the General Assembly.

Data on the structure  
of the share capital

52,579.30 Monetary contributions  
from shareholders

6,506.02 Nonmonetary contribution from Asseco 
Poland S.A., where the subject of such 
contribution were shares in Asseco 
Czech Republic, a. s. (today Asseco 
Central Europe, a. s., registered in the 
Czech Republic)

531,767.88 Increase in the share capital from the 
Company’s assets

118,170.64 Increase in the share capital on the 
basis of an open call for the subscrip-
tion of shares in compliance with a 
mandate from the Board of Directors of 
the Company

709,023.84 Share Capital of the Company 

Vývoj ceny akcií Asseco Central Europe v porovnání s WIG indexem. 
Development of Asseco Central Europe’s share price compared to the WIG Index.
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Vrcholné orgány  
společnosti

Vrcholnými orgány společnosti Asseco Central Europe, 
a. s. jsou valná hromada, dozorčí rada a představenstvo.

Valná  
hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a 
účastnit se na něm mají právo všichni akcionáři nebo 
jejich zmocněnci, jakož i jiné osoby v souladu s usta-
noveními stanov společnosti, jako například členové 
představenstva a dozorčí rady společnosti. Svolává ji 
představenstvo nejméně jednou za rok. Koná se zpravi-
dla v sídle společnosti Asseco Central Europe. 

Dozorčí   
rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který 
dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskuteč-
ňování podnikatelské činnosti společnosti.

Adam Góral Předseda

Andrej Košári Místopředseda

Marek Panek Člen

Przemysław Sęczkowski Člen

Ján Handlovský Člen  
(zástupce zaměstnanců)

Představenstvo  
společnosti

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a 
jedná za společnost způsobem určeným ve stanovách 
a právních předpisech.

Jozef Klein Předseda

Marek Grác Místopředseda

David Stoppani Člen

Branislav Tkáčik Člen (od 10. 2. 2015)

Jozef Klein 
Předseda představenstva

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK 
v Bratislavě, obor Teoretická kybernetika a matematická 
informatika. Pro společnost Asseco CE pracuje od roku 
1996, nejprve externě, později již jako interní pracovník 
na pozici produktový a projektový manažer pro oblast 
DWH & BI. Od roku 2002 je předsedou představenstva 
Asseco Central Europe na Slovensku, od prosince 2009  
i předsedou představenstva Asseco Central Europe v ČR. 
V obou společnostech zároveň vykonává funkci CEO. 
Jozef Klein působí také jako předseda dozorčí rady ve 
společnostech Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions 
(CZ), Asseco Solutions AG (DE), DanubePay (SK), eDoc 
(SK), GlobeNet (HU), Statlogics (HU), Asseco Hungary 
(HU) a exe (SK). Od října 2009 zastává i významnou funkci 
CEO na celoevropské úrovni skupiny Asseco Group. 
Získal ocenění IT Osobnost roku 2010 udělované nefor-
málním sdružením v rámci ICT komunity.
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Governing Bodies  
of the Company

Governing bodies of the Company are General Assem-
bly, Supervisory Board, and Board of Directors.

General  
Assembly

The General Assembly is the supreme authority of 
Asseco CE. All shareholders or their attorneys have a 
right to participate at the General Shareholders Meeting 
as well as other persons in accordance with the Com-
pany statutes as for instance members of the Board of 
Directors or members of the Supervisory Board. The 
Board of Directors convenes the General Shareholders 
Meeting at least once a year. That is being held gener-
ally at Asseco CE’s registered office. 

Supervisory  
Board

The Supervisory Board is the governing authority of 
the Company that supervises the performance of the 
Board of Directors, as well as the business activities of 
the Company.

Adam Góral Chairman

Andrej Košári Vice-Chairman

Marek Panek Member

Przemysław Sęczkowski Member

Ján Handlovský Member  
(elected by employees)

Board  
of Directors

The Board of Directors is the statutory body of the Com-
pany. It acts on behalf of the Company in the manner 
specified in the statutes and laws.

Jozef Klein Chairman 

Marek Grác Vice-Chairman

David Stoppani Member

Branislav Tkáčik Member (from 10. 2. 2015)

Jozef Klein 
Chairman of the Board of Directors 

Jozef Klein graduated in Theoretical Cybernetics and 
Mathematical Informatics from the Mathematics and 
Physics Faculty of Comenius University in Bratislava. He 
has worked for Asseco CE since 1996, first externally, 
and later as an internal employee in the position of 
Product and Project Manager for the field of DWH&BI. 
He has been the Chairman of the Board of Directors 
of Asseco Central Europe in Slovakia since 2002, and 
also the Chairman of the Board of Directors of Asseco 
Central Europe in the CR since 2009. At the same time, 
he holds the position of CEO in both companies. Jozef 
Klein also acts as a Chairman of the Supervisory Board 
in Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco 
Solutions AG (DE), DanubePay (SK), eDocu (SK), GlobeN-
et (HU), Statlogics (HU), Asseco Hungary (HU) and exe 
(SK). Since October 2009, he has also held an important 
position of CEO at the whole European group level of 
the Asseco Group. He won the IT Personality of 2010 
award granted by an informal association within the ICT 
community.
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Marek Grác 
Místopředseda představenstva

Je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky 
STU v Bratislavě. Během své profesionální kariéry se 
věnoval zejména oblasti vývoje, implementace a pro-
vozu informačních systémů pro bankovnictví a zdravot-
nictví. Ve společnosti Asseco CE zastával různé pozice 
od pozice programátora - analytika, team leadera, bu-
siness konzultanta až po ředitele divize zdravotnictví. 
V současnosti působí na pozici COO SK a od prosince 
2011 je členem představenstva. Na celoevropské úrovni 
skupiny Asseco Group zastává Marek Grác významnou 
funkci lídra business unitu Healthcare, v jejímž rámci má 
za úkol definovat dlouhodobou strategii pro segment 
zdravotnictví v rámci celé skupiny Asseco působící v 
různých regionech Evropy. Působí také jako předseda 
představenstva maďarských společností GlobeNet a 
Asseco Hungary a člen představenstva společnosti 
eDocu (SK).

David Stoppani 
Člen představenstva

Vystudoval fakultu aplikované informatiky na Univer-
zitě Tomáše Bati ve Zlíně. Už během studia začal pra-
covat v PVT (později Asseco) jako projektový mana-
žer. V oboru informatiky pracoval i později, když se 
stal vedoucím manažerem pro IT ve společnosti XT 
- Card. Tři roky působil jako předseda představenstva 

ve společnosti Right Power Group. Na pozici ob-
chodního ředitele Asseco Central Europe pracoval od 
února 2011, v březnu 2015 se stal business unit leade-
rem pro oblast Utility. Členem představenstva Asseco 
CE v České republice je od června 2011, členem před-
stavenstva Asseco CE na Slovensku od prosince 2012. 
Od 1. 12. 2014 zastává funkci COO Asseco CE v České 
republice. Dále působí jako člen dozorčí rady společ-
ností DanubePay (SK) a První certifikační autority (CZ).

Branislav Tkáčik  
Člen představenstva

Je absolventem Fakulty podnikového managemen-
tu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Ve společnosti 
Asseco Central Europe pracuje od roku 1998. Od roku 
1999 působil jako finanční manažer, později finanční 
ředitel a postupně se podílel na vybudování finanční-
ho oddělení a zavádění nástrojů finančního controllin-
gu. V rámci přípravy IPO na Varšavské burze se podílel 
na aplikaci IFRS a následně zaváděl proces skupino-
vého reportingu a konsolidace. V současnosti působí 
jako CFO pro celou skupinu Asseco Central Europe & 
Corporate Governor. Branislav Tkáčik je členem dozor-
čích rad dceřiných společností Asseco Solutions (SK), 
Asseco Solutions (DE), DanubePay (SK), Statlogics (HU), 
GlobeNet (HU), Asseco Solutions (CZ) a exe (SK). 

Jozef Klein Marek Grác
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Marek Grác 
Vice-Chairman of the Board of Directors

He graduated from the Faculty of Electrical Engineering and 
Computer Science of the Slovak University of Technology 
(SUT) in Bratislava. During his professional career, he has 
dedicated himself primarily to the area of development, 
implementation and operation of information systems 
for banking and healthcare. He has held various positions 
in Asseco CE, from the position of Programmer/Analyst, 
Team Leader and Business Consultant to the Healthcare 
Division Director. Currently, he holds the position of COO 
SK, and he has been the Member of the Board of Directors 
since December 2011. At the whole European level of the 
Asseco Group, Marek Grác holds a significant position of 
Healthcare Business Unit Leader. His role is to define a long 
term strategy for the healthcare segment within the whole 
Asseco Group that operates in different regions of Europe. 
He further acts as a Chairman of the Board of Directors in 
Hungarian companies GlobeNet and Asseco Hungary and 
member of the Board of Directors in eDocu (SK).

David Stoppani 
Member of the Board of Directors

He graduated from the Faculty of Applied Informatics at 
Tomáš Baťa University in Zlín. He started working at PVT 
(later Asseco) as a Project Manager yet during the stud-
ies. He worked in the field of informatics later as well, 
when he became a Lead Manager for IT companies 
in XT – Card. He acted as a Chairman of the Board of 

Directors in Right Power Group for three years. He had 
worked at the position of Sales Director of Asseco Cen-
tral Europe from February 2011 until March 2015 when he 
became the Utility Business Unit Leader. He has been 
the Member of the Board of Directors of Asseco CE in 
the Czech Republic since June 2011, and the Member of 
the Board of Directors of Asseco CE in Slovakia since De-
cember 2012. Since December 1st, 2014 he has also held 
the position of COO of Asseco CE in the Czech Republic. 
He further acts ask member of the Supervisory Board in 
DanubePay (SK) and První certifikační autorita (CZ).

Branislav Tkáčik  
Member of the Board of Directors

He is a graduate of the Faculty of Business Management 
of the University of Economics in Bratislava. He has been 
working for Asseco Central Europe since 1998. Starting 
1999 he has been working as financial manager, later on 
as financial director and gradually participated on build-
ing the financial department and implementing instru-
ments of financial controlling. During preparation for IPO 
on Warsaw Stock Exchange he was involved in IFRS ap-
plication and subsequently put into practice the process 
of group reporting and consolidation. Currently he serves 
as CFO for Asseco Central Europe Group & Corporate 
Governor. Branislav Tkáčik is a member of the Supervisory 
Boards of the subsidiary companies Asseco Solutions (SK), 
Asseco Solutions (DE), DanubePay (SK), Statlogics (HU), 
GlobeNet (HU), Asseco Solutions (CZ) and exe (SK).

David StoppaniBranislav Tkáčik
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Management   
společnosti

Management společnosti tvoří představenstvo společnosti a Top management společnosti Asseco Central Europe. 
Představenstvo Asseco CE jako řídící orgán skupiny společností Asseco Central Europe zajišťuje jednotný postup při 
podnikatelských aktivitách a interních procesech společností skupiny. Přijímá také rozhodnutí, které zajišťují jednotné 
řízení Asseco Central Europe, a. s., v oblasti strategického a operativního řízení společností skupiny. 

Top management společnosti Asseco CE tvoří:

Jozef Klein CEO

Marek Grác COO SK

David Stoppani COO CZ & Utility BU Director

Krzysztof Bondyra Insurance BU Director

Marek Grác/David 
Stopppani

IT Infrastructure & Integration 
BU Director

František Kaščák Finance BU Director 

František Körösi Healthcare BU Director

Michal Polehňa Public CZ BU Director 

Martin Smutný Public SK BU Director

Branislav Tkáčik Group CFO & Corporate 
Governor

Ivana Černáková Coordination & Strategy 
Support Director

Jaroslav Gašinec Business Development & 
Sales Support Director

Michaela Muráriková HRM Director

Elena Sklenářová Marketing, PR & IR Director

Jednotlivé obchodní divize přímo řídí výkonný man-
agement společnosti Asseco CE, který tvoří:

Ředitel divize
Tomáš Beljak Public Health

Jiří Dastych Public CZ

Marek Fano Public Consulting 

Branislav Galba Banking

Jozef Klinovský Health Insurance

Ján Mikolaj eHealth

Michal Navrátil Internal Support

Peter Ondrovič Public SK

Rudolf Poliak Building Savings

Pavel Rotschein GIS & Utility

Ryszard Schwarz Global Finance CZ

David Šindelář IT Infrastructure

Peter Vladyka Financial Business Consulting

Jiří Winkler Public eGovernment

Jaromír Zrak Public BI

Jaroslav Zubák Insurance

Organizační struktura (stav k 21. 3. 2016). 
Organizational Structure (as at 21 March 2016).

Public SK

CEO

Finance Healthcare Insurance
IT Infrastructure  

& Integration Public CZ

Business 
Unit

Utility

Public SK Banking Public BI Insurance IT Infrastructure Public CZ

Division

GIS & Utility

Financial Business 
Consulting Health Insurance

Public Consulting Building Savings eHealth Internal Support Public eGovernment

Global Finance CZ Public Health

COO SK COO CZ

M & A Group Finance

Business Development 
& Sales Support

Top Management Office 

Finance

Coordination  
& Strategy Support

Human Resources 
Management Marketing, PR & IR

Section  
Back Office

Other Services

Non - IT

Sales

Section 
Support
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Management  
of the Company 

Management of the Company comprises of the Board 
of Directors of the Company and the TOP management 
of Asseco Central Europe. Board of Directors is the gov-
erning body of the companies comprising the Asseco 
Central Europe Group. Its purpose is to ensure a con-
sistent approach to the business activities and internal 
processes of the group companies. It is also competent 
to make decisions that ensure the unified management 
of Asseco CE in the area of the strategic and operation-
al management of the companies.

TOP management of Asseco CE comprises of:

Jozef Klein CEO

Marek Grác COO SK

David Stoppani COO CZ & Utility BU Director

Krzysztof Bondyra Insurance BU Director

Marek Grác/David 
Stopppani

IT Infrastructure & Integration 
BU Director

František Kaščák Finance BU Director 

František Körösi Healthcare BU Director

Michal Polehňa Public CZ BU Director 

Martin Smutný Public SK BU Director

Branislav Tkáčik Group CFO & Corporate 
Governor

Ivana Černáková Coordination & Strategy  
Support Director

Jaroslav Gašinec Business Development & 
Sales Support Director

Michaela Muráriková HRM Director

Elena Sklenářová Marketing, PR & IR Director

Individual business divisions are managed directly by 
the executive management of Asseco CE comprising:

Director of Division
Tomáš Beljak Public Health

Jiří Dastych Public CZ

Marek Fano Public Consulting 

Branislav Galba Banking

Jozef Klinovský Health Insurance

Ján Mikolaj eHealth

Michal Navrátil Internal Support

Peter Ondrovič Public SK

Rudolf Poliak Building Savings

Pavel Rotschein GIS & Utility

Ryszard Schwarz Global Finance CZ

David Šindelář IT Infrastructure

Peter Vladyka Financial Business Consulting

Jiří Winkler Public eGovernment

Jaromír Zrak Public BI

Jaroslav Zubák Insurance
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Skupina 
Asseco

Mateřskou společností skupiny Asseco (dále jen „skupi-
na“) je Asseco Poland S.A. Asseco Poland je IT společ-
ností číslo jedna v Polsku a na domácím IT trhu působí 
již více než 20 let. Od roku 2004 nabylo podnikání sku-
piny Asseco mezinárodní charakter. Asseco Poland S.A. 
je největší IT společností kótovanou na Varšavské burze 
cenných papírů co se týče tržní kapitalizace. Podle žeb-
říčku Truffle 100 je také šestým největším producentem 
softwaru v Evropě.

Asseco Poland je lídrem v rámci vytváření mezinárod-
ní skupiny Asseco, která přímo nebo nepřímo sdružuje 
velký počet dceřiných společností, které mají podobný 
předmět podnikání. Asseco Poland a společnosti pa-
třící do skupiny Asseco se zaměřují na tvorbu propri-
etárních softwarových řešení. Skupina se specializuje 
na realizaci komplexních IT řešení, projekty integrace a 
konzultační služby. Skupina Asseco poskytuje své pro-
dukty ve většině odvětví hospodářství. 

Prostřednictvím svých regionálních holdingů vyvíjí 
skupina Asseco aktivity v celé Evropě: Asseco Central 
Europe (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Ně-
mecko, Švýcarsko, Rakousko), Asseco South Eastern 
Europe (balkánské státy a Turecko), Asseco Western 
Europe (Španělsko, Portugalsko, Itálie, Skandinávie, 
pobaltské republiky) a Asseco Eastern Europe (Rusko, 
Gruzie, Kazachstán). Aktivity skupiny na mimoevrop-
ských trzích jsou realizovány společnostmi začleněný-
mi do holdingu Formula Systems, který je kótován na 
TASE (Tel Aviv burza cenných papírů) jakož i NASDAQ 

Global Markets. Formula Systems vlastní podíly ve 
třech kótovaných IT společnostech: Matrix IT, Sapi-
ens International a Magic Software. Tyto společnosti 
působí mimo jiné i na trzích v Izraeli, Spojeném králov-
ství, Japonsku a v Kanadě. 

V roce 2015 zaměstnává skupina Asseco téměř 21 000 
lidí, včetně více než 4 000 specialistů v Polsku. 

Hlavní události   
skupiny Asseco 

Nové země 
Strategie skupiny Asseco je postavena na dvou pilířích. 
První představuje organický růst dosahovaný prostřed-
nictvím proprietárního softwaru a služeb, přičemž ten 
druhý zahrnuje expanzi prostřednictvím akvizic. Co se 
týče expanze založené na akvizicích, Asseco Poland 
jako mateřská společnost skupiny Asseco se soustřeďu-
je na rozvíjející se trhy, které jsou charakterizovány vyso-
kým hospodářským růstem a rostoucí poptávkou po IT 
technologiích. Během roku 2015 získalo Asseco Poland 
portugalskou společnost Exictos, která vyvíjí činnost v 
odvětví bankovnictví v portugalsky mluvících zemích v 
Africe, jako je například Angola nebo Mozambik. Spo-
lečnost pokračovala v procesu konsolidace polského 
trhu, získala místní IT společnost Unizeto Technologies 
a kótovala na Varšavské burze cenných papírů společ-
nost Infovide-Matrix poskytující IT služby. 
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Asseco  
Group

The parent company of the Asseco Group (the “Group”) 
is Asseco Poland S.A. Asseco Poland is the number one 
information technology company in Poland that has 
operated in the domestic IT market for over 20 years. 
Since 2004 the Asseco Group business has gone inter-
national. Asseco Poland S.A. is the largest IT company 
listed on the Warsaw Stock Exchange, in terms of market 
capitalization. It is also 6th biggest software producer in 
Europe according to the ranking Truffle 100.

Asseco Poland is a leader in creation of the international 
Asseco Group that gathers numerous, directly or indi-
rectly, subsidiary entities whose operating activities are 
related to those conducted by the company. Asseco 
Poland and the Asseco Group companies are focus-
ing on the production of proprietary software solu-
tions. The Group is specialized in complex information 
technology undertakings, integration projects as well 
as consulting services. The Asseco Group provides its 
products for most sectors of the economy.

The Asseco Group is present all over Europe through 
its regional holdings: Asseco Central Europe (Slovakia, 
Czech Republic, Hungary, Germany, Switzerland, Aus-
tria), Asseco South Eastern Europe (Balkan countries 
and Turkey), Asseco Western Europe (Spain, Portugal, 
Italy, Scandinavia, Baltic republics) and Asseco Eastern 
Europe (Russia, Georgia, Kazakhstan). The Group’s op-
erations on non-European markets are conducted by 
companies incorporated in the holding of Formula Sys-
tems, which is listed on TASE (Tel Aviv Stock Exchange) 
as well as on NASDAQ Global Markets. Formula Systems 

holds shares in three listed information technology 
companies: Matrix IT, Sapiens International, and Magic 
Software. These companies operate in the markets 
of Israel, United Kingdom, United States, Japan, and 
Canada, just to mention a few.

In the year 2015 the Asseco Group employed almost 
21,000 people, including more than 4,000 specialists in 
Poland.

Major events  
in the Asseco Group

New countries 
Asseco Group’s strategy is based on two pillars. The 
first is organic growth which is achieved through pro-
prietary software and services, whereas the second 
one involves expansion through acquisitions. As far 
as acquisition-driven expansion is concerned, Asseco 
Poland as parent company of Asseco Group focuses on 
emerging markets that are characterized by high eco-
nomic growth and increasing demand for IT technolo-
gies. During the year 2015 Asseco Poland acquired a 
Portuguese company Exictos, which operates in bank-
ing sector in Portuguese speaking countries in Africa, 
like Angola or Mozambique. The company continued 
the process of consolidation the Polish market, acquir-
ing a local IT company Unizeto Technologies and listed 
on Warsaw Stock Exchange, IT services company Info-
vide-Matrix. 
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Významné projekty
V průběhu roku 2015 podepsala společnost Asseco 
Poland několik významných smluv s předními hráči 
na trhu. Společnost rozšířila svůj rozsah spolupráce se 
Zemědělským fondem sociálního pojištění na základě 
podpisu smlouvy o komplexních službách poskytova-
ných prostřednictvím IT systému, který zajišťuje vyplá-
cení dávek sociálního zabezpečení a penzí zeměděl-
cům (hodnota: 92 mil. PLN brutto). 

Nové dohody byly podepsány s Agenturou pro restruk-
turalizaci a modernizaci zemědělství (ARMA): rámco-
vá dohoda o vývoji a modifikaci systémů Agentury v 
hodnotě 54 mil. PLN netto, online aplikace pro digitální 
nároky a údržbu IT infrastruktury ARMA (v hodnotě 26 
mil. PLN brutto). 

Organický růst
Organický růst společnosti Asseco Poland je založen 
na vysoce kvalitních řešeních, které zkušení specialisté 
často přizpůsobují velmi specifickým potřebám klienta. 
V roce 2015 zavedla společnost nová řešení pro makléř-
ské firmy - PROMAK Plus RNZ, která umožňují klientům 
- spotřebitelům - přímo investovat na burze cenných 
papírů. Společnost PKO BP Brokerage House si vybrala 
tato řešení jako první klient. 

V roce 2015 dokončila společnost vývoj nového špičko-
vého bankovního softwaru - Customer Banking Platform 
(CBP). Tato platforma splňuje požadavek bankovního 
sektoru, který se týká multi-kanálových řešení. Asseco 
Poland implementovala toto nové řešení v Deutsche 
Bank Polska.

Asseco Poland prodloužila smlouvu s Ethiopian Infor-
mation Network Security Agency (INSA) o společné 
realizaci projektu vybudování moderního trhu s energi-
emi v Etiopii. Společnost také prodloužila svou dlouho-
dobou spolupráci s takovými klienty, jako je například 
Orange Polska, ZUS (Sociální pojišťovna) nebo v odvět-
ví energetiky: ENEA a Tauron.

V roce 2015 společnost Asseco Poland úspěšně dokon-
čila proces centralizace fakturačních systémů ve svém 
novém řešení AUMSA (Asseco Utility Management 
System). Stejný úspěch dosáhla následná implemen-
tace ve společnosti Tauron. Do rodiny zdravotnických 
zařízení, které využívají Asseco Medical Management 
System (AMMS), se přidaly i nové nemocnice v Polsku, 
což posílilo přední pozici společnosti v zemi.

Významné události
Skupina Asseco si udržela šestou příčkou v žebříčku 
největších producentů softwaru v Evropě - Truffle 100 
díky tomu, že její příjmy v roce 2014 překročily 1 miliar-
du eur. Společnost patřila mezi 10 nejrychleji rostoucích 
společností uvedených v tomto žebříčku. 

Skupina Asseco si již sedm let udržuje pozici jednoho 
ze špičkových dodavatelů softwaru v Evropě. Stalo se 
tak díky neustálému zvyšování odbytu proprietárního 
softwaru, který představuje jeden z hlavních cílů strate-
gie rozvoje společnosti Asseco. Konzistentní růst příjmů 
za softwarová řešení se daří dosahovat díky udržování 
dlouhodobých vztahů s klienty a implementaci tisíců 
projektů v různých odvětvích hospodářství.

Produkty skupiny Asseco uznávají i mezinárodní exper-
ti: Forrester Research, CELENT a Gartner.

WSE

NASDAQ

TASE

Působí 
v 50+ zemích

Softwarový dům  
č. 6 v Evropě

Zaměstnává  
21 000 lidí

Tržby  
2015

Společnosti  
kótované na

Present in  
50+ Countries

Software House  
No. 6 in Europe

Headcount  
21,000 People

Revenue 
2015

Companies  
Listed on

1,7 mld. EUR 
1.7 EUR bil
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Significant projects
During the year 2015 Asseco Poland signed several signifi-
cant agreements with top market players. The company 
widen its scope of a cooperation with the Agricultural 
Social Insurance Fund by signing a contract for a complex 
service of the IT system, which support social security and 
retirement payments for farmers (worth 92 mil PLN gross). 

New agreements were signed with The Agency for Re-
structuring and Modernization of Agriculture (ARMA): 
framework agreement for development and modifi-
cations of the Agency’s systems worth 54 mil PLN net, 
online application for digital claims and for maintenance 
of the ARMA’s IT infrastructure (worth 26 mil PLN gross). 

Organic growth
Asseco Poland’s organic growth is driven by high quality 
solutions, often customized to client’s needs by very ex-
perienced experts. In the year 2015 the company intro-
duced a new solutions for brokerage houses – PROMAK 
Plus RNZ, which allows consumer clients to invest on 
international stock exchanges directly. The solution was 
chosen by the first client – PKO BP Brokerage House.

The company finished in 2015 the development of a 
new cutting edge internet banking software – Custom-
er Banking Platform (CBP). The platform fulfils a need of 
banking sector for multichannel solutions. Asseco Poland 
implemented the new solution in Deutsche Bank Polska.  

Asseco Poland continued the agreement with the Ethi-
opian Information Network Security Agency (INSA) to 
jointly execute a project of building a modern energy 
market in Ethiopia. The company continued also its 

long-term cooperation with such clients like Orange 
Polska, ZUS (Social Insurance Institution) or with energy 
sector: ENEA and Tauron. 

In the year 2015 Asseco Poland successfully finished a 
centralization process of billing systems to the Asseco’s 
new AUMS (Asseco Utility Management System). The 
same successful achievement took place in Tauron. 
Also new hospitals in Poland joined to the family of 
healthcare institutions which use Asseco Medical Man-
agement System (AMMS), strengthening the company’s 
leading position in the country. 

Significant events
Asseco Group kept the sixth place in the ranking of the 
largest software producers in Europe, Truffle 100, as its 
software revenues for 2014 exceeded 1 billion euros. 
The company was one of the fastest growing among 
the top 10 companies in the ranking. 

Asseco Group has, for seven years, continuously main-
tained its position as one of the top ten software ven-
dors in Europe. This has been possible thanks to the 
continuing improvement in sales of proprietary soft-
ware, which is one of the key objectives of Asseco’s 
development strategy. Such a consistent growth in 
revenues from own software solutions is achieved by 
maintaining long-term relationships with clients as well 
as by implementing thousands of projects for various 
sectors of the economy. 

Also Asseco Group’s products were recognized by inter-
national experts: Forrester Research, CELENT and Gartner.
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Skupina 
Asseco Central Europe

Asseco Central Europe, a. s. (CZ)
Společnost Asseco Central Europe (CZ) se stala členem 
skupiny Asseco v lednu 2007. Společnost patří mezi nej-
významnější poskytovatele komplexních řešení a služeb 
v oblasti informačních technologií v České republice. Re-
alizuje náročné projekty jak pro komerční sféru, tak pro 
státní správu a samosprávu. Má dlouholeté zkušenosti s 
integračními a outsourcingovými projekty, u kterých klade 
silný důraz na bezpečnost. Pro své zákazníky je stabilním 
partnerem, který pomáhá řešit všechny procesy spojené 
s rozsáhlou oblastí informačních technologií. Tato oblast 
zahrnuje IT infrastrukturu, zálohování, virtualizaci serverů 
a desktopů, jakož i specializované aplikace vyvíjené na 
míru, geo-informační systémy, ECM či BI řešení pro pod-
poru řídících a rozhodovacích procesů. Pro finanční insti-
tuce a subjekty kapitálového trhu poskytuje například out-
sourcing provozních systémů, dodává portály, systémy 
pro přímé bankovnictví, systémy založené na čipových 
kartách a jiné.
www.asseco.com/ce

Asseco Solutions, a. s. (SK, CZ, DE, AT, CH)
Společnost Asseco Solutions je největším producentem 
podnikových informačních systémů na českém a sloven-
ském trhu a v německy mluvících zemích. Softwarové 
aplikace z její produkce se distribuují i na dalších trzích v 
rámci střední Evropy. Podnikové informační systémy po-
krývají potřeby firem všech velikostí v nejrůznějších ob-
lastech podnikání. Společnost se zabývá vývojem, ale 
také implementací a podporou specializovaných systémů 
pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech 
jejich působení. Produktové portfolio sahá od informač-
ních systémů pro nejširší spektrum podniků zabývajících 
se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro 
oblast veřejné správy až třeba po produkty pokrývající 
specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zaří-
zení. Všechny produkty doplňuje široká nabídka služeb 

a partnerských programů. Kromě základních modulů 
a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti 
podnikání, tzv. „Branžová řešení“. Asseco Solutions je nosi-
telem certifikátu kvality ISO 9001: 2008. V současnosti spo-
lečnost Asseco Solutions tvoří pět zemí. Kromě Sloven-
ska a České republiky i Rakousko, Švýcarsko a Německo.  
V Asseco Solutions k 31. 12. 2015 pracovalo 694 lidí.
www.assecosolutions.eu
www.applus-erp.de

DanubePay, a. s. (SK)
Společnost DanubePay je procesingové centrum se 
sídlem v Bratislavě. Společnost byla založena mateř-
skou společností Asseco Central Europe v souladu s její 
strategií růstu. Zaměřením DanubePay jsou především 
služby související s kartovým a transakčním byznysem a 
poskytování softwarových řešení formou služby (Soft-
ware as a Service). Nejsilnější předpoklad úspěchu 
společnosti pramení z nabídky inovativních produktů 
za přiměřenou cenu a flexibility produktového portfo-
lia. Svým klientům poskytuje špičkové know-how a tým 
kvalitních a zkušených odborníků v oblasti zpracování 
transakcí a správy karet a zařízení. Společnost Danube-
Pay je schopna dodávat kvalitní řešení jak pro sloven-
ský, tak pro zahraniční trh. Během své krátké existence 
dokázala, že finanční trh ve střední Evropě požaduje 
služby tohoto charakteru a postupně se na domácím a 
zahraničním trhu prosazuje a získává stále nové zákazní-
ky. Asseco Central Europe vlastní 55% akcií společnosti 
DanubePay.
www.danubepay.com

Skupina Asseco BERIT (CZ, DE, CH)
Skupina Asseco BERIT je v rámci Asseco Central Europe 
nositelem kompetencí v oblasti geografických infor-
mačních systémů, systémů pro správu majetku a systémů 
podporujících procesy v oblasti správy inženýrských sítí 

Mateřská společnost Asseco Central Europe se sídlem na Slovensku je vlastníkem několika firem s IT zaměřením. Do 
skupiny Asseco Central Europe patří:
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Asseco Central Europe 
Group

Asseco Central Europe, a. s. (CZ)
Asseco Central Europe (CZ) became a member of the 
Asseco Group in January 2007. The company belongs 
to most significant providers of comprehensive solutions 
and services in the information technology field within the 
Czech Republic. It has undertaken challenging projects in 
both the commercial sector and for national and regional 
governments. The company has many years of experi-
ence in integrating and outsourcing projects, where it has 
been placing strong emphasis on security. It is a stable 
partner for its clients, helping them resolve all processes 
connected with information technologies, starting with IT 
infrastructure, backup systems, server and desktop virtual-
ization, and specialized applications, such as geoinforma-
tion systems, or ECM and BI tailored solutions to support 
control and decision processes. For financial institutions 
and capital market the company provides for example, 
outsourcing of operating systems, delivers portals, direct 
banking systems optical card systems, and others.
www.asseco.com/ce

Asseco Solutions, a. s. (SK, CZ, DE, AT, CH)
Asseco Solutions is the largest producer of the ERP sys-
tems on the Czech, Slovak and German speaking mar-
kets. Software applications developed by Asseco Solu-
tions are distributed also to other markets within Central 
Europe. Business Information Systems cover the needs 
of companies of all sizes in a variety of business areas. 
The company is involved in development, implemen-
tation and support of tailored systems for companies 
of various sizes, in different fields of their business ac-
tivities. The product portfolio ranges from information 
systems for a broad spectrum of enterprises involved in 
production, trade or services over products for public 
administration up to, for example, products covering 
specialized needs of companies providing accommo-
dation and catering services. Moreover, the product 

portfolio is complemented by a wide offer of servic-
es and partners programs. Besides the basic modules 
and functionalities, they also provide tailored solutions. 
Asseco Solutions has obtained the Quality Certificate 
ISO 9001:2008. At the moment the company Asseco So-
lutions consists of five countries. Besides Slovakia and 
the Czech Republic - Austria, Switzerland and Germany. 
There were 694 people employed in the whole group 
as at 31 December 2015.
www.assecosolutions.eu
www.applus-erp.de

DanubePay, a. s. (SK)
DanubePay is a processing centre with headquarters 
in Bratislava. The company was established by Parent 
Company Asseco Central Europe in line with its growth 
strategy. The company is focused mainly on services 
connected with card and transaction business and pro-
viding “Software as a Service” solutions. The strongest 
assumption of company ś success is stemming from 
offer of innovative products for suitable prices and 
flexibility of product portfolio. It provides its clients 
with cutting-edge know-how and the team of qual-
ity and experienced professional in the field of trans-
action processing and card and devices administra-
tion. DanubePay is able to deliver quality solutions for 
both Slovak and foreign markets. It has proved during 
its short existence that the financial market in Central 
Europe requires the services of this nature and the com-
pany has gradually worked in the domestic and foreign 
markets and has gained new customers. Asseco Cen-
tral Europe owns 55% of the shares of DanubePay.
www.danubepay.com

Asseco BERIT Group (CZ, DE, CH)
The Asseco BERIT Group is a bearer of competences in 
the field of geographic information systems, the assets 

The Parent Company Asseco Central Europe, located in Slovakia, is the owner of several companies with IT focus. The 
Asseco Central Europe Group includes:
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(utility). Skupinu tvoří divize GIS & Utility a dceřiné firmy 
Asseco BERIT GmbH se sídlem v Mannheimu, Německo 
a Asseco BERIT AG se sídlem v Sissachu, Švýcarsko. V 
rámci skupiny pracuje v současnosti 60 lidí - analytiků, 
vývojářů, konzultantů a projektových vedoucích. Do-
dávaná řešení jsou postavena na bázi vlastního vývoje 
(produkty LIDS, TOMS, AMES, AGP Technology, WFMS), 
který navazuje na pětadvacetiletou historii firmy BERIT, 
začleněné do Asseco CE v roce 2008. Díky vlastní ob-
chodně-implementační síti mohou produkty vyvíjené v 
Asseco CE používat zákazníci na Slovensku, v Německu, 
Švýcarsku, Česku, Rakousku a Polsku. V roce 2015 byla 
česká divize GIS & Utility začleněna do nově vytvořené-
ho business unitu Utility, což přispělo k oživení obchod-
ních aktivit v mateřských zemích i v rámci celé skupiny 
Asseco. Atraktivitu nabídky vlastních produktů podpoří 
i nově uvedená produktová značka SAMO - Strategic 
Asset Management & Operations, zastřešující všechny 
tradiční produkty vyvíjené ve skupině a v integrované 
podobě orientované na aktuální potřeby trhu (Smart-
Gird, Strategic Asset Planning). Dalším novým obchod-
ním cílem je rozšíření nabídky skupiny i o implementaci 
systémů vyvíjených v rámci Asseco Group, zejména 
systému AUMS z produkce Asseco Poland.
www.asseco-berit.de 
www.asseco-berit.ch
www.samo-asseco.eu

Statlogics Zrt. (HU)

Statlogics je poskytovatelem globálních řešení pro 
hráče na trhu spotřebitelských financí. Společnost se 
specializuje na řízení úvěrových rizik a konzultace v ob-
lasti retailových úvěrů. Také poskytuje platformu spo-
třebitelského financování, jejíž softwarové vybavení 
pokrývá celý životní cyklus spotřebitelských úvěrů od 
vzniku úvěru až po management splácení.

Statlogics je knowledge centrem pro hodnocení a 
řízení rizik. Tým společnosti se skládá ze zkušených kon-
zultantů a poskytuje podporu společnostem v různých 
odvětvích, které se zabývají obrovským počtem zá-
kazníků. Pomáhá svým partnerům řídit jejich obchodní 
rizika a optimalizovat jejich procesy. 

Díky rozsáhlému portfoliu inovativních produktů je spo-
lečnost schopna vytvořit na míru různé aplikace a služby 

podle specifických potřeb. Prostřednictvím jejích řešení 
se ročně zpracuje více než 5 milionů úvěrových žádos-
tí v hodnotě více než 3 miliardy EUR, přičemž zároveň 
pomáhá poskytovatelům úvěrů zvyšovat počet schvá-
lených žádostí, snižovat úvěrové ztráty a náklady spoje-
né se zpracováním.  
www.statlogics.com 

GlobeNet Zrt. (HU)
Společnost GlobeNet je jednou z předních společností 
na maďarském trhu informačních technologií v oblasti 
zdravotnictví. Hlavní software, MedWorkS, který před-
stavuje kompletní nemocniční informační systém, se 
spolu s dalšími příbuznými produkty společnosti pou-
žívá ve více než 60 zdravotnických zařízeních (na klini-
kách, v nemocnicích a u praktických lékařů). MedWorkS 
představuje modulární a integrované řešení. Je vysoce 
flexibilní a lze jej snadno přizpůsobit potřebám zákazní-
ka. Zahrnuje všechny nemocniční procesy a poskytuje 
podporu pro ambulantní péči, diagnostické postupy, 
lékárenské činnosti a controlling zdravotnické péče. 
Tento soubor komplexních funkcí z něj dělá jedineč-
ný produkt na maďarském trhu. Software MedWorkS 
je úzce integrován s jinými systémy třetích stran, jako 
je rozpoznávání řeči, PACS, MIS, systémy řízení čekací 
doby pacienta a systémy EPR (např.: SAP).  
www.globenet.hu 

Asseco Hungary Zrt. (HU)
Společnost Asseco Hungary je rozmanitostí svého port-
folia produktů a služeb schopna uspokojovat potřeby 
různých klientů v oblasti výroby, administrativy a ko-
munikace. Společnost dokáže realizovat komplexní a 
rozsáhlé IT projekty prostřednictvím širokého spektra 
zkušeností v oblasti mezinárodní systémové integrace. 
Jelikož jde o maďarskou společnost, Asseco Hungary 
pro své lokální aktivity zaměstnává maďarské zaměst-
nance. Buduje lokální způsobilost s cílem získávání pro-
jektů zaměřených na podporu domácích zákazníků. I v 
samotném procesu realizace projektů společnost spo-
lupracuje s domácími partnery. Hlavním cílem společ-
nosti Asseco Hungary je podílet se na vybraných pro-
jektech veřejné a státní správy a budovat dlouhodobé 
vztahy se zákazníky. Společnost si dále klade za cíl bu-
dovat obchodní příležitosti pro inovativní produkty sku-
piny Asseco i v jiných odvětvích v Maďarsku. 
www.asseco.com/hu 
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administration system and systems supporting process-
es in utility administration within Asseco Central Europe. 
The group consists of its GIS & Utility Division and the 
subsidiary companies Asseco BERIT GmbH, seated in 
Mannheim, Germany and Asseco BERIT AG, seated in 
Sissach, Switzerland. The group currently employs 60 
people – analytics, developers, consultants and project 
managers. The supplied solutions are based on their 
own development (LIDS, TOMS, AMES, AG Portal Tech-
nology, WFMS), which has continued over the twenty 
five -years-long history of BERIT, a. s. and which has 
been incorporated in Asseco CE since 2008. Thanks to 
their own business-implementation network, the prod-
ucts developed in Asseco CE are used by customers in 
Germany, Switzerland, the Czech Republic, the Slovak 
Republic, Austria and Poland. In 2015, the Czech division 
GIS & Utility was included in the newly created Business 
Unit Utility which contributed to the revival of business 
activities in the home countries and across the whole 
Asseco group. The attractiveness of the offer of its own 
products will be supported by the newly launched 
product SAMO - Strategic Asset Management & Opera-
tions encompassing all traditional products developed 
in the group focusing in an integrated form to the actual 
needs of the market (SmartGird, Strategic Asset Plan-
ning). Another new business objective is to extend the 
offer by the implementation of the systems developed 
within the Asseco Group, particularly the system AUMS 
produced by Asseco Poland.
www.asseco-berit.de
www.asseco-berit.ch
www.samo-asseco.eu

Statlogics Zrt. (HU)
Statlogics is a global solution provider for consumer 
finance market players. The company is specialized in 
credit risk management and retail lending business con-
sulting. It also provides a consumer finance platform, its 
software suite covers the whole life cycle of consumer 
loans from loan origination to collections management.

Statlogics is a knowledge center for risk assessment 
and management. Its team of experienced consultants 
provide support for companies in different industries 
dealing with a mass number of customers. We help our 
partners to manage their business risks and optimize 
their processes.

Through a comprehensive range of innovative prod-
ucts, the company is able to tailor different applications 
and services to the specific needs. Statlogics solutions 
manage more than 5 million credit applications per year 
for an amount exceeding 3 billion EUR, while assisting 
lenders in increasing their approval rates, lowering their 
credit losses and reducing their processing expenses. 
www.statlogics.com

GlobeNet Zrt. (HU)
GlobeNet Zrt. is one of the leading companies in the 
Hungarian healthcare IT market. It ś main software, the 
MedWorkS, a complete hospital information system 
- along with other related products of the company 
- is used daily in more than 60 healthcare institutions 
(clinics, hospitals and general practitioners). The Med-
WorkS is a modular and integrated solution. It is highly 
flexible and easy to parameterize according to the cli-
ent’s needs. The software covers all hospital processes, 
supports ambulatory and outpatients care, diagnostic 
processes, pharmacy activities and medical controlling. 
This set of complex functionality is what makes it unique 
in the Hungarian market. The MedWorkS is closely inte-
grated with other 3rd party systems like speech recog-
nition, PACS, MIS, patient queue management systems 
and EPR systems (e.g.: SAP).
www.globenet.hu

Asseco Hungary Zrt. (HU)
Product and service portfolio of Asseco Hungary is able 
to meet the various needs of its clients in the areas of 
manufacturing, administration and communication. The 
company is able to implement complex large-scale IT 
projects with the help of wide range of experience in 
international system integration. As a Hungarian com-
pany, Asseco Hungary employs Hungarian workers in 
its activities in Hungary. It builds local competence to 
complete the projects to support domestic customers. 
The company cooperates with domestic partners in 
the process of project implementation. Asseco Hunga-
ry’s main goal is to participate in public administration 
projects, and build long term relationship with its cus-
tomers. Asseco Hungary further aims to build business 
opportunities in other sectors for Asseco ś innovative 
products in Hungary.
www.asseco.com/hu
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eDocu, a. s. (SK) 
eDocu je mladá softwarová společnost (startup) vyvíje-
jící cloudové služby pro zjednodušení přístupu k data-
bázovým službám formou SaaS (Software as a Service) 
pro běžné uživatele, čili bez nutnosti vlastnit IT odděle-
ní, investovat do výpočetního vybavení a disponovat 
produktovými specialisty. Produktem společnosti je In-
ternet of Every Thing (internet každé věci), kde centrem 
jsou věci a objekty, se kterými se propojují informace 
pomocí mobilních zařízení, prohlížečů a webových 
služeb. Do informačního systému eDocu mají lidé přímý 
přístup vždy a všude, bez hledání, přičemž je stejně 
snadné informace ze systému jak získat tak přidávat. 
Cílem společnosti eDocu je objevovat a přinášet na trh 
řešení, která zjednodušují život veřejné správě, firmám 
a běžným lidem. Vytváří nestandardní řešení pro stan-
dardní potřeby, pomáhá organizacím vnést pomocí 
intuitivního systému pořádek do vnitřních procesů. In-
vesticí do společnosti eDocu rozšířilo Asseco CE své 
portfolio o inovativní a perspektivní nápady. 
www.edocu.sk

exe, a. s. (SK)

exe bylo založeno v roce 1990 jako společnost sloven-
ských podnikatelů. Na slovenském IT trhu působí zejmé-
na v oblasti infrastrukturních služeb, prodeje softwaru a 
lokalizačních služeb. exe se stalo krátce po svém vzniku 
jedním z prvních autorizovaných partnerů společnosti 
Microsoft v bývalém Československu. Je vícenásobným 
držitelem ceny MS Industry Awards.

V průběhu své existence se společnost vyprofilovala 
od prodeje licencí na systémového integrátora, dispo-
nuje vlastním vývojovým centrem, v němž vyvíjí aplika-
ce a řešení na míru. Portfolio produktů a služeb společ-
nosti exe zahrnuje návrh implementace informačních 
systémů, vývoj softwaru, outsourcing a správu infor-
mačních systémů, prodej softwaru a hardwaru, překla-
datelské služby a lokalizací softwaru. exe je zavedeným 
poskytovatelem překladatelských služeb a lokalizace 
softwaru. Ve složitém prostoru globalizačních a interna-
cionalizačních procesů dokáže efektivně pomáhat slo-
venským společnostem při umísťování jejich produktů 
na globální trh. 

Divize lokalizace úspěšně zvládá komplexní projekty 
vyžadující vysokou měsíční produktivitu až 650 000 slov 

v jediné jazykové kombinaci v rámci jednoho projektu, 
čímž jednoznačně potvrzuje svou flexibilitu. Na velkých 
projektech denně pracuje až 150 lingvistů. Mezi největší 
projekty patří lokalizace téměř všech verzí produktů od 
společnosti Microsoft. Rozsah lokalizačních a překlada-
telských služeb dosahuje miliony slov měsíčně. 

V roce 2014 se exe umístilo mezi TOP 20 poskytova-
teli jazykových služeb ve střední a východní Evropě, a 
proto je i hrdou součástí The Globalization and Locali-
zation Association (GALA) a European language indust-
ry association (elia).

exe je certifikovaným poskytovatelem služeb dle norem 
ISO 9001: 2008 a ISO 17100: 2015 (nahrazuje EN15038).
www.exe.sk

InterWay, a. s. (SK, CZ)
Společnost InterWay, a. s. působí na slovenském a za-
hraničním trhu nejdynamičtějšího odvětví - informač-
ních technologií od roku 1997. Společnost se zaměřuje 
na profesionální implementaci technologií a systémů 
IDM, SSO, ECM, ERP, BPM, Cloud Computing, integrač-
ních řešení jako SOA, řešení e-commerce, content ma-
nagement, intranetových a portálových řešení. Dodává 
softwarové a hardwarové řešení renomovaných vý-
robců (Oracle, DELL, Microsoft, HP, atd.) a na bázi Open 
Source produktů od malých vylepšení pro stávající sys-
témy po ucelený návrh a dodávku komplexních řešení. 
Produktové portfolio je doplněno řešeními na bázi 
vlastního vývoje - redakční systém WebJET a dokument 
management systém DMS Greeny. Společnost Inter-
Way, a. s. iniciovala založení mezinárodního konsorcia 
v projektu Cloud for Europe (C4E), jehož cílem je sdíle-
ní stávajících služeb a aplikací v rámci států EU. V sou-
časnosti společnost disponuje profesionálním týmem 
kvalifikovaných specialistů, certifikovaných odborníků 
a certifikovaným týmem s prověrkou na stupeň Tajné 
(NATO, EU, Národní) v jednotlivých organizačních slož-
kách společnosti zapojených do různých specializova-
ných projektů. Klientela je tvořena širokým spektrem od 
orgánů státní správy a samosprávy, telekomunikačních 
operátorů, bank, pojišťoven, podniků síťových odvětví 
po průmyslové výrobce.  Společnost InterWay, a. s. má 
zavedeny certifikované systémy řízení ISO podle poža-
davků mezinárodní normy ISO 9001, ISO / IEC 27001 a 
ISO 14001.
www.interway.sk
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eDocu, a. s. (SK)
eDocu is a young software company (startup) that de-
signs cloud services to simplify access to database 
services through SaaS (Software as a Service) for ordi-
nary users, that is without the need of establishing an 
in-house IT department, investing in computer equip-
ment and employing product specialists. The compa-
ny‘s product is the Internet of Every Thing (networked 
connections among things) built around things and ob-
jects with which information is linked using mobile de-
vices, browsers and web services. People have direct 
access to the information in the eDocu system anytime, 
anywhere, without any difficult search, and it is equally 
easy to get information from the system and add it into 
it. eDocu‘s goal is to develop and bring to market solu-
tions that simplify the life of public administrations, busi-
nesses and ordinary people. It creates non-standard 
solutions for standard needs, it helps organizations to 
bring intuitive structure of the system‘s internal pro-
cesses. The investment in the company eDocu helped 
Asseco CE to expand its portfolio by innovative and 
promising ideas. 
www.edocu.sk

exe, a. s. (SK)
exe was founded in 1990 as a company of Slovak en-
trepreneurs. It has been active on the Slovak IT market 
mainly in the area of infrastructure services, software 
sales and localization services. Shortly after its estab-
lishment, exe became one of the first authorized part-
ners of Microsoft in the former Czechoslovakia. It is a 
multiple award winner of MS Industry Awards. 

During its existence, the company has grown from the 
licenses vendor to being a system integrator, it has its 
own development center which develops applications 
and customized solutions. Product and service portfo-
lio of exe is represented by the design of implementa-
tion of information systems, software development, 
outsourcing, and management of information systems, 
sales of hardware and software, translation services and 
localization of software. exe is an established provider of 
translation services and software localization services. In 
the complex area of globalization and internationaliza-
tion processes, it can effectively help Slovak companies 
when placing their products on the global market.

The Localization Division successfully handled com-
plex projects requiring high monthly productivity of up 

650,000 words in one language combination within a 
single project, which clearly confirms its flexibility. Up to 
150 linguists work on large projects daily. One of the larg-
est projects include localization of nearly all versions of 
Microsoft products. The range of localization and trans-
lation services reached millions of words per month. 

In 2014, exe ranked among the top 20 providers of lan-
guage services in Central and Eastern Europe and so it 
is also a proud member of The Globalization and Lo-
calization Association (GALA) and European language 
industry association (elia).

exe is a certified service provider in accordance with 
ISO 9001:2008 and ISO 17100:2015 (replaced EN15038).
www.exe.sk

InterWay, a. s. (SK, CZ)
The company InterWay, a. s. has been operating on the 
Slovak and foreign IT markets – the most dynamic indus-
try - since 1997. The company focuses on professional 
implementation of technologies and systems IDM, SSO, 
ECM, ERP, BPM, Cloud Computing, integration solutions 
such as SOA, e-commerce solutions, content manage-
ment, intranet and portal solutions. It delivers software 
and hardware solutions of reputable manufacturers 
(Oracle, Dell, Microsoft, HP, etc.) and solutions based on 
Open Source products starting from small improvements 
to existing systems and ranging to integrated design and 
delivery of complex solutions. The product portfolio is 
complemented by solutions based on its own develop-
ments – the WebJET system and the DMS Greeny docu-
ment management system. The company InterWay, a. s. 
initiated the establishment of an international consortium 
in the project Cloud for Europe (C4E) aimed at sharing ex-
isting services and applications across the EU. The com-
pany currently has a professional team of qualified spe-
cialists, certified specialists and certified team cleared to 
the SECRET level (NATO, EU, national) in each department 
of the company involved in a variety of specialized proj-
ects. The client base is made up of a wide range of state 
and local government authorities, telecom operators, 
banks, insurance companies, network industries cor-
porations to industrial manufacturers. The company In-
terWay, a. s. has established ISO-certified management 
systems according to the requirements of international 
standards ISO 9001, ISO/IEC 27001 and ISO 14001.
www.interway.sk
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Klíčové události  
a ocenění

Asseco Solutions (SK, CZ, DE, AT, CH)
Začátkem roku se v bratislavské Inchebě opět konal 
další ročník veletrhu gastronomie a hotelnictví - Danu-
bius Gastro 2015. Asseco Solutions CZ úspěšně prezen-
tovala vlastní restaurační systém BlueGastro a hotelový 
systém HOREC.

Asseco Solutions SK investovalo do nejnovějších tech-
nologií a vytvořilo mobilní aplikaci k informačnímu sys-
tému HELIOS One. Kromě stávající aplikace pro systé-
my iOs, uvádí na trh i mobilní aplikaci HELIOS One pro 
Android. Mobilní aplikace HELIOS One je určena všem 
podnikatelům, kteří potřebují mít okamžitý on-line pře-
hled o stavu svého podnikání a také účetnictví.

17. září se jeden z nejkrásnějších pražských paláců - 
Žofín - rozzářil oranžovou a modrou barvou na počest 
25. výročí působení českého Asseco Solutions a systé-
mů HELIOS na trhu IT. Na Žofíně se ten večer konal slav-
nostní ples k 25. výročí založení společnosti, na kterém 
se sešli nejen významní zákazníci a přátelé systémů 
HELIOS, ale i známí umělci. Mezi nimi i vokální skupina 
4TET, zpěvačka Dasha nebo orchestr Top Band. 

Centrum pro výzkum podnikání Postupimské univerzity 
každoročně vyhodnocuje přední ERP systémy na trhu 
a na základě toho uděluje cenu „ERP systém roku“, aby 
tak pomohla společnostem při výběru vhodného ERP 
systému. Letos jsme byli nominováni na ocenění v kate-
gorii „Strojírenství a řízení výrobních závodů“, což zna-
mená, že jsme jedním ze tří nejlepších řešení v tomto 
odvětví. ERP systémem roku 2015 v kategorii Strojíren-
ství a řízení výrobních závodů byl 30. září 2015 vyhlášen 
„APplus od Asseco Solutions“. Jde o druhý rok po sobě 
a potřetí za poslední čtyři roky, kdy byl AP plus zvolen 
ERP systém roku. 

Koncem října si na slavnostním galavečeru v hotelu 
DoubleTree by Hilton, který organizovala společnost 
Bisnode a Hospodářské noviny, Asseco Solutions SK 
převzalo tzv. AAA certifikát. Tento certifikát je již od 
roku 1908 v severských zemích prestižním oceněním. 
Postupně se etabluje i v jiných zemích Evropy. AAA cer-
tifikát potvrzuje spolehlivost, důvěryhodnost a minimál-
ní rizikovost spolupráce s oceněnou firmou a mohou 
ho získat pouze ty společnosti, které splňují přísná 

ekonomická kritéria. Podle statistik certifikát s hodnoce-
ním A až AAA dosáhne průměrně pouze 14,1% subjektů 
na Slovensku a prestižní AAA hodnocení může získat 
pouze 4,9% nejkvalitnějších společností. V rámci třetího 
ročníku na Slovensku se Asseco Solutions stalo jednou 
z dvaceti společností, které letos certifikát získaly.

Na podzim byl na trh uveden produkt HELIOS Reva. 
Helios Reva je řešení z dílny partnera systémů Helios, 
společnosti ASV Náchod. Je zcela integrované s ERP 
HELIOS a umožňuje nezávislý sběr, monitorování a vy-
hodnocování výrobních a technologických dat. Díky 
integrovaným výrobním terminálům nabízí vizualizaci 
a reportování dat. Poskytuje také přesné hodnocení 
efektivity a využití strojních zařízení a on-line informa-
ce o stavu stroje, což má vliv na řízení kvality a kontro-
lu technologické kázně. Zprostředkovává také on-line 
pohled na stav rozpracovanosti zakázky či zpětný audit 
z archivovaných dat. Výhodou je možnost sběru libo-
volných technologických informací.

Nová webová prezentace Asseco Solutions helios.eu 
se umístila na 5. místě v žebříčku IT prestižní soutěže 
Web Top 100. Jde o největší soutěž v oblasti digitálního 
marketingu v ČR, které se každoročně účastní přes 200 
firem. Ty pak dostávají zpětnou vazbu od špičkových 
odborníků v oboru.

DanubePay (SK)
V červnu 2015 společnost DanubePay úspěšné do-
končila certifikaci Visa Issuer, díky níž se stala oficiálně 
„MSP“ (Member Service Provider) ve společnosti VISA 
a může zastřešovat kompletní processing v kartovém 
byznysu pro jakoukoliv finanční instituci.

V červnu společnost také otevřela svou pobočku ve 
Varšavě. Jejím úkolem je podpora obchodních a servis-
ních aktivit společnosti na polském trhu. 

V červenci začala společnost DanubePay testy migra-
ce nového klienta do svého portfolia. Výsledkem byla 
úspěšná migrace formou Bing Bang. Díky důslednému 
projektovému plánování, testům a přípravě, držitelé 
karet migrovaného klienta neměli ani minimální výpa-
dek služby své banky. 

V září bylo společnosti DanubePay úspěšně obnoveno 
osvědčení na PCI DSS (Payment Card Industry Data Se-
curity Standard) a následně v prosinci úspěšně prošla 
PIN Auditem společnosti VISA. 
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Main Events  
and Awards

Asseco Solutions (SK, CZ, DE, AT, CH)
Early in the year, Incheba in Bratislava again held the 
annual exhibition of gastronomy and hotel industries - 
Danubius Gastro 2015. Asseco Solutions SK successfully 
presented its own restaurant system BLUEGASTRO and 
its hotel system HOREC.

Asseco Solutions SK invested in the latest technology 
and created a mobile application for its information 
system HELIOS One. In addition to the existing applica-
tions for iOS systems, it has marketed its HELIOS One 
mobile app for Android. The mobile application HELIOS 
One is intended for all entrepreneurs who need instant 
online overview of the state of their business and their 
accounting.

One of the most beautiful palaces in Prague - Žofín - 
glowed orange and blue on September 17 in honor of 
the 25th anniversary of the activities of Czech Asseco 
Solutions and HELIOS systems in the IT market. Žofín 
was the venue of an evening gala held at the occa-
sion of the 25th anniversary of founding the company, 
bringing together not only important customers and 
friends of HELIOS systems as well as renowned artists. 
The artists included the vocal group 4Tet, singer Dasha, 
or Top Band Orchestra.

To assist companies in the selection of the suitable ERP 
system, every year the University of Potsdam’s Center 
for Enterprise Research evaluates leading ERP systems 
on the market in the context of its „ERP system of the 
Year“ award. This year we were nominated for the 
award in the „Mechanical & Plant Engineering“ category 
– which means we are one of the three best solutions 
in this industry segment. The ERP system of the year 
2015 in the Mechanical & Plant Engineering category 
became on September 30th, 2015 Asseco Solutions’ 
APplus. That’s the second year in a row and the third 
time in the last four years that APplus has been selected 
as ERP system of the year.

Asseco Solutions SK accepted an AAA certificate at a 
gala evening at the DoubleTree by Hilton organized by 
the company Bisnode and Hospodárske noviny in late 
October. This certificate has been a prestigious award 
in the Nordic countries since 1908. It has gradually been 

established as such in other European countries as well. 
An AAA certificate confirms reliability, credibility and 
minimum risk level of cooperation with the given com-
pany and can be obtained only by those companies 
that meet certain strict economic criteria. According 
to statistics, a certificate bearing evaluation A to AAA is 
obtained an average by only 14.1% of entities in Slovakia 
and the coveted AAA rating is only reached by 4.9% 
of the highest quality companies. Asseco Solutions has 
become one of the twenty companies which received 
a certificate this year in the third year of these awards 
being granted in Slovakia.

In autumn, the HELIOS product Reva was launched. 
Helios Reva is a solution developed by a partner com-
pany of the HELIOS systems, the company ASV Náchod. 
It is fully integrated with the ERP HELIOS and allows for 
independent collection, monitoring and evaluation 
of production and technological data. The integrated 
production terminal provide visualization and reporting 
of data. It also provides an accurate assessment of ef-
ficiency and machine utilization and on-line information 
on the status of the machine which has an impact on 
quality management and control of technological dis-
cipline. It also provides an online overview of time to 
completion or a backwards audit of the archived data. 
The advantage is the possibility of collecting any tech-
nological information.

New website of Asseco Solutions, helios.eu, was placed 
the 5th in the ranking of the prestigious IT Web Top 100 
awards. It is the largest competition in digital marketing 
in the Czech Republic and over 200 companies partici-
pate in it annually. The companies then receive feed-
back from leading experts in the field.

DanubePay (SK)
In June 2015, the company DanubePay successfully 
completed the certification for Visa Issuer that has 
made it an official „MSP“ (Member Service Provider) for 
VISA that can house the entire processing of the card 
business for any financial institution.

In June, the company also opened its branch in Warsaw. 
Its mission is to support the sales and service activities 
of the company on the Polish market. 

In July, the company DanubePay started migration tests 
of a new client into its portfolio. The result was a suc-
cessful migration in the form of Bing Bang. Thanks to 
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V srpnu nastaly změny v představenstvu společnosti 
DanubePay. Předsedou představenstva se stal Branislav 
Galba.

Otevřel se nový projekt pro akceptaci platebních karet 
v síti bankomatů banky, která je součástí evropské fi-
nanční skupiny.

Skupina Asseco BERIT (CZ, DE, CH)
Jedním z největších úspěchů skupiny Asseco Berit v 
roce 2015 bylo rozšíření mobilního řešení WFMS pro 
větší počet zákazníků s větším technickým rozsahem, 
včetně kontrol, managementu materiálu a procesů řízení 
měření. Všechny realizované instalace WFMS poskytu-
jí zákazníkům zvyšující se efektivitu díky implementaci 
plně digitálních mobilních procesů s Easy-to-use-GUI a 
komplexní integrací systému typu „backend“, která od-
straňuje jakékoliv diskontinuity médií.

Na podzim roku 2015 bylo oznámeno uzavření smlouvy 
o dodávce GIS pro NGN Fiber Networks KG, německé-
ho operátora telekomunikační sítě s přibližně 11 500 km 
komponentů páteřní sítě z vláken, které mají být doku-
mentovány pomocí LIDS a jeho modulu Telco.

Spolu se Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm Netze GmbH byla 
spuštěna implementace vysoce automatizovaného a 
zabezpečeného web portálu určeného pro získávání 
žádosti pomocí AG Portal Technology, který má být 
podle plánu dostupný jejich zákazníkům a partnerům 
do května 2016.

Ve společnosti TWL byl plánovaný a realizovaný sofisti-
kovaný koncept pro vytvoření a udržování spojení mezi 
GIS a SCADA pro budoucí centrum řízení veřejných 
služeb společnosti.

Mezi nejvýznamnější projekty české části skupiny be-
zesporu patří implementace provozně-technického 
informačního systému (PTIS) ve skupině Pražská plyná-
renská, implementace systému TOMS, modulu Údržba 
v Brněnské teplárenské, dále dodávka modulu Network 
Inventory na bázi systému LIDS do rozsáhlého polského 
projektu Internet dla Mazowsza a v neposlední řadě in-
tenzivní spolupráce s Asseco Poland na dodávkách GIS 
v oblasti zemědělství (Zemědělská platební agentura, 
meteorologický systém).

Ve Švýcarsku se pozornost zaměřovala především 
na změnu souřadnicového referenčního rámce. Tato 

změna se do roku 2019 musí uskutečnit pro každý pro-
jekt. V roce 2015 bylo dokončeno přibližně 15% projek-
tů. Také se společnost soustředila na převzetí projektů 
ve francouzské části Švýcarska od společnosti Geo-
matic, což vyžadovalo značné úsilí. Dále se naskytla 
možnost spustit několik nových LIDS Fibre projektů u 
stávajících zákazníků. V současnosti máme 5 zákazníků 
s přibližně 25 takovými projekty, kde implementujeme 
LIDS Fibre.

Statlogics (HU)
V únoru zorganizovala společnost Statlogics, ve spo-
lupráci s Asseco Denmark, seminář spojený se snídaní 
pro pojišťovací společnosti na téma regulačních změn 
týkajících se solventnosti a uvedla na maďarský trh 
řešení Solvency II, což je nejdůležitější produkt společ-
nosti Asseco Denmark v oblasti výkaznictví.

V červnu implementovala společnost nová pravidla 
stanovená pro odesílání příchozích platebních operací, 
které souvisejí s řešením Credit Card, se zapracovaný-
mi anuitními úvěry v rámci systému Loan Account Ma-
nagement.

V létě byly obnoveny image a korporátní branding spo-
lečnosti Statlogics, které vyjadřují a reflektují dynamiku a 
progresivní uvažování společnosti. Byla spuštěna zcela 
nová webová stránka s novým designem, která přináší 
neustále aktualizované zprávy o společnosti, produk-
tech, službách a nejnovějším vývoji, jakož i o prostředí, 
ve kterém společnost rozvíjí své aktivity.

V září přinesla společnost validační nástroj pro mobil-
ní telefony určený na eliminaci podvodných žádostí o 
úvěr. Sponzorovala také Retail Lending Forum v Moskvě, 
na kterém byly zastoupeny nejvýznamnější banky na 
ruském trhu. Ve své prezentaci ukázala, jak omni cha-
nnel management rizik dokáže zlepšit ziskovost bank.

GlobeNet (HU)

Do konce roku 2015 bylo v Maďarsku možné čerpat 
fondy EU v rámci rozpočtového období 2007-2013. 
Proto část příjmů v roce 2015 pocházela z projektů fi-
nancovaných EU. Projekt Státního fondu zdravotního 
pojištění (jediná maďarská instituce sociálního zabez-
pečení) dopadl dobře a prostřednictvím něj společ-
nost vybočila z oblasti nemocničních informačních sys-
témů, ale zůstala ve sféře řešení pro zdravotnickou péči. 
Tento rok byl charakterizován nejen růstem trhu, ale i 
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consistent project planning, testing and preparation, 
cardholders of the migrated client did not experience 
even a minimal service outage of its bank. 

In September, the company DanubePay successfully re-
certified to PCI DSS (Payment Card Industry Data Secu-
rity Standard) and then successfully passed a PIN audit 
of the company VISA in December. 

In August, there were changes in the Board of Dan-
ubePay when Branislav Galba became the Chairman of 
the Board. 

A new project for the acceptance of payment cards in 
the ATM network of a bank which is part of a European 
financial group started.

Asseco BERIT Group (CZ, DE, CH)
One of the biggest achievements in the Asseco Berit 
Group in 2015 was spreading its mobile solution WFMS 
to more customers with a wide technical scope includ-
ing inspections, material management and meter man-
agement processes. All realized installations of WFMS 
provide increasing efficiency to company ś customers 
by implementing fully digital mobile processes with an 
Easy-to-use-GUI and full backend system integration 
erasing all media discontinuity. 

In autumn 2015, company was proud to announce the 
closing of a contract as GIS supplier for NGN Fiber Net-
works KG, a German telecom network operator with 
app. 11.500 km of fibre backbone components to be 
documented using LIDS and Telco module.

With Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH, company 
kicked off the implementation of a highly automated 
and secure web portal for digging requests using AG 
Portal Technology which is planned to be available to 
their customers and partners until May 2016.

At TWL, company planned and realized a sophisticated 
concept to set up and maintain a connection between 
GIS and SCADA for their future multi utility control center.

One of the most important projects of the Czech part 
of the group is undoubtedly the implementation of 
Operations and Technical Information System (PTIS) in 
the company Pražská plynárenská, implementation of 
TOMS and a Maintenance module in Brněnská tep-
lárenská, further the supply of the module Network 

Inventory based on the LIDS system for the large Polish 
project Internet dla Mazowsza and last but not least, in-
stensive cooperation with Asseco Poland on the supply 
of GIS in the field of agriculture (Agricultural Payments 
Agency, a meteorological system).

In Switzerland, the main focus was given to the change 
of coordinate reference frame. This change has to be 
done for every project until 2019. Company finished 
about 15% of the projects in 2015. It also gave a focus 
to the overtaking of the projects in French part of Swit-
zerland from Geomatic which needed lots of effort. 
Company could also start with several new LIDS Fibre 
projects at it ś existing customers. Now it has 5 custom-
ers with +/- 25 projects together where the LIDS Fibre is 
implemented.

Statlogics (HU)
In February, in collaboration with Asseco Denmark, 
Statlogics organized a breakfast seminar for insurance 
companies in the topic of solvency regulatory changes, 
and introduced to the Hungarian market Asseco Den-
mark’s market leading product for Solvency II reporting.

In June, the company implemented a new ruleset for 
dispatching incoming payment transactions, related to 
it ś Credit Card solution, with embedded annuity based 
loans in the Loan Account Management system.

In the summer, the image and corporate branding of 
Statlogics has been renewed, expressing and reflecting 
company ś dynamism and forward thinking. A com-
pletely new website was launched along with the new 
design, bringing continuously updated news on the 
company, products, services and latest developments, 
as well as on the environment company is active in.

In September, the company delivered a customer 
mobile-phone validation tool in order to eliminate the 
number of fraudulent credit applications. It was further 
sponsoring the Retail Lending Forum in Moscow, where 
many of the most significant Russian banks were rep-
resented. Statlogics presented how omni-channel risk 
management can improve the profitability of banks.

GlobeNet (HU)
Till the end of 2015 Hungary could draw EU funds within 
the 2007-2013 budget period. Therefore a part of the 
2015 revenues came from EU-funded projects. The 
project of the National Health Insurance Fund (the only 
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velkým počtem projektů realizovaných jak u nových, 
tak stávajících zákazníků.

Hlavní události a projekty:
•	 únor 2015 - IT projekt pro Onkologické centrum ve 

Veszprému
•	 březen 2015 - Městská nemocnice v Orosháza - úplná 

změna IT systému
•	 duben 2015 - účast na konferenci Maďarské asociace 

nemocnic (MKSZ)
•	 červenec 2015 - Národní institut rozvoje zdravotnictví 

- vývoj zdravotnického portálu
•	 září 2015 - Úřad hlavního hygienika - projekt Labora-

toř pro kontrolu kvality vody
•	 říjen 2015 - účast na konferenci Asociace ekonomic-

kých manažerů zdravotnických institucí (EGVE)
•	 prosinec 2015 - Okresní nemocnice v Zala - projekt 

MIS
•	 prosinec 2015 - Státní zdravotnické centrum - Centrál-

ní projekt HIS

Pokud jde o postavení na trhu, GlobeNet nastoupil v 
roce 2014 na cestu růstu. Tato dynamika pokračovala 
i v roce 2015, protože společnost má za sebou nejú-
spěšnější rok z pohledu příjmů, tak výnosů. GlobeNet 
dokončil velký počet projektů a vykročil směrem do 
budoucnosti. Společnost vyvinula nové produkty, které 
se mohou prodávat stávajícím klientům a zároveň i na 
nových trzích. Patří mezi ně modul ochrany zdraví při 
práci a systém zdravotnického screeningu, vytvoře-
ný ve webové formě; navíc společnost vstoupila do 
nových oblastí prostřednictvím systému laboratorní 
kontroly kvality vody, který je možné rozšířit o registraci 
a monitoring systémů kontroly kvality vzduchu, půdy 
apod. Je důležité zdůraznit, že GlobeNet dosud neztra-
til žádné klienty, ale naopak jejich počet rok od roku 
zvyšuje.

Klíčovým interním projektem společnosti je přepsání 
řešení MedWorkS - základního systému společnosti - v 
rámci pilotního projektu. Tento pilotní projekt byl do-
končen v lednu 2016 a bude pokračovat po vyhodno-
cení výsledků. 

Asseco Hungary (HU)
V listopadu 2015 byl úspěšně dodán a akceptován pro-
jekt pro Celostátní zdravotní pojišťovnu v Maďarsku 
(OEP), jehož cílem bylo vytvoření jednotného infor-
mačního pozadí pro efektivnější fungování financování 
zdravotnických služeb. Šlo o vytvoření jednotného pro-
cesu uzavírání smluv a centrální databáze smluv mezi 
státní zdravotní pojišťovnou (OEP) a dalšími partnery 
(poskytovatelé, lékaři, lékárny, lázně apod.).

eDocu (SK)
V roce 2015 eDocu úspěšně implementovalo své pro-
dukty a služby u následujících strategických zákazníků - 
Slovenská pošta (management výhradních technických 
zařízení), T-systems (elektronická poštovní kniha, asset 
management), Central nákupní centrum v Bratislavě 
(workflow), Baťovo muzeum ve Zlíně, SAUTER (facility 
management), Asseco Central Europe (facility manage-
ment).

V září 2015 se eDocu zúčastnilo známé startupové kon-
ference TechCrunch Disrupt v San Francisku.

V říjnu 2015 eDocu prezentovalo své řešení v rámci 
mezinárodní startupové konference TechMatch v Bra-
tislavě.

V říjnu 2015 se eDocu dostalo do úzkého výběru ino-
vativních startupových firem, které měly příležitost pre-
zentovat se na události Berlin Growth Company Forum 
pod záštitou prezidenta SR Andreje Kisky.

V listopadu 2015 bylo eDocu úspěšné na soutěži „Smart 
Energy - Smart Country Hackathon“. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích. Během SmartUp SlovakiaGala Dinner 
za účasti ministra hospodářství SR Vazila Hudáka se 
eDocu v rámcii první kategorie, kterou zastřešovala 
společnost ENEL, umístilo na prvním místě a v rámci 
druhé kategorie, kterou zahrnovalo SZP, se eDocu umís-
tilo na druhém místě.
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Hungarian social security institution) became eligible 
this year, which is a new area in the company’s life, step-
ping out of the hospital information technology area 
but staying within the circle of healthcare solutions. This 
year was characterized by not only the market growth 
but also the great number of projects implemented in 
both new and existing clients.

Main events and projects:
•	 February, 2015 – Veszprém Oncology Center IT proj-

ect
•	 March, 2015 – Orosháza Town Hospital – complex 

change of IT system
•	 April, 2015 - participation at the Hungarian Hospital 

Association’s Conference (MKSZ)
•	 July, 2015 – National Institute of Health Development 

– Health Portal Development
•	 September, 2015 – Office of the Chief Medical Of-

ficer – Water Quality Control Laboratory project
•	 October, 2015 – participation at the Association of 

Economic Managers of Healthcare Institutions’ Con-
ference (EGVE)

•	 December, 2015 – Zala County Hospital – MIS project
•	 December, 2015 – State Healthcare Center – Central 

HIS project

In terms of market position, GlobeNet has initiated a 
growth path in 2014 – this dynamism has continued in 
2015 – because this year the company closed the most 
successful year in the company’s history from both 
revenue and income point of view. It has completed 
large number of projects and made steps towards the 
future. Therefore it has developed new products that 
can be sold to its existing clients and in new market 
areas as well. These include the occupational health-
care module and the health screening web form de-
signed system; over and above accessing new areas 
by the water quality control laboratory system, that can 
be expanded further by registration and monitoring of 
air, land, etc. quality control systems. It is important to 
point out that GlobeNet has not lost clients so far, only 
increases the number of its customers year after year.

Key internal project of the company is rewriting the 
MedWorkS solution, which is company ś core system, 
within a pilot project. The pilot was completed in Janu-
ary 2016, and will continue after evaluation and consid-
eration of the results.

Asseco Hungary (HU)
In November 2015, a project for the National Health In-
surance Company in Hungary (OEP) was successfully 
delivered and accepted. It aimed to create a single in-
formation background for the efficient functioning of 
health services financing. It was the creation of a single 
contracting process and the central database of con-
tracts among the state health insurance company (OEP) 
and other partners (providers, doctors, pharmacies, 
spas, etc.).

eDocu (SK)
In 2015, eDocu successfully implemented their prod-
ucts and services with the following strategic cus-
tomers - Slovenská pošta (management of exclusive 
technical equipment), T-systems (electronic mail book, 
asset management), nákupné centrum (shopping mall) 
Central in Bratislava (workflow), Baťa Museum in Zlín, 
SAUTER (facility management), Asseco Central Europe 
(facility management).

In September 2015, eDocu attended the well-known 
startup conference Techcrunch Disrupt in San Francisco.

In October 2015, eDocu presented their solutions in the 
international startup conference TechMatch in Bratislava.

In October 2015, eDocu appeared in the narrow selec-
tion of innovative startup companies that had the op-
portunity to represent the country at the Berlin Growth 
Company Forum event under the auspices of the Slovak 
President Andrej Kiska.

In November 2015, eDocu was successful in the com-
petition „Smart Energy - Smart Country Hackathon“. It 
competed in two categories. During SmartUp Slovakia-
Gala Dinner attended by the Minister of Economy Vazil 
Hudák, eDocu ranked first in the first category (spon-
sored by the company ENEL) and also ranked second in 
the category overseen by SPP.
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Vývoj globálního IT trhu
V roce 2015 poklesly výdaje na IT v celosvětovém měřít-
ku nejvíce v novodobé historii. Meziroční pokles před-
stavuje 6%. Podle analytiků ze společnosti Gartner jde 
o dosud nejvyšší hodnotu poklesu, kterou zaznamenali. 
Pro rok 2016 očekává Gartner nárůst o 0,6% a celkovou 
výši výdajů na úrovni 3,54 miliard dolarů. 

Podle analytiků za výrazný pokles výdajů v oblasti IT 
může silný dolar, kvůli kterému vzrostly exportní ceny 
až o pětinu. Ve Spojených státech došlo v roce 2015 k 
nárůstu výdajů na IT, konkrétně o 3,1%, a analytici odha-
dují pro rok 2016 jejich nárůst o 1,2 %.

Svůj podíl na poklesu výdajů v oblasti IT v celosvěto-
vém měřítku mají podle analytiků také nové technolo-
gie, především cloud computing. Jako příklad analytici 
uvádějí někdejší nákup SW licencí v hodnotě jednoho 
milionu dolarů, které dnes firmy zaměňují za cloudové 
nabídky SaaS v roční hodnotě 100 000 dolarů. 

Analytici zaznamenali pokles výdajů v kategoriích soft-
ware, zařízení a služby. Jedinou růstovou oblastí v roce 
2015 byla datová centra (systémy datových center), a to 
především kvůli rozvoji cloud computingu. Pro rok 2016 
předpokládají analytici zvýšené výdaje na software o 
5,3% na 326 miliard dolarů.  

Analytici společnosti IDC, která se specializuje na aktuál-
ní trendy v oblasti informačních technologií uvádějí, že 
v následujících letech se v České republice očekává 
nárůst IT služeb v průměru o 3,7%. Usuzují tak na zákla-
dě růstu hodnoty českého trhu s IT službami o 2,2% v 
roce 2014. Současně však upozorňují, že velcí dodava-
telé a integrátoři IT služeb budou nuceni čelit výzvám 
v podobě nových forem dodávek, ale především se 
budou muset vypořádat s konkurencí představovanou 
malými dynamickým IT společnostmi, které na trh při-
cházejí s novými inovativními řešeními. 

IDC ve své studii také konstatuje, že v posledních letech 
stále dochází ke snižování výdajů na základní IT služby 
(HW / SW podpora a instalace) kvůli zvýšené konku-
renci. Naopak IDC zaznamenala zvýšení výdajů z IT roz-
počtu na služby poskytované z komerčních datacenter 
na konzultace a IT audity směřující k optimalizaci a raci-
onalizaci správy IT obsahující alternativní modely IT do-
dávek formou služeb cloudu a na komerční datacentra 
nebo dílčí outsourcing. 

IDC také upozorňuje na změnu úkolů IT oddělení ve 
společnostech. „Tato změna je způsobena změnou my-
šlení fungování společnosti, kdy IT oddělení mění svou 
roli pouze jako dodavatele základní IT utility a stává se 
partnerem pro transformaci a optimalizaci společnosti. 
Proto si uvolňuje ruce od věcí, které jde dodávat formou 
služby, a které neohrožují kompetitivně výhody společ-
nosti, „uvedl Senior Research Analyst Libor Dvořák ze 
společnosti IDC. 
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The Development of the Global IT Market
In 2015, IT spending decreased globally, the most in 
modern history. The year-on-year decline equalled 6%. 
According to Gartner analysts, this has hitherto been 
the most significant decline recorded. For 2016, Gartner 
expects growth of 0.6% with the total expenditure at 
the level of USD 3.54 billion.

According to analysts, the significant decline in IT spend-
ing has been brought about by the strong dollar that 
caused export prices to increase by a fifth. An increase in 
IT spending occurred in the United States in 2015 (of 3.1%) 
and analysts estimate an increase by 1.2% in 2016.

According to analysts, new technologies also added to 
the decline in IT spending worldwide, especially cloud 
computing. As an example, analysts mentioned former 
purchase of software licenses valued at one million dol-
lars that companies today are replacing by cloud-based 
offerings SaaS at the annual value of USD 100,000.

Analysts noted a decrease in the expenditure in cat-
egories of software, appliances and services. The only 
growth area were data centers (data center systems) in 
the 2015, mainly due to the expansion of cloud comput-
ing. For 2016, analysts predict increased spending on 
software by 5.3% to USD 326 billion.

Analysts at IDC which specializes in current trends in 
information technology indicate that growth in IT ser-
vices is expected by an average of 3.7% in the Czech 
Republic in the coming years. They have reached this 
conclusion on the basis of growth in the value of the 
Czech IT services market by 2.2% in 2014. At the same 
time, however, they cautioned that major suppliers and 
integrators of IT services will be forced to face new 
challenges in terms of new forms of supply, but mainly 
they will have to deal with the competition represented 
by small dynamic IT companies that have come to the 
market with new innovative solutions.

In its study, IDC also notes that in recent years, there has 
been a reduction of expenditure on basic IT services 
(hardware/software support and installation) because of 
increased competition. On the contrary, IDC has seen an 
increase in spending for IT services from commercial data 
centers for consulting and to pay for IT audits aimed at op-
timizing and rationalizing IT management complete with 
alternative IT delivery models through cloud services and 
commercial data centers or by partial outsourcing. 

IDC also highlights the changing roles of corporate IT 
departments. „This change is due to a change of mind-
sets, as IT departments leave behind their role as a pro-
vider of basic IT utility to become a partner for the trans-
formation and optimization of the company. Therefore, 
they disengage from activities that can be supplied as 
a service and which do not jeopardize the competitive 
advantage of the company,“ says Libor Dvořák, Senior 
Research Analyst of IDC.
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Z důvodu stále rostoucí konkurence v podobě malých 
dynamických firem přinášejících na trh nové inovativ-
ní řešení i z důvodu měnících se očekávání zákazníků, 
musí společnost na tento tržní vývoj reagovat. Podle 
IDC jsou účinnými nástroji investice do technologií tzv. 
třetí platformy (cloud, mobilní řešení, analytika / big 
data a sociální média).

Podle analytiků společnosti IDC a Forrester se v prů-
běhu příštích let dočkáme obrovských změn v oblas-
ti IT. Analytici očekávají, že 30% dnešních IT výrobců 
nebude v roce 2020 existovat v podobě, v jaké jsou 
dnes známy. To znamená, že se téměř třetina dnešních 
IT hráčů rozdělí, spojí nebo dokonce úplně zmizí z trhu. 
Tento trend je možné již pozorovat: společnost HP se 
rozdělila na dvě poloviny, Citrix vypustil řadu GoTo a 
plánuje propouštění zaměstnanců. 

Mnoho společností chce řešit problémy v oblasti tra-
dičních odvětví přesunem do cloudu. Forrester tuto hy-
potézu popírá, podle jeho analytiků budou svou pozici 
posilovat velcí poskytovatelé, zejména Amazon, IBM, 
SoftLayer, Microsoft a Google. I přesto, že se na trhu 
objevují nové inovativní společnosti jako Aliyun a Digi-
talOcean, počet možností v oblastech např. IaaS (infra-
struktura jako služba) nebo software pro správu cloudu 
má být na konci roku 2016 podstatně nižší než na jeho 
začátku. Z oblasti cloudu se tedy podle analytiků stane 
exkluzivní klub pro pár vyvolených. 

Podle analytiků se v příštích letech ještě více zaměří po-
zornost na správu a analýzu velkých dat, protože pod-
niky začínají chápat, že zpracování obrovských objemů 
dat jim může přinést poznatky, které nebyly k dispozici 
dříve. IDC říká, že pouze 1% aplikací dnes využívá něja-
kou formu kognitivních služeb. Prognózy uvádějí, že již 
v roce 2018 to má být 50% a analytické nástroje budou 
prakticky součástí každé aplikace. 

Společnost Gartner zveřejnila pro rok 2016 seznam 
technologických trendů. Gartner odhaduje, že i v roce 
2016 stále poroste zájem o zařízení, ze kterých mohou 
lidé přistupovat k aplikacím a informacím a jejich pro-
střednictvím komunikovat s lidmi, vládními organizace-
mi a firmami. Síť zařízení (Device Mesh) také zahrnuje 
nejen chytré telefony či přenosná zařízení (wearables), 
ale také stále častěji inteligentní elektroniku, auta a sen-
zory internetu věcí.

Do výčtu dalších odvětví, která podle Gartnera zazna-
menávají výrazný posun, patří pokročilé strojové učení, 
adaptivní bezpečnostní architektura, pokročilá systé-
mová architektura, síťové aplikace a architektura služeb 
a platformy internetu věcí.

Obchodní  
nabídka 

Hlavní strategickou úlohou obchodního oddělení v 
Asseco CE je identifikování nových obchodních příleži-
tostí. Cílem je přinášet pro společnost smysluplné pro-
jekty a s tím spojenou odbornou práci pro naše spe-
cialisty a současně poskytovat našim klientům řešení 
potřebná pro jejich podnikání. 

Skupina Asseco je přítomna v celé Evropě. V rámci 
Asseco Central Europe jsme zastoupeni na Slovensku, 
v Česku, Maďarsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku. 
Naše zastoupení ve více zemích představuje obrov-
skou výhodu, protože dokážeme diverzifikovat naše 
úsilí ve větším geografickém prostoru, jakož i s větším 
zákaznickým zázemím. 

Aby bylo možné využít synergie plynoucí z fúzí a akvi-
zic, jsou produkty a služby poskytované jednotlivými 
společnostmi na úrovni skupiny Asseco rozděleny do 
transparentně vymezených organizačních jednotek, 
tzv. Business Unit. Jsou to Banking, Insurance, Healthca-
re, Public Administration, Telco & Utilities, IT infrastruktu-
ra a ERP (Enterprise Resource Planning). Tato maticově 
orientovaná organizační struktura kombinuje hierar-
chickou linii řízení jednotlivých regionů a subjektů se 
segmentově orientovanou strukturou, která je důrazně 
zaměřena na vytváření obchodních příležitostí v daném 
segmentu. Toto organizační uspořádání umožňuje kon-
solidaci produktů a služeb v rámci business unit a záro-
veň zjednodušuje nabídky celé skupiny. 

I v rámci každého regionálního uskupení je nabídka 
produktů a služeb uspořádána do segmentově orien-
tovaných skupin/oblastí, které jsou autonomně řízeny. 
V rámci Asseco Central Europe jsou to tyto oblasti: Fi-
nance, Healthcare, Insurance, Public CZ, Public SK, IT In-
frastructure & Integration, Utility a ERP. Do jednotlivých 
business unit jsou přiřazeny konkrétní divize Asseco 
CE CZ/SK nebo subjekty spadající na úrovni regionu 
do skupiny Asseco CE. Stejně jsou rozděleny produkty 
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Due to the ever increasing competition in the form of 
small dynamic companies bringing new and innova-
tive solutions to the market and because of the chang-
ing expectations of customers, companies have to re-
spond to the development of the market. According to 
IDC, the effective tools to do that are investments into 
third platform technologies (cloud, mobile solutions, 
analytics / big data and social media).

According to IDC and Forrester analysts, we will see 
enormous changes in IT during the coming years. Ana-
lysts expect that 30% of today‘s IT manufacturers will 
not be doing business in 2020 in the form in which they 
operate today. This means that almost a third of today‘s 
IT players will split, merge or even disappear complete-
ly from the market. This trend can already be seen: HP 
has been divided into two halves, Citrix spun off line 
GoTo and plans layoffs.

Many companies want to solve the problems of tra-
ditional industries by moving to the cloud. Forrester 
denies this hypothesis as according to his analysts, 
large providers such as Amazon, IBM, SoftLayer, Micro-
soft and Google will strengthen their respective posi-
tions. Although the market sees new emerging innova-
tive companies such as Aliyun and DigitalOcean, the 
number of options in the fields of e.g. IaaS (Infrastruc-
ture as a Service) and cloud management software 
shall be much lower at the end of 2016 than nowadays. 
Cloud services will, therefore, become an exclusive 
club for the chosen few according to analysts.

According to analysts, even more attention will be fo-
cused on the management and analysis of large data 
in the coming years as companies begin to understand 
that the processing of large volumes of data can pro-
vide them with information which was not available 
earlier. IDC says that only 1% of applications today use 
some form of cognitive services. Forecasts state that it 
should be 50% already in 2018 and analytical tools will 
become a part of virtually every application.

The company Gartner published a list of technology 
trends for the year 2016. Gartner estimates that inter-
est will increase in 2016 regarding devices from which 
people can access applications and information and 
to communicate with people, governments and com-
panies doing so. Network devices (Device Mesh) also 
includes not just smartphones and portable devices 
(Wearables), but increasingly also intelligent electron-
ics, cars and sensors of the Internet of Things.

The sectors which recorded a significant shift accord-
ing to Gartner include advanced machine learning, 
adaptive security architecture, advanced system archi-
tecture, network applications and service architecture 
platforms and the Internet of Things.

Business  
Offer 

The main strategic role of the Sales Department of 
Asseco CE is to identify new business opportunities. 
The aim is to bring about reasonable projects for the 
Company and professional work for our specialists and 
provide our clients with solutions necessary for their 
business needs.

Asseco Group operates throughout the entire Europe. 
Within Asseco Central Europe we manage operations 
in Slovakia, Czech Republic, Hungary, Germany, Austria 
and Switzerland. Our presence in several countries is a 
huge advantage as we can diversify our efforts over a 
larger geographic area with a bigger customer base. 

In order to benefit from synergies arising from mergers 
and acquisitions, the products and services provided 
by individual companies within the Asseco Group are 
divided into transparently defined organizational units 
called Business Units. Business Units include Banking, 
Insurance, Healthcare, Public Administration, Telco & 
Utilities, IT Infrastructure and ERP (Enterprise Resource 
Planning). This matrix-oriented organizational structure 
combines the hierarchic management line of individual 
regions and entities in regions with a segment-oriented 
organizational structure, which is strictly focused on 
creating business opportunities in the given segment. 
This organizational arrangement makes it possible to 
consolidate products and services within Business Units 
and at the same time to simplify the offer of the whole 
group.

The offer of products and services is also within every 
regional grouping arranged to segment-oriented 
groups/ areas which are autonomously managed. 
Within Asseco Central Europe, they include the follow-
ing areas: Finance, Healthcare, Insurance, Public CZ, 
Public SK, IT Infrastructure & Integration, Utility and ERP. 
Specific divisions of Asseco CE SK/ CZ or entities be-
longing to Asseco CE at the regional level are allocated 
to individual Business Units. Products or product groups 
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nebo produktové skupiny. Asseco CE staví svou nabíd-
ku na klíčových produktech, které představují základ 
jeho kompetencí a zkušeností. Jedním ze základních 
cílů společnosti je vytvářet efektivní a snadno dostupná 
řešení, která plně respektují odlišnosti a specifika jed-
notlivých zákazníků, a pomáhají jim tak dosahovat jejich 
konkurenční výhodu. Naplnění tohoto cíle se provádí 
vhodnou kombinací nabízených produktů, přednasta-
vených řešení a vývojem řešení na míru. 

Produktovou nabídku doplňují klíčové služby a kompe-
tence, které jdou napříč portfoliem produktů. Jsou to 
dvě základní služby: vývoj softwaru a outsourcing. 

Vývoj softwaru je nejsilnější kompetencí Asseco CE. 
Jsou v ní obsaženy všechny činnosti spojené s vývojem 
produktu/softwaru - od detailní analýzy požadavků zá-
kazníka, přes konzultace možných řešení, vývoj, návrh 
optimální technologické architektury, technologie a 
vývojových prostředků až po testování, dokumentaci, 
implementaci, zaškolení a podporu při řešení provoz-
ních problémů.

V oblasti outsourcingu nabízí Asseco CE celé spektrum 
služeb. Poskytuje podporu jak externím, tak interním zá-
kazníkům, a to nejen v servisní činnosti. Řeší požadavky, 
které se týkají oprav různých druhů ICT zařízení (počí-
tačů, notebooků, serverů) a periferií (tiskáren, skenerů, 
UPS), poskytuje konzultace v oblasti zakázek hardwaru 
(HW) a softwaru (SW), HW upgrade zařízení, realizuje 
instalaci zařízení a následné preventivní prohlídky, in-
stalaci a údržbu operačních systémů - to vše formou 
vzdálené i lokální servisní podpory na celém území SR.

Společnost dále dodává a instaluje platební terminály, 
školí obsluhu, zajišťuje servis, údržbu a podporu celé 
terminálové sítě. Terminály jsou centrálně spravované 
specializované pracoviště, které disponuje týmem kva-
lifikovaných odborníků s příslušným technickým vyba-
vením a zkušenostmi v oboru. Na řízení servisu a vzdá-
lenou podporu společnost využívá speciální webovou 
aplikaci určenou pro řízení, sledování a vyhodnocování 
stavu servisních procesů/služeb. Lokální podporu zajiš-
ťuje servisní tým, pokrývající (podobně jako u Servisu 
IT) celé území ČR a SR.

Poskytujeme i personalizaci čipových karet. 

Business Unity skupiny Asseco.  
Asseco Group Business Units.

Public  
Administration

Healthcare Insurance
General Business

ERP
Telco & Utilities IT InfrastructureBanking

Poland

Western Europe

Central Europe

Eastern Europe

South Eastern Europe

Formula Systems
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are divided in the same way. Asseco CE builds its offer 
on key products which represent the basis of its com-
petences and experience. One of the basic goals of 
the Company is to create efficient and easily accessible 
solutions which fully respect the differences and specif-
ics of individual customers and thus help them achieve 
their competitive advantage. This goal has been ful-
filled by a suitable combination of offered products 
and preset solutions and by the development of cus-
tomized solutions.

The product offer is complemented by key services 
and competences which spread across the product 
portfolio. They include two basic services: software de-
velopment and outsourcing.

Software development is the strongest competence of 
Asseco CE, covering all activities associated with soft-
ware development – from detailed analysis of custom-
er requirements through the consultation of possible 
solutions, development, design of optimal technology 
architecture, technology and development tools, up 
to testing, documentation, implementation, training or 
support in the solution of operational problems. 

In the area of outsourcing Asseco CE offers a wide spec-
trum of services. It provides assistance to both external and 
internal customers, and not just with service-related activi-
ties. It handles queries regarding repairing of different types 
of ICT equipment (computers, notebooks and servers) and 
peripherals (printers, scanners and UPS), provides HW and 
SW procurement consulting, HW equipment upgrade, 
realize equipment installation and consequent preventive 
checks, installation and maintenance of operating systems 
– all of that by means of remote, as well as local service 
support in the entire territory of Slovak Republic.

Company further supplies and installs POS terminals, 
provides training, service, maintenance and support 
for networks of POS terminals. Terminals are managed 
centrally by a specialized department consisting of a 
team of qualified experts with appropriate technical fa-
cilities, and expertise in the field. The Company uses 
special web application for service management a 
remote support, designed for management, monitor-
ing and evaluation of the state of service processes/ 
services. Local support is provided by the service team 
covering (similar to IT Service) the entire territory of the 
Slovak Republic and Czech Republic.

Company also provides personalization of smart cards.

Segmentově orientované skupiny s přehledem portfolia řešení a služeb společnosti.
Segment oriented groups with the overwiew of solutions and services portfolio.

PublicHealthcare Building SavingsInsurance UtilitiesBanking

Services
Solutions

Geographic IS

Software Development

Business Intelligence

System Integration

Applications, integration & Portals

Infrastructure & Security

ERP

Outsourcing

StarBANK StarINS Mediform StarBUILD SAMO DT

eStarBANK SofiSTAR MedWorkS TOMS

StarCARD ZPIS WFMS

Credilogic

LIDS StarBI StarSTAT AQS AGportal Helios

Strix
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Business Unit Finance
Společnost Asseco Central Europe má ve finančním 
sektoru více než pětadvacetiletou zkušenost. Realizo-
vala celou řadu projektů a vyvinula několik unikátních 
řešení pro banky. Jedním z nich je informační systém 
StarBANK, který automatizuje všechny retailové a who-
lesalové operace a poskytuje komplexní balík výkazů, 
controlling a mezibankovní dealing. eStarBANK jako 
portálové řešení umožňuje využití elektronických distri-
bučních kanálů, které zajišťují všechny základní retailové 
funkce pro vzdálené klienty (Internetbanking, home-
banking, mailbanking a GSM banking). 

Nabídku Asseco Central Europe ve finanční oblasti do-
plňuje rodina softwarových aplikací Credilogic® vy-
vinutých dceřinou společností Statlogics. Tato řešení 
slouží nejnáročnějším finančním institucím na světě. Ap-
likace Credilogic® pokrývají celý workflow související s 
životním cyklem splatnosti úvěru, od vzniku přes vedení 
úvěrového účtu po inkaso nedobytných pohledávek.

Výjimečné místo v produktovém portfoliu společnos-
ti má StarCARD®. Jde o řešení pro podporu operací s 
platebními kartami pro banky a procesní centra. Pod-
poruje autorizaci transakcí, clearing a settlement trans-
akcí, správu obchodníků. Součástí systému je aplikační 
software pro koncová zařízení: ATM a POS terminály. Na 
základech řešení StarCARD® se v roce 2012 vybudova-
la nová dceřiná společnost ve skupině Asseco Central 
Europe - procesingové centrum DanubePay, a. s., certi-
fikované společnostmi VISA a Mastercard.

Pro potřeby stavebních spořitelen společnost vyvinula 
core-banking systém StarBUILD speciálně zaměřený na 
produkty stavebního spoření. Tento komplexní bankov-
ní informační systém plně pokrývá všechny obchodní 
procesy stavební spořitelny. Kromě samotného core-
-banking systému obsahuje i široké portfolio volitelných 
nadstavbových modulů, které jsou navzájem integrová-
ny do jednoho celku. Maximální integrace jednotlivých 
volitelných modulů do jednoho komplexního řešení 
přináší výrazné snížení nákladů na hardware, licence, 
integraci a jejich údržbu. 

Nabídku Business Unit Finance řešení uzavírá StarSTAT, 
který je vhodný pro všechny typy společností, jejichž 
zaměstnanci se na pravidelné bázi zabývají získává-
ním, úpravou, zpracováním a tvorbou generovaných 
dat. Je to jednak univerzální reportingový nástroj, ale 

pro banky, pojišťovny, leasingové společnosti a další 
finanční instituce nabízí také předpřipravenou funkcio-
nalitu pro naplnění oznamovacích povinností vůči regu-
látorovi finančního trhu.

Naše řešení pro finanční sektor lze nalézt v meziná-
rodních bankách, jakož i lokálních finančních institu-
cích, jako jsou Slovenská spořitelna (člen Erste Group), 
Poštovní banka, EXIMBANKA SR, Wüstenrot hypoteční 
banka, Wincor Nixdorf, GE Money Bank, Českomorav-
ská hypoteční banka, Českomoravská záruční a rozvo-
jová banka, J & T banka, UniCredit Bank Slovakia, OTP 
banka Slovensko. Společnost dosáhla dominantního 
postavení na trhu stavebních spořitelen v České re-
publice. Řešení StarBUILD je v produkčním provozu ve 
třech z pěti stavebních spořitelen (Wüstenrot - stavební 
spořitelna, Modrá pyramida stavební spořitelna a Sta-
vební spořitelna České spořitelny) a ve čtvrté - největší 
stavební spořitelně v ČR a současně druhé největší v 
Evropě - Českomoravské stavební spořitelně probíhá 
implementace, přičemž řešení bylo koncem roku 2015 
akceptováno s tím, že produkční provoz bude zahájen 
v březnu 2016.

Business Unit Healthcare  
Asseco Central Europe poskytuje širokou škálu řešení 
pro celou vertikálu segmentu zdravotnictví, ať již jsou to 
standardizované softwarové produkty nebo komplex-
ní řešení vyvinutá v souladu se specifickými potřebami 
našich zákazníků. Mezi řešení určená pro zdravotní po-
jišťovny patří Mediform, ZPIS a Strix. Mediform je kom-
plexní informační systém pokrývající všechny nejdůleži-
tější procesy pojišťovny, např. administrace IS, číselníky 
a katalogy, registry klientů, příjem, kontrola a vymáhání 
pojistného, roční zúčtování pojistného, úhrada plateb 
za poskytnutou zdravotní péči, lékařská revize nákladů 
a refundace nákladů za pojištěnce z EU. Součástí systé-
mu je i saldokonto a účetnictví. ZPIS (Zdravotní Pojistný 
Informační Systém) je centralizovaný multi-vrstvý infor-
mační systém (IS) pro zdravotní pojišťovny. Zahrnuje 
kompletní aplikační programové vybavení pro správu a 
podporu aktivit zdravotní pojišťovny. Je postaven na zá-
kladě dlouhodobé zkušenosti s vývojem a rozšiřováním 
systémů pro zdravotní pojištění a obsahuje nejnovější 
poznatky moderní technologie. Je to univerzálně po-
užitelný a modifikovatelný systém založený na techno-
logii relační databáze. IS je integrován s internetovým 
portálem a elektronickou podatelnou pro kontakt mezi 
zákazníkem a jeho klienty a partnery. IS lze připojit na 
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Business Unit Finance
Asseco Central Europe has more than twenty-five years 
of experience in the financial segment. It has implement-
ed a number of projects and developed several unique 
solutions for banks. One of them is the information 
system StarBANK which automates all retail and whole-
sale operations and provides a comprehensive set of re-
ports, controlling and intra dealing. eStarBANK is a portal 
solution that enables the use of electronic distribution 
channels ensuring all basic retail functions for remote cli-
ents (Internet banking, home banking, mail banking and 
GSM banking). 

The offer of Asseco Central Europe in the financial seg-
ment is complemented by the Credilogic® family of soft-
ware applications developed by the Company’s subsid-
iary Statlogics. These solutions serve some of the most 
demanding financial institutions in the world. Credilogic® 
applications cover the entire workflow of credit lifetime 
from origination to loan account management and col-
lection of bad debt.

StarCARD® enjoys a unique position in the Company’s 
product portfolio. It is a full information system support-
ing pay card transactions for banks and processing cen-
tres. It includes authorization support, clearing and trans-
action settlement and dealer administration. An integral 
part of the system is application software for end devic-
es, ATMs, and POS terminals. Based on the success of the 
StarCARD® solution, the processing center DanubePay 
was founded within the Asseco Central Europe Group in 
2012 which is certified by VISA a Mastercard.

The meet the needs of building societies, the company 
has developed a core-banking system StarBUILD fo-
cused on building savings products. This comprehen-
sive banking information system fully covers all business 
processes of a building society. Apart from the core-
banking system, it comprises a wide portfolio of op-
tional modules which are integrated with each other into 
a single unit. Maximum integration of various optional 
modules into one comprehensive solution delivers a sig-
nificant reduction in hardware costs, licenses, integration 
and maintenance. 

The offer of Business Unit Finance closes StarSTAT which 
is suitable for all types of companies whose employees 
are engaged on a regular basis in acquiring, editing, pro-
cessing and creation of generated data. It is a versatile 
reporting tool but it also offers pre-loaded functionality 

to comply with reporting obligations to financial market 
regulators of banks, insurance companies, leasing com-
panies and other financial institutions.

Asseco CÉ s solutions for financial segment can be 
found in international banks as well as smaller local fi-
nancial institutions like Slovenská sporiteľňa (member of 
ERSTE Group), Poštová banka, EXIMBANKA SR, Wüsten-
rot hypoteční banka, Wincor Nixdorf, GE Money Bank, 
Českomoravská hypoteční banka, Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, J&T Banka, UniCredit Bank Slo-
vakia, OTP Banka Slovakia. The Company has achieved 
a dominant position on the market of building societies 
in the Czech Republic. The StarBUILD solution is in op-
eration in three of the five building societies (Wüstenrot 
stavební spořitelna, Modrá pyramida stavební spořitelna 
and Stavební spořitelna České spořitelny) and is being 
implemented in the fourth - the largest building society 
in the Czech Republic and the second largest in Europe 
(Českomoravská stavební spořitelna) - the solution was 
accepted at the end of 2015 and the production opera-
tion will start in March 2016. 

Business unit Healthcare 
Asseco Central Europe offers a wide range of solu-
tions for the healthcare segment, both standardized 
software products and complex solutions developed 
according to the specific needs of the customers. 
Mediform, ZPIS and Strix are among the solutions tar-
geted at health insurance companies. Mediform is a 
comprehensive information system which covers the 
most important processes in an insurance company, 
e.g. IS administration, dials and catalogues, client regis-
ters, receipt, audit and claiming of insurance premium, 
annual accounting of premiums, payment processing 
of healthcare costs, medical revision of costs and re-
funding of costs of insured persons from the EU. Ac-
counting and balance account is a part of the system. 
ZPIS is a centralized multi-tier information system (IS) for 
health insurance companies (HIC). It includes complete 
application program facilities for the administration and 
support of activities of a health insurance company. It 
is built on the extensive experience in developing and 
improving systems for health insurance and contains 
the latest modern technologies. It is a universal modifi-
able system based on relational database techno logy. 
The IS is integrated with an Internet portal and electron-
ic registry for contact between the customer and their 
clients and partners. The IS can be connected to other 
support systems (ERP, MIS, call centre, etc.). The Strix 
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jiné podpůrné systémy (ERP, MIS, call centra, …). Soft-
ware Strix je prvním z rodiny produktů podporujících 
zlepšení financování nemocniční péče na Slovensku. 
Strix klasifikuje nemocniční péči do téměř 1200 tzv. DRG 
skupin, které zohledňují medicínskou stránku péče, 
jakož i finanční náročnost případu, a tím umožňují spra-
vedlivější financování nemocnic.

eHealth zastřešuje řešení služeb veřejné správy pro 
„Elektronické služby zdravotnictví“. Zajišťuje implemen-
taci vizuálních služeb „Poskytování zdravotních informa-
cí pacienta“ - Elektronickou zdravotní knížku. Součástí 
řešení je i zpráva pacientského souhrnu, výpisy z osob-
ního účtu pacienta a osobní záznamy občana. Význam-
ným komponentem řešení je přidělování souhlasů na 
poskytování zdravotních informací pacienta v souladu 
s přidělenými souhlasy pacienta a legislativou pro zdra-
votnické pracovníky a občany.

Nabídka společnosti pro segment zdravotnictví je do-
plněna řešením maďarské dceřiné společnosti Globe-
Net, která dodává komplexní nemocniční informační 
systém MedWorkS. Tento produkt poskytuje pomoc 
a podporu pracovníkům zdravotnických zařízení ve 
všech činnostech jejich každodenní praxe. Pravidelné 
aktivity lékařů, zdravotních sester, managementu ne-
mocnice a jiných pracovníků jsou intenzivně podporo-
vány prostřednictvím unikátní schopnosti MedWorkS 
sledovat, spravovat a optimalizovat procesy zdravotní 
péče. MedWorkS je integrální nemocniční informační 
systém vyvinutý na provoz napříč celým zdravotnickým 
zařízením s využitím lokální i vzdálené infrastruktury. Pro 
jednotlivé úlohy jsou vytvořena a asociována odpoví-
dající uživatelská rozhraní v souladu s jejich profesními 
specifiky.

Další oblastí spadající do business unity Healthcare je 
business intelligence. Společnost se v této oblasti do-
stala při vývoji softwaru od původních reportovacích 
úkolů přes dashboardy a ad-hoc analýzy až k pokroči-
lým metodám dataminingu a prediktivního modelová-
ní. Své řešení StarBI buduje buď na klíč nebo kustomi-
zací předem připravených modulů. Využívá standardní 
platformu BI a databáze (IBM, Microsoft, Oracle a SAS). 
Asseco Central Europe nabízí širokou paletu řešení pro 
sledování a vyhodnocování profitability (produktů, kli-
entů, obchodních kanálů), automatizaci výkaznictví pro 
interní nebo externí prostředí (pravidelný reporting, ad 
hoc výstupy), hloubkovou analýzu dat přes nástroje 

dataminingu s řešením úkolů, jako jsou např. odhalová-
ní podvodů (pojišťovnictví, státní příjmy - daně), křížový 
prodej, následný prodej, segmentace zákazníků a jiné 
typové úlohy. Na konsolidaci dat a jejich přenosy mezi 
heterogenními systémy je určeno řešení AQS (Asseco 
Quality Services), které kombinuje softwarový produkt, 
metodiku a související služby zaměřené na realizaci mi-
grace, konsolidaci a čištění dat.

K nejdůležitějším klientům obchodní unity Healthca-
re patří specializované zdravotnické instituce (Národní 
centrum zdravotnických informací (SK), Ústav zdravot-
nických informací a statistiky České republiky, Koordi-
nační středisko pro resortní zdravotnické informační 
systémy - organizační složka státu v působnosti Minis-
terstva zdravotnictví České republiky), majitelé a provo-
zovatelé regionálních sítí zdravotní péče (Svet ZDRAVIA 
(SK)), zdravotní pojišťovny (Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská poklad-
na, zdravotní pojišťovna, Union zdravotní pojišťovna, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní 
pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťov-
na Škoda, Státní zdravotní pojišťovna, Maďarsko (OEP)), 
komerční pojišťovny (Union pojišťovna, Pojišťovna Vše-
obecné zdravotní pojišťovny), Fakultní nemocnice s po-
liklinikou F. D. Roosevelta, ambulance a praktičtí lékaři. 

S ohledem na řešení v oblasti data warehousing a busi-
ness intelligence mezi významné klienty business unitu 
patří komerční organizace, jakož i nekomerční institu-
ce z odvětví mimo zdravotnictví a pojišťovnictví, kde 
řešení Asseco významně napomáhají např. Finančnímu 
ředitelství SR v boji proti daňovým únikům, umožňují 
zpracování statistických dat pro Český statistický úřad, 
nebo jsou součástí integrace dat a systémů, jak je to v 
případě Českomoravské stavební spořitelny.

Business Unit Insurance
V portfoliu společnosti Asseco Central Europe pod BU 
Insurance patří informační systémy pro komerční pojiš-
ťovny. Komplexní informační systém StarINS automa-
tizuje jak všechny front-office a back-office operace 
včetně pojištění osob, majetku, odpovědnosti za škodu, 
tak životní, zdravotní a důchodové pojištění. Funguje 
jako samostatný produkt nad elektronickými distribuč-
ními kanály. SofiSTAR je produkční informační systém 
pro správce důchodového spoření občanů. Systém 
zabezpečuje činnosti pro front-office a back-office s 
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software is the first of a family of products that support 
the improvement of hospital care financing in Slovakia. 
Strix classifies hospital care to nearly 1,200 DRGs that 
reflect medical care and financial costs of the medical 
case at hand, thus enabling a more equitable funding 
of hospitals.

eHealth covers the solution to public administration for 
“electronic health services”. It ensures the implementa-
tion of visual services “providing health information of 
the patient” - electronic medical records. The solution in-
cludes a summary report of the patient, extracts from the 
personal account of the patient and personal records 
of citizens. An important component of the solution is 
granting approvals for the provision of patient-related 
health information as per the assigned patient consent 
and in accordance with legislation applying to health 
professionals and citizens.

The healthcare offering is complemented by the solu-
tions of the Company’s Hungarian subsidiary GlobeNet 
which supplies MedWorkS, a complex hospital informa-
tion system. This solution provides assistance and sup-
port to the communities within healthcare institutions in 
every single aspect of their daily jobs. The regular ac-
tivities of physicians, nurses, hospital management and 
other employees are intensively supported by Med-
WorkS’ unique capability of tracking, administration 
and optimization of healthcare processes. MedWorkS 
is a unified hospital IT system engineered for operating 
across the institution and the entire local and remote in-
frastructure; appropriate user interfaces were generated 
and implemented for different profession-specific work 
areas with differing functionally.

The further area under Business Unit Healthcare is busi-
ness intelligence. During software development, the 
Company developed in this field from initial reporting 
tasks via dashboards and ad-hoc analysis to advanced 
methods of datamining and predictive modeling. Our 
product StarBI is either provided as a turnkey solution or 
by customizing modules prepared in advance. The so-
lution uses standard BI platform and databases (IBM, Mi-
crosoft, Oracle and SAS). Asseco Central Europe offers a 
wide range of solutions for monitoring and evaluating 
profitability (of products, customers, sales channels), 
automating reporting for internal or external environ-
ment (regular reporting, ad hoc outputs), in-depth anal-
ysis of data through data mining tools and dealing with 
tasks such as for instance detection of fraud (insurance, 

government revenue - taxes), cross-selling, subsequent 
sales, customer segmentation and other types of tasks. 
The AQS (Asseco Quality Services) solution is used to 
consolidate data and transfers thereof among hetero-
geneous systems by combining a software product, 
methodology and related services designed to imple-
ment migrations, consolidations and data cleansing. 

The most important clients of the Healthcare Business 
Unit include specialized health institutions (National 
Health Information Center (SK), Institute of Health In-
formation and Statistics of the Czech Republic, Coor-
dination Center for Departmental Medical Information 
Systems – a branch of State in the Ministry of Health 
of the Czech Republic), owners and operators of re-
gional healthcare networks (Svet zdravia (SK)), health 
insurance companies (Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokla-
dna, zdravotní pojišťovna, Union zdravotná poisťovňa, 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Vojenská zdravotní 
pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna 
Škoda, State Health Insurance Company, Hungary (OEP)), 
commercial insurance Union poisťovňa, Pojišťovna 
Všeobecné zdravotní pojišťovny, Fakultná nemocnica 
s poliklinikou F.D.Roosevelta, ambulances and general 
practitioners.

With respect to solutions for data warehousing and busi-
ness intelligence, important clients of the business unit 
include commercial and non-commercial organizations 
from industries other than the healthcare sector and the 
insurance industry where Asseco solutions significantly 
help for example the Financial Directorate of the Slovak 
Republic in the fight against tax evasion, allow process-
ing of statistical data for the Czech Statistical Office or are 
part of the integration of data and systems as in the case 
of Českomoravská stavební spořitelna.

Business Unit Insurance
The portfolio of BU Insurance of Asseco Central Europe 
includes information systems for commercial insurance 
companies. The comprehensive information system Sta-
rINS automates all front-office and back-office operations 
including personal, property and liability insurance as well 
as life, health and pension insurance. It works as a stand-
alone product covering electronic distribution channels. 
SofiSTAR is a production information system for managers 
of pension savings of citizens. The system provides activi-
ties for front-office and back-office with a high degree of 
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vysokou mírou automatizace procesů s doplněním in-
ternetového přístupu klientů k osobním důchodovým 
účtům a automatické zpracování elektronických doku-
mentů penzijního spoření.  

Mezi zákazníky BU Insurance patří komerční pojišťovny 
a správci penzijního spoření občanů (Allianz - Slovenská 
pojišťovna, STABILITA d.d.s., Wüstenrot neživotní pojiš-
ťovna, Wüstenrot životní pojišťovna, ČSOB Penzijní spo-
lečnost).

Business Unit Public SK 
Systémy pro veřejnou správu, které vyvíjí a implemen-
tuje Business Unit Public SK, patří vedle řešení pro ko-
merční subjekty k hlavním oblastem zájmu společnosti. 
V oblasti centrální veřejné správy se Asseco CE specia-
lizuje na vytváření a dodávky takových řešení, která se 
nedají realizovat standardními prostředky a nástroji, bez 
velkého množství tvůrčí práce. Největší doménou spo-
lečnosti je schopnost navrhovat a realizovat systémy 
pro zpracování velkých objemů dat se sofistikovanou 
transakční logikou, jakož i speciální portálová řešení s 
formulářovým rozhraním určená pro veřejnou správu, 
která jsou implementována s napojením na průřezové 
komponenty eGovernmentu. Konkrétní nabídku pro 
veřejnou správu představuje návrh a dodávka kom-
plexních systémů pro státní správu, zahrnujících HW, 
síťovou infrastrukturu a specializované, vysoce zatě-
žované aplikace s garantovanou vysokou dostupností 
pro specifické potřeby státní správy typu centrální in-
formační systémy, kontrolorské informační systémy pro 
distribuci státních příspěvků a dotací, nebo rozpočtové 
informační systémy pro zpracování a publikaci rozsáh-
lých souborů dat.

Hlavním cílem divize Public Consulting, která je součástí 
Business Unit Public SK, je etablovat Asseco CE v sekto-
ru školství a resortu práce se zaměřením na poradenství 
přes integrování existujících systémů vzdělávání a pro-
vádění nových programů vyplývajících z požadavků a 
trendů na trhu práce směrem ke vzdělávání. V první fázi 
se aktivity budou primárně zabývat sektorem IT a v poz-
dějším období i rozvojem jiných sektorů ve spolupráci s 
partnery. V návaznosti na aktuální úspěšně implemen-
tovaný projekt Služby NSK je záměrem nejen ucházet 
se o další projekty v oblasti celoživotního vzdělávání, 
duálního vzdělávání a vzdělávání jako takového, ale stát 
se rovnocenným partnerem a konkurentem již aktivním 
firmám v tomto prostředí. 

Tuto ambici se budeme snažit naplnit vybudováním sil-
ného týmu konzultantů, analytiků a lidí schopných uřídit 
tyto rozsáhlé projekty, kteří budou operovat odbornými 
znalostmi v daných oblastech a využíváním již nabytých 
kompetencí a partnerství, které Asseco získalo v jiných 
odvětvích. Stejnou ambici má divize v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů a souvisejícího operačního programu 
pod Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny, ale i 
jiných operačních programů, které mají v cílech imple-
mentování nástrojů na vzdělávání a zajišťování kvalitní 
pracovní síly. 

Speciální oblastí kompetencí Asseco CE je oblast Do-
pravní telematiky, do které spadá především Inteligent-
ní Dopravní Systém (IDS). Toto řešení umožňuje efek-
tivnější využití stávající dopravní infrastruktury, zvýšení 
plynulosti dopravy a tím podmíněné úspory času a po-
honných hmot. Výsledkem jejich zavedení je i snížení 
negativních dopadů na životní prostředí. 

Mezi největší projekty realizované v této oblasti patří 
dodávky řešení pro ministerstva (Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálního rozvoje SR, Ministerstvo vnitra 
SR), Nejvyšší kontrolní úřad SR, Česmad Slovakia, Státní 
institut pro odborné vzdělávání a mnohé další úřady či 
instituce.

Business Unit Public CZ 
Profil Business Unit Public CZ je velmi podobný cha-
rakteristice Business Unit Public SK. Intenzivně se roz-
víjející kompetence naší společnosti v oblasti veřejné 
správy zde lze ještě rozšířit o využití principů Enterpri-
se Architektury. Využíváme její principy pro mapování 
současného stavu a návrh budoucího stavu architektury 
cílového prostředí (v daném segmentu je to např. úřad 
nebo ústřední správní úřad) včetně návrhu transformač-
ních projektů a Roadmap. V rámci projektů tohoto typu 
je využívána metodika TOGAF ™ a modelovací jazyk Ar-
chiMate ™. V současné době je tzv. Government Enter-
prise Architecture (GEA, EA modifikovaná pro veřejnou 
správu) v oblasti veřejné správy významným trendem a 
její využití je stále častější. V České republice je na prin-
cipech GEA založen tzv. Národní architektonický plán 
(NAP). Každý nový projekt v této oblasti již musí odpo-
vídat architektonickým vzorům a principům, které jsou 
kodifikovány právě v NAP.

Konkrétní nabídku pro veřejnou správu představuje 
návrh a dodávka komplexních systémů pro státní správu, 
zahrnujících HW, síťovou infrastrukturu a specializované 
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process automation with the addition of Internet client 
access to personal pension accounts and automatic pro-
cessing of electronic documents for pension saving.

BU Insurance‘s customers include commercial insur-
ers and managers of pension savings of citizens (Alli-
anz – Slovenská poisťovňa, STABILITA d.d.s., Wüstenrot 
neživotní pojišťovna, Wüstenrot životní pojišťovna, ČSOB 
Penzijní společnost). 

Business Unit Public SK
Systems for public administration developed and im-
plemented by the Business Unit Public SK are the major 
fields of interest of the Company in addition to solutions 
for commercial entities. In the area of solutions to cen-
tral public administration, Asseco CE specializes in the 
creation and delivery of such solutions which cannot 
be carried out by conventional means and instruments 
without a large amount of creative work. A significant 
advantage of the Company is the ability to design and 
implement systems for processing large volumes of 
data with sophisticated transactional logic as well as 
special portal solutions with form interface intended for 
public administration that are implemented with cross-
linking to key components of eGovernment. A specific 
offer to public administration is the design and deliv-
ery of complex systems for government that includes 
hardware, network infrastructure and specialized heavy 
duty applications with guaranteed high availability for 
the specific needs of government-type central informa-
tion systems, auditor‘s information systems for the distri-
bution of government benefits and subsidies or finan-
cial information systems for processing and publishing 
of large data sets.

The main objective of the Public Consulting Division 
which is part of Business Unit Public SK is to establish 
Asseco CE in the education sector and the labor sector 
with a focus on consulting services focused on integra-
tion of existing education systems and implementing 
new programs resulting from the requirements and 
trends in the labor market regarding education. The first 
phase of the activities will be primarily engaging the IT 
sector and later will focus on the development of other 
sectors in cooperation with our partners. As a follow-up 
to the current successfully implemented Services of NSK 
project, the intention is not only to apply for other proj-
ects in the field of lifelong learning, dual learning and 
education in general, but to become an equal partner 
and competitor to companies already active in this area. 

We will strive to achieve this ambitious goal by building 
a strong team of consultants, analysts and other profes-
sionals capable of managing such large-scale projects. 
The team will leverage the expertise in these fields and 
the already acquired competences and partnerships 
gained by Asseco in other sectors. The division has the 
same ambition in the field of human resources and re-
lated operational program under the Ministry of Labour, 
Social Affairs and Family, as well as in other operational 
programs which aim to implement tools for education 
and ensuring the quality of the workforce.

A special area of competence of Asseco CE is Transport 
Telematics which includes mainly Intelligent Transporta-
tion Systems (ITS). This solution allows a more efficient 
use of existing transport infrastructure, improving traffic 
flow that enables savings in time and fuel. The result of 
the introduction thereof is also a decrease of negative 
environmental impacts.

The largest projects undertaken in this area include 
delivery of solutions for ministries (Slovak Ministry of 
Transport, Construction and Regional Development, 
Slovak Ministry of Interior), Slovak Supreme Audit Office, 
Česmad Slovakia, State Institute of Vocational Education 
and many other authorities and institutions. 

Business Unit Public CZ 
The profile of Business Unit Public CZ is very similar to 
the characteristics of the Business Unit Public SK. The de-
veloping competences of our Company in the field of 
public administration may even be broadened by using 
the principles of Enterprise Architecture. We use the prin-
ciples thereof for mapping the current state and pro-
posing the future state of the architecture of the target 
environment (in this segment this includes for example 
an administrative authority or a central administration 
authority), including a draft roadmap and transforma-
tion projects. The projects of this type use the TOGAF™ 
methodology and the modeling language ArchiMate™. 
At present, Government Enterprise Architecture (GEA, EA 
modified for public administration) is among the major 
trends in public administration and it is becoming more 
common. The National Architectural Plan (NAP) in the 
Czech Republic is based on the principles of GEA. Every 
new project in this area shall conform to the architectural 
patterns and principles which are codified in the NAP.

A specific offer to public administration is the design 
and delivery of complex systems for government that 
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vysoce zatěžované aplikace s garantovanou vysokou 
dostupností pro specifické potřeby státní správy typu 
centrální registry, obchodní rejstříky, kontrolní systémy 
pro distribuci státních příspěvků a dotací nebo rozpoč-
tové informační systémy pro zpracování a publikaci 
rozsáhlých souborů dat na platformách Informix nebo 
Oracle s využitím aplikačních serverů Weblogic a topo-
logií Geocluster RAC a vývojového prostředí Java.

Mezi největší projekty realizované v této oblasti patří 
dodávky řešení pro ministerstva (Ministerstvo vnitra ČR, 
Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo financí ČR, Hlavní 
město Prahu, atd.), Ale spolupracujeme i se Statistickým 
úřadem ČR a s mnoha dalšími úřady či institucemi jako 
je například Česká správa sociálního zabezpečení či 
Český úřad zeměměřický a katastrální.

Business Unit Utility 
Širokou nabídku skupiny Asseco CE doplňují řešení z 
oblasti GIS a správy infrastruktury utilitních společností, 
ke které se váží zkušenosti společnosti nabyté během 
uplynulých dvaceti pěti let v oblasti vývoje a imple-
mentace geografických informačních systémů (GIS), 
systémů pro správu a provoz technických zařízení (Fa-
cility Management), webových a portálových řešení 
(Web) a integrace na bázi servisně orientované archi-
tektury (SOA). K nosným produktům této oblasti založe-
ných na nejmodernějších technologiích a standardech 
patří geografický informační systém LIDS, framework 
pro tvorbu komunikačních a publikačních portálů AG 
Portal, řešení pro podporu procesů v oblasti distribuce 
výrobních podniků TOMS, systém řízení prací v terénu, 
který je založen na bázi předávání pracovních příkazů 
(a všech podstatných souvisejících informací) na mobil-
ní zařízení - tablety jednotlivých mobilních pracovních 
čet WFMS (Work Force Management System) a nástroj 
pro evidenci a správu majetku AMES. Na výše uvede-
ných produktech je založeno i komplexní řešení z ob-
lasti správy rozsáhlého majetku orientované na aktuální 
potřeby trhu (SmartGird, Strategic Asset Planning), které 
bylo uvedeno na trh v roce 2015 pod novou značkou 
SAMO - Strategic Asset Management & Operations.

Mezi naše nejvýznamnější klienty patří společnosti 
spravující inženýrské sítě (EON ČR, a.s., N-ergie AG, No-
rimberk, EWR Netz GmbH Worms, Technische Werke 

Ludwigshafen AG, Pražská plynárenská, a.s., Teplárny 
Brno, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 
Brněnské vodárny, a.s., SWU Stadtwerke Ulm GmbH, 
Ennio Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers, 
Synthos,PKN Orlen a.i.), dále společnosti vlastnící roz-
sáhlé průmyslové areály (BASF SE, CURRENTA GmbH & 
Co., Novartis Pharma AG Basel, AUDI AG, Daimler AG, 
ŠKODA AUTO, a.s.) a organizace z oblasti státní správy 
a samosprávy (Zeměměřický úřad (ČR), Olomoucký 
kraj, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa 
(Polsko).

Business Unit Infrastructure & Integration
Business Unit Infrastructure & Integration je dodava-
telem infrastrukturních řešení, která pokrývají všechny 
fáze životního cyklu těchto řešení od návrhu přes do-
dávku a implementaci až po zajištění provozu s poža-
dovanou úrovní služby, včetně provozu v režimu ne-
přetržité dostupnosti a podpory systémů 7x24. Využívá 
přitom své dlouholeté zkušenosti s vývojem, dodáv-
kou a provozem kritických systémů ve veřejné správě, 
finančním segmentu, zdravotnictví a utilitách a řídí se 
standardními metodami pro efektivní dodávku a správu 
IT systémů. V souladu s aktuálními trendy a s využitím 
nejnovějších technologií se Business Unit Infrastructure 
& Integration orientuje stále více na dodávky integro-
vaných řešení až po úroveň „IT as a Service“, což umož-
ňuje zákazníkům soustředit se na jejich hlavní obchodní 
zaměření a přitom využívat moderní, flexibilní a efektiv-
ní IT systémy. 

Při návrzích úzce spolupracuje s dalšími obchodními 
jednotkami tak, aby výsledné řešení odpovídalo poža-
davkům zákazníka na funkcionalitu, bezpečnost, výkon, 
dostupnost, rozšiřitelnost a škálovatelnost, správu 
a dohled. Dodávaná infrastrukturní řešení pokrývají 
všechny infrastrukturní vrstvy včetně bezpečnostního 
projektu, serverových systémů, sítí a jejich zabezpeče-
ní, systémů pro ukládání dat, databázových systémů, 
middlewaru, aplikačních serverů a uživatelských systé-
mů a jsou budována dle potřeb a požadavků zákazní-
ka buď „on premise“ u zákazníka nebo v „cloudu“. Pro 
podporu externích i interních zákazníků Asseco Central 
Europe poskytuje služby Call Centra a Helpdesku v ne-
přetržitém provozu.
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includes hardware, network infrastructure and special-
ized heavy duty applications with guaranteed high avail-
ability for the specific needs of government-type central 
registers, business registers, supervisory systems for the 
distribution of government benefits and subsidies or 
budgetary information systems for processing and pub-
lishing of large data files on platforms Informix or Oracle 
using WebLogic application servers and Geocluster RAC 
topology and Java development environment.

Among the largest projects undertaken in this area is 
the delivery of solutions for ministries (Czech Ministry of 
the Interior, Czech Ministry of Transport, Czech Ministry 
of Finance, the Capital City of Prague, etc.), but we also 
cooperate with the Statistical Office of the Czech Repub-
lic and many other authorities and institutions such as 
the Czech Social Security Administration and the Czech 
Office for Surveying, Mapping and Cadastre. 

Business Unit Utility 
Wide range of offerings by Asseco CE allows to appro-
priately complement the solutions by other products and 
services. These include solutions in the field of GIS and 
infrastructure management of utility companies provid-
ed based on the experience acquired by the Company 
over the past twenty five years in the development and 
implementation of geographic information systems (GIS), 
administrative systems for operation of technical equip-
ment (Facility Management), web and portal solutions 
(Web) and integration based on service-oriented archi-
tecture (SOA). The core products in this area are based 
on the latest technologies and standards and include the 
geographic information system LIDS, framework for cre-
ating communications and publishing portals AG Portal, 
solution for process support in the distribution of manu-
facturing enterprises TOMS, system of management of 
work in the field based on work orders (and all related 
material information) sent to mobile devices - tablets of 
the mobile work crews WFMS (Work Force Management 
System) a tool for record-keeping and asset management 
AMES. The above-mentioned products are also the basis 
for comprehensive solutions in the field of large-scale 
asset management focused on the current needs of the 
market (SmartGird, Strategic Asset Planning) which were 
marketed in 2015 under the new brand SAMO - Strategic 
Asset Management & Operations.

Our most important clients include companies that 
manage utilities (EON ČR, a.s., N-ERGIE AG, Norimberk, 
EWR Netz GmbH Worms, Technische Werke Ludwig-
shafen AG, Pražská plynárenská, a. s., Teplárny Brno, a. 
s., Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, Východo-
slovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice, Brněnské 
vodárny, a. s. SWU Stadtwerke Ulm GmbH, ENNI Energie 
& Umwelt Niederrhein GmbH, Moers, SYNTHOS, PKN 
Orlen, etc.), also companies holding large industrial sites 
(BASF SE, CURRENTA GmbH & Co., Novartis Pharma AG 
Basel, AUDI AG, Daimler AG, ŠKODA AUTO, a. s.) and orga-
nizations of state and local governments (Zeměměřický 
úřad (Land Survey Office, Czech Republic), Olomoucký 
kraj (the Olomouc Region, Czech Republic), Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Poland).

Business Unit IT Infrastructure & Integration
The Business Unit Infrastructure & Integration is a provid-
er of infrastructure solutions that cover all phases of the 
life cycle of these solutions from design through delivery 
and implementation to ensuring operation with the re-
quired level of service, including service under continu-
ous availability and supporting the systems 7x24. Doing 
this, the division uses its long-standing experience in the 
development, delivery and operation of critical systems 
in the public sector, the financial segment, health care 
and utilities, and follows the standard methodology for 
effective delivery and management of IT systems. In line 
with current trends and using the latest technology, the 
Business Unit Infrastructure & Integration focuses in an 
increasing extent on the supply of integrated solutions 
up to the level of “IT as a Service”, allowing customers to 
focus on their core business, while using modern, flex-
ible and efficient IT systems.

We work closely with other business units while pre-
paring proposals so that the resulting solutions meet 
customer requirements for functionality, security, per-
formance, availability, extensibility and scalability, ad-
ministration and supervision. The infrastructure solutions 
supplied by us cover all infrastructure layers including 
the security project, server systems, networking and se-
curity, storage systems, database systems, middleware, 
application servers and user systems that are built ac-
cording to the needs and requirements of the customer 
either “on premise” of the customer or in “the cloud”. 
Asseco Central Europe provides call centre services and 
helpdesk in continuous operation to support external 
and internal customers. 
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Business Unit Infrastructure & Integration zajišťuje do-
dávky hardwaru, softwarových licencí, síťové a podpůr-
né infrastruktury i zákaznických zařízení, přičemž využí-
vá partnerské vztahy s většinou významných výrobců a 
distributorů těchto technologií. 

Mezi nejvýznamnějšími zákazníky, pro které Business 
Unit Infrastructure & Integration zajišťovala návrh, do-
dávku, implementaci a podporu IT infrastruktury, patří 
Ministerstvo vnitra SR, Českomoravská stavební spoři-
telna, Český statistický úřad, Nejvyšší kontrolní úřad SR, 
dále Česká správa sociálního zabezpečení (provoz in-
formačního a komunikačního rozhraní e-Portal), Správa 
základních registrů (provoz registrů RPP a ROS), hlavní 
město Praha (provoz informačního systému krizové-
ho řízení), dceřiná společnost DanubePay (podpora a 
provoz bankovních a platebních systémů).

Business Unit Infrastructure & Integration provozuje a 
rozvíjí také interní informační systémy Asseco Central 
Europe, v rámci kterých kontinuálně obměňuje infra-
strukturu společnosti s cílem zvyšování podílu virtuali-
začních technologií a technologii cloudu. To přináší fle-
xibilitu a efektivitu sdílení technologických zdrojů pro 
projekty v České republice, na Slovensku a v Maďarsku 
a umožňuje efektivní sdílení znalostí napříč společnost-
mi. Pro vývojové týmy obchodních jednotek průběžně 
navrhuje, buduje a spravuje vývojové a testovací pro-
středí, nezbytné pro vývoj a následnou podporu zákaz-
nických řešení. 

Business Unit ERP
Podnikové informační systémy z nabídky našich dceři-
ných společností Asseco Solutions pokrývají potřeby 
firem všech velikostí v nejrůznějších oblastech podni-
kání a veřejné správy. Systémy doplňuje široká nabídka 
služeb a partnerských programů. Jsou vysoce ceněné 
pro svou technologickou vyspělost i pro další vlastnos-
ti, které vyplývají z dokonalé znalosti domácího trhu. 
Díky blízkosti jednotlivých Asseco Solutions společnos-
tí k lokálním zákazníkům může být lépe přizpůsobeno 
produktové portfolio specifickým požadavkům jednot-
livých odvětví a zemí a zároveň můžeme nabízet ještě 
lepší služby na profesionální úrovni. Rovněž lze vybraná 
ověřená lokální řešení v dlouhodobějším horizontu za-
vádět i do obchodní nabídky v ostatních zemích.

Na úrovni Asseco CE je kompetence v oblasti podni-
kových informačních systémů známá také pod názvem 
HELIOS. 

Nové projekty, produkty,  
služby a řešení

Aplikační programové vybavení pro Informační 
systém Identifikátor fyzických osob (IS IFO) Minis-
terstva vnitra Slovenské republiky (MVSR)
Asseco CE (v konsorciu se společností Gratex Interna-
tional) ukončilo implementační fázi projektu dodáním, 
otestováním a zákaznickým akceptováním aplikačního 
programového vybavení (APV) IS IFO, včetně dodání 
hardwarových a licenčních softwarových produktů, 
jakož i nezbytné komunikační infrastruktury, které jsou 
produkční provozní platformou APV IS IFO dodaného 
objednateli. APV bylo po instalaci a nastavení technic-
kých a uživatelských parametrů propojené a integrova-
né s vybranými externími systémy MVSR. Projekt je z 
pohledu konsorcia dodavatelů ukončen k 30. 11. 2015, 
avšak vzhledem k nepřipravenosti legislativního rámce 
ze strany státu, bylo uvedení do produkčního provozu 
posunuto do roku 2016. 
Projekt jako jeden ze základních prvků řešení kompo-
nentů eGovernmentu na Slovensku představuje nový 
pohled na přístup k údajům občanů SR z pohledu jejich 
dostupnosti, jakož i jejich zabezpečení. Řešení IS IFO 
nahrazuje rodné číslo novým typem identifikátoru a 
brání případnému zneužití osobních údajů občana. Pro-
jekt je financován z prostředků OPIS.

Rozvoj Kontrolního informačního systému (RIS) 
pro Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky 
(NKÚ SR)
Společnost Asseco CE v září 2015 ukončila v souladu 
se smluvním harmonogramem projekt RKIS. Projekt byl 
ukončen celkovou akceptací dodaného díla zákazní-
kům. Šlo o národní projekt v trvání 24 měsíců, realizo-
ván v rámci OPIS.
Předmětem dodávky bylo dodání modulárního kom-
plexního standardizovaného kontrolního informačního 
systému integrovaného s interními a externími systémy 
veřejné správy. Součástí dodaného díla je rozvoj sou-
časných a hlavně dodání nových elektronických služeb 
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The Business Unit Infrastructure & Integration ensures 
the supply of hardware, software licenses, network and 
supporting infrastructure and consumer devices, main-
taining partnerships with most major manufacturers and 
distributors of these technologies. 

Among the most important customers to whom the 
Business Unit Infrastructure & Integration delivered the 
design, supply, implementation and support of IT infra-
structure are the Ministry of Interior of the Slovak Repub-
lic, Českomoravská stavební spořitelna, Czech Statistical 
Office, Supreme Audit Office of the Slovak Republic, 
Czech Social Security Administration (operation of the 
information and communication interfaces of e-Portal), 
Administration of basic registers (operation of registers 
RPP and ROS), the capital city of Prague (operation of the 
CMC Information System), a subsidiary of DanubePay 
(support and operation of banking and payment sys-
tems). 

The Business Unit Infrastructure & Integration also oper-
ates and develops internal information systems of Asseco 
Central Europe in which it continuously varies the com-
pany‘s infrastructure in order to increase the proportion 
of virtualization technology and cloud technology. This 
provides flexibility and efficiency of sharing technologi-
cal resources for projects in the Czech Republic, Slovakia 
and Hungary that allows efficient sharing of knowledge 
and resources across the companies. The development 
teams of business units also benefit from continuously 
designed, implemented and managed development 
and testing environment necessary for the development 
of and subsequent support to customer solutions.

Business Unit ERP
Business Information Systems from the portfolio of our 
subsidiaries – Asseco Solutions - cover the needs of 
businesses of all sizes in various fields of business and 
public administration. Systems complement a wide 
range of services and partner programs. They are highly 
valued for their technological advancement and the 
other properties that result from perfect knowledge of 
the domestic market. Thanks to the geographical close-
ness of Asseco Solutions companies to local customers, 
the product portfolio can be better tailored to the spe-
cific requirements across sectors and countries and to 
offer a better service at a professional level. The selected 
proven local solution can also be introduced into com-
mercial offer in other countries in the longer term.

Within the composition of Asseco CE is the competence 
in the field of corporate information systems known also 
under the HELIOS name.

New Important Projects,  
Products and Solutions

Application Software for the Information System 
Identifier of Individuals (IS IFO) of the Ministry of 
Interior of the Slovak Republic (MVSR)
Asseco CE (in a consortium with the company Gratex In-
ternational) completed the implementation phase of the 
project by delivery, testing and customer acceptance of 
the application software (APV) IS IFO, including supply 
of hardware and licensed software products as well as 
the necessary communication infrastructure which is re-
quired for the operating platform APV IS IFO supplied 
to the customer. After installation and setting up techni-
cal and user parameters, APV was linked and integrated 
with selected external systems of the Ministry. From the 
point of view of the consortium of suppliers, the project 
ended on November 30, 2015, but due to lack of prepa-
ration of the legislative framework by the state, the date 
of production operation shifted to 2016. 
The project is an essential element of the interoperabil-
ity of eGovernment in Slovakia and is an approach to 
access to data of Slovak citizens in terms of the availabil-
ity thereof, as well as the security thereof. The solution 
IS IFO replaces the birth number by a new type of iden-
tification number (identifier) and prevents the misuse of 
citizens‘ personal data. The project is funded by OPIS.

Development of the Audit Information System 
(RKIS) for the Supreme Audit Office of the Slovak 
Republic (NKÚ SR)
The company Asseco CE finalized the RKIS project in 
September 2015 in accordance with the contractual 
schedule. The project was completed by the overall ac-
ceptance of the work delivered to the customer. It was a 
national project with duration of 24 months implement-
ed under OPIS.
The deliverable was a complex modular standardized 
Audit Information System integrated with internal and 
external systems of the government. The delivered work 
included the development of current electronic services 
and delivery of new electronic services of eGovern-
ment. From this point of view, this is a supply of an IS that 
is quite unique in Slovakia.
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elektronické správy. Z tohoto pohledu jde o dodání 
unikátního IS v podmínkách SR.
Cílem projektu bylo zlepšit informovanost občanů o 
kontrolní činnosti NKÚ SR a jejích výsledcích a podpo-
řit transparentnost jejího fungování. Dalším cílem bylo 
zvýšit efektivitu samotné kontrolní činnosti, včetně hos-
podárnosti nakládání s veřejnými zdroji a v neposlední 
řadě zvýšit efektivitu a kvalitu vnitřních kontrolních pro-
cesů kontrolovaných subjektů, jakož i stimulaci aktivní 
mezinárodní spolupráce. Na podporu projektu bylo 
zavedených 24 podpůrných služeb (služby informační-
ho systému), rozšířené byly původní eGov služby smě-
rovány k aktivitám kontrolora a zavedeny byly 3 nové 
nosné služby navázané na občana: podávání informa-
tivních příspěvků ke kontrolám, přistupování k výsled-
kům nekontrolní činnosti NKÚ SR, informování o kont-
rolních zjištěních. 

Tvorba Národní soustavy kvalifikací (tvorba NSK)
Společnost Asseco CE v listopadu 2015 úspěšně ukonči-
la realizaci projektu Služby NSK v rámci národního pro-
jektu Tvorba Národní soustavy kvalifikací (Tvorba NSK), 
který realizoval Státní ústav odborného vzdělávání. Jde 
o projekt, který má celospolečenský význam. Přine-
sl komplexní pohled na kvalifikační systém Slovenské 
republiky s ambicí budoucího propojení na evropský 
rámec kvalifikací. V rámci projektu naše společnost za-
jistila vypracování 1000 karet kvalifikací ve spolupráci 
s odborníky z 24 odvětvových rad, pracovní aplikační 
software a internetový portál. Obsahem karet kvalifi-
kací bylo nadefinovat, co jednotlivec musí vědět, jaké 
má mít dovednosti a kompetence, aby mohl vykonávat 
pracovní činnost v rámci konkrétní pracovní pozice. Na 
základě projektem stanovených kritérií hodnocení, po-
psaných v kartách kvalifikací, se může dát v budoucnu 
zájemce přezkoušet, a získat tak potvrzení o své kvalifi-
kaci (osvědčení o získané kvalifikaci) nabyté nejen for-
mální cestou (ve škole), ale i neformální (praxí) a infor-
mální cestou (samo studiem). Projekt pomůže tisícům 
Slováků lépe se uplatnit na trhu práce u nás i v zahraničí 
právě díky nastavení více cest k získání a uznání kvalifi-
kace. Tvorba NSK má ambici propojit trh práce a sféru 
vzdělávání. Stanoví požadavky na kvalifikovanou pra-
covní sílu a zároveň pomáhá přenášet požadavky trhu 
práce do systému celoživotního vzdělávání, čímž může 
zásadním způsobem napomoci udržení konkurence-
schopnosti naší ekonomiky. Projekt Tvorba Národní sou-
stavy kvalifikací byl jen začátek, dalším pokračováním je 

projekt Systém uznávání kvalifikací, který bude realizo-
ván v následujícím období (2016-2020).

e-Portál České správy sociálního zabezpečení 
(ČSSZ)
Společnost Asseco CE v září podepsala s Českou sprá-
vou sociálního zabezpečení novou čtyřletou rámcovou 
smlouvu na provoz a rozvoj Informačního a komunikač-
ního rozhraní (IKR ČSSZ), které představuje prostředek 
pro online komunikaci s klienty ČSSZ. V současné době 
ČSSZ poskytuje pomocí e-Portálu IKR více než 30 elek-
tronických služeb, které poskytují klientům data, jenž o 
nich ČSSZ eviduje, 10 automatizovaných elektronických 
podání a přes 100 interaktivních webových formulářů 
pro řešení životních situací. Pro přihlášení do portálu 
klienti využívají účet z Informačního systému datových 
schránek.
Rozšiřování Informačního a komunikačního rozhraní 
bude spočívat ve spuštění portálu pro poskytování 
OpenData, chystají se online nové služby (např. důcho-
dová kalkulačka pro informativní výpočet důchodů), 
probíhá příprava na nařízení eIDAS a rozšiřuje se způsob 
autentizace do ePortálu. ePortál ČSSZ se stal referenč-
ním vzorem řešení pro publikování dat veřejné správy.

Projekt Registr individuálních kont pojištěnců 
(ČSSZ)
Naší společnosti Asseco CE se podařilo získat smlouvu 
na provoz a další rozvoj Registru individuálních účtů po-
jištěnců České správy sociálního zabezpečení. Registr 
IKP podporuje klíčovou agendu ČSSZ - správa důcho-
dového pojištění. Obsahuje centrální a konsolidační da-
tabázi se souhrnnými údaji k penzijnímu pojištění a za-
jišťuje proces sběru, konsolidace a publikace informací.

Registr práv a povinností - Ministerstvo vnitra ČR
V prosinci 2015 získala naše společnost smlouvu na 
podporu provozu a rozvoje klíčového systému - Regist-
ru Práv a Povinností do roku 2021. Jde o jeden ze základ-
ních registrů ČR. Práci na tomto projektu považujeme za 
prestiž, ale stejně ji chápeme jako významnou referenci 
z pohledu objemu i samotného provozu. Součástí pro-
jektu jsou i tři Informační systémy pro jeho správu - AISy 
(agendový Informační systém). Jde o AIS Editační, Pů-
sobnostní a Speciální. Každý z nich je svým rozsahem 
samostatným systémem, který slouží k podpoře RPP.
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The project aimed to improve information provided 
to the public on the audit activities of NKÚ SR and 
the results thereof and to promote transparency in its 
functioning. Another objective was to increase the ef-
ficiency of their own auditing activities, including man-
agement of public finances, not least to increase the 
efficiency and quality of the internal control processes 
of the entities subject to audits, as well as stimulate 
active international cooperation. 24 support services 
(Information System Services) were established to assist 
the project, the original eGov services directed to the 
activities of the controller were extended and 3 new 
support services linked to citizens were put in place: 
the administration of informative messages regarding 
audits, access to the results of non-controlling activities 
of NKÚ SR, communicating audit findings. 

Creation of the National System of Qualifications 
(Creation of NSK)
In November 2015, the company Asseco CE success-
fully completed the implementation of the project NSK 
Services within the national project Creation of the Na-
tional System of Qualifications (Creation of NSK) which 

was implemented by the State Institute of Vocational 
Education. This is a project that has a significant impact 
on the society. It has brought about a comprehensive 
view of the qualification system of our country with the 
ambition of a future link to the European Qualifications 
Framework. Within this project, our company has ar-
ranged for preparation of 1000 cards containing quali-
fications in cooperation with experts from 24 sector 
councils, application software and Internet portal. The 
content of the qualifications has been to define what an 
individual needs to know and what skills and competen-
cies they have to have to carry out work activities within a 
particular job. The project established evaluation criteria 
described in the qualifications cards based on which a 
candidate can be given a test in the future and to get 
a certificate confirming their qualification (certificate of 
qualifications reached) acquired not only in a formal way 
(at school), but formal education (practice) and informal 
methods (self study). The project will help thousands of 
Slovak nationals to find it easier to enter the labor market 
in our country and abroad thanks to the set-up of mul-
tiple paths to obtaining and recognition of qualifications. 
The creation of the NSK is based on the ambition to link 

e-Portál České správy sociálního zabezpečení. 
e-Portal of the Czech Social Security Administration.
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Slovenská spořitelna, a.s. - Implementace backen-
dových služeb internet bankingu
Slovenská spořitelna, a. s. schválila v roce 2015 nový 
velký projekt, kterým plánuje sjednotit frontend obra-
zovek internet bankingu pro fyzické osoby v rámci ně-
kterých členů své skupiny. Za tímto účelem jsme do-
stali zadání, na základě kterého jsme měli zanalyzovat 
a zmapovat existující systém eStarBANKu s cílem využít 
naše řešení core internet bankingu včetně již vybudo-
vaných webových služeb. Tyto služby by byly vypubli-
kované pro komponentu channel functions. Projekt je 
naplánován na dva roky 2015 - 2016 a rozdělen do tří 
etap. V rámci první jsme dodali GAP analýzu stávajícího 
řešení verze nového řešení. Šlo převážně o mapování 
stávajících služeb, které by se využily v rámci nového 
řešení a zároveň o návrh nových služeb, které součas-
ný eStarBANK neposkytuje. Požadavky, jež jsou klade-
ny na náš tým z hlediska realizace projektu, jsou velmi 
náročné a dodávky jsme museli přizpůsobit krátkému 
vývojovému období vzhledem k návaznosti prací dal-
ších dodavatelů. Po dohodě s bankou byly naplánová-
ny dvoutýdenní sprinty, které v roce 2015 byly dodány 
v původním plánu včetně obsahu dodávek, a které 
banka akceptovala. V roce 2016 je plánovaná dodávka 
dalších sprintů a předání celého projektu do produkce. 

Poštovní banka, a. s. - Implementace datových 
schránek v České republice
V roce 2014 předložila naše společnost ve spolupráci s 
českou společností SW602, a. s. RFP nabídku na dodání 
a implementaci informačního systému určeného pro 
přenos a uložení elektronických dokumentů a elektro-
nických podání v rámci výkonu veřejné moci a elektro-
nické komunikace s orgány veřejné moci pro potřeby 
skupiny Poštovní banky, a.s. Výběrové řízení jsme vy-
hráli a samotný projekt byl odstartován v roce 2015. 
První etapa projektu se týkala implementace pro po-
bočku Poštovní banky v České republice, kde bylo na-
sazeno samostatné řešení s napojením na Informační 
systém veřejné správy na jedné straně a zároveň bylo 
implementováno řešení problematiky součinnosti s 
exekutory a výkonem exekuce s integrací na stávající 
bankovní informační systém našeho systému StarBANK. 
Tato část projektu byla předána v červenci 2015 do 
pilotního provozu, následně přešla do stabilizačního 
provozu a od listopadu 2015 byla podepsána ze strany 
banky akceptace řešení v produkčním prostředí.
Implementace v SR byla z důvodu legislativní změny 
přesunuta na rok 2016.

Projekt Datový sklad pro Finanční ředitelství SR, Analytický list daňového subjektu. 
Data warehouse project for Finance Directorate of the Slovak Repubilc, Taxpayer Analytical sheet.
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the labor market and the education sector. It establishes 
the requirements for a skilled workforce while helping 
to communicate requirements in the labor market into 
the system of lifelong learning which can significantly 
help maintain the competitiveness of our economy. The 
project Creation of the National System of Qualifications 
was only the beginning, a further project is the System of 
Recognition of Qualifications which will be implemented 
in the next period (2016-2020). 

e-Portal of the Czech Social Security Administration 
(CSSA)
The company Asseco CE signed a new four-year frame-
work contract for the operation and development of 
information and communication interface (IKR CSSA) 
with the Social Security Administration in September 
which provides a means for online communication with 
clients of the CSSA. Currently, the CSSA provides more 
than 30 electronic services by e-Portal IKR that provide 
its clients with data that the CSSA keeps, 10 automated 
electronic submissions and over 100 interactive web 
forms to address different situations. The clients use 
their accounts of the Information System of Data Re-
positories to log into the portal.
The building up of the information and communication 
interface will consist of setting up a portal for provid-
ing OpenData, new online services are being prepared 
(e.g. pension calculator for informative calculations of 
pensions). Preparation for the eIDAS Regulation is on-
going and the means of authentication into ePortal are 
being extended. The ePortal of the CSSA has become 
a benchmark solution for publishing data of public ad-
ministration.

Register of Individual Accounts of Insured Persons 
(CSSA)
Our company Asseco CE was able to get a contract for 
the operation and further development of the Register 
of Individual Accounts of Insured Persons of the Czech 
Social Security Administration. This register supports the 
key agenda of the CSSA - management of pension in-
surance. It also includes a central consolidation database 
with summary data on pension insurance and provides 
for the process for the collection, consolidation and pub-
lication of information. 

Register of Rights and Obligations – Ministry of the 
Interior of the Czech Republic
In December 2015, our company secured a contract 
to support the operation and development of a key 

system – the Register of Rights and Obligations – valid 
until the year 2021. This is one of the basic registers of 
the country. We consider this work to be a prestigious 
deal but we also understand it to be an important refer-
ence in terms of volume and the actual operation. The 
project also includes three information systems for its 
management - AISs (the Agenda Information Systems). 
This covers the Editing AIS, Competencies AIS and Spe-
cial AIS. Each of them is an autonomous system serving 
to support the RPP.

Slovenská sporiteľňa, a.s. - Implementation of 
Backend Services, Internet Banking   
Slovenská sporiteľňa, a. s. approved a new large project 
in 2015 that intends to unite frontend screens of Internet 
banking for individuals within the framework of some 
members of its group. We were asked to analyze and 
map the existing eStarBANK system to take advantage 
of our core Internet banking solution including web ser-
vices built. These services would be published for the 
component of channel functions. The project is sched-
uled for two years (2015 – 2016) and divided into three 
stages. The first stage saw the Company delivering a 
GAP analysis of the current solution and a version of the 
new solution. This essentially spanned mapping of exist-
ing services which would be used for the new solution 
as well as the design of new services that the existing eS-
tarBANK system does not provide. The requirements that 
are imposed on our team in the implementation of the 
project are quite demanding and we had to adjust the 
supplies to the short development period with regard 
to the continuity of the work of other contractors. Based 
on an agreement with the bank, two-week sprints were 
scheduled and delivered in 2015 according to the origi-
nal plan, including content of the deliverables, and the 
result was accepted by the bank. In 2016, the planned 
supply includes more sprints and handover of the proj-
ect to the production phase. 

Poštová banka, a. s. – Implementation of Data Re-
positories in the Czech Republic
In 2014, our Company in cooperation with the Czech 
company SW602, a. s. presented a bid for the supply and 
implementation of an information system for the trans-
fer and storage of electronic documents and electronic 
filings in the exercise of public authority and electronic 
communication with public authorities for the purposes 
of the Poštová banka, a. s. Group (hereinafter referred 
to as PABK). We won the bid procedure and the project 
itself was launched in 2015.  
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Finanční ředitelství SR – FATCA
V roce 2015 společnost Asseco CE získala novou ob-
chodní příležitost na realizaci modulu pro sběr a 
výměnu údajů podle amerického zákona o dodržování 
daňových předpisů v případě zahraničních účtů „The 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
Jde o požadavek pro naplnění závazků Slovenské re-
publiky, prostřednictvím Finančního ředitelství, vůči 
americké daňové správě (IRS - The Internal Revenue 
Service). Modul FATCA umožňuje přijímat informace o 
amerických daňových subjektech podle podmínek de-
finovaných ve FATCA. Modul přijímá informace o ame-
rických občanech od finančních institucí ve Slovenské 
republice. Přijímaná data budou zpracována a násled-
ně poskytována pro daňovou správu USA. V rámci reci-
procity má modul FATCA přijímat obdobné informace o 
slovenských subjektech od IRS. Na základě získaných in-
formací bude slovenský subjekt identifikován pro účely 
kontroly přiznání příjmů v daňovém přiznání. V případě 
identifikace nepřiznání příjmů má modul FATCA posky-
tovat podklady na vyzvání subjektu na opravu přiznání, 
dodatečné zdanění příjmů, případně pro sankcionová-
ní. Modul FATCA je od 1. 1. 2016 nasazen do produkčního 
provozu.

Finanční ředitelství SR – MOSS
V minulém roce naše společnost zajišťovala v rámci 
modulu MOSS (Mini One Stop Shop) jeho podporu v 
plném produkčním provozu a další rozvoj od nasazení 
v roce 2014. V praxi bylo otestováno využití všech pro-
cesů a byznys logiky, kterou systém nabízí. Šlo hlavně 
o procesy následující po registraci subjektů, které na-
staly poprvé až po prvním čtvrtletí, za které se subjekty 
mohly do tohoto systému registrovat. Šlo tak o podání 
prvních daňových přiznání v daném modulu a jejich ná-
sledné odeslání do jednotlivých modulů MOSS ostat-
ních členských států EU. Stejně tak byl zajištěn opačný 
směr pro příjem daňových přiznání z členských států EU 
za subjekty poskytující služby do Slovenské republiky. 
Jedním z klíčových procesů, který v modulu probíhal, 
byl příjem a zpracování plateb od subjektů registrova-
ných ve Slovenské republice, ale i zpracování a příjem 
plateb od ostatních členských států EU. Modul MOSS 
se tak začlenil mezi ostatní moduly Finančního ředitel-
ství SR pro komunikaci mezi slovenskou Finanční sprá-
vou a ostatními státy EU. Zároveň probíhá rozvoj tohoto 

modulu a další integrační začleňování do infrastruktury 
informačních systémů Finančního ředitelství SR.

Finanční ředitelství SR – AVI
Společnost Asseco CE realizovala v roce 2015 v modulu 
AVI jeho rozšíření pro účely výměny údajů v rámci sys-
tému DAC1. Jde o zpracování dat z ÚGKK (Úřad Geogra-
fie a Kartografie Katastru) za oblast příjmů z pronájmu 
nemovitostí a odeslání těchto informací na ostatní člen-
ské státy EU. Součástí této aktivity byla i integrace na zá-
kladní produkční systém Finančního ředitelství, který tak 
pro AVI poskytuje informace za oblasti příjmů ze závislé 
činnosti a příjmu z pronájmu nemovitostí. Tyto informa-
ce jsou následně odesílány do jednotlivých členských 
zemí EU. Recipročně toto řešení zajišťuje i zpracová-
ní dat, která jsou získaná od ostatních členských států 
EU o subjektech a osobách Slovenské republiky, aby 
mohlo Finanční ředitelství následně deklarovat pro EK 
využití informací získaných v rámci systému DAC1. Jde o 
proces, kdy jsou subjekty ze Slovenska, o kterých jsou 
získané informace od ostatních členských států EU iden-
tifikovány v rámci stávajících informací v daných regis-
trech. Na základě takto identifikovaných subjektů jsou 
dále data vyhodnocena z pohledu daňových přiznání 
a správcem daní jsou poskytnuty potřebné informace k 
případným dalším procesním krokům, které mají zajistit 
a minimalizovat podvody a daňové úniky.

Finanční ředitelství SR – DWH
V roce 2015 jsme zaznamenali výjimečné období při 
provozu a rozvoji našeho řešení datového skladu u zá-
kazníka Finanční ředitelství SR. Finanční správa zaved-
la do provozu nový produkční informační systém pro 
správu daní ISFS-SD vyvinutý na platformě SAP. Námi 
provozované řešení DWH se muselo ve složitých pod-
mínkách vypořádat se změnou hlavního datového 
zdroje. Byla nezbytná komplexní a zásadní reimple-
mentace všech modulů DWH na nové datové struktury 
a novou byznys logiku. Kromě toho bylo v roce 2015 
realizováno množství nových funkcionalit zvyšujících 
rozsah a kvalitu podporovaných služeb pro konco-
vé uživatele. Mezi nejvýznamnější patřilo vybudování 
Systému Hodnocení Daňových Subjektů (SHDS) a inte-
grace údajů z celních IS do DWH pro tento účel nebo 
integrace na systém KRUZ poskytující pro DWH infor-
mace o účetních závěrkách daňových subjektů. Vedle 
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The first phase of the project concerned the imple-
mentation for the branch of Poštová banka in the Czech 
Republic where a stand-alone solution was deployed 
with a connection to the information systems of public 
administration on the one hand and at the same time, 
the tool for cooperation with bailiffs and enforcement 
proceedings was implemented with the integration of 
the existing bank information system of our StarBANK 
system. This part of the project was handed over in July 
2015 to pilot operation before running stabilization op-
eration; starting in November 2015, acceptance of the 
solution in a production environment was signed by 
the bank.   
Implementation in Slovakia was postponed until the year 
2016 due to legislative changes. 

Slovak Financial Directorate – FATCA
In 2015, the company Asseco CE secured a new business 
opportunity to implement a module for the collection 
and exchange of data under US law on tax compliance 
for foreign accounts „The Foreign Account Tax Compli-
ance Act (FATCA).
It is a requirement for complying with the obligations 
of the Slovak Republic through the Finance Directorate 
towards US tax authorities (IRS - The Internal Revenue 
Service). The FATCA module allows to receive informa-
tion on US tax entities under the conditions defined in 
FATCA. The module receives information on US citizens 
from financial institutions in the Slovak Republic. The re-
ceived data will be processed and then supplied to the 
US tax authorities. Within the reciprocity, a module shall 
receive similar FATCA information on Slovak entities from 
the IRS. Based on the information received, the Slovak 
entity will be identified for the purpose of checking the 
income declared in the tax return. If untaxed income is 
identified, the FATCA module shall provide information 
to allow asking the taxpayer to update their tax return, 
enable additional taxation of their income, or information 
for imposing sanctions. The FATCA module has been de-
ployed into production operation since January 1, 2016.

Slovak Financial Directorate – MOSS
Last year, our Company provided its support within the 
MOSS module (Mini One Stop Shop) to full produc-
tion operations and further development since its de-
ployment in 2014. The usage of all the processes and 
business logic offered by the system has been tested 
in practice. These were mainly the processes after the 
registration of the data subjects which occurred for 
the first time after the first quarter for which the data 

subjects could have registered in the system. It was 
thus the first filing of tax returns in this module and the 
subsequent submission thereof to the individual MOSS 
modules of other EU Member States. At the same time, 
a similar process of accepting returns for income tax 
from the EU Member States for operators providing ser-
vices in the Slovak Republic. One of the key processes 
run in the module was the receipt and processing of 
payments by entities registered in the Slovak Repub-
lic but also the processing and receipt of payments 
from other EU Member States. The MOSS module thus 
became part of the other modules of the Slovak Finan-
cial Directorate for communication between the Slovak 
Financial Administration and other states. At the same 
time, the development of this module and further inte-
gration into the infrastructure of information systems of 
the Slovak Financial Directorate has been ongoing.

Slovak Financial Directorate – AVI
The company Asseco CE carried out an extension of 
the AVI module in 2015 for the purpose of exchanging 
data within the DAC1 system. That included the process-
ing of data from ÚGKK (Department of Geography and 
Cartography of the Cadastre) in the area of income from 
rental of real property and sending this information to 
other EU Member States. A part of this activity was also 
the integration of the basic production system of the Fi-
nancial Directorate which provides information for AVI 
on income from employment and income from rent-
ing real property. This information is then sent to the 
individual EU Member States. Reciprocally, this solution 
also ensures processing of data obtained from other EU 
Member States on Slovak entities and persons so that 
the Financial Directorate can subsequently declare to the 
European Commission usage of information received 
within the DAC1 system. This is a process in which enti-
ties from Slovakia on which information is obtained from 
other EU Member States are identified within the existing 
information in the registers. Based on the identification of 
the data subjects, the information is further evaluated in 
terms of tax returns and tax administrators are provided 
the necessary information the procedural steps (if any) 
designed to ensure and minimize fraud and tax evasion.

Slovak Financial Directorate – DWH
In the year 2015, we recorded an exceptional period in 
the operation and development of our data warehouse 
solutions provided to the Slovak Financial Directorate as 
a customer. The customer has put into operation a new 
production information system for the administration of 
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toho DWH zajistilo rozšíření funkcionalit pro podporu 
různých legislativních změn (např. změny tiskopisů da-
ňových přiznání, úpravy jistoty apod.), jakož i množství 
výstupů pro externí subjekty. Důležitou změnou byl i re-
design uživatelského rozhraní pro koncové uživatele na 
nový, modernější a účelnější vzhled s technologickými 
vylepšeními na pozadí. Zároveň se DWH během roku 
2015 vyprofilovalo na důležitý systém pro poskytování 
informací o nedoplatcích pro interní či externí potřeby 
finanční správy. Ve smyslu této filozofie byla vybudo-
vána integrace DWH na mezinárodní systém pro ově-
řování vratek DPH (VRef) a DWH se tak stalo pro tento 
systém prvotním zdrojem dat o nedoplatcích. Všechny 
tyto úspěšně zvládnuté aktivity na naší straně pomohly 
potvrdit pozici Asseco CE jako stabilního a spolehlivého 
poskytovatele služeb pro oblast IT. 

STRIX - software pro klasifikaci nemocničních pří-
padů (DRG grouper)
STRIX je základním modulem v rodině softwarových 
produktů pro zlepšení financování nemocniční péče 
na Slovensku. Na základě rutinně sbíraných informací o 
nemocniční péči klasifikuje každý hospitalizační případ 
do jedné z 1200 tzv. DRG skupin. Taková klasifikace bere 
v úvahu péči o pacienta nejen z medicínského hledis-
ka, ale zajišťuje i třídění případů podle jejich finanč-
ní náročnosti. Díky takové klasifikaci mohou zdravotní 
pojišťovny hradit nemocniční péči, a tím směřovat více 
finančních prostředků k těm pacientům, kteří potřebují 
dražší léčbu. Zajistí se tak vyšší účinnost a spravedlnost 
ve zdravotním systému. 
STRIX vychází z DRG klasifikaci publikované úřadem 
pro dohled nad zdravotní péčí, navíc však jako volitelný 
prvek umožňuje rozšířenou validaci klasifikovaných dat 
a jejich případnou opravu v téměř 20 položkách. I pro 
samotnou klasifikaci do DRG skupin umožňuje řešení 
sporných bodů oficiální verze DRG.
Produkt STRIX byl vyvinut v roce 2015 a ještě v témže 
roce byl dodán do dvou zdravotních pojišťoven na Slo-
vensku.

Smlouva s celostátní zdravotní pojišťovnou v Ma-
ďarsku
Asseco CE podepsalo v září 2014 smlouvu s celostátní 
zdravotní pojišťovnou v Maďarsku na realizaci projek-
tu, jehož cílem bylo vytvoření jednotného informač-
ního pozadí pro efektivnější fungování financování 

zdravotnických služeb. Šlo o vytvoření jednotného pro-
cesu uzavírání smluv a centrální databáze smluv mezi 
státní zdravotní pojišťovnou (OEP) a dalšími partnery 
(poskytovatelé, lékaři, lékárny, lázně apod.). Základ-
ním úkolem OEP je správa Fondu zdravotního pojištění.  
S ohledem na měnící se prostředí bylo nutné vytvořit 
systém financování (zpracování dávek zdravotnických 
služeb, léků, zdravotních pomůcek a lázeňské péče 
apod.) a připravit ho na práci s funkcí e-Recept. Úkolem 
Asseco CE bylo vytvořit vhodnou informační architek-
turu a softwarové zázemí, obnovit datové úložiště OEP, 
umožnit snadný kontrolovaný přístup k údajům a zvýšit 
provozní bezpečnost moderní informační architektu-
rou a vytvořením sekundárního datového centra pro 
případ katastrofy. V neposlední řadě bylo cílem pro-
jektu vytvoření základů moderní identifikace osob v 
rámci resortu přizpůsobením se k projektu Ústředního 
úřadu veřejné správy a elektronických služeb. Projekt 
pro OEP jsme zákazníkovi úspěšně dodali a zákazník ho 
v listopadu 2015 akceptoval. V současnosti se připravují 
jednotlivé systémy pro spuštění do ostrého provozu a 
zároveň se zákazníkem jednáme o podmínkách servisní 
smlouvy.

ePobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny (VšZP)
Projekt ePobočka je on-line pobočka poskytující služby 
24/7 zdarma pro všechny klienty VšZP. Cílem projektu 
realizovaného společností Asseco CE bylo vytvoření 
nového portálu s moderním uživatelským rozhraním, 
které je co nejintuitivnější a využívá nejmodernější tech-
nologie. V roce 2015 získalo Asseco CE za ePobočku 
dvě ocenění. Prvním bylo vítězné umístění v kategorii IT 
PROJEKT roku 2015, jež bylo uděleno během slavnost-
ního galavečera IT Gala a druhým bylo druhé místo v 
rámci Ceny ITAPA 2015, které získala ePobočka v katego-
rii Zlepšování procesů. Při realizaci ePobočky se velký 
důraz kladl na vysokou míru zabezpečení a ochrany 
citlivých a osobních údajů. Zvolené řešení se vyznačuje 
některými prvky, kterými nedisponuje žádná zdravotní 
pojišťovna na Slovensku. Jedno konto umí obsluhovat 
více eSlužeb, a tedy přistupovat k datům a provádět 
činnosti za více subjektů. ePobočka, kterou momen-
tálně využívá přibližně 450 tisíc klientů, je určena pro 
pojištěnce, plátce pojistného a poskytovatele zdravotní 
péče. Pojištěncům poskytuje například výpisy z jejich 
osobního účtu pojištěnce, přehledy o navštívených lé-
kařích nebo i přehledy o doplatcích za léky. Pojištěnci 
si mohou jednoduše požádat i o vydání Evropského 
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taxes ISFS-SD developed on the SAP platform. The DWH 
solution run by our Company had to deal with changes 
in the main data source under difficult conditions. Major 
and complex reimplementation of all DWH modules 
was necessary to reflect the new data structure and 
new business logic. Moreover, a number of new func-
tionalities were implemented during 2015 increasing the 
range and quality of supported services for end users. 
One of the most important of these functionalities was 
the design of an evaluation system of tax subjects (SHDS) 
and integration of data from Customs IS to DWH for this 
purpose as well as the integration of the system KRUZ 
providing information to DWH on annual accounts of tax-
payers. DWH also ensured an extension of functionalities 
to support various legislative changes (e.g. change of the 
tax returns forms, security adjustments and so on) as well 
as multiple interfaces to external entities. An important 
change was the redesigned user interface for the end 
users to a new, more modern and efficient design with 
technological advancements in the background. At the 
same time, DWH has evolved during the year 2015 into 
an important system for providing information on arrears 
for internal or external needs of the state financial ad-
ministration. Within this philosophy, integration of DWH 

was built into the international system for verification of 
VAT refunds (VRef) and DWH thus became the primary 
source of data on arrears for this system. All these suc-
cessful management activities on our side helped con-
firm the position of Asseco CE as a stable and reliable 
service provider of IT solutions.

STRIX - Software to Classify Hospital Cases (DRG 
grouper)
STRIX is the basic module in the family of software prod-
ucts to support the improvement of the financing of 
hospital care in Slovakia. On the basis of routinely col-
lected information on hospital inpatient care, it classifies 
each case into one of 1200 DRGs. This classification takes 
into account the patient care not only medically but also 
provides sorting of the cases according to their finan-
cial demands. This classification allows health insurance 
companies to cover hospital care and thus direct more 
money to those patients who need a more expensive 
treatment. This will ensure greater efficiency and equity 
in the health system.
STRIX is based on the DRG classification published by 
the Office for Healthcare Supervision, but in addition, 
it enables enhanced validation of classified data as an 

Router CISCO ASR 9006 dokumentovaný pomocí LIDS 7 Explorer. 
Router CISCO ASR 9006 documented by LIDS 7 Explorer.
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průkazu zdravotního pojištění, zjistit, kdo za ně platí 
pojistné nebo si zkontrolovat údaje a návštěvy svého 
dítěte u lékaře. Plátci pojistného si mohou kontrolovat 
stav svého saldokonta, mají k dispozici přehled před-
pisů, který jim umožní ověřit si výši a správnost měsíční 
zálohy, případně přehled saldokonta ročního zúčtová-
ní. Poskytovatelé zdravotní péče naleznou kromě svých 
základních údajů přehled o pacientech, kteří odešli do 
jiné zdravotní pojišťovny a přehled preskripce.

Servis pro registry NKR a NRKI
Asseco CE s koordinačním střediskem pro resortní zdra-
votnické informační systémy (KSRZIS) uzavřelo smlou-
vu na dodávku serverů pro Národní kardiochirurgický 
registr (NKR) a Národní registr kardiovaskulárních inter-
vencí (NRKI), které byly uvedeny do provozu v průběhu 
roku 2015 (od 1. 4. 2015, resp. od 1. 7. 2015). Předmětem 
smlouvy je poskytování expertních konzultačních a 
metodických služeb, expertních validačních, migrač-
ních, vývojářských a integračních služeb, instalační a 
implementační služby a školení pro klíčové kompo-
nenty registrů. Smluvně definováné činnosti budou 

poskytovány pravidelně na měsíční bázi pro provozní, 
testovací a školící prostředí. Na základě objednávky 
mohou být poskytnuty expertní služby ad-hoc podle 
specifikace. Servisní smlouva je uzavřena do ukončení 
záruční podpory pro registry NKR a NRKI.

Integrační služby eREG III.
Společnost Asseco CE vyhrála minitender „Integrační 
služby eREG III.“  Byl vypsán Koordinačním střediskem 
pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). 
Předmětem dodávky jsou konzultační a metodické 
služby při řízení jednotlivých projektů, expertní validač-
ní, migrační, vývojářské a integrační služby směrované 
na podporu procesu vývoje, ověření kvality a následně 
implementace programového vybavení do prostředí 
zadavatele. Předmětem je i ověření technologické a 
funkční připravenosti a bezpečnosti aplikačního vyba-
vení v rámci přechodu mezi jednotlivými prostředími 
zadavatele. Smlouva je uzavřena do 31. 10. 2016.
Na základě této smlouvy byly objednány a jsou po-
skytovány služby na přípravu Enterprise architektury 
resortu zdravotnictví se zaměřením na klíčové oblasti 

Mobilní aplikace WFMS  (Work Force Mobile Solution). 
Mobile application WFMS  (Work Force Mobile Solution).
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optional feature and provides for possible correction of 
nearly 20 items in the data. It allows solving the issues 
in the official version of the DRG for the classification in 
DRGs itself.
STRIX was developed in 2015 and the same year also 
delivered in two health insurance companies in Slovakia.  

Contract with the National Health Insurance Com-
pany in Hungary
Asseco CE signed a contract with the national health 
insurance company in Hungary in September 2014 to 
supply a project which aimed to create a single infor-
mation background for the efficient functioning of health 
service financing. It was the creation of a single contract-
ing process and a central database of contracts between 
the state health insurance sompany (OEP) and its busi-
ness partners (healthcare providers, doctors, pharma-
cies, spas, etc.). The basic task of OEP is the management 
of the health insurance fund. With regard to the chang-
ing environment, it was necessary to build a system of 
funding (processing of health insurance benefits, medi-
cines, medical devices and spa treatment, etc.) and pre-
pare it to work with the e-Recipe functionality. The task 
of Asseco CE was to develop an appropriate informa-
tion architecture and software solution, restore the data 
store of OEP, allow easy controlled access to data and to 
increase the operational safety by a modern IT architec-
ture and providing a secondary data center for the event 
of a disaster. Finally, the project aimed to lay the foun-
dations of a modern identification of individuals within 
the department by adapting to the project of the Central 
Office of Public Administration and Electronic Services. 
We successfully delivered the OEP project to the cus-
tomer and the customer accepted it in November 2015. 
We are currently preparing to run the individual systems 
in full operation and we are discussing with the customer 
the terms of a service contract at the same time.

ePobočka of the General Health Insurance Com-
pany (VšZP)
The ePobočka project is an online branch providing 24/7 
service free of charge to all clients of VšZP. The aim of 
the project implemented by Asseco CE was to create a 
new website with a modern user interface that is as intui-
tive as possible and uses the latest technology. Asseco 
CE got two awards for ePobočka in 2015. The first award 
was the winning position in the category IT PROJECT 
of the year 2015 awarded during the IT Gala event and 
the second award was the second place at ITAPA Prizes 
2015 in the category Process Improvement. A significant 

emphasis has been given to reach a high degree of se-
curity and protection of sensitive and personal data in 
implementing ePobočka. The chosen solution contains 
certain elements not used by any other health insurance 
company in Slovakia. One account can operate more 
eServices and therefore allows to access data and to 
carry out activities for more entities. ePobočka (which is 
currently used by about 450,000 clients) is intended for 
policyholders, payers of insurance premiums and health-
care providers. Policyholders can for example obtain ex-
tracts from their personal account of an insured person, 
reports on visits to physicians or even reports of supple-
mental payments for medicines. Policyholders can also 
easily apply for a European Health Insurance Card, find 
out who pays the premiums for them, or to check the 
data and visit of their child to the doctor’s. Payers of in-
surance premiums can check the status of their account, 
they can provide an overview of legislation allowing 
them to verify the amount and accuracy of their monthly 
advance or to check their annual accounting ledger (an 
overview). Health care providers will find not just their 
basic data, but also an overview of the patients who se-
lected another health insurance company and an over-
view of their prescriptions. 

Service for Registers NKR and NRKI
Asseco CE and the Coordination Center for Departmen-
tal Medical Information Systems (KSRZIS) concluded a 
contract for the supply of servers for the National Cardiac 
Registry (NKR) and the National Registry of Cardiovascu-
lar Interventions (NRKI) which were placed in service in 
2015 (from April 1, 2015 or from July 1, 2015). The subject 
matter of the contract was to provide expert consult-
ing and guidance services, expert validation, migration, 
development and integration services, installation and 
implementation services and training for the key com-
ponents of the registers. The contractually defined ac-
tivities will be provided regularly on a monthly basis for 
operating, testing and training environments. Based on 
standalone orders, expert services may be provided on 
an ad-hoc basis according to a specification. The service 
contract is awarded until the end of the warranty sup-
port period for the NKR and NRKI registries.

Integration Services eREG III.
The company Asseco CE won the minitender „Integra-
tion Services eREG III.“ published by the Coordination 
Center for Departmental Medical Information Systems 
(KSRZIS). The subject matter of the contract are consult-
ing and methodological services for the management 
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informační podpory (kompetenční centrum ICT (KCICT), 
Národní zdravotnický informační systém (NZIS), atd.), 
Audit JTP (Jednotná technologická platforma) a vývojo-
vé a integrační služby v oblasti kontrol úplnosti zázna-
mů.

Liberecký kraj – Rozvoj eHealth a služeb Techno-
logického centra kraje
V období od července do listopadu 2014 byl úspěšně 
zrealizován, akceptován a předán projekt pro Liberec-
ký kraj, jehož předmětem byla dodávka a vybudování 
informačního systému pro zpřístupnění zdravotnické 
dokumentace pro zdravotnická zařízení na území kraje 
a Zdravotnické záchranné služby (ZZS) a dodávka ne-
zbytné infrastruktury. Součástí dodávky byl i informační 
systém na rozšíření funkcionality KIS (Klinický informač-
ní systém) pro potřeby oborů specializované péče na 
území kraje.
Současně byla podepsána i smlouva o poskytování 
služeb záruky, podpory a údržby jednotlivých doda-
ných komponent řešení na dobu 5 let od prosince 2015.
Liberecký kraj má po nasazení dodaného řešení pro-
středí, jež umožňuje efektivně komunikovat ZZS s ne-
mocnicemi, které působí v rámci kraje. Prostředí zá-
roveň umožňuje vyměňovat si vybrané zprávy mezi 
nemocnicemi navzájem. Efektivní a včasná výměna 
zpráv o životních údajích pacientů zajistí zvýšenou kva-
litu a včasnost poskytnutí zdravotní péče v kritických 
případech ohrožení zdraví a života pacientů.

Implementace systému StarBUILD - Českomorav-
ská stavební spořitelna
V roce 2015 probíhala implementace core-banking sys-
tému StarBUILD v největší stavební spořitelně v České 
republice a současně druhé největší v Evropě - v Čes-
komoravské stavební spořitelně. Společnost Asseco 
CE v tomto procesu implementace vystupovala jako 
generální dodavatel celkového řešení a současně jako 
systémový integrátor. Samotný proces implementace v 
sobě obsahoval návrh cílové architektury řešení, custo-
mizaci core-banking systému StarBUILD dle požadavků 
zákazníka, datovou migraci z původního německého 
core banking systému, implementaci ODS (operation 
data store) jako integrační platformy, implementaci 
webových služeb na ESB (enterprise service bus) pro 
on-line integraci se systémy třetích stran, implementaci 
CRM systému MS Dynamics, realizaci systémové inte-
grace včetně realizace systémových integračních testů. 

V prosinci 2015 jsme dosáhli parciální akceptace do-
dávky, v lednu a únoru 2016 jsou ještě plánované finál-
ní testy funkčnosti a datové migrace včetně generální 
zkoušky celkového nasazení a v březnu 2016 je pláno-
váno spuštění produkčního provozu. 

Provozně-technický IS v Pražské plynárenské

V roce 2015 divize GIS & Utility úspěšně podle harmo-
nogramu realizovala II. a III. etapu implementace pro-
vozně-technického informačního systému (PTIS) ve 
skupině Pražská plynárenská. V září zákazník bez výhrad 
akceptoval modul INS, který umožní vytvořit plány in-
spekcí a provozních revizí na plynárenských zařízeních 
a distribuční soustavě podle platných předpisů. V pro-
sinci 2015 zákazník převzal do produkčního prostředí 
moduly ZAV a ZRP, které poskytují podporu pracovníků 
v terénu. Realizace PTIS je postavena na dodávce a cus-
tomizaci systémů TOMS, AG Portál a WFMS, které jsou 
integrovány na související informační systémy SAP ERP 
a GIS ESRI.

Nové projekty divize GIS & UTILITY v Polsku 
V roce 2015 jsme dokončili implementaci systému pro 
dokumentaci chemického areálu společnosti Synthos 
Dwory, která sídlí v polské Osvětimi. Jde o úspěšné roz-
šíření našeho řešení z dceřiné společnosti Synthos S.A. 
z Kralup nad Vltavou. Dokumentace areálu je postavena 
na vlastním produktu LIDS 7. V jeho dodávce zužitku-
jeme naše pětadvacetileté zkušenosti s problematikou 
dokumentace průmyslových areálů. 
Dalším úspěšně dokončeným projektem, tentokrát v 
telekomunikačním sektoru, je projekt Internet dla Ma-
zowsza. Tento projekt má za cíl zvýšit dostupnost vy-
sokorychlostního internetu v Mazovském vejvodství. 
Během projektu bylo vybudováno více než 3600 km 
optických sítí, což v současnosti představuje největší 
síť tohoto typu v Polsku. Celá síť včetně všech přístu-
pových bodů, jejich vybavení a zapojení je evidová-
na v našem systému LIDS 7. Systém byl integrován na 
systémy Business Support System a Operations Supp-
ort System, které jsou dodávány naší mateřskou spo-
lečností Asseco Poland. Dodávka skupiny Asseco tak 
představuje komplexní IT podporu všech procesů spo-
jených s nabídkou telekomunikačních služeb. 
Intenzivní spolupráce s Asseco Poland probíhala i na do-
dávce pro polskou agenturu ARiMR (Agencja Restruktu-
ryzacja i Modernizacji Rolnictwa), která je odpovědná 
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of individual projects, expert validation, migration, de-
velopment and integration services focused on support-
ing the process of development, quality verification and 
subsequent implementation of software in the environ-
ment of the client. The subject matter of it is also to vali-
date the technological and operational readiness and 
safety of the applications in the transition between the 
different environments of the client. The agreement will 
expire on October 31, 2016.
On the basis of this contract, services for the prepara-
tion of the Enterprise Architecture for the Ministry of 
Health have been ordered and are being provided with 
a focus on key areas of information support (Compe-
tence Centre ICT (KCICT), the National Health Informa-
tion System (NHIS), etc.), audit of UTP (Unified Technol-
ogy Platform) and development and integration services 
for the checks of completeness of records.

Liberec Region – Development of eHealth services 
and Technology Centre of the Region
A project for the Liberec region was successfully imple-
mented, accepted and delivered in between July and 
November 2014. The project related to the supply and 
design of an information system for the disclosure of 
medical documentation to health care facilities in the 
region and for the Emergency Medical Services (EMS) as 
well as the supply of the necessary infrastructure. The de-
liverables also included an information system to extend 
the functionality of KIS (Clinical Information System) for 
the needs of highly specialized care in this region. 
At the same time, a service contract was signed on war-
ranty services, maintenance and support of the compo-
nents supplied for a period of five years, starting from 
December 2015. 
The Liberec Region now has a solution consisting of an 
environment that allows EMS to communicate effectively 
with hospitals operating in the region. The environment 
also allows exchange of selected messages among hos-
pitals. The efficient and timely exchange of messages on 
patient data shall ensure an improved quality and timeli-
ness of the provision of health care in critical cases en-
dangering the health and lives of patients.

Implementation of a StarBUILD System - Česko-
moravská stavební spořitelna
In 2015, implementation of the core-banking system Star-
BUILD was finalized in the largest building society in the 
Czech Republic and also the second largest in Europe 
- Českomoravská stavební spořitelna. In the process of 
implementation, the company Asseco CE acted as the 

general contractor for the overall solution and also as 
the system integrator. The very process of implementa-
tion included a design of the target solution architecture, 
customization of the core-banking system StarBUILD to 
customer specification, data migration from the original 
German core banking system, the implementation of 
ODS (Operation Data Store) as an integration platform, 
implementation of web services for ESB (Enterprise 
Service Bus) for online integration with third-party sys-
tems, implementation of the CRM system MS Dynam-
ics, implementation of system integration including the 
implementation of system integration tests. In December 
2015, we achieved partial acceptance of the deliveries 
and final functional tests and data migration are planned 
for January and February 2016 including an overall test 
of the deployment; the start of production operation is 
scheduled for March 2016.

Operational and Technical Information System in 
Pražská plynárenská
In 2015, the GIS & Utility division successfully implement-
ed the 2nd and 3rd stage of the implementation of the 
operational and technical information system (PTIS) in 
Pražská plynárenská according to the schedule. In Sep-
tember, the customer accepted the INS module without 
reservation. The INS module enables creation of inspec-
tion plans and operational revisions of gas facilities and 
distribution system under current regulations. In Decem-
ber 2015, the customer took over into the production en-
vironment the modules ZAV and ZRP that provide sup-
port to workers in the field. The implementation of PTIS 
is based on the supply and customization of TOMS, AG 
Portál and WFMS systems that are integrated to related 
information systems SAP ERP and GIS ESRI.

New Projects of the GIS & UTILITY Division in Poland
In 2015, we completed the implementation of a system 
for documenting the chemical complex of the company 
SYNTHOS Dwory which is based in the Polish town of 
Oświęcim. The project spanned a successful expan-
sion of our solution for the subsidiary SYNTHOS S.A. of 
Kralupy nad Vltavou. The documentation of the plant is 
based on our own product LIDS 7. We will leverage our 
25-years experience in the area of documentation of in-
dustrial sites.
Another successful completion (this time in the telecom-
munications sector) brought the project Internet dla 
Mazowsza. This project aims to increase the availabil-
ity of high speed internet in Mazowieckie Voivodeship. 
More than 3600 km of fiber optic networks was built 
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za rozdělování dotací EU v rámci polského zemědělství. 
Předmětem naší subdodávky je náhrada stávajícího 
subsystému GIS za nový moderní systém, postavený 
na bázi našeho vlastního produktu LIDS 7. Subdodávky 
mají tři hlavní části: webovou aplikaci pro zemědělce na 
zadávání žádostí o dotace přes web, subsystém pro vy-
hodnocování žádostí o dotace a systém pro vytváření a 
údržbu mapových podkladů. Projekt bude pokračovat i 
v následujícím období. 
Pro polský meteorologický institut (Polish Institute of 
Meteorology and Water Management - National Re-
search Institute) jsme dodali subsystém na prezentaci 
meteorologických předpovědí v prostředí Interne-
tu. Zajímavostí tohoto projektu je dvoudimenzionální 
práce s časem. 

ISO  
certifikáty

SK/CZ| ISO 9001, Systém managementu jakosti

SK/CZ| ISO 14001, Systém environmentálního 
managementu

SK/CZ| ISO 27001, Systém managementu informační 
bezpečnosti

CZ| ISO 20000-1, Systém managementu IT služeb

SK| Potvrzení o průmyslové bezpečnosti na stupeň 
utajení „Tajné“, Národní bezpečnostní úřad

CZ| Osvědčení podnikatele, stupeň utajení „Tajné“, 
Národní bezpečnostní úřad

Obchodní  
partneři

Asseco CE má uzavřeny smlouvy o partnerské spolu-
práci s řadou předních globálních hráčů v oblasti IT. V 
mnoha případech společnost dosáhla nejvyšší úrovně 
kvalifikovaných partnerství, získala řadu odborných cer-
tifikátů a aktivně spolupracovala na realizaci projektů a 
obchodních případů.

Strategická partnerství, kontinuální vzdělávání a zvyšo-
vání odbornosti pracovníků nám umožňuje lépe rea-
govat na standardy a trendy IT trhu, ale především na 
zvyšující se požadavky na kvalitu dodávaných IT řešení 
a služeb.

CISCO SK/CZ| Select Partner

IBM SK/CZ| Premier Business Partner

HP SK| HPE Silver Partner,  
Storage Specialist,  
Server Specialist,  
ArcSight Specialist

CZ| PPS Hardware Partner

Microsoft SK| Gold Application Development, 
Silver DataCenter,  
Silver Midmarket Solution Provider

CZ| Gold Application Development, 
Silver Devices And Deployment

Oracle SK/CZ| Platinum Certified Partner

Progress SK| Application Partner

SAS SK/CZ| Silver Consultant Partner

Sybase CZ| Registered Partner

Symantec CZ| Registered Partner

VMware CZ| Enterprise Solution Provider
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during the project - currently the largest network of its 
kind in Poland. The entire network including all access 
points the equipment and the interconnections is reg-
istered in our system LIDS 7. The system was integrated 
into the Business Support System and the Operations 
Support System which are supplied by our parent com-
pany Asseco Poland. The delivery by the Asseco Group 
thus represents a complex IT support for all processes 
associated with telecommunications services. 
An intensive cooperation with Asseco Poland also took 
place regarding the supply for the Polish Agency AriMR 
(Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 
which is responsible for the distribution of EU subsidies to 
Polish agriculture. The subject matter of our supply was 
to replace the existing GIS subsystem by a new modern 
system built on the basis of our own product LIDS 7. The 
subcontract consists of three main parts: a web applica-
tion for farmers to fill in requests for subsidies through 
the web, a subsystem for evaluation of applications for 
subsidies and a system for creating and maintaining 
maps. The project will continue in the future. 
The Polish Meteorological Institute (Polish Institute of Me-
teorology and Water Management - National Research 
Institute) was a client to which we delivered a subsystem 
for the presentation of meteorological forecasting in the 
Internet environment. An interesting feature of this proj-
ect is two-dimensional work with time. 

ISO  
Certificates

SK/CZ| ISO 9001, Quality Management System

SK/CZ| ISO 14001, Environmental Management System

SK/CZ| ISO 27001, Security Management System

CZ| ISO 20000-1, IT Services Management System

SK| Industrial Security Certificate at the “Secret” 
level, National Security Authority

CZ| Entrepreneur Certificate at the “Secret” level, 
National Security Authority

Business  
Partners

Asseco CE concluded partnership contracts with a 
number of leading global IT players. In many cases the 
Company achieved highest level of qualified partner-
ship, it has received numerous professional certificates 
and has actively participated in the implementation of 
projects and business cases.

Strategic partnerships, continuing education, and 
professional growth of the employees improve the 
Company ś ability to follow the trends and standards 
of the IT market, as well as to react promptly on the in-
creasing quality demands of the delivered IT solutions 
and services.

CISCO SK/CZ| Select Partner

IBM SK/CZ| Premier Business Partner

HP SK| Storage Specialist, Server 
Specialist, ArcSight Specialist, PPS 
Hardware Partner

CZ| HPE Silver Partner

Microsoft SK| GOLD Application Development, 
Silver DataCenter, Silver Midmarket 
Solution Provider

CZ| Gold Application Development, 
Silver Devices And Deployment

Oracle SK/CZ| Platinum Certified Partner

Progress SK| Application Partner

SAS SK/CZ| Silver Consultant Partner

Sybase CZ| Registered Partner

Symantec CZ| Registered Partner

VMware CZ| Enterprise Solution Provider
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Odborné  
certifikáty 
•	 Accredited Sales Professional ASP - HP Partner Funda-

mentals
•	 Accredited Sales Professional HP Enterprise Solutions
•	 Accredited Systems Engineer - HP StorageWorks (ASE)
•	 Applying Data Mining Techniques with Enterprise Miner TM
•	 CA Service Desk Manager r12 Administration 200
•	 IPMA Certified Project Manager Level C
•	 IPMA Certified Senior Project Manager Level B
•	 Certificated Information Security Manager
•	 Certified Deployment Professional: Tivoli Storage Man-

ager V6.2
•	 Certified Systems Expert High Availability for AIX Techni-

cal Support and Admin
•	 CISA - Certified Information Systems Auditor
•	 Cisco Certified Network Associate Security
•	 Cisco Certified Network Associate  
•	 Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010
•	 FileNet Content Manager Java API Programming 4.0
•	 HP Accredited Technical Professional - BladeSystem Solu-

tions Integrator V8.1
•	 HP Accredited Technical Professional - Rack and Tower 

Server Solutions Integrator V8.1
•	 HP Accredited Technical Professional - Server Administra-

tor V8
•	 HP Accredited Technical Professional - Server Solutions V2
•	 HP Sales Certified - Converged Infrastructure Solutions 

[2014]
•	 HP Sales Certified - SMB Solutions
•	 HP Technical Certified I - SMB Solutions
•	 Check Point Security Administration II NGX
•	 IBM Certified Solution Designer - Object Oriented Analy-

sis and Design, vUML 2
•	 IBM Certified Solutions Designer Rational Unified Pro-

cess V7.0
•	 IBM Certified Specialist FileNet Content Manager V5.1
•	 IBM Certified System Administrator - Informix 12.10
•	 IBM Certified System Administrator WebShere Application 

Server Network Doployment V8.5.5, and Liberty Profile 
•	 Liferay 6.1 Certified Professional Developer
•	 IBM Certified Systems Expert Enterprise Techical Support 

for AIX and Linux -v2
•	 IBM Certified Technical Sales Specialist Power Systems 

with POWER7 and AIX -v1
•	 IBM Tivoli Storage Manager V5.3 Implementation
•	 Informix Internal Architecture (2x911)
•	 Certified ISO 31000 Risk Manager
•	 ITIL Foundation Certificate in IT Services Management
•	 ITIL Operational Support and Analysis Certificate
•	 ITIL Service Operation Certificate
•	 Microsoft Certified Application Developer
•	 Microsoft Certified Professional (MCP)
•	 Microsoft Certified Professional Developer: Enterprise 

Application Developer 3.5
•	 Microsoft Certified Professional Developer: Web Deve-

loper 4

•	 Microsoft Certified Professional Developer:Windows 
Developer 4

•	 Microsoft Certified Professional Trainer
•	 Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 

2012
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Messaging
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Frame-

work 4, Windows Applications
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:  Volume Licen-

sing Specialist, Small and Medium Organizations
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 

Server 2008 Network infrastructure, Configuration
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Frame-

work 4, Data Access
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server 

2008, Business Inteligence Development and Maintenance
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 7, 

Configuration
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 

Server 2008 Network Infrastructure, Configuration
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 

Server Virtualization, Configuration
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:.NET Framework 

3.5, ADO.NET Applications
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:.NET Framework 

3.5, Windows Communication Foundation Applications
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:.NET Framework 

3.5, Windows Forms Applications
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:.NET Framework 

4, Service Communication Applications
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:.NET Framework 

4, Web Applications
•	 OMG - Certified UML Professional Fundamental
•	 Oracle PL/SQL Developer Certified Associate
•	 Oracle Application Server 10g R2: Administration I
•	 Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer
•	 Oracle Certified Professional: Java SE 7 Programmer
•	 Oracle Database 11g: Administrator Certified Associate
•	 Oracle Database 11g: Administrator Certified Professional
•	 Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL Ed2
•	 Oracle Database SQL Certified Expert
•	 Oracle Database 12c: Administrator Certified Professional
•	 Oracle Fusion Customer Relationship Management 11g 

Sales, Certifield Implementation Specialist
•	 Oracle Linux Administrator Certified Associate
•	 Oracle Linux Cerfitied Implementation Specialist
•	 Oracle Linux 5 and 6 System Administrator
•	 Oracle WebLogic Server 11g Advanced Administration Ed2
•	 Oracle WebLogic Server 11g: System Administrator
•	 Oracle Solaris Certified Associate
•	 Prince 2 FoundationPrince 2 Practitioner
•	 Support Consultant SAP Business One 6.5
•	 TOGAF 9 Foundation (level 1
•	 TOGAF 9 Certified (level 2)
•	 VMware Certified Professional VCP5-DCV
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Professional  
Certificates 

•	 Accredited Sales Professional ASP - HP Partner Funda-
mentals

•	 Accredited Sales Professional HP Enterprise Solutions
•	 Accredited Systems Engineer - HP StorageWorks (ASE)
•	 Applying Data Mining Techniques with Enterprise Miner TM
•	 CA Service Desk Manager r12 Administration 200
•	 IPMA Certified Project Manager Level C
•	 IPMA Certified Senior Project Manager Level B
•	 Certificated Information Security Manager
•	 Certified Deployment Professional: Tivoli Storage Man-

ager V6.2
•	 Certified Systems Expert High Availability for AIX Technical 

Support and Admin
•	 CISA - Certified Information Systems Auditor
•	 Cisco Certified Network Associate Security
•	 Cisco Certified Network Associate  
•	 Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010
•	 FileNet Content Manager Java API Programming 4.0
•	 HP Accredited Technical Professional - BladeSystem Solu-

tions Integrator V8.1
•	 HP Accredited Technical Professional - Rack and Tower 

Server Solutions Integrator V8.1
•	 HP Accredited Technical Professional - Server Administra-

tor V8
•	 HP Accredited Technical Professional - Server Solutions V2
•	 HP Sales Certified - Converged Infrastructure Solutions 

[2014]
•	 HP Sales Certified - SMB Solutions
•	 HP Technical Certified I - SMB Solutions
•	 Check Point Security Administration II NGX
•	 IBM Certified Solution Designer - Object Oriented Analysis 

and Design, vUML 2
•	 IBM Certified Solutions Designer Rational Unified Pro-

cess V7.0
•	 IBM Certified Specialist FileNet Content Manager V5.1
•	 IBM Certified System Administrator - Informix 12.10
•	 IBM Certified System Administrator WebShere Application 

Server Network Doployment V8.5.5, and Liberty Profile 
•	 Liferay 6.1 Certified Professional Developer
•	 IBM Certified Systems Expert Enterprise Techical Support 

for AIX and Linux -v2
•	 IBM Certified Technical Sales Specialist Power Systems with 

POWER7 and AIX -v1
•	 IBM Tivoli Storage Manager V5.3 Implementation
•	 Informix Internal Architecture (2x911)
•	 Certified ISO 31000 Risk Manager
•	 ITIL Foundation Certificate in IT Services Management
•	 ITIL Operational Support and Analysis Certificate
•	 ITIL Service Operation Certificate
•	 Microsoft Certified Application Developer
•	 Microsoft Certified Professional (MCP)
•	 Microsoft Certified Professional Developer: Enterprise Ap-

plication Developer 3.5
•	 Microsoft Certified Professional Developer: Web Developer 4

•	 Microsoft Certified Professional Developer:Windows 
Developer 4

•	 Microsoft Certified Professional Trainer
•	 Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 

2012
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Messaging
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 

4, Windows Applications
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:  Volume Licens-

ing Specialist, Small and Medium Organizations
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server 

2008 Network infrastructure, Configuration
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 

4, Data Access
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server 

2008, Business Inteligence Development and Maintenance
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 7, 

Configuration
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server 

2008 Network Infrastructure, Configuration
•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server 

Virtualization, Configuration
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:.NET Framework 

3.5, ADO.NET Applications
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:.NET Framework 

3.5, Windows Communication Foundation Applications
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:.NET Framework 

3.5, Windows Forms Applications
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:.NET Framework 

4, Service Communication Applications
•	 Microsoft Certified Technology Specialist:.NET Framework 

4, Web Applications
•	 OMG - Certified UML Professional Fundamental
•	 Oracle PL/SQL Developer Certified Associate
•	 Oracle Application Server 10g R2: Administration I
•	 Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer
•	 Oracle Certified Professional: Java SE 7 Programmer
•	 Oracle Database 11g Administrator Certified Associate
•	 Oracle Database 11g: Administrator Certified Professional
•	 Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL Ed2
•	 Oracle Database SQL Certified Expert
•	 Oracle Fusion Customer Relationship Management 11g 

Sales, Certifield Implementation Specialist
•	 Oracle Linux Administrator Certified Associate
•	 Oracle Linux Cerfitied Implementation Specialist
•	 Oracle Linux 5 and 6 System Administrator
•	 Oracle WebLogic Server 11g: Advanced Administration Ed2
•	 Oracle WebLogic Server 11g: System Administrator
•	 Oracle Solaris Certified Associate
•	 Prince 2 Foundation
•	 Prince 2 Practitioner
•	 Support Consultant SAP Business One 6.5
•	 TOGAF 9 Foundation (level 1)
•	 TOGAF 9 Certified (level 2)
•	 VMware Certified Professional VCP5-DCV



82

OBSAH

Asseco CE patří k významným zaměstnavatelům v ob-
lasti IT na Slovensku i v Česku. Personální politika této 
společnosti je založena na zásadách poctivosti, transpa-
rentnosti, respektu, soudržnosti, osobní odpovědnosti 
a důvěry. V praxi to znamená každodenní začleňování 
daných zásad do chodu společnosti, její chování a ko-
munikace směrem k externímu i internímu prostředí. 

Zaměstnanci  
v Asseco Central Europe

Asseco CE považuje za důležitý každý milník v pra-
covním životě svých zaměstnanců - ať již je to nástup 
pracovníků nebo jejich adaptace, motivace, odměňo-
vání, vzdělávání či hodnocení, resp. změna pracovních 
podmínek nebo zjednodušení a zvyšování přidané 
hodnoty procesů lidských zdrojů k firemním výsled-
kům. Asseco CE pečlivě vybírá zaměstnance na základě 
jejich schopností, znalostí a osobnostních předpokla-
dů vzhledem k požadavkům jednotlivých pracovních 
pozic bez ohledu na jejich národnost, věk a pohlaví.

Získávání pracovní síly
Společnost podporuje především odborný a kariérní 
postup z řad vlastních zaměstnanců. Dalším zdrojem 
pro nábory jsou reference od samotných zaměstnanců 
na externí kandidáty. V neposlední řadě využívá pra-
covní on-line portály, spolupráci s vysokými školami a 
studentskými organizacemi, jakož i služby personálně-
-poradenských agentur. 

Společnost vnímá proces náboru za jeden z nejklíčo-
vějších procesů vzhledem k tomu, že předmět byznysu 
je produkt lidského kapitálu a považuje za důležité, aby 
noví pracovníci kromě splnění odborných předpokladů 
byli kompatibilní s kulturou společnosti. Prostřednictvím 
náboru si společnost zároveň buduje značku zaměstna-
vatele na trhu práce, a proto obohatila tento proces o 
psychodiagnostické metody a vyškolila zaměstnance, 
kteří přicházejí do kontaktu s uchazeči.

Péče o zaměstnance
Tématem péče o zaměstnance se ve společnosti 
Asseco CE zabývá především útvar HR. Poslední roky 
se ukázalo jako efektivní nastavit fungování útvaru 
formou HR Partnering, a to z několika důvodů. HR se 
tak stalo neformální součástí divizí a způsobem práce 
dokáže více podporovat procesy a lidi při výkonu jejich 
práce. Takové nastavení bylo nezbytným předpokla-
dem k tomu, aby HR útvar přinášel pro manažery i za-
městnance konkrétní a na míru šité řešení. Společnost 
věnuje velkou pozornost náboru, adaptaci, odměnám, 
motivaci a stabilizaci zaměstnanců. Za tímto účelem vy-
tváří různorodé aktivity jako průzkumy a série setkání se 
zaměstnanci za účelem zjišťování spokojenosti a sběru 
podnětů pro zlepšení. Zároveň si společnost uvědo-
muje, že stimulující pracovní prostředí je důležité pro 
spokojenost, ale i výkonnost zaměstnanců. Klíčovými 
body, na které se útvar lidských zdrojů zaměřil v roce 
2015, jsou:
•	 nová politika odměňování,
•	 hodnocení zaměstnanců,

Personální  
politika
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Asseco CE is one of the major employers in the IT field in 
Slovakia and the Czech Republic. The personnel policy 
of this Company is based on the principles of honesty, 
transparency, respect, integrity, personal responsibility 
and trust. In practice this means the daily integration of 
these principles into the running of the Company, its 
behavior and communication towards external and in-
ternal environment.

Employees  
of Asseco Central Europe

Asseco CE considers every milestone in working lives of 
their employees to be important - whether it is the employ-
ee’s orientation or adaptation, motivation, remuneration, 
education and evaluation of staff or change in working 
conditions or simplification and value-added processes 
of human resources to corporate results. Asseco CE care-
fully selects employees based on their skills, knowledge 
and personal abilities with regard to the requirements of 
each job, regardless of nationality, age and gender.

Hiring of the Workforce
The Company primarily supports the professional and 
career development from among its own staff. Another 
source for recruitment are recommendations of exter-
nal candidates from existing employees. The Company 
also uses online job portals, collaboration with universi-
ties and student organizations and services of recruit-
ment agencies. 

The Company sees the process of staffing as one of the 
most crucial processes due to the fact that the business 
is the product of human capital and we consider it to be 
important that new employees not only meet the qualifi-
cations but also are compatible with the Company culture. 
The recruitment process also allows the Company to build 
its brand as an employer in the labor market and therefore 
enriched the process by psychodiagnostic methods and 
trained staff who come into contact with candidates.

Caring for our Employees
The HR department of the company Asseco CE is mainly 
engaged in care of employees. It has proved effective in 
recent years to set up HR partnering as the modus ope-
randi for a number of reasons. HR thus became an in-
formal part of the divisions and its procedures can now 
support the processes and people better in their work 
performance. Such adjustment was a necessary prereq-
uisite for the HR department bringing specific and tailor-
made solutions to both the managers and employees. 
The Company pays significant attention to recruiting, ad-
aptation, compensation, motivation and stabilization of 
employees. For this purpose, it creates various activities 
such as surveys and series of meetings with employees 
for the purpose of measuring satisfaction and collecting 
suggestions for improvement. At the same time, the Com-
pany recognizes that stimulating working environment 
is important for the well-being of employees as well as 
for employee performance. The key points on which the 
Human Resources Department focused in 2015 are: 
•	 new remuneration policy,
•	 evaluation of employees,

Personnel  
Policy
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•	 rozvoj středního a nižšího managementu,
•	 spolupráce s univerzitami a studenty.

Sociální program a benefity
Asseco CE si uvědomuje potřebu podpořit rovnová-
hu mezi pracovním a osobním životem zaměstnanců. 
Jedním z prvků jejich stabilizace a motivace je bohatý 
sociální program, v jehož rámci zajišťuje či přispívá na 
sportovní, kulturní a společenské aktivity s cílem umož-
nit relax po práci či podpořit loajalitu a soudržnost pra-
covních týmů. Každoročně jsou udělovány individuálně 
certifikáty při příležitosti pracovních jubileí zaměstnan-
ců, jakož i ocenění nejlepších pracovních týmů a jejich 
výsledků v rámci organizovaných celofiremních akcí. 
V uplynulém roce společnost přistoupila k zavedení 
nových benefitů jako Sick Day a home-office jako vstříc-
ný krok směrem k zaměstnancům. Pokračujeme v tradici 

squashového turnaje pro zaměstnance, mikulášských 
programů pro děti a opět jsme připravili oblíbený spor-
tovně-soutěžní den pro děti zaměstnanců pod názvem 
Asseco Šarkaniáda. Společnost také podporuje týmo-
vost a vytváření soudržné atmosféry v týmech příspěv-
kem na teambuildingové aktivity. Ostatní poskytované 
benefity, které společnost svým zaměstnancům nabízí, 
jsou standardní a stabilní součástí sociálního programu.

Vzdělávání 
Asseco CE vnímá rozvoj zaměstnanců jako jednu z klí-
čových oblastí. Vzdělávání zaměstnanců je realizováno 
několika formami:
•	 interní vzdělávání - jde o formu rozvoje zaměstnan-

ců lektory z řad zaměstnanců, kteří jsou nositeli výji-
mečného know-how a odbornosti nebo dovednos-
ti, o kterou jeví zájem ostatní zaměstnanci, 

Rozložení zaměstnanců v SR a ČR.
Na konci roku 2015 pracovalo ve společnosti a její stejnojmenné dceřiné firmě v České republice 667 zaměstnanců, z toho 247 v Česku 
a 399 zaměstnanců na Slovensku. Pracovníci Asseco CE působí kromě hlavních měst (Bratislava, Praha) i na pobočkách v rámci regionů 
Slovenska a Čech. Společnost tak podporuje možnost zaměstnání kvalifikovaných odborníků mimo hlavní města a jejich bližší dostupnost 
pro klienty. Společnost prostřednictvím svých dceřiných společností zaměstnává dalších více než 900 lidí.
At the end of 2015, the Company and its subsidiaries with the same name in the Czech Republic had 667 employees, including 247 in the 
Czech Republic and 399 workers in Slovakia. Employees of Asseco CE work out of major cities (Bratislava, Prague) and at branches in the 
regions of Slovakia and the Czech Republic. The Company thus promotes the employability of skilled professionals outside the capital 
city and closer proximity of the workers to clients. The Company, through its subsidiaries, employs further more than 900 people.

Brno 70

Beroun 1

České Budějovice 7

Havlíčkův Brod 3

Hodonín 7

Hradec Králové 7

Jihlava 1

Liberec 1

Olomouc 3

Otrokovice 12

Pardubice 6

Plzeň 5

Tábor 2

Teleworking 10

Ústí nad Orlicí 7

Žďár nad Sázavou 5

Praha 100

Bratislava285

Banská Bystrica37

Košice35

Lučenec17

Ružomberok8

Trenčín7

Žilina10

Česká republika  
Czech Republic

38 %

Slovenská republika 
Slovak Republic

62 %
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•	 the development of middle and lower management,
•	 cooperation with universities and students.

Social Program and Benefits
Asseco CE recognizes the need to promote a balance 
between work and personal life of its employees. One 
element of stabilisation and motivation is an extensive 
social program under which the Company organises 
and contributes to sports, cultural and social activi-
ties in order to allow employees relax after work or 
to promote loyalty and cohesion of work teams. Indi-
vidual awards are handed over annually on the occa-
sion of service anniversaries as well as awards to best 
teams and the results thereof within Company-wide 
events. Last year, the Company proceeded to intro-
duce new benefits like Sick Day and home office as 
a courtesy to employees. We continue the tradition 
of a squash tournament for employees, Santa Claus 

programs for children and we have again prepared 
the popular sport competition day for the children of 
employees entitled Asseco Šarkaniáda. The Company 
also promotes teamwork and building cohesive team 
atmosphere by its contributions to team-building ac-
tivities. Other benefits provided by the Company to its 
employees are a standard and stable part of the social 
program. 

Education
Asseco CE sees staff development as one of the key 
areas. Staff training is carried out in several ways:
•	 In-house training – it is a form of employee develop-

ment by instructors from among the employees who 
have exceptional know-how and expertise or skills 
in which other employees appear to be interested,

•	 External training – it is participation in external train-
ing activities, courses in the country and abroad, 

Struktura zaměstnanců podle pracovních pozic.
Vzhledem k zaměření společnosti mají největší zastoupení vývojoví pracovníci. Programátoři, analytici, systémoví a databázoví specialisté, 
testeři, dokumentaristé, projektoví manažeři a konzultanti představují z celkového počtu zaměstnanců 88%. Osvědčil se model založený 
na přesunu odborníků - business konzultantů přímo do výrobních divizí, aby spojení vývojáře a konzultantů podpořilo přípravu a poskyto-
vání řešení pro naše zákazníky.
Structure of Employees by Jobs.
Given the focus of the Company, the highest percentage of employees are developers. Software engineers, analysts, system and 
database specialists, testers, project managers and consultants represent more than 88% of the total number of employees. The model 
based on the transfer of experts - business consultants directly into production divisions to connect developers and consultants to sup-
port the preparation and delivery of solutions to our customers has been successful.

Vývoj 
Development

88 %

Obchod a marketing 
Sales and Marketing

2 %

Management 
Management

4 %

Administrativa 
Administration

6 %
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•	 externí vzdělávání - jde o účast na externích vzdělá-
vacích aktivitách, domácích a zahraničních kurzech, 
seminářích a konferencích zaměřených na odborné i 
měkké dovednosti. Tyto aktivity se společnost snaží 
koordinovat centrálně a strategicky, s přihlížením na 
inter-individuální potřeby zaměstnanců.

•	 rozvoj prostřednictvím partnerství - důležitou sou-
částí vzdělávacích aktivit je získávání odborných 
partnerských certifikátů, které umožňují reagovat na 
standardy a trendy trhu informačních technologií.

•	 vzdělávání cizími jazyky - s ohledem na ICT prostře-
dí, ve kterém Asseco CE působí, jako i na skutečnost, 
že je členem mezinárodní skupiny Asseco, se neustá-
le podporuje zvyšování jazykové úrovně zaměstnan-
ců v anglickém, německém a polském jazyce, a to 
formou jazykových kurzů přímo na pracovišti.

ACE AKADEMIE
V roce 2014 společnost představila model interního 
vzdělávání zaměstnanců, tzv. ACE Akademii. Velmi 
rychle se ACE Akademie stala důležitou součástí 

procesu rozvoje zaměstnanců. Cílem ACE Akademie 
je vzdělávání zaměstnanců, zvyšování jejich kvalifika-
ce, odbornosti a dovednosti prostřednictvím interních 
školení a workshopů, kde lektory jsou naši zaměstnanci. 
Součástí katalogu školení jsou kromě „hard skills“ škole-
ní, které tvoří větší část katalogu školení i školení zamě-
řená na podniková témata, například z oblasti bankov-
nictví. V katalogu si zaměstnanci od roku 2015 mohou 
vybírat i ze školení zaměřených na měkké dovednosti, 
jakými jsou komunikační a prezentační dovednosti. Ně-
která témata se vyučují formou klasického školení, jiné 
formou nácviku či interaktivního workshopu, v závislosti 
na povaze tématu a preference lektora. Interní školení 
se ukázala být plnohodnotnou formou rozvoje zaměst-
nanců, kterou plánujeme do dalších let posílit.

V rámci ACE Akademie jsme v roce 2015 vyškolili 605 
zaměstnanců a celkový počet školících hodin byl více 
než 2800. Kromě toho měli zaměstnanci možnost využít 
jazykové kurzy, a to v rozsahu dvou hodin týdně.

Struktura zaměstnanců podle pohlaví.
Podíl žen dosahuje na Slovensku 26% a v ČR 20 % z 
celkového počtu pracovníků.
Structure of Employees by Sex.
The proportion of women reaches 26% in Slovakia 
and 20% in the Czech Republic of the total number  
of employees.

Struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání.
81% slovenských zaměstnanců a více než 60% českých zaměstnan-
ců má vysokoškolské vzdělání.
Structure of Employees by Education.
81% of our Slovak employees and more than 60% of our Czech 
employees are university graduates.

Vysokoškolské 
University

61 %
Muži 
Men

74 %

Muži 
Men

80 %

Ženy 
Women

26 %

Ženy 
Women

20 %

Vysokoškolské 
University

81 %

Středoškolské 
High school

39 %

Středoškolské 
High school

19 %

Slovenská republika 
Slovak Republic

Česká republika 
Czech Republic
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seminars and conferences focused on professional 
skills and soft skills. The Company is trying to co-
ordinate these activities centrally and strategically 
with due regard to inter-individual needs of the em-
ployees.   

•	 Development through partnership - an important 
part of educational activities is acquiring profes-
sional partner certificates enabling responsiveness 
to market trends regarding information technology. 

•	 Learning foreign languages - with regard to the ICT 
environment in which Asseco CE operates as well as 
the fact that it is a member of the international Asseco 
Group, the Company constantly aims to improve the 
language skills of employees in English, German and 
Polish in the form of language courses organised di-
rectly at the workplace. 

ACE ACADEMY
In 2014, the company introduced a model of internal 
employee training called the ACE Academy. The ACE 
Academy has very quickly became an important part of 

employee development processes. The aim of the ACE 
Academy is to train our staff, develop their skills, qualifi-
cations and knowledge by internal training and work-
shops. The instructors are also our employees. Not just 
„hard skills“ sessions are part of the training catalog (even 
though they form the majority of the training catalog), it 
also contains training on business topics, such as in the 
area of banking. Starting in 2015, the catalog has offered 
the employees a selection from among courses on soft 
skills such as communication and presentation skills. Some 
topics are taught in a classical setting, other in the form 
of interactive workshops, depending on the nature of the 
topic and the preferences of the teacher. Internal trainings 
have proven to be a full-fledged form of staff develop-
ment and we plan to further strengthen it in the future.

We trained 605 employees within ACE Academy 2015 
and the total number of training hours was more than 
2800. In addition, employees had the opportunity to use 
language courses to the extent of two hours a week.

Struktura zaměstnanců podle věku
Věková struktura pracovníků je dlouhodobě vyvážená. 60% zaměstnanců na Slovensku je v produktivním věku od 20 do 40 let, 28% 
zaměstnanců má méně než 30 let. Společnost však zaměstnává i absolventy a zaměstnance nad 50 let.
Structure of Employees by Age.
The age structure of employees has traditionally been balanced. 60% of employees in Slovakia are in the age group 20-40 years, 28% of 
employees are younger than 30 years of age. However, the Company also employs employees over 50.

< 3028 %< 30 11 %

61 >1 %61 > 3 %

41-5025 %41-50 35 %

31-4032 %31-40 31 %

51-6014 %51-60 20 %

Slovenská republika 
Slovak Republic

Česká republika 
Czech Republic
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Vztahy  
s veřejností

Externí  
komunikace 

Specifický byznys model a s tím spojené produktové 
portfolio a řešení dávají menší prostor na masivní externí 
komunikaci. Přesto společnost aktivně vyhledává různé 
možnosti prezentace navenek. S médii komunikujeme 
pomocí internetových stránek společnosti, vydáváním 
tiskových zpráv i poskytováním přímých komentářů a 
také prostřednictvím sociálních sítí jako Facebook a 
LinkedIn. Do slovenských a českých periodik přispívá-
me odbornými komentáři, autorskými články i účastí na 
setkáních organizovaných těmito médii. Naši odborníci 
komentují vývoj v oblasti IT v odborných časopisech, 
jako je například Infoware, nebo ekonomických mé-
diích jako Hospodářské noviny či Trend. Své poznatky 
související s vývojem nejnovějších IT řešení prezentuje-
me na několika odborných konferencích a výstavách na 
Slovensku, v Česku a v dalších zemích. S cílem podpořit 
informatizaci v obou zmíněných zemích vystupujeme 
často v roli partnera, a to odborných i společenských 
setkání, jakými jsou například IT Summit a IT Gala na 
Slovensku a ISSS v Česku.

Komunikace s analytiky  
a investory

Vzhledem k faktu, že společnost Asseco CE je kótovaná 
na Varšavské burze cenných papírů, samostatnou cílovou 
skupinou, se kterou společnost komunikuje, je odborná 
zahraniční veřejnost, média, analytici a finanční investoři 
etablovaní na polském trhu. Komunikace probíhá pro-
střednictvím prezentací finančních výsledků ve Varšavě, 
okamžitých a periodických zpráv, tiskových zpráv a pro-
střednictvím internetové stránky www.asseco.com/ce.

Významné změny a události, které mají vliv na chod spo-
lečnosti a informují o jejím vývoji, se reportují jako perio-
dické zprávy (tzv. Periodic reports) a okamžité zprávy (tzv. 
Current reports). O všech významných událostech, které 
jsou přesně vymezeny zákonem, je společnost povinna 
informovat burzu ve formě okamžité zprávy, a to do 24 
hodin od momentu jejího vzniku. Investoři a veřejnost 
tak mají zajištěn okamžitý přístup k aktuálním informacím. 
Okamžité zprávy pro burzu se týkají například uzavření vý-
znamných obchodů, podpisu akvizičních smluv či změn 
ve vrcholových orgánech společnosti.

Společnost Asseco CE vnímá komunikaci s veřejností jako potřebný a zejména kontinuální proces, kterým představuje 
firemní značku a identitu externím i interním cílovým skupinám. Komunikace společnosti má několik linií: v první řadě 
je jejím cílem zvýšení povědomí o značce a propagace Asseco CE jako lídra v oblasti vývoje softwaru, jako společnost 
inovativní, spolehlivou, poskytující kvalitní služby a produkty na mezinárodní úrovni. Druhým cílem je zvýšit povědomí 
trhu o řešeních a produktech společnosti a podpora vzniku nových obchodních příležitostí. Dalším důležitým kanálem 
je interaktivní komunikace se studenty jako potenciálními zaměstnanci. 
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Public  
Relations

External  
Communication 

The specific business model and related product port-
folio and solutions provide less scope for massive ex-
ternal communication. Nevertheless, the Company ac-
tively seeks various presentation options for interacting 
with the outside world. It communicates with the media 
via a website, by issuing press releases, through direct 
comments and also through social networks like Face-
book and LinkedIn. We contribute expert commentar-
ies and articles to Slovak and Czech periodicals and 
participate in meetings organized by these media out-
lets. Our experts comment on IT developments in trade 
magazines such as Infoware and economic media such 
as Hospodárske noviny or Trend. We have presented 
our knowledge related to the development of the 
latest IT solutions at several professional conferences 
and fairs in Slovakia, Czech Republic and other coun-
tries. In order to promote informatization in both these 
countries, we frequently perform the role of partner at 
professional and social gatherings such as IT Summit 
and IT Gala in Slovakia and ISSS in the Czech Republic. 

Communications with Analysts  
and Investors

Given the fact that the Company Asseco CE is listed on 
the Warsaw Stock Exchange, a separate target group 
to which the Company communicates is professional 
foreign public, media, financial analysts and investors 
on the Polish market. Communication is carried out by 
financial results presentation in Warsaw, current and pe-
riodic reports, press releases, and through the website 
www.asseco.com/ce.

Significant changes and events that affect the opera-
tion of the Company and its development are reported 
as periodic reports and current reports. The Company 
is obliged to inform the Stock Exchange on all the main 
events that are precisely defined by law in the form of 
a current report within 24 hours from the occurrence 
thereof. Investors and the public are thus granted im-
mediate access to current information. Current reports 
for the Stock Exchange concern for instance the clos-
ing of important deals, signing acquisition contracts or 
changes in the top management of the Company.

Asseco CE perceives communication with the public to be a vital and continuous process which exists to introduce the cor-
porate and brand identity to both the external and internal audiences. The communication process of the Company consists 
of several layers: the primary aim thereof is to increase brand awareness and promotion of Asseco CE as a leader in software 
development and as an innovative and reliable company providing quality products and services at an international level. The 
second objective is to increase market awareness of products and solutions of the Company and promote the creation of 
new business opportunities. Another important channel is interactive communication with students as potential employees.
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Účelem periodických zpráv, které jsou publikovány v pra-
videlných čtvrtletních, pololetních a ročních intervalech, je 
informovat o hospodářských výsledcích společnosti jakož 
i o všech událostech, které měly v daném období pod-
statný vliv na hospodářské výsledky.

Interní  
komunikace

Nedílnou součástí komunikace společnosti je interní 
komunikace, nakolik zaměstnanec, který zná směřování 
firmy, její cíle a strategii a ztotožňuje se s jejími hodno-
tami, přenáší své pozitivní postoje na své okolí a jeho 
práce je efektivnější. Interní komunikace také podporu-
je pozitivního týmového ducha a loajalitu zaměstnanců. 

Osvědčenými nástroji interní komunikace se staly pra-
covní porady, rozhovory, návštěvy vedení firmy na 
jednotlivých pobočkách, firemní akce či stránky vnitro 
firemního webového portálu - intranetu, kde zaměst-
nanci najdou základní informace o společnosti, nových 
i aktuálně realizovaných nebo právě ukončených pro-
jektech, produktové portfolio, vnitropodnikové normy, 
metodiky, směrnice, novinky jednotlivých divizí či infor-
mace z firemních eventů.

Zaměstnanecký časopis SOFTnews je dlouhodobě 
oblíbeným komunikačním prostředkem. Je určen pro 
zaměstnance, ale i pro přátele firmy. Hlavním úkolem 
časopisu je především informovat o úspěšných projek-
tech, inovativních technologiích a nových řešeních a 
podporovat vzájemné poznávání pracovníků. Časopis 
je pro všechny zaměstnance přístupný i v elektronické 
podobě na intranetu a nadále je možné prohlížet starší 
čísla v archívu. Samozřejmostí je, že je časopis distribu-
ován i ostatním dceřiným společnostem v rámci skupi-
ny Asseco CE a ženám na mateřské dovolené.

Vedení společnosti se již tradičně setkává se zaměst-
nanci na Výročním setkání zaměstnanců. Cílem setkání 
je prezentovat výsledky společnosti za uplynulý rok, 
představit výsledky každé Business Unit, představit cíle 
a strategii firmy na další rok, a tak motivovat zaměst-
nance do dalšího období. Setkání se konalo hned ve 
třech největších pobočkách v Bratislavě, Praze a v Brně 
kvůli lepší dostupnosti pro zaměstnance. Tradicí se 
stal vánoční večírek, kterého se kromě zaměstnanců 
Asseco CE účastní i zástupci mateřské Asseco Poland a 
dceřiných společností Asseco CE ze Slovenska, České 
republiky a Maďarska. Oficiální část večera vždy patří 
zhodnocení dosažených výsledků a vyhlášení nejlep-
ších týmů, nejlepších členů týmů a projektů uplynulého 
roku. 

Jozef Klein hovoří o historii společnosti na večírku při příležitosti jejího 25. výročí. 
Jozef Klein talks about the company’s history at the party on the occasion of its 25th anniversary.
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The purpose of periodic reports that are published in 
regular quarterly, half-yearly and yearly intervals is to 
inform on the results of the Company and on all the 
events that had a significant impact on economic per-
formance during the given period of time.

Internal  
Communication

An integral part of the communication of the Company 
is internal communication as an employee who knows 
about the direction, goals and strategy of the Company 
and shares its values influences people around them 
by positive attitudes and their work is more effective. 
Internal communication also promotes a positive team 
spirit and loyalty of employees.

Useful internal communication tools include meetings, 
interviews, visits by Company management at the indi-
vidual branches, corporate events or pages of the cor-
porate web portal - intranet where employees can find 
the basic information on the Company, new, ongoing and 
just-completed projects, the product portfolio, internal 
regulations, methodologies, guidelines, news and infor-
mation of the individual divisions from Company events.  

The employee magazine SOFTnews has been a favorite 
means of communication. It is intended for employees 
and friends of the Company. The main aim of the mag-
azine is to provide information on successful projects, 
innovative technologies and new solutions and to pro-
mote networking among the workers. The magazine 
is available to all employees in electronic form on the 
intranet and it is also possible to view older issues in an 
archive. The magazine is of course distributed also to 
other subsidiaries within the Asseco CE group and to 
women on maternity leave.

The Company management has traditionally met with 
employees at the Annual Staff Meeting. The aim of the 
meeting is to present the results of the Company for 
the past year, present the results of each Business Unit, 
goals and strategy of the Company for the next year as 
well as to motivate employees for the future. The meet-
ing took place in the largest three offices in Bratislava, 
Prague and Brno for better accessibility for employees. 
Another tradition is the Christmas Party which is at-
tended by employees of the parent company Asseco 
Poland and subsidiaries of Asseco CE from Slovakia, 
Czech Republic and Hungary in addition to employees 
of Asseco CE. The official part of the evening always in-
cludes an assessment of results and the announcement 
of the best teams, projects and the most valuable team 
members of the last year.

Vánoční charitativní trhy. 
Christmas Charity Markets.
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Sponzoring  
a společenská odpovědnost

Asseco CE se dlouhodobě snaží o dosahování rovno-
váhy nejen mezi zájmy svých akcionářů a klientů, ale i 
potřebami prostředí, ve kterém působí. Sponzoring a 
společenská odpovědnost jsou přirozenými nástroji, 
které společnost využívá ke zvyšování kvality života na 
Slovensku i v České republice. I v uplynulém roce jsme 
nadále rozvíjeli spolupráci s našimi dlouhodobými part-
nery z řad neziskových organizací.

Asseco Central Europe chce podporovat sociálně 
slabší, rodiny s dětmi a všechny ty, kteří to potřebují. 
V minulém roce jsme prostřednictvím nadace Dobrý 
anděl opakovaně podpořili rodiny v České i Slovenské 
republice, do jejichž osudů zasáhla diagnóza rakoviny.

V předvánočním období jsou velmi oblíbeným projek-
tem Vánoční charitativní trhy, které jsme organizovali v 
Praze a Brně ve spolupráci s občanským sdružením Bo-
růvka a obecně prospěšnou společností Tyflo-Centrum 
Brno, a v Bratislavě ve spolupráci s chráněnou dílnou 
společnosti Majolika-R a FreshGastro. Zaměstnanci si 
mohli nakoupit vánoční zboží, ale také ochutnat domácí 
sirupy a džemy a zaposlouchat se do vánočních koled. 
Díky zájmu našich zaměstnanců se podařilo uvedeným 
dobročinným organizacím předat na jejich další fungo-
vání hodnotný finanční výtěžek. 

V uplynulém roce jsme pokračovali i v interním pro-
jektu Asseco pomáhá, v jehož rámci měli zaměstnanci 
možnost nominovat neziskové organizace, občanská 
sdružení, nemocnice či vzdělávací zařízení, kterým spo-
lečnost následně darovala vyřazenou techniku. Během 
šesti kol této iniciativy se nám podařilo pomoci 44 or-
ganizacím, včetně venkovské knihovny ve východoaf-
rickém Burundi, kde dostali starší, ale stále funkční počí-
tače, LCD monitory nebo notebooky.

Zaměstnanci Asseco CE se již počtvrté připojili k nej-
větší firemní dobrovolnické iniciativě Naše Město a při-
dali se tak k téměř 8 400 dalším dobrovolníkům, kteří 
pomáhali při 500 dobrovolnických aktivitách v 28 měs-
tech a obcích na Slovensku. Společně jsme pomáhali 
autistickému středisku Andreas v Bratislavě upravit jeho 
externí prostory, kde malí klienti čekají na svá vyšetření. 
Do projektu se zapojili zaměstnanci z Bratislavy.

Asseco CE se snaží i o rozvíjení talentů v oblasti vzdě-
lávání, sportu, kultury, jakož i informačních technologií. 
Společnost spolupracuje se slovenskými univerzitami a 
jejich fakultami s IT zaměřením formou odborné přípra-
vy studentů do praxe (prostřednictvím výměny zkuše-
ností, odborných stáží) a finanční podporou univerzit, a 
tak pomáhá zlepšovat podmínky ve slovenském škol-
ství. V rámci takové spolupráce jsme již potřetí podpo-
řili mladé IT talenty svou účastí na oceňování nejlepších 
studentů Fakulty Informatiky a Informačních technologií 
STU, kde jsme podpořili „Cenu děkana za závěrečnou 
práci“. V oblasti sportu Asseco CE podporovalo i bas-
ketbalový klub Inter Incheba Bratislava. Tímto způso-
bem se společnost nepřímo angažuje v rozvoji mla-
dých sportovních talentů. 

Mezi další aktivity, kterými naše společnost podpoři-
la handicapované občany, sociálně slabší rodiny, děti 
a mládež patřila i podpora benefiční akce „Večer lidí 
dobré vůle“, kterou organizovala Nadace Pramen. V 
rámci cyklu Světové operní hvězdy jsme se stali partne-
rem koncertu tenoristy Juana Diega Florez v Bratislavě.
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Sponsorship  
and Social Responsibility

Asseco CE has been trying to not only achieve a bal-
ance between the interests of its shareholders and cli-
ents but also the needs of the environment in which 
it ope rates. Sponsorship and Social Responsibility are 
natural tools that the Company uses to improve the 
quality of life in Slovakia. We continued to develop 
long-term cooperation with our partners from the ranks 
of non-profit organizations during the past year. 

Asseco Central Europe wants to support socially disad-
vantaged, families and all those who need it. Through 
the Good Angel Foundation (Dobrý anjel) we again 
supported families in Slovakia and the Czech Repub-
lic in which somebody was diagnosed with cancer last 
year.

The Christmas period sees a very popular Christmas 
Charity Markets project organized in Prague and Brno in 
cooperation with civic association Borůvka and a chari-
table society Tyflo-Centrum Brno and in Bratislave in co-
operation with the sheltered workshop of the compa-
nies Majolika-R and FreshGastro. Our employees could 
buy Christmas goods but also taste homemade jams 
and syrups and listen to Christmas carols. Thanks to the 
interest of our employees, we managed to hand over 
valuable financial aid to the charitable organizations to 
support their continued activities.

In the past year, we continued our internal project 
Asseco Helps in which employees have the opportuni-
ty to select non-profit organizations, civic associations, 
hospitals and educational facilities to which the Com-
pany subsequently donates decommissioned equip-
ment. We have helped 44 organizations, including a 
rural library in Burundi in East Africa, that have received 
older but still functioning computers, LCD monitors or 
notebooks during six rounds of this initiative.

Asseco CE employees joined for the fourth time the 
largest corporate volunteer initiative Naše Mesto (Our 
City) and thus worked with the nearly 8,400 other vol-
unteers who assisted with 500 voluntary activities in 28 
towns and villages in Slovakia. Together we helped the 
autism center Andreas in Bratislava to clean up its exter-
nal spaces where small clients wait for their examina-
tion. The project involved our staff from Bratislava.

Asseco CE also seeks to develop talent in the field of 
education, sports, culture and information technology. 
The Company cooperates with Slovak universities and 
their faculties focused on IT in the form of developing 
the practical skills of the students (through exchange of 
experience, traineeships) and the financial support to 
universities, thus helping to improve conditions in the 
Slovak education institutions. Within the framework of 
such cooperation, we had supported young IT talents 
for the third time by participating in the evaluation of 
the best students at the Faculty of Informatics and Infor-
mation Technologies of the Slovak University of Tech-
nology where we supported the „Decan‘s Prize for 
School-leaving Work.“ Asseco CE also supported the 
basketball club Inter Incheba Bratislava. In this way, the 
Company is indirectly involved in the development of 
young sports talent.

Other activities that our Company supported include 
support to disabled people, socially disadvantaged 
families, children and youth, and the promotion of the 
charity event „An Evening of Goodwill“ organized by 
the Prameň Foundation. We have become partners of 
the concert tenor Juan Diego Flórez in Bratislava in the 
cycle of world opera stars.
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Systém
řízení

Systém managementu  
jakosti

Systém managementu jakosti (QMS - Quality Manage-
ment System) podle mezinárodního standardu ISO 9001 
byl ve společnosti Asseco CE poprvé certifikován v 
roce 2002 a v dubnu 2015 společnost Asseco CE obháji-
la certifikát podle tohoto ISO standardu. Snahou vrcho-
lového managementu společnosti je udržovat a trvale 
zlepšovat efektivitu systému managementu jakosti v 
souladu s požadavky normy. Jedním z primárních cílů 
společnosti je dosažení spokojenosti zákazníka s dodá-
vanými řešeními a poskytovanými službami. Ve snaze 
splnit očekávání zákazníků a obchodních partnerů se 
Asseco CE konkrétně zaměřuje na neustálé zlepšování 
kvality poskytovaných služeb a produktů.

Předmětem certifikace podle ISO 9001 jsou následující 
oblasti:
•	 poskytování software (prodej hotových programů 

na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování 
programů na zakázku) a realizace projektů informač-
ních systémů,

•	 návrh, vývoj, zhotovování, implementace, systémová 
integrace a zajišťování provozu informačních systé-
mů, 

•	 proces vývoje softvéru, 
•	 dodávky a podpora hardvéru a sítí,
•	 poskytování konzultačních, analytických a poraden-

ských služeb v oblasti informačních a komunikačních 
technologií, 

•	 poradenská a konzultační činnost v oblasti progra-
mového a technického zabezpečení a výpočetní a 
organizační techniky.

Systém řízení ve společnosti Asseco CE je na základě vize, strategie a cílů společnosti podporován systémem man-
agementu kvality a environmentu, systémem informační bezpečnosti a managementu IT služeb. 

Jednotlivé systémové nástroje, jako je plánování, řízení dokumentace, interní audity, řízení rizik, stanovování náprav-
ných a preventivních opatření, slouží managementu, jakož i ostatním zaměstnancům k předcházení neshod, případně 
rizikových událostí, k dosahování cílů společnosti a uspokojování potřeb zákazníků.
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Management  
System

Quality  
Management System

Asseco CE implemented and certified Quality 
Management System (QMS) according the norm 
ISO 9001 in 2002 for the first time and the Company 
Asseco CE kept its certificate under the ISO standard 
in April 2015. The effort of the top management of 
the Company is to maintain and continually improve 
the effectiveness of quality management system in 
accordance with the requirements of the standard. 
One of the primary goals of the Company is to achieve 
customer satisfaction by the solutions delivered and 
services provided. In an effort to meet customerś  and 
business partnerś  expectations, Asseco CE focuses 
particularly on continuous improvement of the quality 
of provided services and products. 

ISO 9001 Quality Certificate has been issued for the fol-
lowing activities: 
•	 Providing of software solutions (sale of off themself 

programs as contracted with authors, development 
of custom software) and realization of projects; 

•	 Design, development, production, implementation, 
system integration and providing of IT systems op-
eration;

•	 Information systems development; 
•	 Software development process; 
•	 Hardware and networks delivery and support; 
•	 Provision of consultancy, analytical and advisory ser-

vices within the field of information and communica-
tion technologies; 

•	 Advisory and consultancy services in the field of 
software and hardware, computer and organization-
al techniques.

The management system of the company Asseco CE is based on the vision, strategy and objectives of the Company 
supported by its quality management system and environmental management system, information security system and 
IT Service Management. 

The various system functionalities, such as planning, documentation management, internal audits, risk management 
and setting corrective and preventive actions help the management and other staff to prevent disagreements or risk 
events, to achieve the goals of the Company and meet customer needs.
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Systém environmentálního  
managementu

Certifikát dle standardu ISO 14001 Systém environ-
mentálního managementu (EMS - Environmental Ma-
nagement System) byl společnosti Asseco CE udělen 
poprvé v roce 2008 a v dubnu 2015 ho naše společnost 
obhájila spolu s certifikátem dle ISO 9001. Předmět cer-
tifikace podle ISO 14001 je shodný s předmětem certi-
fikace podle ISO 9001 uvedeným v předchozí kapitole 
Systém managementu jakosti. Environmentální politika 
je nedílnou součástí strategie společenské odpověd-
nosti Asseco CE vůči životnímu prostředí. Předmětem 
činnosti a realizací poskytovaných služeb nemá naše 
společnost významný vliv na životní prostředí, přesto 
se v rámci své filozofie „Mít zodpovědnost vůči životní-
mu prostředí“ snaží v co největším rozsahu napomáhat 
ochraně lidského zdraví a přispívat k ochraně a zlep-
šování kvality životního prostředí. Separace odpadu 
a vyřazování počítačové techniky ve smyslu příslušné 
legislativy, jakož i efektivní řízení využívání motorových 
vozidel patří mezi hlavní aktivity z pohledu EMS. Vyřaze-
na počítačová technika, která již nesplňuje požadované 
výkonnostní parametry, je darovaná v rámci sponzor-
ských aktivit, odprodávaná zaměstnancům, případně 
se likviduje prostřednictvím oprávněných společností. 

Systém managementu   
informační bezpečnosti

Za účelem zajištění přiměřené ochrany vlastních, ale i 
od zákazníků získaných informací, společnost apliko-
vala požadavky standardu ISO 27001 Systém manage-
mentu bezpečnosti informací (ISMS - Information Se-
curity Management System). Zavedený systém ISMS 
certifikován v roce 2010 je ve společnosti udržován a 
neustále zlepšován.

Předmět certifikace podle ISO 27001:
•	 komplexní řešení v oblasti informačních a komu-

nikačních technologií (poradenské a konzultační 
služby, integrační služby, řízení projektů, prodej, ana-
lýza, návrh, implementace a servis informačních sys-
témů),

•	 zajištění provozu informačního systému,
•	 vývoj softwaru a poskytování služeb v oblasti infor-

mačních technologií.

Systém managementu   
IT služeb

Společnosti Asseco CE v České republice byl v roce 
2015 udělen certifikát dle standardu ISO 20000-1. 
Systém managementu IT služeb (ITSM - Information 
Technology Service Management System) zajišťuje 
podporu procesního řízení organizace v oblasti op-
timálního využití informačních technologií, čímž při-
spívá ke zvyšování efektivity a kvality poskytovaných 
IT služeb. Předmětem certifikace podle ISO 20000-1 
je systém managementu IT služeb poskytovaných v 
rámci divize Public CZ pro provoz, správu, podporu a 
rozvoj informačních systémů.
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Environmental  
Management System

Certified according to ISO 14001 Environmental Man-
agement Systems (EMS) was awarded to Asseco CE 
in 2008 for the first time and the Company Asseco CE 
defended certification together with the ISO 9001 stan-
dard certificate in April 2015. The scope of certification 
under ISO 14001 is identical to the subject of certification 
according to ISO 9001 stated in previous chapter Qual-
ity Management System. The Company ś environmen-
tal policy has become an integral part of its strategy of 
corporate social responsibility. Although the Company 
has no significant impact on the environment by its sub-
ject of business activity and provided services, it strives 
within its philosophy “To be environmentally respon-
sible”, to help protect human health and contribute to 
the improvement of the quality of the environment and 
protect it. Separating waste and discarding computer 
equipment in accordance with the applicable laws 
are the main activities that stand at the center of the 
Company ś attention. Discarded computer equipment 
that no longer meets the required performance param-
eters is handed over as a gift as part of sponsorship 
activities, is sold to employees or is disposed of by au-
thorized companies. 

Information Security  
Management System 

To ensure adequate protection of Company informa-
tion as well as information provided by customers, 
Asseco CE introduced an Information Security Manage-
ment System (ISMS) according to the ISO 27001 stan-
dard. The implemented Information Security Manage-
ment System (ISMS) certified in 2010 is in the Company 
maintained and continuously improved.

The obtained certificate is valid for: 
•	 Comprehensive solutions in information and com-

munication technologies (advisory and consulting 
services, integration services, project management, 
sales, analysis, design, implementation and mainte-
nance of information systems); 

•	 Providing of IT systems operation; 
•	 Software development and providing of IT services.

IT Service  
Management System

The Company Asseco CE in the Czech Republic was 
certified according to ISO standard 20000-1 in 2015. 
System for IT service management (ITSM - Information 
Technology Service Management System) provides 
support to process management of an organization in 
the area of ideal use of information technology, thus 
contributing to improving the efficiency and quality of 
IT services. The scope of certification in accordance 
with ISO 20000-1 is a system of management of IT ser-
vices provided under the division Public CZ for the op-
eration, management, support and development of 
information systems.
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Za období dvanácti měsíců končících 31. prosince 2015 („2015“) jakož i srovnatelné období dvanácti měsíců končících 
31. prosince 2014 („2014“) Společnost vykázala následující finanční výsledky:

Tis. EUR 2015 Marže 2014 Marže Meziroční změna

Tržby z prodeje  -- 47 118  -- 13,7 %

Hrubá obchodní marže 22 % 8 833 19 % 34,4 %

Provozní zisk 7 465 14 % 6 164 13 % 21,1 %

Zisk před zdaněním 13 572 25 % 19 059 40 % -28,8 %

Čistý zisk za období 11 786  -- 16 499  -- -29,0 %

Meziroční nárůst tržeb Společnosti v roce 2015 činil 14%. Podrobnější analýza tržeb odhaluje, že klíčové tržby z vlast-
ního softwaru a služeb vzrostly v roce 2015 meziročně o 50% (+14,9 mil. EUR). Největší přírůstky byly dosaženy v ban-
kovním sektoru (+1,1 mil. EUR) a sektoru veřejné správy včetně BI a zdravotnických řešení (+13 mil. EUR). Hlavní změnou 
ve struktuře tržeb byl nárůst v tržbách z prodeje softwaru třetích stran a hardwaru, který meziročně poklesl o 8,4 mil. 
EUR v důsledku velmi vysoké báze ve srovnatelném období.

Hrubá obchodní marže odráží pozitivní vývoj tržeb a zvýšila se v absolutním vyjádření (+3 mi. EUR), jakož i co se týče 
ziskovosti (z 19% v roce 2014 na 22% v roce 2015). Ve sledovaném období se také zvýšily prodejní a administrativní 
činnosti s cílem podpořit vyšší úsilí v produkční oblasti, což se projevilo v nárůstu těchto nákladů (meziročně o 1,5 mil. 
EUR). Společnost dosáhla v roce 2015 provozní zisk meziročně vyšší o 1,3 mil. EUR (provozní ziskovost byla 14%, mezi-
ročně +0,8%). 

Analýza finančních výsledků  
Asseco Central Europe

44 001

29 121 17 997

9 592

2015

2014

Struktura služeb dle typu.  
(Tis. EUR) 
Structure by type of revenues. 
(EUR thousands)

Prodej vlastního softwaru a služeb 
Proprietary software and services

Prodej softwaru a zařízení třetích stran 
Third party software and equipment
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The Company reported the following financial results for the period of twelve months ended 31 December 2015 
(“2015”) and the comparative period of twelve months ended 31 December 2014 (“2014”):

SELECTED ITEMS  2015 Margin 2014 Margin Change y/y

Sales revenues 53,593  -- 47,118  -- 13.7%

Gross profit on sales 11,875 22% 8,833 19% 34.4%

Operating profit 7,465 14% 6,164 13% 21.1%

Pre-tax profit 13,572 25% 19,059 40% -28.8%

Net profit for the period reported 11,786  -- 16,499  -- -29.0%

The Company reported growth in sales by 14% in 2015 on year-on-year basis (“y/y”). A more detailed analysis of rev-
enues reveals that the core revenues from proprietary software and services increased by 50% in 2015 y/y (EUR +14.9 
mil.). Main contributions were achieved in banking sector (EUR +1.1 y/y), and public administration sector, including BI 
and healthcare solutions (EUR +13 mil.). Major change was in revenues from third-party software and hardware – which 
decreased by EUR 8.4 mil y/y due to very high base in comparable period.

Gross profit on sales reflected the positive development of the top line and increased in both the amount (EUR +3 mil.) 
and profitability (from 19% to 22% in 2014 and 2015 resp.). S&GA activities also intensified in the reporting period in order 
to support higher effort in the production area which was reflected in the increase of these costs by (EUR 1.5 mil. y/y). 
Company achieved operating profit higher by EUR 1.3 mil in 2015 y/y (operating profit margin was 14%, + 0.8 p.p. y/y).

Analysis of Financial Results  
of Asseco Central Europe

53 593

47 118

7 465

6 164

11 786

16 499

2015

2014

Finanční výsledky. 
(tis. EUR / %) 
Financial results. 
(EUR thousands / %)

Tržby 
Revenues

Provozní  zisk 
Operating profit

Čistý zisk 
Net profit

Provozní  ziskovost % 
Operating profit %

13,9 %

13,1 %
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Výnosy z finančních činností, které zahrnují nižší dividendy přijaté od dceřiných společností ve sledovaném období 
(meziroční pokles o 1,5 mil. EUR) a příjem z prodeje podílů ve společnosti Slovanet a. s. (5,4 mil. EUR) ve srovnatelném 
období, přispěly k meziročnímu poklesu zisku před zdaněním (o 5,5 mil. EUR) jakož i čistého zisku (o 4,7 mil. EUR).

Analýza  
rizika koncentrace 

Tržby vůči následujícím zákazníkům překročily v roce 2015 10% podíl na celkových tržbách Společnosti: Finanční ředi-
telství České republiky a Státní institut odborného vzdělávání.

Žádný z dodavatelů nepřesahuje 10% podíl na celkových tržbách Společnosti.
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Net financial income included lower intra-group dividends in the reporting period (by EUR -1.5 million y/y) and gain 
from the disposal of shares in Slovanet, a. s. (EUR 5.4 million) in comparable period which resulted in lower 2015 pre-
tax profit and net profit by EUR 5.5 million and EUR 4.7 million resp.

Analysis  
of concentration risks 

Sales revenues to the following customers exceeded a 10% share on total sales of the Company in year 2015: Finančné 
riaditeľstvo Slovenskej republiky and Štátny inštitút odborného vzdelávania.

There are no suppliers exceeding 10% share in total revenues of the Company.
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Informace o  
Skupině Asseco Central Europe

Za období dvanácti měsíců končících 31. prosince 2015 („2015“) jakož i srovnatelné období dvanácti měsíců končících 
31. prosince 2014 („2014“) vykázala Skupina následující finanční výsledky:

Tis. EUR 2015 Marže 2014 (upraveno) Marže Medziročná zmena

Tržby z prodeje  -- 117 811  -- 32%

Hrubá obchodní marže 25 % 31 693 27 % 23%

Provozní zisk 15 069 10 % 12 014 10 % 25%

Zisk před zdaněním 15 106 10 % 12 367 10 % 22%

Čistý zisk z pokračujících činností za 
sledované období

10 966 7 % 9 567 8 % 15%

Čistý zisk z ukončovaných činností za 
sledované období

--  -- 2 306  -- N/A

Konsolidovaný zisk za sledované období 10 966  -- 11 873  -- -8%

Společnost vykázala významný nárůst ve všech prezentovaných ukazatelích, které se týkají pokračujících činností. Tyto 
pozitivní výsledky byly dosaženy především díky tržbám, které meziročně vzrostly o 37,3 mil. EUR (+32%). Akvizice 
nových dceřiných společností zaměřených na oblast infrastruktury (tj. prodej produktů třetích stran a s nimi souvisejí-
cích služeb) přispěly k tomuto nárůstu částkou 25,3 mil. EUR. Zbývající část nárůstu na tržbách (+12 mil. EUR, meziročně 
+10%) byla vytvořena hlavně společností Asseco Central Europe, a. s. (SK), což představuje nárůst +6,5 mil. EUR ve 
srovnání s předchozím obdobím. Celkové tržby Asseco Solutions (DACH, CZ, SK) ve výši 52,6 mil. EUR, což představuje 
nejlepší výkon všech dob, při meziročním nárůstu více než 3,2 mil. EUR, v kombinaci s GlobeNetem, který dosáhl mezi-
roční růst o 1,2 mil. EUR, potvrzují vzrůstající výkonnost produktově orientovaných společností. Jejich příspěvek k růstu 
hrubé obchodní marži ve výši 2,7 mil. EUR potvrzuje, že ziskovost produktů (hlavně ERP a IS pro nemocnice) neustále 
roste (EBIT marže 10,9% v 2015 a 8,2% v 2014).

Projektově orientovanou část Skupiny představuje hlavně Asseco Central Europe (CZ + SK), které přispělo meziročním 
nárůstem hrubé marže o 0,6 mil. EUR. Slovenský trh poháněn posledními příležitostmi na využití EU fondů z předcho-
zího programového období zaznamenal velmi pozitivní výsledek (+3 mil. EUR na hrubé obchodní marži ve srovnání 
s rokem 2014) a umožnil vyplnit mezeru na českém trhu (meziročně -2,5 mil. EUR, resp. -1,5 mil. EUR při zohlednění 
příspěvku z ukončení projektu elektronického mýta v České republice ve výši 1 mil. EUR v roce 2014). I přes konsolidaci 
pouze za část roku, nové akvizice dceřiných společností InterWay a exe přispěly do hrubé marže částkou 3,2 mil. EUR.

Analýza finančních výsledků  
skupiny Asseco Central Europe
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Information on the  
Asseco Central Europe Group

The Group reported the following financial results for the period of twelve months ended 31 December 2015 (“2015”) 
and the comparative period of twelve months ended 31 December 2014 (“2014”):

SELECTED ITEMS  2015 Margin 2014 (restated) Margin Change y/y

Sales revenues 155,147  -- 117,811  -- 32%

Gross profit on sales 39,095 25% 31,693 27% 23%

Operating profit 15,069 10% 12,014 10% 25%

Pre-tax profit 15,106 10% 12,367 10% 22%

Net profit for the period reported 
from continuing operations

10,966 7% 9,567 8% 15%

Net profit for the period reported 
from discontinued operations

--  -- 2,306  -- N/A

Net profit for the period reported 10,966  -- 11,873  -- -8%

The Group reported significant growth in all of the presented positions regarding continuing operations. The main 
drivers for these positive results were mainly revenues which grew by EUR 37.3 mil. (+32%) y/y. Newly acquired subsid-
iaries focused on the infrastructure business (sale of third-party products and related services) contributed mostly to 
this growth by EUR 25.3 mil. Remaining portion of the revenues increase (EUR +12 mil/+10% y/y) was generated mainly 
by Asseco Central Europe, a. s. (SK) EUR +6.5 mil compared to previous period. Overall revenues in amount of EUR 
52.6 mil. representing the all-time best performance of Asseco Solutions (DACH,CZ,SK) with more than EUR 3.2 mil in-
crease y/y combined with EUR +1.2 mil growth recorded by GlobeNet confirmed increasing performance of product 
oriented entities. Their contribution to the gross profit on sales amounting to EUR +2.7 mil y/y proved that the profit-
ability of the products (mainly ERP and hospital IS) is constantly growing (EBIT margin 10.9% in 2015 and 8.2% in 2014).

Project oriented part of the Group represented mainly by Asseco Central Europe (SK+CZ) contributed by EUR +0.6 mil 
in comparison to 2014. Slovakian market driven by last opportunities to use EU funding from previous programming 
period recorded very positive result (EUR +3 mil. of gross profit on sale compared to 2014) and enabled to fulfil the 
gap from CZ market (EUR -2.5 mil. y/y resp. EUR -1.5 mil. if adjusted for the contribution from termination of the e-toll 
project in Czech republic in amount of EUR 1 mil. in 2014). Even not consolidated for the full period, the newly acquired 
subsidiaries InterWay and exe contributed by EUR 3.2 million.

Analysis of Financial Results  
of the Asseco Central Europe Group
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Náklady na oblasti prodeje a administrativy činily částku 24,2 mil. EUR, což koresponduje s vyšším prodejním úsilím a 
aktivitami zejména na Slovensku a v Německu, kde narostly meziročně o 2,5 mil. EUR, zatímco nové akvizice společ-
ností spotřebovaly během konsolidovaného období dodatečných 1,9 mil. EUR.

Kombinovaný vliv uvedených faktorů se ve sledovaném období projevil na celkovém meziročním nárůstu provozního 
zisku Skupiny o více než 3 mil. EUR. Čistý zisk z pokračujících činností vzrostl na 11 mil. EUR (o 15% oproti minulému roku).

Zisk z prodeje akcií ve Slovanetu, jakož i výsledky společnosti Slovanet za období 12 měsíců končících 31. prosince 
2014 se prezentují jako čistý zisk z ukončovaných činností.

Většina tržeb Skupiny byla generována z prodeje vlastního softwaru a služeb, jejichž podíl na celkových tržbách činil 
74% (2015) a 76% (2014).

I přes nižší podíl na celkových tržbách, vlastní software a související služby v roce 2015 meziročně výrazně vzrostly 
o více než 18,3 mil. EUR (+20%). Zbývajících 6,8 milionu EUR vygenerovaly nové dceřiné společnosti koupené v roce 
2015.

Další významnou částí tržeb (24%, resp. 20% z celkového objemu tržeb v letech 2015 a 2014) je prodej softwaru a 
služeb třetích stran jako i přeprodej počítačového hardwaru a infrastruktury, které se zvýšily ve sledovaném období 
především díky novým akvizicím v mateřské Společnosti (18,5 mil. EUR konsolidovaných ve sledovaném období), za-
tímco zbylá část Skupiny vykázala pokles o 4,7 mil. EUR kvůli vysoké bázi v roce 2014.

Logistické a outsourcingové služby poklesly v roce 2015 o 1,7 mil. EUR (1% a 3% z celkových tržeb v letech 2015 a 2014).

Asseco Central Europe a Asseco Solutions jsou dvě hlavní entity, které se od roku 2013 prezentují jako provozní seg-
menty. Segment „Ostatní“ zahrnuje k 31. prosinci 2015 maďarské společnosti. Segment Slovanet, který byl prezentován 
v předchozích obdobích se v důsledku prodeje akcií ve společnosti Slovanet a. s. k 31. prosinci 2014 vykazuje jako 
ukončované činnosti.

117 271

93 913 23 670 228

37 491 385

2015

2014

Struktura tržeb dle typu. (tis. EUR)
Tržby z prodeje telco služeb, které byly reportovány v předchozích obdobích, se ve sledovaném období vykazují jako ukončované čin-
nosti, protože byly generovány pouze společností Slovanet, a. s.
Structure by type of revenues. (EUR thousands) 
Revenues from sales of telco services which were reported in previous periods were recognized as discontinued operations in the 
reporting period as they were solely generated by Slovanet, a. s. 

Ostatní tržby 
Other sales

Prodej vlastního softwaru a služeb 
Proprietary software and services

Prodej softwaru a zařízení třetích stran 
Third party software and equipment
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S&GA area amounting to the EUR 24.2 mil corresponds to the higher sales effort and overall activities mainly in Slovakia 
and Germany and increased by EUR 2.5 mil y/y while newly acquired companies spent additional EUR 1.9 mil in the 
consolidated period. 

Combined impact of above mentioned factors resulted into significant growth in operating profit of the Group by 
more than EUR 3 mil y/y in the reporting period. The net profit for the period reported from continuing operations 
grew accordingly to EUR 11 mil. (+15% y/y).

Profit from the disposal of the shares in Slovanet as well as the results of Slovanet for the period of 12 months ended 
31 December 2014 are presented as net profit from discontinued operations.

Majority of revenues were generated from sale of proprietary software and services which contributed 74% and 76% 
to total revenues of the Group in 2015 and 2014, respectively. 

Even at lower portion from total revenues, own software and related services increased organically by more than EUR 
18.3 mil. in 2015 y/y (+20%). Additional EUR 6.8 mil. was generated by newly acquired companies in 2015.

Other important part of revenues (24% and 20% share on total revenues in 2015 and 2014) represent the sales of third 
party software and services and resale of hardware and infrastructure, which increased in the reporting period mainly 
due to new acquisitions in the Parent Company (EUR 18.5 mil. consolidated in the reporting period) while remaining 
part of the Group reported decrease by EUR -4.7 mil due to high base in 2014. 

Logistics and outsourcing services dropped in 2015 by EUR 1.7 mil (1% and 3% of the total revenues in 2015 and 2014).

Asseco Central Europe and Asseco Solutions are the two main business entities which are presented as operating 
segment since 2013. The “Other” segment includes Hungarian companies as at 31 December 2015. Slovanet segment, 
which was reported in previous periods, was recognized as discontinued operations as at 31 December 2014 due to 
the disposal of shares in Slovanet, a. s. 

155 147

117 811

15 069

12 014

10 966

11 873

2015

2014

Finanční výsledky z pokračujících činností. (tis. EUR / %) 
Reported financial performance from continuing operations. (EUR thousands / %)

Tržby 
Revenues

Provozní zisk 
Operating profit

Čistý zisk za období 
Net profit

Provozní ziskovost % 
Operating profit %

9,7 %

9,5 %
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Segment Asseco Central Europe zaznamenal v roce 2015 celkově 50% meziroční nárůst tržeb z prodeje služeb ex-
terním zákazníkům. K nárůstu nejvíce přispěly akvizice nových dceřiných společností (25,3 mil. EUR). Ačkoli organicky 
tržby z prodeje byly o 10% vyšší než v roce 2014, vyšší podíl souvisejících nákladů vedl meziročně k nižšímu provozní-
mu zisku o 14%. Vykompenzoval to příspěvek nových dceřiných společností (1,3 mil. EUR), takže celkový provozní zisk 
za segment byl ve srovnání s rokem 2014 vyšší o 2%.

Segment Asseco Solutions v roce 2015 meziročně výrazně zvýšil své tržby z prodeje služeb externím zákazníkům o 9%, 
a to hlavně kvůli vyšším prodejním aktivitám v oblasti licencí a konzultačních služeb, především v regionu DACH. Vyšší 
tržby v roce 2015, meziročně o téměř 4,3 mil. EUR, vyprodukovali v roce 2015 mimořádný nárůst na provozním zisku, 
meziročně o 1,8 mil. EUR (+47%). Marže na provozním zisku byla v roce 2015 11,2% (8,3% v roce 2014), což není možné 
udržet bez dalších investic do nových produktů v příštích 2-3 letech.

Finanční výsledky segmentu „Ostatní“ zastoupeného maďarskými společnostmi pozitivně ovlivnily vyšší tržby (+1,2 mil. 
EUR ve sledovaném období), a to zejména tržby z prodeje nemocničního IS v Maďarsku. Stabilizování situace v oblasti 
Consumer Finance přispělo v roce 2015 k celkovému nárůstu na provozním zisku segmentu meziročně o 1 mil. EUR.

Žádný ze zákazníků nepřesahuje 10% podíl na celkových tržbách Skupiny.

Žádný z dodavatelů nepřesahuje 10% podíl na celkových tržbách Skupiny.

Informace  
o dceřiných společnostech

Níže uvedená tabulka zobrazuje základní finanční údaje za jednotlivé společnosti nebo skupiny patřící do Skupiny 
Asseco Central Europe *.

Tržby Skupiny Asseco Central 
Europe v období 

Čistý zisk / ztráta Skupiny Asseco 
Central Europe v období

12 měsíců 
končících 
31.12.2015

12 měsíců 
končících 
31.12.2014

12 měsíců 
končících 
31.12.2015

12 měsíců 
končících 
31.12.2014

Asseco CE SK 53 593 47 118 11 786 16 499

Asseco CE CZ 20 335 20 012 3 217 3 802

Asseco BERIT CH 1 186 1 085 6 11

Asseco BERIT DE 2 769 2 697 114 106

DanubePay 945 867 (1 565) (1 631)

InterWay (od data akvizice) - 937 -

exe (od data akvizice) 6 995 - 44 -

Asseco Solutions AG 26 308 23 733 1 919 1 758

Asseco Solutions SK 9 820 9 496 875 473

Asseco Solutions CZ 16 456 16 150 1 469 1 096

Statlogics 4 244 4 059 351 (70)

GlobeNet 4 256 3 050 504 438

Asseco Hungary 228 46 (42) (107)

 165 453 128 313 19 615 22 375 

*Údaje nezahrnují konsolidační úpravy a alokaci čistého zisku/ztráty pro menšinové podíly. 
Všechny hodnoty v tis. EUR, není-li uvedeno jinak.
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Asseco Central Europe segment reported overall 50% increase of revenues from the external sale of the services in 
2015 y/y. The main contribution to this growth was the acquisition of new subsidiaries (EUR 25.3 mil.) Although organi-
cally the sales revenues were by 10% higher than in 2014, higher share of cost of sales and COGS resulted in lower 
operating profit by 14% y/y. This was offset by the contribution of new subsidiaries (EUR 1.3 mil.) so the total operating 
profit of the segment was higher by 2% when compared to 2014. 

Segment Asseco Solutions organically increased its sales revenues from external sales by 9% in 2015 y/y mainly due to 
higher sales activities both in the licenses and consulting area, mainly in DACH region. Revenues higher by almost EUR 
4.3 mil in 2015 y/y generated extraordinary growth of the operating profit by EUR 1.8 mil in 2015 y/y (+47%). Operating 
segment profit margin was 11.2% in 2015 (8.3% in 2014), which is not possible to maintain without further investment 
into new products in next 2-3 years.

 The financial results of Other segment represented by Hungarian companies were positively influenced by sales (EUR 
+1.2 mil. in the reporting period) driven by increased revenues from sale of hospital IS in Hungary. Stabilized situation 
in the field of Consumer Finance contributed into growth of the operating profit by EUR 1 mil in 2015 y/y.

There are no customers exceeding 10% share in total revenues of the Group. 

There are no suppliers exceeding 10% share in total revenues of the Group.

Information  
on subsidiaries 

The table below shows the basic financial data for individual companies or groups belonging to Asseco Central 
Europe Group.

Asseco Central Europe Group  
sales in the period of

Asseco Central Europe Group  
net profit / losses in the period of

12 months 
ended 31.12.2015

12 months 
ended 31.12.2014

12 months 
ended 31.12.2015

12 months 
ended 31.12.2014

Asseco CE SK 53,593 47,118 11,786 16,499

Asseco CE CZ 20,335 20,012 3,217 3,802

Asseco BERIT CH 1,186 1,085 6 11

Asseco BERIT DE 2,769 2,697 114 106

DanubePay 945 867 (1,565) (1,631)

InterWay (since the date of acquisition) 18,318 - 937 -

exe (since the date of acquisition) 6,995 - 44 -

Asseco Solutions AG 26,308 23,733 1,919 1,758

Asseco Solutions SK 9,820 9,496 875 473

Asseco Solutions CZ 16,456 16,150 1,469 1,096

Statlogics 4,244 4,059 351 (70)

GlobeNet 4,256 3,050 504 438

Asseco Hungary 228 46 (42) (107)

 165,453 128,313 19,615 22,375 

* Data exclude consolidation adjustments and net profit attributable to non-controlling interest. 
All figures in thousands of EUR, unless stated otherwise.
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Analýza peněžních  
toků Skupiny

Peněžní toky Skupiny generované za období roku 2015 a srovnatelné období roku 2014 jsou uvedeny v tabulce níže.

2015 2014 (upraveno)

Peněžní toky z provozních činností 21 263 19 737

Peněžní toky z investičních činností (5 475) (6 842)

Peněžní toky z finančních činností (10 710) (8 837)

Změna peněžních prostředků 5 078 4 058

Kurzovní rozdíly 281 (282)

Peněžní prostředky na začátku období 37 916 34 140

Peněžní prostředky na konci období 43 275 37 916

Všechny hodnoty v tis. EUR.

Peněžní toky  
z investičních činností Skupiny     

Celkové peněžní toky Skupiny na investiční činnosti představovaly ve sledovaném období úbytek ve výši 5,5 mil. EUR. 
Tento výsledek byl způsoben zejména pořízením akcií v nově získaných společnostech (netto částka 2,8 mil. EUR po 
započtení získaných peněžních prostředků), výdaji na pořízení hmotného a nehmotného majetku ve výši 2,2 mil. EUR 
a netto výdaji z poskytnutých úvěrů (0,8 mil. EUR).

Peněžní toky  
z finančních činností Skupiny

Celkové peněžní toky Skupiny na finanční činnosti představovaly ve sledovaném období úbytek ve výši 10,7 mil. EUR. 
Odliv peněžních prostředků související s výplatou dividend akcionářům Skupiny činil 10 mil. EUR. Odliv peněžních 
prostředků Skupiny ve výši 0,7 mil. EUR souvisel se splátkami úvěrů a finančního leasingu.
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The Group’s  
cash-flow generation

The Group’s cash flow generation in the period of 2015 is provided below.

2015 2014 (restated)

Cash-flow from operating activities 21,263 19,737

Cash-flow used in/from investing activities (5,475) (6,842)

Cash-flow used in financial activities (10,710) (8,837)

Change in cash for the period 5,078 4,058

Net foreign exchange differences 281 (282)

Cash and cash equivalents, beginning of period 37,916 34,140

Cash and cash equivalents, end of period 43,275 37,916

All figures in thousands of EUR.

The Group’s  
investment cash-flow 

Net cash used in investing activities during the reporting period was negative EUR 5.5 million. It comprises mainly from 
payment for shares in newly acquired companies (EUR 2.8 million net of cash acquired), acquisition of tangible and 
intangible assets in amount of EUR 2.2 million  and net loans granted (EUR 0.8 million).

The Group’s  
financial cash-flow

Net cash used in financing activities during the reporting period was negative of EUR 10.7 million. Cash outflow related 
to dividends payoff amounted to EUR 10.0 million. Cash outflows in amount of EUR 0.7 million related to debt service 
of loans and financial leases. 

95 746 51 164 8 237

63 895 46 881 7 035

2015

2014

Struktura služeb podle segmentů. (tis. EUR)
Tržby ze segmentu Slovanet, které byly reportovány v předchozích obdobích, se ve sledovaném období vykazují jako ukončované čin-
nosti, protože byly generovány pouze společností Slovanet, a. s.
Revenues by segments. (EUR thousands) 
Revenues of Slovanet segment which were reported in previous periods were recognized as discontinued operations in the reporting 
period as they were solely generated by Slovanet, a. s.

Ostatní  
Other 

Asseco Central Europe Asseco Solutions
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Představenstvo společnosti
Představenstvo je statutárním orgánem Asseco CE, který řídí 
společnost, jedná jejím jménem a zastupuje ji při právních 
úkonech. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech 
společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními před-
pisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti 
valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo má mini-
málně tři a maximálně pět členů. Jménem společnosti jsou 
oprávněni jednat ve všech věcech kterýkoliv dva členové 
představenstva společně. Členy představenstva volí na dobu 
5 let, jakož i odvolává, dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada 
zároveň určí, který z členů představenstva je předsedou 
představenstva.

Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nad-
poloviční většina členů představenstva včetně předsedy 
představenstva nebo jím pověřeného člena představenstva. 
Rozhodnutí představenstva je přijato, pokud pro něj hlasova-
la nadpoloviční většina přítomných.

Představenstvo nemá žádné zvláštní výbory.

Další ustanovení o průběhu a organizačním zabezpečení za-
sedání představenstva, jeho působnosti, zákazu konkurence 
a o dalších náležitostech spojených s představenstvem jsou 
součástí platného znění stanov společnosti.

Aktuální složení představenstva lze nalézt na internetových 
stránkách Asseco CE v sekci Společnost.

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který do-
hlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada má 5 členů. 
Členové dozorčí rady se volí na dobu 5 let. Členové dozorčí 
rady volí a odvolává valná hromada. Pokud má společnost v 
okamžiku volby členů dozorčí rady více než 50 zaměstnanců 
v hlavním pracovním poměru, tak dvě třetiny členů dozorčí 
rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu zaměst-
nanci společnosti.

Ustanovení o průběhu a organizačním zabezpečení zasedání 
dozorčí rady, její působnosti, zákazu konkurence a o dalších 
náležitostech spojených s dozorčí radou jsou součástí platné-
ho znění stanov společnosti.

Aktuální složení dozorčí rady lze najít na internetové stránce 
Asseco CE v sekci Společnost.

Informace o činnosti valné hromady, jeho pra-
vomocích, popis práv akcionářů a postupu jejich 
provádění
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Na valné 
hromadě mají právo účastnit se všichni akcionáři nebo jejich 
zmocněnci, jakož i jiné osoby, v souladu s ustanoveními 
stanov společnosti. Členové představenstva a dozorčí rady 
se také účastní zasedání valné hromady. Valná hromada se 
koná nejméně jednou za rok a svolává ji představenstvo. 
Valná hromada se zpravidla koná v Bratislavě, v sídle spo-
lečnosti. Valná hromada se může také konat na kterémkoliv 
jiném místě určeném představenstvem při svolávání valné 
hromady. Působnost valné hromady vymezuje zákon a platné 
znění stanov. Pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v pří-
padech stanovených obecně závaznými právními předpisy 
nebo stanovami lze svolat mimořádnou valnou hromadu. 
Valnou hromadu svolává představenstvo zveřejněním ozná-
mení o konání valné hromady nejméně 30 dní před konáním 
valné hromady v periodickém tisku s celostátní působností, 
která zveřejňuje burzovní zprávy.

Vzhledem k rozdílnosti právních předpisů upravujících fun-
gování akciové společnosti ve dvou různých právních systé-
mech, tj. rozdílnost slovenských právních předpisů, kterými 
se řídí fungování společnosti a právem polským, upravujícím 
pravidla obchodování s akciemi společnosti na trhu cenných 
papírů ve Varšavě, a za účelem vysvětlení těchto předpisů, 
představenstvo může svolat před konáním každé valné hro-
mady informační shromáždění akcionářů (dále jen „informač-
ní shromáždění „), které se může konat v Bratislavě a / nebo 
ve Varšavě. Informační shromáždění se koná ne dříve než 5 a 
ne později než 1 pracovní den před termínem konání svolané 
valné hromady. Na informačním shromáždění představenstvo 

Informace  
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Board of Directors
The Board of Directors is Asseco CE’s statutory body, manag-
ing the Company while acting on its behalf and representing 
it in legal acts. The Board of Directors decides on all matters of 
the Company, unless legal statute or the Company’s Statutes re-
serve that right to the shareholders at the General Assembly or 
to the Supervisory Board. The Board of Directors has a minimum 
of three and maximum of five members. Any two members of 
the Board of Directors are jointly authorized to act in the name 
of the Company in all matters. Board members are elected, for 
a period of five years, or withdrawn by the Supervisory Board. 
The Supervisory Board also determines which Member of the 
Board shall be the Chairman of the Board.

The Board of Directors has a quorum when more than half of its 
members are present, including the Chairman of the Board of Di-
rectors or any member of the Board of Directors authorized by 
him. Resolutions of the Board of Directors are approved by a ma-
jority vote of the members present.

The Board of Directors has no special committees.

Further provisions on process and organization of the meet-
ings of the Board of Directors, its competence, prohibition of 
competitive conduct and other matters related to the Board 
of Directors are included in the Company’s valid Statutes.

The current composition of the Board of Directors can be 
found on Asseco CE’s website under the “Company” section.

Supervisory Board
The Supervisory Board is the controlling body of the Com-
pany, which oversees the performance of the Board of Direc-
tors and the Company’s business conduct. The Supervisory 
Board has 5 members. The Supervisory Board members are 
elected for a period of 5 years. They are elected and recalled 
by the General Assembly. If the Company at the time of the 
election of the Supervisory Board members has more than 50 
employees in main employment, than two thirds of the mem-
bers of the Supervisory Board are elected and dismissed by 
the General Assembly and one third by the Company em-
ployees‘.

Further provisions on process and organization of the meet-
ings of the Supervisory Board, its competence, prohibition 
of competitive conduct and other matters related to the Su-
pervisory Board are included in the Company’s valid Statutes.

The current composition of the Supervisory Board can be 
found on Asseco CE’s website under the “Company” section.

Information on the activities of the General As-
sembly, its powers, description of shareholders’ 
rights and their implementation process
The General Shareholders Meeting is the supreme authority 
of Asseco CE. All shareholders or their attorneys have a right 
to participate at the General Shareholders Meeting as well as 
other persons in accordance with the Company Statutes, as for 
instance members of the Board of Directors or members of the 
Supervisory Board. The Board of Directors convenes the Gener-
al Shareholders Meeting at least once a year. That is being held 
generally at Asseco CE’s registered office. The meeting can take 
place at any other location designated by the Board of Directors 
at the time when it calls the General Assembly. The scope of 
authority at the General Assembly is defined by law and valid 
Statutes. In cases when the interests of the Company demand it, 
or in cases set out by legal statute or in the Statutes, an extraor-
dinary General Assembly can be called. The Board of Directors 
calls the General Assembly by publishing an announcement of 
the occurrence of the General Assembly at least 30 (thirty) days 
before its occurrence in the periodic press publishing stock 
market reports with a nationwide circulation.

With respect to the differences in legislation governing the op-
eration of a joint-stock company in two diverse legal systems, i.e. 
differences in Slovak legislation that governs the functioning of 
the Company and Polish law regulating the rules for trading of 
Company shares on the Warsaw Stock Exchange, and for the pur-
pose of explaining these regulations, the Board of Directors may 
call before each General Assembly for an informational meeting 
with shareholders (further as “informational meeting”), which may 
be held in Bratislava and/or in Warsaw. The informational meeting 
is held no earlier than five days and no later than one working day 
before the date when the called General Assembly takes place. 
At the informational meeting, the Board of Directors objectively 
briefs the shareholders on all points in the General Assembly 

Information  
for Investors
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podá akcionářům věcné informace o všech bodech progra-
mu valné hromady a předloží dokumenty, které budou na 
valné hromadě projednávány. Program jednání valné hroma-
dy a jeho jednotlivé body budou akcionářům vysvětleny v 
souvislosti s objasněním práv akcionářů, zejména z hlediska 
jejich rozdílnosti v jednotlivých právních systémech.

Právo akcionáře účastnit se valné hromady se ověřuje na 
základě výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného 
členem centrálního depozitáře v SR (Centrální depozitář cen-
ných papírů) nebo členem zahraničního centrálního depozi-
táře, který má držitelský účet vedený v Centrálním depozitáři 
cenných papírů SR, vyhotoveného k rozhodujícímu dni podle 
příslušného ustanovení stanov společnosti.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě 
osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněné osoby. 
Zmocněncem akcionáře nemůže být člen dozorčí rady spo-
lečnosti.

Při prezentaci na valné hromadě jsou akcionáři povinni před-
ložit za účelem zjištění oprávněnosti jejich účasti na valné 
hromadě tyto doklady:

I.
originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z účtu majitele 
cenných papírů vedeného členem Centrálního depozitáře 
v SR (Centrální depozitář cenných papírů) nebo členem za-
hraničního centrálního depozitáře, který má držitelský účet 
vedený v Centrálním depozitáři cenných papírů SR, vyho-
toveného k rozhodnému dni podle příslušného ustanovení 
stanov společnosti, a

II.
a) akcionář – fyzická osoba: 

•	 platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo jiný 
platný doklad, který je nahrazuje;

b) akcionář – právnická osoba: 

•	 originál nebo úředně ověřenou fotokopii výpisu z ob-
chodního rejstříku, ne staršího než 3 měsíce, který uvádí 
stav akcionáře - právnické osoby platný v době konání 
valné hromady; a

•	 její statutární orgán, členové statutárního orgánu, opráv-
nění jednat jménem společnosti a přítomni na valné hro-
madě, předloží platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
nebo jiný platný doklad, který je nahrazuje;

c) zmocněnec - fyzická osoba:

•	 originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně 
ověřeným podpisem akcionáře, je-li tento fyzickou osobou 
nebo úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu, 
případně členy statutárního orgánu, oprávněných jednat 
jménem akcionáře, je-li akcionářem právnická osoba;

•	 platný občanský průkaz zmocněnce nebo cestovní pas 
nebo jiný platný doklad, který je nahrazuje; a

•	 pokud zastupuje akcionáře - právnickou osobu - i origi-
nál nebo úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního 
rejstříku akcionáře, ne staršího než 3 měsíce, který uvádí 
stav akcionáře - právnické osoby platný v době konání 
valné hromady.

d) zmocněnec - právnická osoba - zastoupena svým statutár-
ním orgánem:

•	 originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně 
ověřeným podpisem akcionáře, je-li tento fyzickou osobou 
nebo úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu, 
případně členy statutárního orgánu, oprávněných jednat 
jménem akcionáře, je-li akcionářem právnická osoba;

•	 originál nebo úředně ověřenou fotokopii výpisu z jejího 
obchodního rejstříku, ne staršího než 3 měsíce, který uvádí 
stav zmocněnce - právnické osoby platným v době konání 
valné hromady;

•	 platný občanský průkaz statutárního zástupce zmocněnce 
nebo cestovní pas nebo jiný platný doklad, který je nahra-
zuje; a

•	 pokud zastupuje akcionáře - právnickou osobu - i origi-
nál nebo úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního 
rejstříku akcionáře, ne staršího než 3 měsíce, který uvádí 
stav akcionáře - právnické osoby platný v době konání 
valné hromady.

Oficiálním jednacím jazykem valné hromady je slovenština. 
Jakékoliv úkony nebo postupy, při kterých akcionář potřebu-
je překlad do cizího jazyka si musí zajistit sám, přičemž sám 
snáší i náklady.

Valná hromada rozhoduje o všech otázkách dvoutřetino-
vou většinou hlasů přítomných akcionářů, kromě případů, 
kdy obecně závazné právní předpisy nebo stanovy vyžadují 
vyšší počet hlasů akcionářů (více). Počet hlasů akcionáře se 
řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každá akcie o jmenovi-
té hodnotě 0,033194 EUR představuje jeden hlas. O průběhu 
valné hromady musí být vyhotoven zápis. Notářský zápis o 
průběhu valné hromady musí být vyhotoven v případech sta-
novených zákonem.

Další ustanovení o průběhu a organizačním zabezpečení za-
sedání valné hromady, jeho působnosti a o dalších náležitos-
tech spojených s valnou hromadou jsou součástí platného 
znění stanov společnosti.
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agenda and submits documentation that will be discussed at the 
General Assembly. The agenda for discussion at the General As-
sembly and individual points are explained to the shareholders in 
the context of clarifying shareholders’ rights, in particular from the 
point of view of differences in each legal system.

The right of a shareholder to participate in the General As-
sembly is verified by the security owner’s account statement 
maintained by a member of the Central Securities Deposi-
tory of the Slovak Republic (Central Securities Depository) or 
a member of a foreign central depository that has a holdeŕ s 
account maintained by the Central Securities Depository of 
the Slovak Republic, executed on the relevant date accord-
ing to the applicable provision of the Company ś Statutes.

The shareholder may exercise his or her rights at the General 
Assembly in person or through a proxy acting under a writ-
ten power of attorney. The shareholdeŕ s proxy may not be a 
member of Asseco CÉ s Supervisory Board.

When shareholders are going to be presenting at the Gen-
eral Assembly, they are required, in order to ascertain the le-
gitimacy of their presence at the General Assembly, to submit 
the following documents:

I.
An original or officially authenticated copy of their security 
owneŕ s account statement, maintained by a member of 
the Central Securities Depository of the Slovak Republic or a 
member of a foreign central depository who has a holdeŕ s 
account maintained by the Central Securities Depository of 
the Slovak Republic and executed on the relevant date ac-
cording to the applicable provision of the Company ś Stat-
utes; and

II.
a) Shareholder – natural person: 

•	 a valid identity card, passport or any other valid document 
substituting them;

b) Shareholder – legal entity: 

•	 an original or officially authenticated photocopy of the extract 
from the Commercial Register, no older than three months, 
which shows the shareholdeŕ s status – valid legal entity at the 
time the General Assembly is held; and 

•	 the Company ś statutory body, members of the statutory 
body, those authorized to act on behalf of the Company 
and those present at the General Assembly submit a valid 
identity card, passport or any other valid document sub-
stituting them;

c) Proxy – natural person: 

•	 an original or officially authenticated copy of the power of attor-
ney with the officially authenticated signature of the sharehold-
er, if a natural person, or the officially authenticated signature of 

either the statutory body or member of the statutory body au-
thorized to act on behalf of the shareholder, if the shareholder 
is a legal entity; 

•	 valid identity card of the proxy or his or her passport or 
other valid document substituting them; and 

•	 if representing the shareholder – legal entity – also an 
original or officially authenticated photocopy of the 
shareholdeŕ s extract from the Commercial Register, no 
older than three months, which shows the shareholdeŕ s 
status – valid legal entity at the time the General Assembly 
is held;

d) Proxy – legal entity – represented by its statutory body: 

•	 an original or officially authenticated copy of the power of attor-
ney with the officially authenticated signature of the sharehold-
er, if a natural person, or the officially authenticated signature of 
either the statutory body or member of the statutory body au-
thorized to act on behalf of the shareholder, if the shareholder 
is a legal entity; 

•	 an original or officially authenticated photocopy of the 
shareholdeŕ s extract from the Commercial Register, no 
older than three months, which shows the shareholdeŕ s 
status – valid legal entity at the time the General Assembly 
is held;

•	 valid identity card of the proxy ś statutory representative 
or his or her passport or other valid document substituting 
for them; and 

•	 if representing the shareholder – legal entity – also an 
original or officially authenticated photocopy of the 
shareholdeŕ s extract from the Commercial Register, no 
older than three months, which shows the shareholdeŕ s 
status – valid legal entity at the time the General Assembly 
is held.

The official language of the General Assembly is Slovak. Any 
acts or procedures where a shareholder needs a translation 
into a foreign language must be guaranteed by the share-
holder him or herself, with costs being also borne by the 
shareholder.

The General Assembly rules on all questions by a twothirds 
majority vote of all shareholders present, except in cases 
where legal statute or the Statutes require a higher number of 
shareholder votes. The number of votes for a shareholder is 
determined by the par value of his or her shares, where each 
share at a par value of 0.033194 EUR represents one vote. Min-
utes must be kept of the General Assembly. Notarial deed on 
the course of the General Assembly must be made in cases 
defined by the law.

Further provisions on process and organization of the Gen-
eral Assembly, its competence, prohibition of competitive 
conduct and other matters related to the General Assembly 
are included in the Company ś valid Statutes.
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Dozorčí rada se v roce 2015 scházela podle potřeby, 
celkem třikrát.

První zasedání se uskutečnilo dne 13. 3. 2015 a věnovalo 
se hospodářským výsledkům společnosti a roční účetní 
závěrce za rok 2014, návrhu rozdělení zisku a doporučili 
jsme Valnému shromáždění schválení hospodářských 
výsledků. Také jsme vzali na vědomí předloženou vý-
roční zprávu Společnosti o její činnosti za rok 2014. 
Schválili jsme znění Zprávy dozorčí rady za rok 2014 a 
předložili ji Valnému shromáždění Společnosti.

Vzali jsme na vědomí prognózu plnění plánu za 1. čtvrt-
letí roku 2015. Doporučili jsme Valnému shromáždění 
výběr auditorské společnosti Ernst & Young Slovakia, 
spol. s r. o. pro rok 2015.

Jmenovali jsme Ing. Marka Gráce do funkce místopřed-
sedy představenstva Společnosti s účinností od 13. 3. 
2015.

Souhlasili jsme s vyplacením bonusů pro členy předsta-
venstva Společnosti.

Druhé zasedání bylo dne 25. 9. 2015 a věnovalo se in-
dividuálním a konsolidovaným výsledkům hospoda-
ření společnosti za období prvního pololetí 2015. Byla 
prezentována prognóza hospodářských výsledků za 3. 
čtvrtletí a výhled do konce roku. Také jsme byli informo-
váni o podnikatelských aktivitách společnosti. Byli jsme 
seznámeni s rozpočtovým rámcem společnosti pro rok 
2016.

Odsouhlasili jsme konkrétní investiční záměr Společ-
nosti a pověřili představenstvo Společnosti navrhnout 
kroky k optimalizaci vlastnické struktury společnosti Da-
nubePay, a. s.

Třetí zasedání se uskutečnilo dne 16. 12. 2015. Vzali jsme 
na vědomí individuální a konsolidované hospodářské 
výsledky Společnosti za období 1. 1 až 30. 9. 2015 a pro-
gnózu individuálních a konsolidovaných finančních vý-
sledků Společnosti do konce roku 2015.

Schválili jsme návrh rozpočtu na rok 2016 tak, jak byl 
předložen a návrh mandátní smlouvy na výkon funkce 
člena představenstva společnosti. Dále jsme schválili 
plány společnosti ohledně restrukturalizace fungování 
Společnosti v Maďarsku.

Vzali jsme na vědomí posun v řešení konkrétního inves-
tičního projektu Společnosti a pověřili představenstvo 
Společnosti, aby jednalo o podmínkách předložených 
projektů a uskutečnilo konečné rozhodnutí.

Těmito rozhodnutími dozorčí rada umožňovala další 
rozvoj a zvyšovala prosperitu Společnosti. Podnikání 
jakož i akvizice byly v souladu se stanovami Společnosti 
a rozhodnutími dozorčí rady. Společnost dosáhla lepší 
tržní postavení a rozšířila si své produktové portfolio v 
teritoriu svého působení.

Bereme na vědomí výsledky hospodaření Společnosti 
za rok 2015 a podle předložených materiálů potvrzuje-
me, že Společnost byla představenstvem řádně vedena 
ve smyslu stanov Společnosti, rozhodnutí valné hroma-
dy a dozorčí rady. Byl dosažen čistý zisk po zdanění ve 
výši 11,786 mil. €, (0,55 € na 1 emitovanou akcii). Za tento 
výsledek představenstvu Společnosti děkujeme. 

Vedení účetních záznamů a realizace řádné účetní zá-
věrky se prováděly ve smyslu platných předpisů a v sou-
ladu se závěry auditu doporučujeme valné hromadě 
Společnosti schválit řádnou účetní závěrku. Dále uvádí-
me, že Společnost vykonává svou činnost v souladu se 

Zpráva o činnosti dozorčí rady  
a k účetní závěrce společnosti  
Asseco Central Europe, a. s. za rok 2015
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In 2015, Supervisory Board meetings were held as 
needed, three times in total.

The first meeting took place on 13 March 2015 and was 
devoted to the results of operations of the Company, 
the annual financial statements for 2014, the proposal of 
distribution of profit, and we also recommended to the 
General Assembly to approve the results of operations. 
We also took into consideration the submitted Annual 
Report of the Company on its activities for 2014. The Su-
pervisory Board Report for 2014 was approved and we 
submitted it to the General Assembly of the Company.

We took into account the forecast for implementation 
of the plan for the first quarter of 2015. We recommend-
ed to the General Assembly to select the Ernst & Young 
Slovakia, spol. s r. o. as the audit company for 2015.

We appointed Ing. Marek Grác as the Vice-Chairman of 
the Board of Directors of the Company, with the effect 
from 13 March 2015. 

We agreed to pay out the bonuses for the members of 
the Board of Directors of the Company.

The second meeting was held on 25 September 2015 
and was focused on the individual and consolidated 
results of operations of the Company for the first half of 
2015. The prognosis both of the results of operations for 
Q3 and those until the end of the year were presented. 
At the same time, the information regarding business 
activities of the Company and budget framework for 
2016 was presented to us. 

We approved the particular investment project of the 
Company and authorized the Board of Directors of the 
Company to suggest the measures in order to optimise 
the ownership structure of the company DanubePay, a. s.

The third meeting took place on 16 December 2015. The 
Supervisory Board took into account the individual and 
consolidated results of operations of the Company for 
the period from 1 January to 30 September 2015 and 
the expected results of the individual and consolidated 
financial results of the Company until the end of 2015. 

We approved the submitted draft budget for 2016 and 
the draft mandate contract for the performance of duties 
of member of the Board of Directors of the Company. 
The Company plans regarding restructuring of opera-
tions of the Company in Hungary were also approved. 

The Supervisory Board took into consideration the de-
velopment of the particular investment project of the 
Company and authorized the Board of Directors of the 
Company to negotiate the terms and conditions of the 
submitted projects and to make a final decision. 

By the above decisions the Supervisory Board has en-
abled further development and increased prosperity of 
the Company. Business activities and acquisitions were 
performed in accordance with the Articles of Associa-
tion of the Company and decisions adopted by the 
Supervisory Board. The Company has achieved better 
position in the market and enlarged its product portfo-
lio within its territory. 

We take into account the results of operations of the 
Company for 2015 and according to the documents 
submitted we confirm that the Company was duly 
managed by the Board of Directors in line with the Ar-
ticles of Association of the Company and decisions of 
the General Assembly and the Supervisory Board. The 
Company achieved the net profit after tax in the amount 
of €11.786 mil. (€0.55 per 1 issued share). We would like 
to express our thanks to the Board of Directors of the 
Company for this result. 

Report on Activities of the Supervisory Board 
and to the Financial Statements of  
Asseco Central Europe, a. s. for 2015
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standardy Corporate Governance pro firmy kótované 
na Varšavské burze cenných papírů a burzovními pra-
vidly a nařízeními ohledně publikace běžných a peri-
odických reportů. Politika sponzoringu a společenské 
odpovědnosti popsána ve výroční zprávě Společnosti 
je podle našeho názoru efektivní a přispívá k rovnováze 
nejen mezi zájmy akcionářů a klientů, ale i potřebami 
prostředí, ve kterém Společnost působí.

Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva Spo-
lečnosti na rozdělení zisku za účetní období hospodář-
ského roku 2015 a doporučuje valné hromadě, aby dala 
souhlas k jeho realizaci.

Za vedení Společnosti vyjadřujeme představenstvu 
Společnosti poděkování a souhlasíme s vyplacením 
odměn představenstvu.

V Bratislavě, 21. března 2016

Adam Tadeusz Góral 
předseda dozorčí rady

Andrej Košári 
místopředseda dozorčí rady 

Členové dozorčí rady:

Ján Handlovský   Marek Pawel Panek   Przemyslaw Piotr Seczkowski
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Adam Tadeusz Góral 
Chairman of the Supervisory Board

Andrej Košári 
Vice-Chairman of the Supervisory Board

Members of the Supervisory Board:

Ján Handlovský   Marek Pawel Panek   Przemyslaw Piotr Seczkowski

The bookkeeping and the regular financial statements 
are in accordance with the applicable regulations and, 
in compliance with the audit findings, we recommend 
to the General Assembly of the Company to approve 
the regular financial statements. Furthermore, we state 
that the Company performs its activities in compliance 
with the Corporate Governance standards for the com-
panies listed on the Warsaw Stock Exchange and the 
stock exchange rules and regulations concerning publi-
cation of current and periodical reports. In our opinion, 
the policy of sponsoring and social responsibility de-
scribed in the Annual Report of the Company is effec-
tive and contributes to the balance not only between 
the interests of shareholders and clients, but also the 
needs of the environment in which it operates. 

The Supervisory Board agrees with the proposal of the 
Board of Directors of the Company regarding distribu-
tion of profit for the accounting period of fiscal year 
2015 and recommends to the General Assembly to 
agree to implement it. 

We express our gratitude to the Board of Directors for 
the management of the Company and agree to pay out 
the bonuses to the Board of Directors. 

In Bratislava on 21 March 2016
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Základní  údaje

Obchodní jméno: Asseco Central Europe, a. s. 
Sídlo: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 
IČO: 35 760 419 
IČ DPH: SK7020000691 
Datum vzniku: 12. 2. 1999 
Právní forma: akciová společnost 
Výška základního jmění: 709 023,84 € 
Počet akcií: 21 360 000 
Druh a podoba akcií: kmenové akcie, zaknihované 
Jmenovitá hodnota jedné akcie: 0,033194 € 
Registrace: Obchodní registr Okresního soudu Bratisla-
va I, oddíl: Sa, vložka: 2024/B

Výroční zpráva Asseco Central Europe se zveřejňuje 
jednou ročně. Je určena akcionářům společnosti, jejím 
klientům, obchodním partnerům, analytikům, bankám 
a pracovníkům společnosti. Je dostupná elektronický-
mi prostředky ve formátu pdf na webových stránkách 
Asseco Central Europe.

Kontakty

Asseco Central Europe, a. s. 
Trenčianska 56/A 
821 09 Bratislava 
Telefon: +421 2 20 838 400 
Fax: +421 2 20 838 444 
Web: www.asseco.com/ce 
E-mail: sales@asseco-ce.com

Kontakt pro investory: 
investor@asseco-ce.com

Kontakt pro média: 
marketing@asseco-ce.com

Vydává: Asseco Central Europe, a. s.

Všechna práva jsou vyhrazena. Kopírování, distribu-
ce, překlad a jiné použití dokumentu a jeho částí pro 
jakékoli účely je možné pouze po písemném souhla-
su vydavatele.

Základní údaje  
a kontakty

Banská Bystrica
Asseco Central Europe, a. s.
J. Chalupku 3
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

Košice
Asseco Central Europe, a. s.
Werferova 1
040 11 Košice
Slovak Republic

Lučenec
Asseco Central Europe, a. s.
Martina Rázusa 35
984 01 Lučenec
Slovak Republic

Ružomberok
Asseco Central Europe, a. s.
A. Bernoláka 6
034 50 Ružomberok
Slovak Republic

Brno
Asseco Central Europe, a. s.
Žarošická 13
628 00 Brno
Czech Republic

Beroun 
Asseco Central Europe, a. s. 
Na Máchovně 1610
266 01 Beroun
Czech Republic

České Budějovice
Asseco Central Europe, a. s.
Žižkova 1
371 18 České Budějovice
Czech Republic

Havlíčkův Brod
Asseco Central Europe, a. s. 
Štaflova 2003
580 01 Havlíčkův Brod
Czech Republic

Olomouc
Asseco Central Europe, a. s.
Hálkova 2
772 33 Olomouc
Czech Republic

Otrokovice
Asseco Central Europe, a. s.
Letiště 1197
765 81 Otrokovice
Czech Republic

Pardubice
Asseco Central Europe, a. s.
Pernerova 444
530 02 Pardubice
Czech Republic

Plzeň
Asseco Central Europe, a. s.
Slovanská alej 30
326 66 Plzeň
Czech Republic

Pobočky společnosti. 
Pobočky v České republice patří pod Asseco CE v České republice, dceřiné společnosti Asseco CE na Slovensku.
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Basic data

Business name: Asseco Central Europe, a. s.
Registered seat: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
Business ID: 35 760 419
V.A.T. ID: SK7020000691
Date of incorporation: 12 February 1999
Legal status: Joint-stock company
Share capital: EUR 709,023.84
No of shares: 21,360,000
Type, form and class of shares: Registered shares
Nominal value of share: EUR 0,033194
Registration: Commercial Register of District Court Brati-
slava I, Section Sa, insertion 2024/B

Asseco Central Europe’s annual report is produced 
once a year. It is intended for Company shareholders 
and clients, business partners and investors, analysts, 
banks and employees. The report is available elctroni-
cally in PDF format on Asseco Central Europe’s website.

Contacts

Asseco Central Europe, a. s.
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava
Phone: +421 2 20 838 400
Fax: +421 2 20 838 444
Web: www.asseco.com/ce
E-mail: sales@asseco-ce.com 

Contact for investors: 
investor@asseco-ce.com

Contact for media: 
marketing@asseco-ce.com

Publisher: Asseco Central Europe, a. s.

All rights reserved. Any copying, distribution, translation 
or other use of this report or part thereof for any pur-
pose may only be done with the written consent of the 
publisher.

Basic Data  
and Contact Details

Snina, (vysunuté pracovisko)
Asseco Central Europe, a. s.
Budovateľská 2710
069 01 Snina
Slovak Republic 

Trenčín
Asseco Central Europe, a. s.
Dolný Šianec 1
911 48 Trenčín
Slovak Republic

Žilina
Asseco Central Europe, a. s.
Závodská cesta č. 10
010 01 Žilina
Slovak Republic

Praha - Sídlo/Headquarter
Asseco Central Europe, a. s.
Budějovická 778/3a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Hodonín
Asseco Central Europe, a. s. 
Za Drahou 1
695 01 Hodonín
Czech Republic

Hradec Králové
Asseco Central Europe, a. s.
Průmyslová 12
501 43 Hradec Králové
Czech Republic

Jihlava
Asseco Central Europe, a. s.
Brněnská 71
586 01 Jihlava
Czech Republic

Liberec
Asseco Central Europe, a. s. 
Tovaryšský vrch 1358/3
460 01 Liberec
Czech Republic

Praha
Asseco Central Europe, a. s.
Podvinný mlýn 6
190 00 Praha 9
Czech Republic

Ústí nad Orlicí
Asseco Central Europe, a. s.
Lázeňská 354
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic

Žďár nad Sázavou
Asseco Central Europe, a. s.
Havlíčkovo náměstí 2
591 01 Žďár nad Sázavou
Czech Republic

Company branches.  
Branches in Czech Republic are the branches of Asseco CE in Czech Republic, subsidiary company of Asseco CE in Slovakia.
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Prohlášení Společnosti Asseco Central Europe, a. s. v souvislos-
ti s dodržováním standardů Corporate Governance, připravené v 
souladu s § 91 odst. 5 bod 4 Nařízení ministra financí o běžných a 
periodických informacích, které má emitent cenných papírů zveřej-
ňovat a podmínkách na uznání za rovnocenné informace požado-
vané podle zákonů nečlenského státu, ze dne 19. února 2009 (sbírka 
zákonů č. 33, bod 259)

1. Kodex o řízení společnosti, který se na ni vztahuje a údaj o tom, 
kde je kodex o řízení společnosti veřejně dostupný

Asseco Central Europe, a. s. („Společnost“) je vázána Kodexem 
o řízení společnosti pro společnosti kótované na Burze cenných 
papírů ve Varšavě („Kodex“) schváleném rozhodnutím dozorčí rady 
Burzy cenných papírů ve Varšavě č. 27/1414/2015 ze dne 13. října 2015. 
Plný text Kodexu o řízení společnosti je k dispozici na webové strán-
ce http://www.corp-gov.gpw.pl. Zpráva o kodexu o řízení společ-
nosti, který se na ni vztahuje, byla zveřejněna dne 19. února 2016, 
stejně jako v prohlášení o dodržování standardů řízení společnosti 
z roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 připraveném podle § 
91 odst 5 bod 4 nařízení ministra financí ze dne 19. února 2009 a zve-
řejněném pro rok 2008 dne 18. února, pro rok 2009 dne 11. března, 
pro rok 2010 dne 15. března, pro rok 2011 dne 8. března, pro rok 2012 
dne 1. března, pro rok 2013 dne 4. března a pro rok 2014 dne 24. 
února. Kromě toho společnost zveřejnila Prohlášení společnosti o 
dodržování doporučení a principů obsažených v Kodexu o řízení 
společností pro firmy kótované na WSE na stránce společnosti www.
asseco.com/ce/, v části Investoři.

2. Informace o odchylkách od kodexu o řízení společnosti a důvody 
těchto odchylek

Představenstvo Společnosti rozhodlo o odlišném uplatnění následu-
jících pravidel kodexu:
•	 Z.1. Společnost by měla provozovat firemní web stránky a kromě 

informací požadovaných ve smyslu právních předpisů by měla na 
ní zveřejňovat v čitelné formě a v rámci samostatné sekce:
•	 I.I.1.2. celá jména členů svého představenstva a dozorčí rady 

a profesní životopisy členů těchto orgánů, včetně informací o 
plnění kritéria nezávislosti členů dozorčí rady;
Společnost se řídí tímto principem v omezeném rozsahu.
Komentář Společnosti: Podle stanov Společnosti musí být 

vždy dodržen princip nominace 3 (tří) z 5 (pěti) členů dozorčí 
rady mateřskou společností, kterou je většinový akcionář spo-
lečnost Asseco Poland, SA, a nominace a volby 1 (jednoho) 
člena dozorčí rady zaměstnanců ve smyslu platných právních 
předpisů. Asseco Poland má velmi podobný profil obchod-
ních činností a přijetí tohoto pravidla by mohlo být nemožné 
nebo by mohlo potenciálně komplikovat činnost dozorčí rady.

•	 I.Z.1.10. finanční předpoklady, pokud se společnost rozhodne 
je zveřejnit, minimálně za posledních 5 let včetně informace o 
stupni jejich realizace;
Tento princip se na Společnost nevztahuje.
Komentář Společnosti: Společnost se rozhodla, že nebude 
zveřejňovat žádné finanční prognózy.

•	 I.Z.1.16. informace o plánovaném přenosu z valné hromady 
nejpozději 7 dnů před datem valné hromady;
Společnost se neřídí tímto principem..
Komentář Společnosti: V souladu s vysvětleními uvedenými 
v IV.R.2.

•	 II. Z. 3. Nejméně dva členové dozorčí rady by měli splňovat krité-
rium nezávislosti tak, jak je uvedeno v principu II. Z. 4.
Tento princip se na Společnost nevztahuje.
Komentář Společnosti: V souladu s vysvětleními uvedenými v 
II.Z.4.

•	 Z. 4. Příloha II Doporučení Evropské komise č. 2005/162/ES ze dne 
15. února 2005 ohledně úlohy nevýkonných nebo dohlížejících 
členů kótovaných společností a výborů (dozorčí) rady se vzta-
huje na kritérium nezávislosti členů dozorčí rady. Bez ohledu na 
ustanovení bodu 1 (b) této Přílohy, osoba, která je zaměstnancem 
společnosti nebo její dceřiné nebo sesterské společnosti nebo 
uzavřela podobnou smlouvu s kteroukoliv z nich, nemůže být 
považována za osobu, která splňuje kritérium nezávislosti. Kromě 
toho, vztahem s akcionářem, který vylučuje nezávislost člena do-
zorčí rady tak, jak se to chápe v rámci tohoto principu, je skutečný 
a významný vztah s kterýmkoli akcionářem, který má minimálně 
5% celkových hlasovacích práv ve společnosti.
Tento princip se na Společnost nevztahuje.
Komentář Společnosti: Dozorčí rada Společnosti jedná na zákla-
dě zákonů Slovenské republiky. Podle stanov Společnosti musí 
být vždy dodržen princip, který říká, že 3 (tři) z 5 (pěti) členů do-
zorčí rady jmenuje mateřská společnost, kterou je většinový akci-
onář společnost Asseco Poland, S.A. a 1 (jednoho) člena dozorčí 
rady nominují a volí zaměstnanci ve smyslu platných právních 
předpisů. Asseco Poland má velmi podobný profil obchodních 

Prohlášení o dodržování standardů řízení  
společnosti Asseco Central Europe, a. s.  
ve smyslu § 20 odst. 6 zákona č. 431/20025 CFU 
o účetnictví
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Declaration of Asseco Central Europe, a. s. on compliance with the Cor-
porate Governance Standards, prepared pursuant to §91 sect. 5 item 4 
of the Regulation of the Minister of Finance regarding current and pe-
riodic information to be submitted by issuers of securities and condi-
tions for recognising as equivalent information required by the laws of 
a non-member state, dated 19 February 2009 (Journal of Laws No. 33, 
item 259)

1. The set of corporate governance standards applicable to the issuer 
and the place where it is publicly available.

Asseco Central Europe, a. s. („the Company”) is bound by the Code 
of Best Practice for WSE Listed Companies (2015) adopted by a reso-
lution of the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange No. 
27/1414/2015 dated 13 October 2015. Full text of the Code of Corporate 
Governance is available on web page http://www.corp-gov.gpw.pl. 
The report on corporate governance standards applied by Asseco 
Central Europe, a. s. was published on 19 February 2016 as well as in 
the Report on Compliance with the Corporate Governance Standards 
in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 prepared pursuant to §91 
sec. 5 item 4 of the Regulation of the Minister of Finanace dated 19 Feb-
ruary 2009 published for year 2008 on 18 February, for 2009 on 11 March, 
for 2010 on 15 March, for 2011 on 8 March, for 2012 on 1 March, for 2013 
on 4 March and for 2014 on 24 February. Furthermore, the Company 
published Statement on the Company’s compliance with the corporate 
governance recommendations and principles contained in the Code 
of Best Practice for WSE Listed Companies on corporate website www.
asseco-ce.com, in the Investor Relations section.

2. Corporate governance standards which have been partially or en-
tirely waived by the issuer and the rationale for doing so.

The Company’s Board of Directors decided to abandon application of 
the following corporate governance rules:
•	 I. Z.1.  A company should operate a corporate website and publish 

on it, in a legible form and in a separate section, in addition to infor-
mation required by legal regulations: 
•	 I.Z.1.2. the full names of the members of its management board 

and supervisory board and the professional CVs of the members 
of these bodies including information on the fulfilment of the cri-
teria of independence by members of the supervisory board; 
The Company adheres to this principle in limited scope.
Company ś commentary: According to the Company ś ar-
ticles of association, the principle shall apply at all times that 3 
(three) out of 5 (five) members of the Supervisory Board shall 

be nominated by parent company, which is Company ś major 
shareholder Asseco Poland, S.A., and 1 (one) member of the Su-
pervisory Board shall be nominated and elected by employees 
pursuant to valid legal regulations. Asseco Poland has a very 
similar business activities profile and potentially acceptance of 
this rule could be impossible or could complicate the activities 
of our Supervisory Board.

•	 I.Z.1.10. financial projections, if the company has decided to pub-
lish them, published at least in the last 5 years, including informa-
tion about the degree of their implementation; 
This principle is not applicable to the Company. 
Company’s commentary: The Company has decided not to 
publish any financial forecasts. 

•	 I.Z.1.16. information about the planned transmission of a general 
meeting, not later than 7 days before the date of the general 
meeting; 
The Company does not adhere to this principle. 
Company’s commentary: In accordance with the explanations 
provided in IV.R.2. 

•	 II. Z. 3. At least two members of the supervisory board should meet 
the criteria of being independent as referred to in principle II. Z. 4. 
This principle is not applicable to the Company.
Company’s commentary: In accordance with the explanations pro-
vided in II.Z.4.

•	 II. Z. 4. Annex II to the European Commission Recommendation 
2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive or 
supervisory directors of listed companies and on the committees 
of the (supervisory) board applies to the independence criteria of 
supervisory board members. Irrespective of the provisions of point 
1(b) of the said Annex, a person who is an employee of the company 
or its subsidiary or affiliate or has entered into a similar agreement 
with any of them cannot be deemed to meet the independence 
criteria. In addition, a relationship with a shareholder precluding the 
independence of a member of the supervisory board as under-
stood in this principle is an actual and significant relationship with 
any shareholder who holds at least 5% of total voting rights in the 
company. 
This principle is not applicable to the Company. 
Company ś commentary: Company ś Supervisory Board shall act 
on the basis of the laws of the Slovak Republic. According to the 
Company ś articles of association, the principle shall apply at all 
times that 3 (three) out of 5 (five) members of the Supervisory Board 
shall be nominated by parent company, which is Company ś major 
shareholder Asseco Poland, S.A., and 1 (one) member of the Supervi-
sory Board shall be nominated and elected by employees pursuant 
to valid legal regulations. Asseco Poland has a very similar business 

Report on Compliance 
of Asseco Central Europe, a. s.  
with the Corporate Governance Standards
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činností a přijetí tohoto pravidla by mohlo být nemožné nebo by 
potenciálně mohlo komplikovat činnost dozorčí rady.

•	 II. Z. 5. Každý člen dozorčí rady by měl poskytnout ostatním 
členům dozorčí rady a představenstva společnosti prohlášení o 
splnění kritéria nezávislosti, které je uvedeno v principu II.Z.4. 
Společnost se řídí tímto principem.
Komentář Společnosti: V souladu s vysvětleními uvedenými v 
II.Z.4

•	 II. Z. 8. Předseda kontrolní komise by měl splňovat kritérium nezá-
vislosti uvedené v principu II.Z.4.
Tento princip se na Společnost nevztahuje.
Komentář Společnosti: V souladu s vysvětleními uvedenými v 
II.Z.4., protože funkci kontrolního výboru plní ve Společnosti do-
zorčí rada.

•	 II. Z. 10. Kromě povinností stanovených právními předpisy by 
měla dozorčí rada vypracovat a prezentovat na řádné valné hro-
madě jednou ročně:
•	 o II. Z.10.1 zhodnocení postavení společnosti, včetně zhodno-

cení systémů interní kontroly, řízení rizik a compliance a fun-
gování interního auditu; takové hodnocení by mělo zahrnovat 
všechny významné kontroly, zejména finanční výkaznictví a 
provozní kontroly;
Společnost se řídí tímto principem v omezeném rozsahu.
Komentář Společnosti: Společnost aplikuje toto pravidlo v 
omezeném rozsahu, tj. výroční zprávy podepsané předsta-
venstvem obsahují informace týkající se hodnocení stavu 
Společnosti.

•	 III. Z. 6. V těch případech, kde společnost nemá v rámci své or-
ganizace zřízenou samostatnou funkci interního auditu, by měl 
kontrolní výbor (nebo dozorčí rada, pokud plní funkci kontrolního 
výboru) každoročně posoudit, zda je třeba takovou funkci vyčle-
nit.
Tento princip se na Společnost nevztahuje.
Komentář Společnosti: V rámci své organizace vytvořila Společ-
nost samostatné Oddělení interního auditu a Oddělení compli-
ance.

•	 IV.R.2. Pokud to odůvodňuje struktura akcionářů nebo očekávání 
akcionářů oznámené společnosti a pokud je Společnost schopna 
zajistit technickou infrastrukturu potřebnou pro valnou hromadu 
tak, aby se efektivně konalo prostřednictvím elektronické komu-
nikace,Společnost by měla umožnit svým akcionářům účastnit se 
valné hromady pomocí takových prostředků, a to zejména pro-
střednictvím:
1. vysílání z valné hromady probíhající v reálném čase;
2. bilaterální komunikace probíhající v reálném čase, v rámci níž 

mohou akcionáři vystoupit během valné hromady z místa, 
které se nachází mimo místo konání valné hromady;

3. platnění hlasovacího práva v průběhu valné hromady, ať už 
osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce.

Společnost se neřídí tímto principem.
Komentář Společnosti: Společnost neumožňuje svým akcioná-
řům účast na svých valných hromadách prostřednictvím elek-
tronické komunikace a neumožňuje vysílání z valných hromad 
v reálném čase. Podle názoru Společnosti by implementace 
každého z těchto principů znamenala v současnosti poměrně 
vysoké riziko jak technického, tak právního charakteru. Umož-
nění účasti akcionářů a zejména poskytnutí možnosti vystoupit 
v průběhu valné hromady, aniž by byly fyzicky přítomni na místě 
konání shromáždění prostřednictvím elektronické komunika-
ce, by mělo za následek technická a právní rizika související s 
řádným a účinným uspořádáním takovéto valné hromady. Aktu-
ální právní předpisy neupravují otázky související s organizová-
ním takzvaných internetových valných hromad. Zatím neexistu-
je komplexní popis pravidel pro uskutečnění takových valných 

hromad, zjišťování totožnosti akcionářů nebo jejich zmocněnce, 
vyslovování námitek proti přijatému usnesení a řešení případných 
přerušení vysílání (ať už pro všechny nebo jen některé akcionáře 
oprávněné účastnit se valné hromady), které by bránilo náležité 
účasti akcionářů na valné hromadě prostřednictvím elektronic-
kých komunikací nebo příjem vysílání z konání valné hromady v 
reálném čase. Společnosti dosud nevypracovaly v širokém mě-
řítku akceptovaný praktický postup pro realizaci svých valných 
hromad takovým způsobem. Navíc neexistují zvláštní regulační 
důsledky odpovědnosti za nepatřičné realizace valné hromady a 
zejména v případě přerušení elektronického přístupu na jednání 
valné hromady, které může zapříčinit Společnost nebo může být 
zapříčiněno okolnostmi mimo její dosah. Podle názoru Společ-
nosti výše uvedené argumenty dokazují, že takové nástroje jsou 
vysoce rizikové a nepraktické kvůli možným nárokům na kom-
penzaci od Společnosti a rizikům, která by Společnost nesla v dů-
sledku obvinění z nerovného zacházení s akcionáři. Společnost 
je přesvědčena, že současná vztahující se pravidla pro účast na 
valné hromadě umožňují adekvátní a účinné uplatnění práv akci-
onářů a náležitě chrání zájmy všech akcionářů.

•	 IV.R.3. V těch případech, kde jsou cenné papíry vydané Společ-
ností obchodované v různých zemích (nebo na různých trzích) a 
v rámci různých právních systémů, by se Společnost měla snažit 
zajistit to, aby firemní události spojené s nabytím akcionářských 
práv probíhaly ve stejných dnech ve všech zemích, ve kterých 
jsou tyto cenné papíry obchodované.
Tento princip se na Společnost nevztahuje.
Komentář Společnosti: Cenné papíry Společnosti jsou obchodo-
vány pouze v Polsku.

•	 IV.Z1. Společnosti by měly určit místo a datum konání valné hro-
mady tak, aby umožnily účast co nejvyššímu možnému počtu 
akcionářů.
Společnost se neřídí tímto principem.
Komentář Společnosti: Společnost je registrovaná na Slovensku 
a její valné hromady se konají na Slovensku. Možnost účastnit se 
valné hromady může být pro některé polské akcionáře omeze-
na. Kvůli usnadnění situace pro své akcionáře plánuje Společnost 
organizovat v Polsku schůze před konáním valné hromady ve 
vhodném čase a na vhodném místě. Tyto schůze umožní akcio-
nářům zaregistrovat témata, která by měla být předmětem valné 
hromady a jednat o nich. Budou mít možnost zmocnit osoby de-
legované Společností na takové shromáždění.

•	 IV. Z.2. Pokud je to odůvodněno na základě struktury akcionářů, 
společnosti by měly zajistit veřejně dostupné vysílání z valných 
hromad v reálném čase.
Společnost se neřídí tímto principem.
Komentář Společnosti: V souladu s vysvětleními uvedenými v 
IV.R.2.

•	 V.Z.2. Členové představenstva nebo dozorčí rady by měli infor-
movat představenstvo nebo dozorčí radu, podle své příslušnosti, 
o jakémkoliv střetu zájmů, který vznikl nebo který může vzniknout 
a měli by se zdržet hlasování o usnesení o záležitosti, která může 
mít za následek vznik takového střetu zájmů v jejich případě.
Společnost se řídí tímto principem v omezeném rozsahu. 
Komentář Společnosti: Společnost aplikuje toto pravidlo v ome-
zeném rozsahu, tj. její hlavní akcionář - společnost Asseco Poland 
je oprávněna jmenovat tři z pěti členů dozorčí rady. Jednoho 
člena dozorčí rady jmenují naši zaměstnanci. Z těchto důvodů 
nemůže představenstvo zajistit soulad s tímto pravidlem.

•	 VI.R.3. Pokud má dozorčí rada výbor pro odměňování, na jeho 
činnost se vztahuje princip II.Z.7.
Tento princip se na Společnost nevztahuje.
Komentář Společnosti: Společnost nevytvořila žádný výbor pro 
odměňování.
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activities profile and potentially acceptance of this rule could be im-
possible or could complicate the activities of our Supervisory Board.

•	 II. Z. 5. Each supervisory board member should provide the other 
members of the supervisory board as well as the company’s man-
agement board with a statement of meeting the independence cri-
teria referred to in principle II.Z.4. 
The Company does not adhere to this principle. 
Company’s commentary: In accordance with the explanations pro-
vided in II.Z.4.

•	 II. Z. 8. The chairperson of the audit committee should meet the in-
dependence criteria referred to in principle II.Z. 4. 
This principle is not applicable to the Company.
Company’s commentary: In accordance with the explanations pro-
vided in II.Z.4. as the function of audit committee is in the Company 
performed by the supervisory board. 

•	 II. Z. 10. In addition to its responsibilities laid down in legal regula-
tions, the supervisory board should prepare and present to the ordi-
nary general meeting once per year the following: 
•	 II. Z.10.1 an assessment of the company’s standing including an 

assessment of the internal control, risk management and compli-
ance systems and the internal audit function; such assessment 
should cover all significant controls, in particular financial report-
ing and operational controls; 
The Company adheres to this principle in limited scope. 
Company ś commentary: Company apply this rule in a limited 
scope, i.e. annual reports signed by the Management Board in-
clude information regarding evaluation of the Company’s situa-
tion.

•	 III. Z. 6. Where the company has no separate internal audit function 
in its organization, the audit committee (or the supervisory board if it 
performs the functions of the audit committee) should review on an 
annual basis whether such function needs to be separated. 
This principle is not applicable to the Company. 
Company’s commentary: Within its organization, the Company has 
established a separate Internal Audit Department as well as Compli-
ance Department. 

•	 IV.R.2. If justified by the structure of shareholders or expectations 
of shareholders notified to the company, and if the company is in a 
position to provide the technical infrastructure necessary for a gen-
eral meeting to proceed efficiently using electronic communication 
means, the company should enable its shareholders to participate in 
a general meeting using such means, in particular through: 
1. real-time broadcast of the general meeting; 
2. real-time bilateral communication where shareholders may take 

the floor during a general meeting from a location other than the 
general meeting; 

3. exercise of the right to vote during a general meeting either in 
person or through a proxy. 

The Company does not adhere to this principle. 
Company’s commentary: The Company does not enable its share-
holders to participate in its general meetings by using means of 
electronic communication, nor does it provide the ability to broad-
cast its general meetings in real time. In the Company’s opinion, the 
implementation of each of these principles would now involve fairly 
high risks of both technical and legal nature. Allowing the share-
holders to participate and, in particular, to speak during a general 
meeting without their physical presence at the meeting venue, by 
using means of electronic communication, would result in techni-
cal and legal risks for the proper and efficient conduct of such gen-
eral meeting. The present legal regulations do not regulate issues 
related to the organization of the so-called Internet general meet-
ings. As yet, there is no comprehensive description of the rules for 
conducting such general meetings, identification of shareholders 
or their proxies, raising an objection against a passed resolution, as 
well as for dealing with any broadcasting disruptions (whether to 

all or some shareholders entitled to participate in a general meet-
ing) preventing the proper participation of shareholders in a general 
meeting by means of electronic communication, or reception of a 
broadcast of the general meeting proceedings in real time. Com-
panies have not yet developed a widely accepted practice for con-
ducting their general meetings in such a manner. Furthermore, there 
are no specific regulatory consequences of being responsible for 
the improper conduct of a general meeting, including, in particular 
for an interruption in electronic access to the general meeting pro-
ceedings, which may be caused either by the Company or reasons 
beyond its control. In the Company’s opinion, the above-mentioned 
arguments prove that such instruments are highly risky and impracti-
cal due to potential compensatory claims against the Company as 
well as its exposure to allegations of unequal treatment of share-
holders. The Company believes that the currently applicable rules 
of participation in general meetings enable adequate and effective 
execution of shareholder rights and appropriately protect the inter-
ests of all shareholders. 

•	 IV.R.3. Where securities issued by a company are traded in different 
countries (or in different markets) and in different legal systems, the 
company should strive to ensure that corporate events related to the 
acquisition of rights by shareholders take place on the same dates in 
all the countries where such securities are traded. 
This principle is not applicable to the Company. 
Company’s commentary: The Company’s securities are traded in 
Poland only. 

•	 IV. Z.1. Companies should set the place and date of a general meet-
ing so as to enable the participation of the highest possible number 
of shareholders. 
The Company does not adheres to this principle.
Company’s commentary: The Company is registered in Slovakia and 
its General Meetings take place in Slovakia. The possibility of some 
of its Polish shareholders to participate in General Meetings may be 
limited. In order to make this easier for its shareholders, Company 
plans to organize, in Poland, meetings preceding the General Meet-
ing at a convenient time and place. These premeetings will allow all 
shareholders to register and discuss topics intended to be subject 
matter of the General Meeting. They will be able to grant powers of 
attorney to persons delegated by the Company to such meetings.

•	 IV. Z.2. If justified by the structure of shareholders, companies should 
ensure publicly available real -time broadcasts of general meetings. 
The Company does not adhere to this principle. 
Company’s commentary: In accordance with the explanations pro-
vided in IV.R.2. 

•	 V. Z.2. Members of the management board or the supervisory 
board should notify the management board or the supervisory 
board, respectively, of any conflict of interest which has arisen or 
may arise, and should refrain from voting on a resolution on the issue 
which may give rise to such a conflict of interest in their case. 
The Company adheres to this principle in limited scope.  
Company ś commentary: Company applies this rule in a limited 
scope, i.e. its major shareholder, Asseco Poland is entitled to desig-
nate three out of five members of the Supervisory Board. One Su-
pervisory Board member is appointed by our employees. For these 
reasons, the Management Board is not able to ensure compliance 
with this rule.

•	 VI.R.3. If the supervisory board has a remuneration committee, prin-
ciple II.Z.7 applies to its activities. 
This principle is not applicable to the Company. 
Company’s commentary: The Company has not established any re-
muneration committee. 

•	 VI. Z.1. Incentive schemes should be constructed in a way neces-
sary among others to tie the level of remuneration of members 
of the company’s management board and key managers to the 
actual long -term financial standing of the company and long -term 
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•	 VI.Z.1. Incentivní programy by měly být vytvořeny tak, aby mimo 
jiné propojily úroveň odměňování členů představenstva spo-
lečnosti a klíčových manažerů jak se skutečnou dlouhodobou 
finanční situací společnosti a dlouhodobou tvorbou hodnoty pro 
akcionáře, tak se stabilitou společnosti.
Společnost se neřídí tímto principem.
Komentář Společnosti: Společnost neuplatňuje žádný incentivní 
program založený na opcích nebo jiných nástrojích propojených 
s akciemi Společnosti. Nicméně v souladu s politikou odměňová-
ní Společnosti, úroveň odměňování může záviset na finanční vý-
konnosti, která je určována samostatně pro každý jednotlivý rok. 
Dosahování finančních cílů stanovených Společností přispívá ke 
generování vysokých čistých zisků a skutečnému růstu hodnoty 
pro akcionáře, což umožňuje Společnosti vyplácet akcionářům 
dividendy.

•	 VI. Z.2. Kvůli provázání odměňování členů představenstva a klí-
čových manažerů s dlouhodobými obchodními a finančními cíli 
společnosti by období mezi alokací opcí nebo jiných nástrojů 
spojených s akciemi společnosti v rámci incentivního programu 
nemělo být kratší než dva roky.
Společnost se neřídí tímto principem.
Komentář Společnosti: Společnost neuplatňuje žádný incentivní 
program založený na opcích nebo jiných nástrojích propojených 
s akciemi Společnosti. Nicméně v souladu s politikou odměňová-
ní Společnosti, úroveň odměňování může záviset na finanční vý-
konnosti, která je určována samostatně pro každý jednotlivý rok. 
Dosahování finančních cílů stanovených Společností přispívá ke 
generování vysokých čistých zisků a skutečnému růstu hodnoty 
pro akcionáře, což umožňuje Společnosti vyplácet akcionářům 
dividendy.

•	 VI. Z.4. Ve zprávě o své činnosti by měla společnost poskytnout 
informace o politice odměňování, včetně minimálně následují-
cích informací:
1. obecné informace o systému odměňování ve společnosti;
2. informace o podmínkách a výškách odměn pro každého člena 

představenstva v dělení na fixní a pohyblivou část odměny, 
včetně klíčových parametrů stanovování pohyblivých složek 
odměn a podmínek vyplácení odstupného a dalších částek v 
důsledku ukončení pracovního poměru, smlouvy nebo jiného 
podobného právního vztahu, odděleně pro společnost a ka-
ždého člena její skupiny;

3. informace o nefinančních složkách odměny každého člena 
představenstva a klíčového manažera 

4. významné změny v politice odměňování za poslední fiskální 
rok nebo informace o neexistenci takových změn;

5. vyhodnocení realizace politiky odměňování v kontextu plnění 
jejích cílů, zejména co se týče dlouhodobého vytváření hod-
noty pro akcionáře a stability společnosti.

Společnost se řídí tímto principem v omezeném rozsahu.
Komentář Společnosti: Společnost v plném rozsahu akceptovala 
pravidla odměňování členů managementu aplikovaná v rámci 
skupiny Asseco. Dozorčí rada musí schválit finanční i nefinanční 
složky odměny tak, jak to stanoví slovenský právní předpis při 
registraci společnosti. Informace o celkové výši odměn jsou po-
skytovány na základě předpisů platných v Slovenské republice.

3. Popis systémů vnitřní kontroly a řízení rizik

Individuální i konsolidovaná účetní závěrka Společnosti jsou připra-
veny v souladu s Mezinárodními účetními standardy („IAS“) a Mezi-
národními standardy pro finanční výkaznictví („IFRS“). IAS a IFRS ob-
sahují interpretace přijaté Výborem pro interpretace mezinárodního 
účetního výkaznictví („IFRIC“).

Jedním z klíčových mechanismů v procesu přípravy účetní závěrky 
Společnosti je pravidelná prověrka této závěrky nezávislými audito-
ry, a to zejména prověrka pololetní účetní závěrky, jakož i předběžný 
a konečný audit roční účetní závěrky. Společnost vybírá nezávislé-
ho auditora způsobem, který zajišťuje, aby výkon jejich povinností 
proběhl nestranně. Pro účely takové nestrannosti Společnost mění 
osobu pověřenou výkonem auditu účetní závěrky minimálně jednou 
za pět let. Pod změnu nezávislého auditora spadá i změna fyzické 
osoby provádějící audit. Nezávislého auditora vybírá dozorčí rada 
z okruhu renomovaných auditorských společností, které garantují 
vysoký standard služeb a nezávislosti. Smlouvy na výkon auditu se 
uzavírají na dobu jednoho roku.

V zájmu zajištění přesnosti účetních záznamů Společnosti, jakož i 
přesnosti při vyhotovení spolehlivých finančních údajů, schválilo 
představenstvo následující dokumenty:
1. Organizační řád Společnosti
2. Účetní politiku a účetní osnovu, obě v souladu s IFRS
3. Systém řízení kvality ISO 9001: 2008. 
4. Četné interní procedury upravující provoz Společnosti s význam-

nou mírou vystavení rizika.

Kvalita účetních záznamů, které poskytují základ pro sestavení účetní 
závěrky, je navíc garantována skutečností, že účetní knihy Společ-
nosti jsou udržovány integrovaným ERP systémem.

Výbor pro audit, složený z členů dozorčí rady, hraje důležitou roli 
při interní kontrole sestavování individuální a konsolidované účetní 
závěrky. Rada je oprávněna provést kontrolní činnosti v rámci Spo-
lečnosti, a to zejména:
•	 sledovat proces finanční závěrky, 
•	 sledovat účinnost systémů interní kontroly, interního auditu a risk 

managementu, 
•	 sledovat výkon činností pro výkon činností finančního auditu,
•	 sledovat nezávislost auditorů, jakož i osob pověřených výkonem 

finančního auditu.

Procesy interní kontroly a risk managementu aplikované v procesu 
přípravy účetní závěrky Společnosti jsou velmi účinné a umožňují 
sestavení reportů v nejvyšší kvalitě, což je podloženo výroky nezá-
vislých auditorů po ukončení jejich auditu ročních účetních závěrek 
Společnosti.

4. Seznam akcionářů, kteří přímo či nepřímo vlastní významný podíl 
na základním kapitálu společnosti, včetně počtu vlastněných akcií a 
jejich podílu na základním kapitálu.

Podle nejlepšího vědomí představenstva Společnosti mají ke dni 
zveřejnění této zprávy, tj. k 19. únoru 2016, následující akcionáři přímo 



125

CONTENT

shareholder value creation as well as the company’s stability. 
The Company does not adhere to this principle. 
Company’s commentary: The Company does not operate any in-
centive scheme based on options or other instruments linked to the 
Company’s shares. However, in line with the Company’s remunera-
tion policy, the level of remuneration can depend on financial per-
formance that is determined separately for each year. The achieve-
ment of financial targets set by the Company contributes to the 
generation of high net profits and real growth in shareholder value, 
enabling the Company to pay out dividends to its shareholders. 

•	 VI. Z.2. To tie the remuneration of members of the management 
board and key managers to the company’s long -term business 
and financial goals, the period between the allocation of options 
or other instruments linked to the company’s shares under the in-
centive scheme and their exercisability should be no less than two 
years. 
The Company does not adhere to this principle. 
Company’s commentary: The Company does not operate any in-
centive scheme based on options or other instruments linked to the 
Company’s shares. However, in line with the Company’s remunera-
tion policy, the level of remuneration can depend on financial per-
formance that is determined separately for each year. The achieve-
ment of financial targets set by the Company contributes to the 
generation of high net profits and real growth in shareholder value, 
enabling the Company to pay out dividends to its shareholders. 

•	 VI. Z.4. In the report on its operations, the company should provide 
information on the remuneration policy including at least the follow-
ing: 
1. general information about the company’s remuneration system; 
2. information about the conditions and amounts of remunera-

tion of each management board member broken down by 
fixed and variable remuneration components, including the key 
parameters of setting the variable remuneration components 
and the terms of payment of severance allowances and other 
amounts due on termination of employment, contract or other 
similar legal relationship, separately for the company and each 
member of its group; 

3. information about non-financial remuneration components due 
to each management board member and key manager; 

4. significant amendments of the remuneration policy in the last fi-
nancial year or information about their absence; 

5. assessment of the implementation of the remuneration policy 
in terms of the achievement of its goals, in particular long-term 
shareholder value creation and the company’s stability. 

The Company adheres to this principle in limited scope.  
Company ś commentary: The Company fully adopted rules for the 
remuneration of the members of the management applied within 
the Asseco Group. Both financial and non-financial remuneration 
components need to be approved by its Supervisory Board, as stip-
ulated by the Slovak legal regulation, when the Company is regis-
tered. Total amounts of the remuneration are disclosed on the basis 
of the regulations in force in the Slovak Republic. 

3. Main features of the internal audit and risk management systems 
applied by the issuer in the process of preparing its separate and con-
solidated financial statements.

The Company’s separate and consolidated financial statements are 
prepared in compliance ith the International Accounting Standards 
(“IAS”) as well as the International Financial Reporting Standards (“IFRS”). 
Both IAS and IFRS include interpretations approved by the International 

Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”).

One of the key control mechanisms in the process of preparing the 
Company’s financial statements involves periodical verification of such 
financial statements by an independent certified auditors, and in par-
ticular the review of semi-annual financial statements as well as the pre-
liminary and final audits of annual financial statements.

Certified auditors are selected by the Company in such a way as to 
ensure that their entrusted tasks are performed impartially. For the sake 
of such impartiality, the Company changes the entity authorized to 
audit its financial statements at least once every five years. The change 
of certified auditors should be also understood as changing the indi-
vidual carrying out the audit. Certified auditors are each year selected 
by the Supervisory Board from among reputable auditing firms, which 
can guarantee high standards of service and independence. Auditing 
agreements are concluded for one-year periods.

In order to ensure accuracy of the Company’s accounting books as well 
as generation of highly reliable financial data, the Company’s Board of 
Directors adopted the following documents:
1. Company Organizational Regulations,
2. Accounting Policy and Chart of Accounts, both consistent with the 

International Financial Reporting Standards,
3. Quality Management System ISO 9001:2008,
4. Numerous internal procedures regulating the Company’s opera-

tions with significant exposure to risk.

Quality of the accounting data, which provide basis for the prepara-
tion of financial statements, is additionally guaranteed by the fact that 
the Company’s accounting books are maintained in an integrated ERP 
system.

The Audit Committee, established from among Members of the Super-
visory Board, plays an important role in internal control of the prepara-
tion of separate and consolidated financial statements. This committee 
is entitled to perform financial auditing activities within the Company 
and in particular to:
•	 monitor the financial reporting process;
•	 monitor efficiency of the internal control, internal audit and risk man-

agement systems;
•	 monitor performance of the financial audit activities;
•	 monitor independence of the certified auditor as well as of the 

entity authorized to audit financial statements.

The internal control and risk management procedures applied in the 
process of preparing the financial statements of Asseco Central Europe 
are very effective and enable production of high quality reports, which 
is best proved by the opinions issued by certified auditors following 
their audits of the Company’s annual financial statements.

4. Shareholders who, directly or indirectly, hold significant stakes of 
shares inclusive of the numbers of shares and equity interests held, 
and the numbers of votes and voting interests they are entitled to at 
the general meeting of shareholders.

To the best knowledge of the Company’s Board of Directors, as at 
the publication date of this report, i.e. on 19 February 2016, the Share-
holders who, either directly or through their subsidiaries, held at least 
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nebo prostřednictvím dceřiných společností, podíl na celkovém 
počtu hlasů, který přesahuje 5% celkových hlasů na valné hromadě:

Akcionář Počet akcií Počet hlasů % podíl

Asseco Poland 19 973 096 19 973 096 93,51

5. Držitelé jakýchkoli cenných papírů spojených se speciálními 
právy týkajícími se řízení společnosti a popis těchto práv

Žádní

6. Omezení výkonu hlasovacích práv, jako omezení hlasování drži-
teli určitého počtu hlasů, časového omezení hlasování, nebo jiná 
ustanovení, podle nichž ve spolupráci se společností je vlastnictví 
cenných papírů odvozené od takových práv

Žádné

7. Omezení převoditelnosti vlastnických práv k akciím společnosti

Žádné

8. Pravidla týkající se jmenování a odvolání členů orgánů společ-
nosti a určení jejich působnosti, zejména v oblasti rozhodování o 
vydání nebo stažení akcií

Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, který řídí veške-
rou činnost Společnosti, jedná jejím jménem a zastupuje ji při práv-
ních úkonech. Jménem Společnosti navenek jednají a za Společnost 
jsou oprávněni jednat ve všech věcech kteříkoliv 2 (dva) členové 
představenstva společně. Představenstvo rozhoduje o všech zále-
žitostech Společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními 
předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné 
hromady nebo dozorčí rady.

Členy představenstva volí na dobu 5 (pěti) let, jakož i odvolává, 
dozorčí rada Společnosti. Dozorčí rada zároveň určí, který z členů 
představenstva je předsedou představenstva. Pokud dozorčí rada 
ve smyslu stanov člena/členy představenstva nezvolí/neodvolá, 
nebo neurčí předsedu představenstva, volí/odvolává členy předsta-
venstva, určuje předsedy představenstva valná hromada ve smyslu 
stanov. Opětovná volba je možná.

9. Pravidla týkající se změny stanov Společnosti

Obchodní zákoník (513/1991 Sb., Ve znění pozdějších předpisů) 
platný ve Slovenské republice upravuje formální požadavky na 
změnu stanov v akciové Společnosti v § 173 a 174. Stanovy Společ-
nosti neobsahují speciální ustanovení upravující změnu stanov, tj. 
Společnost aplikuje ustanovení Obchodního zákoníku platného ve 
Slovenské republice, podle kterých si změna stanov společnosti vy-
žaduje rozhodnutí valné hromady a zápis nového znění do sbírky 
listin u Okresního soudu I, Bratislava.

Pokud je změna stanov na programu valné hromady, pozvánka na 
valnou hromadu musí obsahovat minimálně shrnutí navrhovaných 
změn. Návrh znění úprav stanov musí být k dispozici akcionářům ke 
zhlédnutí v sídle Společnosti během valné hromady Společnosti. 
Rozhodnutí valné hromady na změnu stanov vyžaduje souhlas dvou 
třetin akcionářů přítomných na valné hromadě a sepsání notářského 
zápisu o průběhu valného shromáždění. Po každé změně stanov je 
představenstvo povinno připravit úplné znění stanov a je zodpověd-
né za jejich úplnost a přesnost.

10. Informace o činnosti valné hromady, jejích pravomocích, popis 
práv akcionářů a postupu jejich provádění

Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Na valné hroma-
dě mají právo účastnit se všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci, 
jakož i jiné osoby, v souladu s ustanoveními stanov Společnosti.

Členové představenstva a dozorčí rady se účastní zasedání valné 
hromady. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok a svolává 
ji představenstvo. Valná hromada se zpravidla koná v Bratislavě, v 
sídle Společnosti.

Valná hromada se může také konat na kterémkoliv jiném místě urče-
ném představenstvem při svolávání valné hromady.

Pokud to vyžadují zájmy Společnosti nebo v případech stanovených 
obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami, lze svolat 
mimořádnou valnou hromadu. Valnou hromadu svolává předsta-
venstvo zveřejněním oznámení o konání valné hromady nejméně 
30 (třicet) dnů před konáním valné hromady v periodickém tisku s 
celostátní působností uveřejňující burzovní zprávy.

Vzhledem k rozdílnosti právních předpisů upravujících fungování 
akciové společnosti ve dvou různých právních systémech, tj. roz-
dílnost slovenských právních předpisů, kterými se řídí fungování 
Společnosti a právem polským upravujícím pravidla obchodování s 
akciemi Společnosti na trhu cenných papírů ve Varšavě, a za účelem 
vysvětlení těchto předpisů, představenstvo může svolat před koná-
ním každé valné hromady informační shromáždění akcionářů (dále 
jen „informační shromáždění „), které se může konat v Bratislavě a/
nebo ve Varšavě.

Informační shromáždění se koná ne dříve než 5 a ne později než 1 
pracovní den před termínem konání svolané valné hromady. Právo 
akcionáře účastnit se valné hromady se ověřuje na základě výpisu z 
účtu majitele cenných papírů vedeného členem centrálního depo-
zitáře v SR (Centrální depozitář cenných papírů) nebo členem zahra-
ničního centrálního depozitáře, který má držitelské účet vedený v 
Centrálním depozitáři cenných papírů SR vyhotoveného k rozhod-
nému dni ve smyslu stanov. V případě, že výpis z účtu majitele cen-
ných papírů bude doručen na adresu Asseco Central Europe, a. s. 
přímo depozitářem (resp. jeho členem), vyžaduje se jeho originál 
ve slovenském nebo anglickém jazyce. V případě, že výpis z účtu 
majitele cenných papírů doručí přímo akcionář na valnou hromadu v 
čase uvedeném na pozvánce, vyžaduje se úředně ověřený překlad 
výpisu do slovenského jazyka.



127

CONTENT

5% of the total votes at the General Meeting of Shareholders were as 
follows:

Shareholder Number of shares Number of votes % share

Asseco Poland 19 973 096 19 973 096 93,51

5. Holders of any securities carrying special rights with regard to con-
trol of the company and description of such rights.

None

6. Limitations on the exercise of voting rights, such as limitations on 
voting by holders of a certain portion or number of votes, timing limi-
tations on voting, or other provisions under which, in cooperation with 
the company, ownership of securities is deprived of some rights inci-
dental thereto.

None

7. Limitations on transferability of ownership rights to the issuer’s se-
curities.

None

8. Rules regarding appointment and dismissal of the management 
members and determining their authority, in particular the right to 
decide on issuance or redemption of shares.

The Board of Directors is the statutory body that manages the Company 
and acts on its behalf. Two members of the Board of Directors acting 
jointly are entitled to represent the Company. The Board of Directors 
decides all matters related to the operations of the Company unless 
the matter lies within the competence of the General Meeting or the 
Supervisory Board. Any 2 (two) members of the Board of Directors shall 
act jointly on behalf of the Company in all of the Company’s matters 
towards third parties.

Members of the Board of Directors are elected for the period of 5 (five) 
years and recalled by the Supervisory Board of the Company. The Su-
pervisory Board shall at the same time determine which of the mem-
bers of the Board of Directors shall be the Chairman of the Board of Di-
rectors. If in accordance with the Articles of Association the Supervisory 
Board fails to elect/recall the member(s) of the Board of Directors or 
to appoint the Chairman of the Board of Directors, the General Meet-
ing shall elect/recall members of the Board of Directors, appoint the 
Chairman of the Board of Directors in accordance with the Articles of 
Association. A repeated election is possible.

9. Rules regarding amendment of the issuer’s articles of association.

Commercial Code (Journal of Laws No. 513/1991) applicable in the Slovak 
Republic regulates the formal requirements for change of the Articles 
of Association in joint stock companies under § 173 and 174. Articles of 
Association of Asseco Central Europe, a. s. does not provide specific 
provisions governing the amendment of the Articles of Association, i.e. 
the Company applies the provisions of the Commercial Code in force in 
the Slovak Republic (Commercial Code), according to which a change 
of the Company Articles of Association requires a resolution of general 
meeting and the introduction of new wording to the Registrer of District 
Court Bratislava I.

If the general meeting agenda includes a change of the Articles of As-
sociation, the notice of general meeting must include at least a sum-
mary of the proposed changes. The draft amendments to the Articles 
of Association must be made available to shareholders for inspection at 
the premises of the Company within a general meeting. The resolution 
of the general assembly to amend the Articles of Association requires a 
two-thirds of shareholders present at a general meeting and a notarial 
record must be prepared. After any change to the Articles of Associa-
tion of the Board shall be obliged to prepare the full text of the Articles 
of Association and is responsible for its completeness and correctness.

10. The manner of operation and essential authorities of the general 
meeting of shareholders, description of the shareholders’ rights and 
the exercise thereof, and in particular the rules set forth by the bylaws 
of the general meeting of shareholders provided such bylaws have 
been adopted, unless such information is determined directly by the 
provisions of law.

The General Meeting shall be the supreme body of the Company. All 
shareholders and/or their proxies authorized under power of attorney, 
as well as other persons/entities shall have the right to participate in the 
General Meeting in compliance with provisions of the Articles of As-
sociation of the Company.

Members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall 
attend the General Meeting. The General Meeting shall be held at least 
once per year and it shall be convened by the Board of Directors.

The General Meeting shall usually take place in Bratislava in the Compa-
ny’s registered seat. The General Meeting may be also held in another 
place determined by the Board of Directors during convocation of the 
General Meeting.

The Extraordinary General Meeting may be convened if the Company’s 
interests require so, or in cases provided for by the generally bind-
ing legal regulations and/or the Articles of Association. The General 
Meeting shall be convened by the Board of Directors by publishing a 
notice of the General Meeting at least 30 (thirty) days before the date 
of the General Meeting in nationally circulated periodicals publishing 
news from the stock exchange. In respect of difference in laws regulat-
ing operation of joint-stock company within two different systems of 
law, that means difference between Slovak laws, by which is regulated 
operation of the Company and Polish law regulating rules of trading 
with shares of the Company at Warszaw Stock Exchange, and for the 
purpose of explanation of these laws, the Board of Directors can call 
before each General Meeting an informational meeting of sharehold-
ers (further just „informational meeting“), which can happen in Bratislava 
and/ or in Warszawa.

Informational meeting takes place not earlier than 5 and not later than 
1 business day before the date of the General Meeting. The right of the 
shareholder to attend the General Meeting is checked upon an extract 
of the shareholder’s account led by the member of Central Securities 
Depository in the Slovak Republic or by the member of foreign cen-
tral depository, which has proprietor’s account led in Central Securities 
Depository in the Slovak Republic, made out on the determining date 
in accordance with Articles of Association. The original extract from the 
shareholder’s account must be in Slovak or English language in case it will 
be delivered directly by the depository (bank) to the address of Asseco 
Central Europe. In the event that the extract is delivered to the Sharehold-
ers’ Meeting directly by the shareholder within the time specified in the 
invitation, it must be certified by a notary translation into Slovak language.
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Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo 
prostřednictvím písemně zmocněné osoby. Zmocněncem akcioná-
ře nemůže být člen dozorčí rady Společnosti.

Při prezentaci na valné hromadě jsou akcionáři povinni předložit za 
účelem zjištění oprávněnosti jejich účasti na valné hromadě tyto do-
klady:

I.

originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z účtu majitele cenných 
papírů vedeného členem centrálního depozitáře v SR (Centrální 
depozitář cenných papírů) nebo členem zahraničního centrálního 
depozitáře, který má držitelský účet vedený v Centrálním depozitáři 
cenných papírů SR vyhotoveného k rozhodnému dni podle stanov

a

II.

a) akcionář – fyzická osoba:
•	 platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo jiný platný 

doklad, který je nahrazuje
b) akcionář – právnická osoba:
•	 originál nebo úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního 

rejstříku, ne staršího než 3 (tři) měsíce, který uvádí stav akcionáře - 
právnické osoby platný v době konání valné hromady; a

•	 její statutární orgán, členové statutárního orgánu, oprávnění 
jednat jménem Společnosti a přítomni na valné hromadě, před-
loží platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo jiný platný 
doklad, který je nahrazuje;

c) zmocněnec - fyzická osoba:
•	 originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ově-

řeným podpisem akcionáře, je-li tento fyzickou osobou nebo 
úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu, případně členy 
statutárního orgánu, oprávněných jednat jménem akcionáře, je-li 
akcionářem právnická osoba;

•	 platný občanský průkaz zmocněnce nebo cestovní pas nebo jiný 
platný doklad, který je nahrazuje; a

•	 pokud zastupuje akcionáře - právnickou osobu - i originál nebo 
úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku akci-
onáře, ne staršího než 3 (tři) měsíce, který uvádí stav akcionáře 
- právnické osoby platný v době konání valné hromady.

d) zmocněnec - právnická osoba - zastoupena svým statutárním or-
gánem:
•	 originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ově-

řeným podpisem akcionáře, je-li tento fyzickou osobou nebo 
úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu, případně členy 
statutárního orgánu, oprávněných jednat jménem akcionáře, je-li 
akcionářem právnická osoba;

•	 originál nebo úředně ověřenou fotokopii výpisu z jejího obchod-
ního rejstříku, ne staršího než 3 (tři) měsíce, který uvádí stav zmoc-
něnce - právnické osoby platným v době konání valné hromady;

•	 platný občanský průkaz statutárního zástupce zmocněnce nebo 
cestovní pas nebo jiný platný doklad, který je nahrazuje; a

•	 pokud zastupuje akcionáře - právnickou osobu - i originál nebo 
úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku akci-
onáře, ne staršího než 3 (tři) měsíce, který uvádí stav akcionáře 

- právnické osoby platný v době konání valné hromady.

Oficiálním jednacím jazykem valné hromady je slovenština. Akcionář 
je povinen zajistit si překlad do cizího jazyka a to na své náklady.

Valná hromada rozhoduje o všech otázkách dvoutřetinovou větši-
nou hlasů přítomných akcionářů, kromě případů, kdy obecně závaz-
né právní předpisy nebo stanovy vyžadují vyšší počet hlasů akcio-
nářů (více).

Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každá 
akcie o jmenovité hodnotě 0,033194 EUR představuje jeden hlas.

O průběhu valné hromady musí být vyhotoven zápis.

Do působnosti valné hromady patří:
a) změna stanov Společnosti,
b) rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o pověření 

představenstva zvýšit základní jmění podle ustanovení § 210 Ob-
chodního zákoníku a vydání dluhopisů,

c) volba a odvolání členů představenstva, včetně určení předse-
dy představenstva, pokud nerozhodne o volbě/odvolání členů 
představenstva, včetně určení předsedy představenstva dozorčí 
rada ve smyslu stanov,

d) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí 
rady volených a odvolávaných podle ustanovení § 200 Obchod-
ního zákoníku zaměstnanci Společnosti,

e) schválení řádné a mimořádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdě-
lení zisku nebo úhradě ztrát a určení tantiém,

f) rozhodnutí o přeměně podoby cenných papírů vydaných jako 
listinné cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak, 
pokud to obecně závazné právní předpisy umožňují,

g) rozhodnutí o zrušení Společnosti a o změně právní formy,
h) rozhodnutí o skončení obchodování s akciemi Společnosti na 

burze a rozhodnutí o tom, že Společnost přestává být veřejnou 
akciovou společností,

i) schválení směrnic pro odměny členů orgánů Společnosti
j) rozhodování o schválení smlouvy o převodu podniku nebo smlou-

vy o převodu části podniku,
k) rozhodnutí o přeměně formy akcií Společnosti vydaných jako 

akcie na jméno na akcie na doručitele a naopak,
l) rozhodnutí o rozdělení akcií Společnosti na akcie s nižší jmenovitou 

hodnotou,
m) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahr-

nují do působnosti valné hromady nebo které si valná hromada 
usnesením vyhradí do své působnosti.

Ostatní ustanovení o průběhu a organizaci zasedání valné hromady, 
jejích činností a ostatní záležitosti jsou uvedeny v příslušných ustano-
veních Obchodního zákoníku nebo stanovách Společnosti.
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The shareholder may exercise its rights at the General Meeting either in 
person or through a proxy authorized under a written power of attor-
ney. A shareholder’s proxy authorized under a power of attorney may 
not be a member of the Supervisory Board of the Company.

During registration for the General Meeting the shareholders shall pres-
ent the documents listed further below in order to allow for verification 
of their right to participate in the General Meeting:

I.

Original or officially authenticated copy from the extract of the share-
holder’s account led by the member of the Central Securities Deposi-
tory in the Slovak Republic or by the member of foreign central de-
pository, which has proprietor’s account led in the Central Securities 
Depository in the Slovak Republic, made out on the determining date in 
accordance with the Articles of Association.

and

II.

a) if the shareholder is an individual:
•	 a valid ID Card or a valid passport or another document replacing 

the above documents;
b) if the shareholder is a legal entity:
•	 an original or an officially verified copy of the Excerpt from the 

Commercial Register not older than 3 (three) months, stating the 
situation of a shareholder - the legal entity valid at the time of the 
General Meeting, and

•	 its statutory body; members of the statutory body authorized to 
act in the name of the Company who are attending the General 
Meeting shall submit a valid ID Card or a valid passport or another 
document replacing the above documents;

c) a proxy – an individual:
•	 an original or an officially verified copy of the power of attorney 

with an officially verified signature of a shareholder, if he/she is 
an individual, or with an officially verified signature of statutory 
body or members of a statutory body authorized to act on behalf 
of the shareholder if it is a legal entity;

•	 a valid ID Card or a valid passport or another document replacing 
the above documents; and

•	 if the proxy represents a shareholder – a legal entity – also an 
original or an officially verified copy of the Excerpt from the 
Commercial Register in respect of the shareholder not older than 
three (3) months, stating the situation of a shareholder - the legal 
entity valid at the time of the General Meeting.

d) a proxy – a legal entity – represented by its statutory body:
•	 an original or an officially verified copy of the power of attorney 

with an officially verified signature of a shareholder, if he/she is 
an individual, or with an officially verified signature of statutory 
body or members of a statutory body authorized to act on behalf 
of the shareholder if it is a legal entity;

•	 an original or an officially verified copy of the Excerpt from the 
Commercial Register not older than three (3) months, stating the 
situation of a shareholder - the legal entity valid at the time of the 
General Meeting,

•	 a valid ID Card or a valid passport or another document replac-
ing the above documents of the statutory representative of the 
proxy; and

•	 if the proxy represents a shareholder – a legal entity – also an 
original or an officially verified copy of the Excerpt from the 
Commercial Register not older than three (3) months, stating the 

situation of a shareholder - the legal entity valid at the time of the 
General Meeting.

The official language of the General Meeting is the Slovak. If a share-
holder needs a translation into a foreign language, it must be provided 
by the shareholder at the shareholder’s costs.

The General Meeting decide about all questions by two-thirds vote ma-
jority of present shareholders, except cases, when the generally bind-
ing legal acts require higher number of votes of shareholders (more).

The number of a shareholder’s votes shall depend on the nominal value 
of shares held by such shareholder. Each share with a nominal value of 
0.033194 EUR shall represent one vote.

Minutes must be taken from every General Meeting in respect of its 
course.

The following issues shall be entrusted in the scope of competence of 
the General Meeting:
a) amendments to the Articles of Association of the Company,
b) deciding on increase and decrease in the registered capital, on au-

thorization of the Board of Directors to increase the registered capital 
pursuant to Section 210 of the Commercial Code and to issue bond

c) selection and recalling of members of the Board of Directors, includ-
ing appointment of the Chairman of the Board of Directors, provid-
ed that the Supervisory Board does not decide on election/recalling 
of members of the Board of Directors, including appointment of the 
Chairman of the Board of Directors pursuant to Article of Associa-
tons, 

d) election and recalling of members of the Supervisory Board, except 
for the members of the Supervisory Board elected and recalled pur-
suant to Section 200 of the Commercial Code by employees of the 
Company, 

e) approval of the Annual and Extraordinary Financial Statements, de-
ciding on distribution of profit or payment for losses and determin-
ing the royalties, 

f) deciding on transformation of the nature of securities issued as certifi-
cated securities into book-entry securities and vice-versa, if allowed 
by the generally binding legal regulations, 

g) deciding on winding-up of the Company and on a change in its legal 
form, 

h) deciding on termination of registration of the Company’s shares for 
trading at the Stock Exchange and deciding on Company’s ceasing 
to exist as a public joint-stock company, 

i) approval of directives applicable to remuneration of members of the 
Company’s bodies, 

j) deciding on approval of an Agreement on transfer of the enterprise or 
Agreement on transfer of a part of the enterprise, 

k) deciding on change of type of the Company’s shares issued as regis-
tered shares to bearer shares and vice-versa; 

l) deciding on division (split off) of the Company’s shares into shares 
with lower nominal value; 

m) deciding on further questions that the law or the Articles of Associa-
tions put under the scope of competence of the General Meeting 
or that the General Meeting acquires into its scope of competence 
by its resolution.

Other provisions of the course and organization of the meetings of the 
shareholders meeting, its activities and the other issues are part of the 
appropriate provisions of the Commercial Code and Articles of Asso-
ciations of the Company.
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11. Informace o složení a činnosti orgánů společnosti a jejich výborů.

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na 
výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské 
činnosti Společnosti. Dozorčí rada má 5 (pět) členů. Členové dozorčí 
rady se volí na dobu 5 (pět) let.

Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. 

Vždy musí být dodržena zásada, že 3 (tři) členové dozorčí rady 
budou navrhováni společností Asseco Poland, S.A., se sídlem v 
Rzeszów, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Polská republika, zapsa-
ná v registru podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Rzeszów, XII Obchodní oddělení Národního 
soudního rejstříku pod tzv. KRS číslem 0000104838 a 1 (jeden) člen 
dozorčí rady bude ve smyslu platných právních předpisů zvolen za-
městnanci.

Mezi kompetence a povinnosti dozorčí rady patří:
•	 přezkoumání řádné a mimořádné účetní závěrky Společnosti,
•	 přezkoumání a zhodnocení jak zpráv představenstva o činnosti 

a stavu Společnosti a jí ovládaných společností, tak návrhů před-
stavenstva na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty,

•	 schvalování ročního finančního rozpočtu Společnosti,
•	 předložení písemné zprávy o výsledcích výše uvedených pře-

zkoumání na zasedání valné hromady,
•	 schvalování pravidel odměňování členů představenstva Společ-

nosti,
•	 svolávání valných hromad Společnosti za podmínek stanovených 

obchodním zákoníkem a stanovami Společnosti,
•	 další záležitosti, které dozorčí radě svěřují právní předpisy nebo 

další ustanovení stanov Společnosti,
•	 volba a odvolání členů představenstva, včetně určení předsedy 

představenstva 
•	 udělování souhlasu s udělením prokury představenstvem Spo-

lečnosti,
•	 souhlas s čerpáním/poskytováním půjček a úvěrů Společností, 

jejichž hodnota přesahuje hodnotu základního kapitálu v jedné 
transakci nebo v celé sérii spojených transakcí, případně odpo-
vídající hodnotu této částky v jiných měnách, které nebyly zo-
hledněny ve finančním rozpočtu Společnosti nebo odsouhlaseny 
usnesením valné hromady nebo dozorčí rady,

•	 souhlas s prodejem a koupí nemovitosti Společností, včetně 
spoluvlastnických podílů na nemovitostech bez ohledu na hod-
notu nabývaného nebo převáděného práva k nemovitosti, které 
nebyly zohledněny ve finančním rozpočtu Společnosti.

•	 udělování souhlasu s vynaložením nákladů, včetně investičních 
nákladů Společnosti v hodnotě nad desetinásobek základního 
kapitálu v jedné transakci nebo v sérii spojených transakcí, pří-
padně odpovídající hodnotu této částky v jiných měnách, které 
nebyly zohledněny ve finančním rozpočtu Společnosti,

•	 poskytování jakýchkoliv záruk, zabezpečení, jakýchkoliv podroz-
vahových závazků, přijímání závazků na náhradu škod, které 
nebyly zohledněny ve finančním rozpočtu Společnosti,

•	 udělování souhlasu se založením nebo zřízením věcného břeme-
ne kterékoliv části nemovitého majetku Společnosti, který nebyl 
uveden ve finančním rozpočtu Společnosti,

•	 souhlas s koupí nebo jakýmkoli nabytím obchodních podílů akcií 
jiných společností se vstupem Společnosti do jiných obchodních 
společností, sdružení právnických osob, nadací nebo jiných in-
vestičních fondů

•	 souhlas s prodejem aktiv Společnosti, jejichž hodnota přesahuje 
10% (deset procent) účetní hodnoty aktiv Společnosti na základě 
poslední účetní závěrky ověřené nezávislým auditorem, jejichž 
prodej nebyl zohledněn ve finančním rozpočtu Společnosti,

•	 udělování souhlasu s uzavíráním smluv mezi Společností a členy 
představenstva Společnosti, dozorčí rady Společnosti, akcionáři 
Společnosti, případně závislými subjekty nebo subjekty kapitá-
lově nebo personálně spojenými s členy představenstva, s členy 
dozorčí rady nebo akcionáři,

•	 udělování souhlasu s nákupem a následným použitím konkrétní-
ho počtu vlastních akcií Společnosti v rámci celkového množství 
vlastních akcií, které je Společnost oprávněna nabýt na základě 

rozhodnutí valné hromady Společnosti

Ostatní ustanovení o průběhu a organizaci zasedání dozorčí rady, 
jejích činností a ostatní záležitosti jsou uvedeny v příslušných ustano-
veních Obchodního zákoníku nebo stanovách Společnosti.

Složení dozorčí rady Asseco Central Europe, a. s. bylo ke dni 31. pro-
since 2015 následující:

Jméno a příjmení Funkce Období

Adam Tadeusz Góral Předseda 1.1.2015-31.12.2015

Andrej Košári Místopředseda 1.1.2015-31.12.2015

Ján Handlovský
Člen (zástupce 
zaměstnanců)  

1.1.2015-31.12.2015

Marek Paweł Panek Člen 1.1.2015-31.12.2015

Przemysław Sęczkowski Člen 1.1.2015-31.12.2015

Složení dozorčí rady Asseco Central Europe, a. s. bylo ke dni 19. 
února 2016 následující:

Jméno a příjmení Funkce Období

Adam Tadeusz Góral Předseda 1. 1. 2016 - trvá

Andrej Košári Místopředseda 1. 1. 2016 - trvá

Ján Handlovský
Člen (zástupce 
zaměstnanců)  

1. 1. 2016 - trvá

Marek Paweł Panek Člen 1. 1. 2016 - trvá

Przemysław Sęczkowski Člen 1. 1. 2016 - trvá
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11. Compositions, last year changes in the compositions, and op-
erations of the issuer’s management, supervisory and administrative 
bodies and their committees.

THE SUPERVISORY BOARD

The Supervisory Board is the inspection body of the Company which 
supervises how the Board of Directors exercises its range of powers 
and how the business activity of the Company is conducted. The Su-
pervisory Board shall have 5 (five) members. The term of office of the 
members of the Supervisory Board shall be five (5) years.

Members of the Supervisory Board shall be elected and recalled by the 
General Meeting.

The principle shall apply at all times that 3 (three) members of the Su-
pervisory Board shall be nominated by Asseco Poland, S.A., with its reg-
istered office in Rzeszów, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, the Republic 
of Poland, registered in the Register of Entrepreneurs of the National 
Court Register held by the District Court in Rzeszów, XII Commercial Di-
vision of the National Court Register under the KRS number 0000104838 
and 1 (one) member of the Supervisory Board shall be nominated and 
elected by employees pursuant to valid legal regulations.

The range of powers and duties of the Supervisory Board shall include, 
in particular, without limitation:
•	 review of the Annual and Extraordinary Financial Statements of the 

Company;
•	 review and evaluation of the Reports of the Board of Directors on the 

activity and position of the Company and the companies controlled 
by it, as well as review and evaluation of proposals of the Board of 
Directors for distribution of profit and/or covering of losses; 

•	 approval of annual budget of the Company; 
•	 submission of a written report on results of the aforementioned re-

views at the General Meeting; 
•	 approval of rules for remuneration of members of the Board of Di-

rectors of the Company; 
•	 convocation of General Meetings of the Company in compliance 

with the conditions set forth by the Commercial Code and these Ar-
ticles of Association; 

•	 other issues entrusted to the competence of the Supervisory Board 
by legal regulations and/or other provisions of these Articles of As-
sociation; 

•	 election and recalling of members of the Board of Directors, includ-
ing appointment of the Chairman of the Board of Directors; 

•	 granting approval with procuration granted by the Board of Direc-
tors of the Company; 

•	 approval for the Company to take/provide loans and credits, the 
value of which exceeds the value of the registered capital in one 
transaction or in whole series of connected transactions or, as the 
case may be, a corresponding value of this amount in other curren-
cies, which have not been taken into account in the financial budget 
of the Company, or which have not been approved by a resolution 
of the General Meeting or of the Supervisory Board; 

•	 approval of a sale and purchase of real estate property by the Com-
pany, including coownership interests in the real estate property 
regardless of the value of the title to the real estate property to be 
acquired or transferred, which have not been taken into account in 
the financial budget of the Company; 

•	 granting approval with disposition of costs, including investment 
costs of the Company, in the amount exceeding ten times the value 

of the registered capital in one transaction or in a series of connect-
ed transactions or, as the case may be, the corresponding value of 
this amount in other currencies, which have not been taken into ac-
count in the financial budget of the Company; 

•	 provision of any guarantees, security interests, any out-of-balance 
sheet obligations, acceptance of liability for damage which have not 
been taken into account in the financial budget of the Company; 

•	 granting approval with establishment or creation of an easement on 
any part of the real estate property of the Company, which has not 
been listed in the financial budget of the Company, 

•	 approval of a purchase or any other acquisition of ownership inter-
ests of other companies, shares, with entrance of the Company into 
other business companies, associations of legal entities, foundations 
or other investment funds; 

•	 approval of sale of assets of the Company, the value of which ex-
ceeds 10% (ten percent) of the book value of the assets of the Com-
pany based on the last financial statements verified by an indepen-
dent auditor, the sale of which has not been taken into account in the 
financial budget of the Company; 

•	 granting approval with entering into agreements between the 
Company and members of the Board of Directors of the Company, 
the Supervisory Board of the Company, shareholders of the Compa-
ny or, as the case may be, Dependent Entities or entities connected 
through capital or personally with members of the Board of Direc-
tors, members of the Supervisory Board or shareholders; 

•	 granting approval with the acquisition and subsequent use of a spe-
cific amount of treasury shares within the total amount of treasury 
shares that the Company is entitled to acquire based on the prior 
decision of the General Meeting.

Other provisions of the course and organization of the meetings of the 
supervisory board, its activities and the other issues are part of the ap-
propriate provisions of the Commercial Code and Articles of Associa-
tions of the Company.

There were following members of the Supervisory Board of Asseco 
Central Europe, a. s. as at 31 December 2015:

Name and Surname Position Period

Adam Tadeusz Góral Chairman 1.1.2015-31.12.2015

Andrej Košári Vice-Chairman 1.1.2015-31.12.2015

Ján Handlovský
Member (elected 

by employees)
1.1.2015-31.12.2015

Marek Paweł Panek Member 1.1.2015-31.12.2015

Przemysław Sęczkowski Member 1.1.2015-31.12.2015

There were following members of the Supervisory Board of Asseco 
Central Europe, a. s. as at 19 February 2016:

Name and Surname Position Period

Adam Tadeusz Góral Chairman 1.1.2016-present

Andrej Košári Vice-Chairman 1.1.2016-present

Ján Handlovský
Member (elected 

by employees)
1.1.2016-present

Marek Paweł Panek Member 1.1.2016-present

Przemysław Sęczkowski Member 1.1.2016-present
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PŘEDSTAVENSTVO

Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, který řídí veš-
kerou činnost Společnosti, jedná jejím jménem a zastupuje ji při 
právních úkonech. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech 
Společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy 
nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hroma-
dy nebo dozorčí rady.

Rozhodnutí představenstva je přijato, pokud pro něj hlasovala nad-
poloviční většina přítomných.

Představenstvo zejména, ale ne výlučně:
a) zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné 

hromadě ke schválení řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku 
a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztrát,

b) jednou ročně spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá valné 
hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu 
jejího majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpra-
cované podle zvláštního předpisu,

c) předkládá dozorčí radě jednou ročně informace o zásadních zá-
měrech obchodního vedení Společnosti na budoucí období, 
jakož i o předpokládaném vývoji stavu majetku, financí a výnosů 
Společnosti,

d) na žádost ve lhůtě stanovené dozorčí radou jí předkládá písem-
nou zprávu o stavu podnikatelské činnosti a o majetku Společ-
nosti ve srovnání s předpokládaným vývojem,

e) neprodleně informuje dozorčí radu o všech skutečnostech, které 
mohou podstatně ovlivnit vývoj podnikatelské činnosti a stav ma-
jetku Společnosti, zejména její likviditu

f) na vyžádání dozorčí rady se účastní zasedání dozorčí rady a 
podává jejím členům v požadovaném rozsahu doplňující infor-
mace k předloženým písemným zprávám

g) neprodleně svolá mimořádnou valnou hromadu pokud zjistí, že 
ztráta Společnosti přesáhla hodnotu jedné třetiny základního ka-
pitálu nebo to lze předpokládat a předloží valné hromadě návrhy 
opatření; o těchto skutečnostech bez odkladu uvědomí i dozorčí 
radu,

h) je povinné vykonávat svou působnost s odbornou péčí a v sou-
ladu se zájmy Společnosti a všech jejích akcionářů. Zejména je 
povinné pořídit si a při rozhodování zohledňovat všechny do-
stupné informace, týkající se předmětu rozhodnutí, zachovávat 
obchodní tajemství a mlčenlivost o důvěrných informacích a sku-
tečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společ-
nosti způsobit škodu nebo ohrozit její zájmy nebo její akcionáře. 
Povinnost mlčenlivosti platí i po skončení výkonu funkce člena 
představenstva, a to až do doby, dokud se tyto informace nesta-
nou obecně známými,

i) zajišťuje zveřejňování údajů z účetních závěrek ověřených audi-
torem podle zákona o účetnictví na náklady Společnosti jejich 
zveřejněním v Obchodním věstníku,

j) předkládá všechny zákonem předepsané dokumenty do sbírky 
listin vedené příslušným obchodním rejstříkem a podává návrhy 
na zápis/změnu zápisu všech údajů, které se zapisují do obchod-
ního rejstříku, a to do 30 (třicet) dnů od jejich vzniku,

k) po předchozím souhlasu dozorčí rady schvaluje zásady založení 
nové společnosti s majetkovou účastí Společnosti nebo získání 
majetkové účasti na existující společnosti, jakož i zřízení organi-
zační složky v SR nebo v zahraničí,

l) dodržuje ustanovení příslušných obecně závazných právních 
předpisů, stanov Společnosti a rozhodnutí jejích orgánů,

m) zpracovává finanční rozpočet Společnosti, který předloží ke 
schválení dozorčí radě a po schválení odpovídá za jeho plnění.

Ostatní ustanovení o průběhu a organizaci zasedání představenstva, 
jeho činností a ostatní záležitosti jsou uvedeny v příslušných ustano-
veních Obchodního zákoníku nebo stanovách Společnosti.

Složení představenstva Asseco Central Europe, a. s. bylo ke dni 31. 
prosince 2015 následující:

Jméno a příjmení Funkce Období

Jozef Klein Předseda 1.1.2015-31.12.2015

Marek Grác Místopředseda 1.1.2015-31.12.2015

David Stoppani Člen 1.1.2015-31.12.2015

Branislav Tkáčik Člen 10.2.2015-31.12.2015

Dozorčí rada Společnosti zvolila Branislava Tkačika do funkce člena 
představenstva Společnosti na hlasování mimo zasedání dozorčí 
rady Společnosti dne 27. ledna 2015 v souladu s článkem 33.3 stavů 
Společnosti, s odkazem na hlasování per rollam. Usnesení vstoupilo 
v platnost 10. února 2015.

Složení představenstva Asseco Central Europe, a. s. bylo ke dni 19. 
února 2016 následující:

Jméno a příjmení Funkce Období

Jozef Klein Předseda 1. 1. 2016 – trvá

Marek Grác Místopředseda 1. 1. 2016 – trvá

David Stoppani Člen 1. 1. 2016 – trvá

Branislav Tkáčik Člen 1. 1. 2016 – trvá

PROKURY 

Podle článku 14 slovenského obchodního zákoníku (Sbírka zákonů 
č. 513/1991), představenstvo Asseco Central Europe, a. s. podle jeho 
usnesení rozhodlo o udělení prokur těmto osobám:

Martin Smutný 
Michal Navrátil

Podle článku 34.2. a), dozorčí rada společnosti Asseco Central 
Europe, a. s. svým usnesením schválila prokuru udělenou předsta-
venstvem společnosti.

Prokurista jedná jménem společnosti samostatně, a když podepisu-
je dokumenty, musí obsahovat obchodní jméno společnosti, jeho 
jméno a v dodatku informaci o prokuře, a jeho podpis.



133

CONTENT

THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the statutory body of the Company which 
manages all the activity of the Company, acts on its behalf and repre-
sents it in legal acts. The Board of Directors decides all matters of the 
Company unless they fall within the powers of the General Meeting or 
the Supervisory Board pursuant to legal regulations or these Articles of 
Association.

The Board of Directors adopts a decision by majority of all votes of its 
present members.

The Board of Directors shall in particular, without limitation, to:
a) ensure proper management of the Company’s accounting and 

submit to the General Meeting for approval the Company’s annual 
or extraordinary financial statements and a proposal for distribution 
of profit or covering of the Company’s losses,

b) together with the annual financial statements, submit to the General 
Meeting once a year a report on the business activities of the Com-
pany and the state of its assets and liabilities; this report shall form 
an integral part of the annual report prepared according to special 
regulations, 

c) submit to the Supervisory Board once a year information on funda-
mental intentions of the business management of the Company for 
the future period as well as the expected development of the state 
of assets and liabilities, finances and proceeds of the Company, 

d) upon request and within the term determined by the Supervisory 
Board submit a written report on the state of the business activity 
and assets and liabilities of the Company as compared with the ex-
pected development, 

e) inform the Supervisory Board without undue delay about all facts 
which may substantially influence the development of the business 
activity and the state of assets and liabilities of the Company, in par-
ticular its liquidity, 

f) upon request of the Supervisory Board, participate in meetings of the 
Supervisory Board and give its members additional information in 
the requested scope about submitted written reports, 

g) convene an extraordinary General Meeting without undue delay if 
it finds out that the Company’s loss has exceeded one third of its 
registered capital or if this can be expected, and submit to the Gen-
eral Meeting proposals for measures; the Board of Directors shall 
also inform the Supervisory Board without undue delay about these 
facts, 

h) exercise its range of powers with due diligence and in accordance 
with interests of the Company and all its shareholders. In particular, 
it shall obtain and take into account all accessible information con-
cerning the subject matter of decision-making, not to disclose busi-
ness secret and confidential information and facts to third parties, if 
such disclosure might be detrimental to the Company or threaten 
interests of the Company and its shareholders. The obligation to 
keep confidential shall apply also after the expiration of the term of 
office of a member of the Board of Directors until such information 
becomes generally known, 

i) ensure publication of data from financial statements verified by an au-
ditor in accordance with Act on Accounting at the cost of the Com-
pany by publishing them in Commercial Bulletin, 

j) submit all documents prescribed by law to the collection of deeds 
maintained by the relevant Commercial Register and submit mo-
tions for entry/change of entry of all data to be registered with the 
Commercial Register, and that within 30 days as of their occurrence, 

k) with a prior consent of the Supervisory Board adopt principles for 
founding of a new company with an interest of the Company or ac-
quisition of an interest in an existing company, as well as establish-
ment of its branch office in the Slovak Republic or abroad, 

l) observe provisions of relevant generally binding legal regulations, 
Articles of Association of the Company and decisions of its bodies; 

m) executes budget of the Company, submits it for the approval of the 
Board of Directors and after obtaining of an approval is responsible 
for its fulfillment.

Other provisions of the course and organization of the meetings of the 
board of directors, its activities and the other issues are part of the ap-
propriate provisions of the Commercial Code and Articles of Associa-
tions of the Company.

There were following members of the Board of Directors of Asseco 
Central Europe, a. s. as at 31 December 2015:

Name and Surname Position Period

Jozef Klein Chairman 1.1.2015-31.12.2015

Marek Grác Vice-Chairman 1.1.2015-31.12.2015

David Stoppani Member 1.1.2015-31.12.2015

Branislav Tkáčik Member 10.2.2015-31.12.2015

The Supervisory Board of the Company appointed Mr. Branislav Tkáčik 
as the Member of the Board of Directors. The voting took place on 27 
January 2015 in accordance with Article 33.3 of the Statuses of the Com-
pany, referring to voting per rollam. Appointment came into effect on 
10 February 2015.

There were following members of the Board of Directors of Asseco 
Central Europe, a. s.

Name and Surname Position Period

Jozef Klein Chairman 1.1.2016-present

Marek Grác Vice-Chairman 1.1.2016-present

David Stoppani Member 1.1.2016-present

Branislav Tkáčik Member 1.1.2016-present

PROCURATION

According to Article 14 of Slovak Commercial Code (Journal of Laws No. 
513/1991) the Board of Directors of Asseco Central Europe, a. s. pursuant 
its resolutions decided on granting procuration to following persons:

Martin Smutný
Michal Navrátil

According to Article of 34.2. a) the Supervisory Board of Asseco Central 
Europe, a. s. by its resolution has approved procuration granted by the 
Board of Directors of the Company. 

Procurist acts on behalf of Company on its own, and when he signs 
the documents he shall state the commercial name of the Company, 
his name and in an addendum indicate his procuration, and attach his 
signature.
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Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy  
s účtovnou závierkou v zmysle zákona  
č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5
Akcionárom spoločnosti Asseco Central Europe, a.s.:

I. Overili sme individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Asseco Central 
Europe, a.s. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2015, uvedenú vo výročnej 
správe Spoločnosti. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 19. februára 
2015 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

„ Správa nezávislého audítora

Akcionárom spoločnosti Asseco Central Europe, a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Asseco 
Central Europe, a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje výkaz o finančnej pozícii k 31. 
decembru 2015 a výkazy ziskov a strát, komplexných ziskov a strát, zmien vlastného 
imania a peňažných tokov za rok končiaci k uvedenému dátumu a prehľad význam-
ných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto individuálnej úč-
tovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného výkazníctva prijatými v EÚ a za interné kontroly, ktoré šta-
tutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie individuálnej účtovnej závierky, 
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto individuálnu účtovnú závierku na 
základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítor-
skými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, 
naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že individuálna 
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o 
sumách a údajoch vykázaných v individuálnej účtovnej závierke. Zvolené postupy 
závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v indi-
viduálnej účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní 
tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie indi-
viduálnej účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, 
aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za 
účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej 
zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a 
primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnote-
nie celkovej prezentácie individuálnej účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a 
primeraný základ pre náš názor. 

Názor

Podľa nášho názoru individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia a 
peňažných tokov za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného výkazníctva prijatými v EÚ. 

19. februára 2016 
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  Ing. Peter Potoček 
Licencia SKAU č. 257  Licencia UDVA č. 992 “

II. Overili sme konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti Asseco Central 
Europe, a.s. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2015, uvedenú vo výročnej 
správe Spoločnosti. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 19. februára 
2015 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

„ Správa nezávislého audítora

Akcionárom spoločnosti Asseco Central Europe, a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti 
Asseco Central Europe, a.s. („Spoločnosť“) a jej dcérskych spoločností („Skupina“), 
ktorá obsahuje konsolidovaný výkaz o finančnej pozícii k 31. decembru 2015 a kon-
solidované výkazy ziskov a strát, komplexných ziskov a strát, zmien vlastného imania 
a peňažných tokov za rok končiaci k uvedenému dátumu a prehľad významných 
účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto konsolidovanej 
účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade s Medzinárod-
nými štandardmi finančného výkazníctva prijatými v EÚ a za interné kontroly, ktoré 
štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej zá-
vierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú závierku 
na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítor-
skými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, 
naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že konsolidova-
ná účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o 
sumách a údajoch vykázaných v konsolidovanej účtovnej závierke. Zvolené po-
stupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v 
konsolidovanej účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posu-
dzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostave-
nie konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný 
obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie 
však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit 
ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných 
metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vy-
hodnotenie celkovej prezentácie konsolidovanej účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a 
primeraný základ pre náš názor. 

Názor

Podľa nášho názoru konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný 
obraz finančnej situácie Skupiny k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia a 
peňažných tokov za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného výkazníctva prijatými v EÚ.

19. februára 2016 
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  Ing. Peter Potoček 
Licencia SKAU č. 257  Licencia UDVA č. 992 “

III. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou individuálnou 
a konsolidovanou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej 
správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je 
vydať na základe nášho overenia názor o súlade výročnej správy s účtov-
nou závierkou. 

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandard-
mi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie 
tak, aby získal primeranú istotu, že účtovné informácie uvedené vo výroč-
nej správe, ktoré sú získané z účtovnej závierky, sú vo všetkých význam-
ných súvislostiach v súlade s touto účtovnou závierkou. Informácie uvede-
né vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej 
závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné infor-
mácie získané z uvedenej účtovnej závierky a účtovných kníh Spoločnosti 
sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje 
primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora. 

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe 
vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spo-
ločnosti k 31. decembru 2015, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 
431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

21. marca 2016 
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. Ing. Peter Potoček 
Licencia SKAU č. 257  Licencia UDVA č. 992
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Appendix to the Auditor’s Report
on the consistency of annual report  
with audited financial statements in accordance 
with Act No. 540/2007 Z.z. § 23 par. 5
To the Shareholders of Asseco Central Europe, a.s.:

I. We have audited the separate financial statements of Asseco Central 
Europe, a.s. (“the Company”) as at 31 December 2015 presented in the 
annual report. We issued the following audit report dated 19 February 2016 
on the financial statements:

“Independent Auditors’ Report

To the Shareholders of Asseco Central Europe, a.s.:

We have audited the accompanying separate financial statements of Asseco Cen-
tral Europe, a.s.  (‘the Company’), which comprise the statement of financial position 
as at 31 December 2015, the profit and loss account, statement of comprehensive 
income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year 
then ended, and a summary of significant accounting policies and other explana-
tory information. 

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these sepa-
rate financial statements in accordance with International Financial Reporting Stan-
dards as adopted by the EU, and for such internal control as management deter-
mines is necessary to enable the preparation of separate financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these separate financial statements 
based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Stan-
dards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical require-
ments and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about wheth-
er the separate financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the 
amounts and disclosures in the separate financial statements. The procedures se-
lected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks of 
material misstatement of the separate financial statements, whether due to fraud 
or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control 
relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the separate financial 
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circum-
stances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 
the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by 
management, as well as evaluating the overall presentation of the separate financial 
statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate 
to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the separate financial statements give a true and fair view of the 
financial position of the Company as at 31 December 2015, and its financial perfor-
mance and cash flows for the year then ended in accordance with International 
Financial Reporting Standards as adopted by the EU.

19 February 2016 
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  Ing. Peter Potoček 
SKAU Licence No. 257  UDVA Licence No.992”

II. We have audited the consolidated financial statements of Asseco Cen-
tral Europe, a.s. (“the Company”) as at 31 December 2015 presented in the 
annual report. We issued the following audit report dated 19 February 2016 
on the financial statements:

“Independent Auditors’ Report

To the Shareholders of Asseco Central Europe, a.s.:

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Asseco 
Central Europe, a.s., and its subsidiaries (‘the Group’), which comprise the con-
solidated statement of financial position as at 31 December 2015, the consolidated 
profit and loss account, consolidated statement of comprehensive income, consoli-
dated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for 
the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other 
explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these con-
solidated financial statements in accordance with International Financial Report-
ing Standards as adopted by the EU, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial state-
ments that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial state-
ments based on our audit. We conducted our audit in accordance with Interna-
tional Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the 
amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures 
selected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks 
of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to 
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal con-
trol relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the consolidated 
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effective-
ness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropri-
ateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting esti-
mates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the 
consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate 
to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the 
financial position of the Group as at 31 December 2015, and its financial performance 
and cash flows for the year then ended in accordance with International Financial 
Reporting Standards as adopted by the EU.

19 February 2016 
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  Ing. Peter Potoček 
SKAU Licence No. 257  UDVA Licence No.992”

III. We have also audited the consistency of the annual report with the above-
mentioned financial statements. The management of the Company is re-
sponsible for the accuracy of preparation of the annual report. Our respon-
sibility is to express an opinion on the consistency of the annual report with 
the financial statements, based on our audit. 

We conducted our audit in accordance with International Standards on 
Auditing. Those standards require that we plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance as to whether the accounting information 
presented in the annual report and derived from the financial statements is 
consistent, in all material respects, with the financial statements. We have 
checked that the information presented in the annual report is consistent 
with that contained in the audited financial statements as at 31 December 
2015. We have not audited information that has not been derived from au-
dited financial statements or Company accounting records. We believe 
that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, the accounting information presented in the annual 
report is consistent, in all material respects, with the financial statements of 
the Company as at 31 December 2015 in and are in accordance with the Act 
on Accounting No 431/2002 Z.z., as amended by later legislation.  

21 March 2016 
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. Ing. Peter Potoček  
SKAU Licence No. 257  UDVA Licence No.992
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