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Dear customers, dear readers and colleagues,

the year 2017 was the most fruitful year in the history of our company 
in terms of international and development activities. We had invested 
considerable effort, funds and human resources into opening 
new foreign markets. We have invested funds in startups and new 
products, and have made significant acquisitions, yet we have man-
aged to meet the economic outcomes plan. We have improved our 
position on the market. We have won awards for specific projects 
and people. I can even say that the expansion strategy into foreign 
markets will also be a strategy for the years to come, along with 
investment in research and innovation or closer cooperation with the 
industry to move our group to new achievements.

Thanks to its international structure and transnational operability, 
the Asseco Group offers customers the best solutions developed 
by the Group. Exactly such a project was the implementation of 
the Polish frontend solution Omni Channel Platform which offers 
a modern digital platform for the Czech bank Sberbank and the 
Orient Commercial Bank in Vietnam.

Due to parallel review of the adapted solution during the imple-
mentation of the projects, both the projects were very challenging 
and made more difficult in the Vietnamese Orient Commercial Bank 

by the environment of another culture. However, we consider this 
project in Vietnam to be an important experience and reference 
point within the framework of the Asseco Group for emerging 
markets. We also perceive the successful implementation of an in-
surance information system for the commercial insurance company 
Wapic in Nigeria in a similar manner, as it directly opens our door to 
other countries. We expect the implementation of a project for the 
insurance company Wapic in Ghana in 2018.

In addition to emerging foreign markets, we traditionally focus on 
mature markets such as Austria. In the capital of Austria, we are 
successfully implementing a project to deliver a city public lighting 
management solution that has prompted customers in Germany, 
Poland and the United Arab Emirates to inquire about our product 
SAMO. The quality of the product SAMO was also confirmed by the 
IT product award of the year 2017 in the category “Management 
Tools” in the prestigious competition run by Computerworld.

In 2017, we have also greatly strengthened our position in the Czech 
Republic, especially in the state and public administration where 
Asseco is an important supplier of architectures and solutions for 
citizens and state administration. We have successfully implemented 

Vážení zákazníci, milí čtenáři a kolegové,

rok 2017 byl pro naši společnost v její historii ohledem na mezi-
národní a rozvojové aktivity nejbohatším rokem. Investovali jsme 
nemalé úsilí, finanční prostředky a lidské zdroje do otevírání nových 
zahraničních trhů. Investovali jsme finanční prostředky do start-upů 
a nových produktů a uskutečnili jsme významné akvizice a přesto 
se nám podařilo splnit plán hospodářských výsledků. Upevnili jsme 
naši pozici na trhu. Získali jsme ocenění konkrétních projektů a lidí. 
Dokonce si dovolím konstatovat, že strategie expanze na zahraniční 
trhy bude i strategií na další roky a spolu s investicemi do výzkumu 
a inovací, či užší spolupráce s průmyslem posune naši skupinu k 
novým metám.

Skupina Asseco díky internacionální struktuře a mezinárodní ope-
rabilitě nabízí zákazníkům vždy ty nejlepší řešení vyvinuté v rámci 
skupiny. A právě takovým projektem byla implementace polského 
frontendového řešení Omni Channel Platform, které nabízí moderní 
digitální platformu, pro Českou banku Sberbank a Orient Commer-
cial Bank ve Vietnamu.

Oba projekty byly vzhledem k paralelnímu seznamování se s adap-
tovaným řešením během realizace projektu velmi náročné a ve 
vietnamské Orient Commercial Bank ztížené prostředím zákazníka 

z jiné kultury. Právě tento projekt ve Vietnamu však považujeme za 
důležitou zkušenost a referenci pro rozvíjející se trhy v rámci skupi-
ny Asseco. Podobně vnímáme i úspěšnou implementaci pojistného 
informačního systému pro komerční pojišťovnu Wapic v Nigérii, 
která nám přímo otevírá vstup do dalších zemí. V roce 2018 očeká-
váme implementaci projektu pro pojišťovnu Wapic v Ghaně.

Kromě rozvíjejících se zahraničních trhů se tradičně orientujeme i 
na vyspělé trhy jako například Rakousko. V hlavním městě Rakouska 
úspěšně implementujeme projekt na dodávku řešení pro správu 
veřejného osvětlení města, díky kterému o náš produkt SAMO 
projevili zájem zákazníci v Německu, Polsku a Spojených Arabských 
Emirátech. Kvalitu produktu SAMO potvrdilo i ocenění IT produkt 
roku 2017 v kategorii „Nástroje pro správu“ v prestižní soutěži vyhlá-
šené časopisem Computerworld.

V roce 2017 jsme výrazně posílili svou pozici v České republice, 
především ve státní a veřejné správě, kde je Asseco významným 
dodavatelem návrhů architektur a řešení pro občany a správu státu. 
Úspěšně jsme implementovali projekt provozu a rozvoje Informač-
ního systému veřejných rejstříků, kam patří i Obchodní rejstřík a 
spolu s Registrem právnických osob a Administrativním registrem 
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a project for the operation and development of the Public Registry 
Information System including the Companies Register together 
with the Registry of Legal Entities and the Administrative Registry of 
Economic Entities; our team also operates and develops all source 
registers containing information on iuristic persons.

We also succeeded to be granted a project to build a full-depart-
mental Information and Communication Interface for the Ministry of 
Labor and Social Affairs of the Czech Republic. We have continued 
to successfully deliver the IKR of the Czech Social Security Admin-
istration since 2013 which also includes ePortál ČSSZ. The quality 
of our solution has also enticed the Ministry of Labor and Social 
Affairs of the Czech Republic; the Ministry choose the product as 
a full-departmental solution in 2017, together with ePortál as their 
full-departmental portal. We have also completed the project to 
modify the Register of Rights and Obligations in the sense of the 
amendment to the Basic Registry Act.

A successful task in public administration in Slovakia was clearly the 
migration of the Data Warehouse to the Oracle database platform 
for the Financial Directorate of the Slovak Republic. The Directorate 
was also the customer for modules for the international exchange 
of information of a tax-related nature.

In the field of IT solutions in the healthcare sector, we have consoli-
dated our position of the leader. We cover a whole range of solu-
tions from those designed for national authorities such as eHealth 
for the National Health Information Center, information systems for 
health insurance companies, hospital medical information systems 
developed in Slovakia as well as in Hungary, to solutions for 
healthcare providers. We perceive our system DRG and its effective 
management to be one of the most successful healthcare solutions.

In the sphere of building savings, we have again confirmed our 
position in the Czech Republic market, among others, by the 
implementation of the Fluidum frontend solution in Wüstenrot in 
which we merged the requirements for digitization and specific 
business processes of building societies. An important event for us 
was also the signing of the contract with Modrá pyramida stavební 
spořitelna by which we undertook to redesign the Core system 
as well as the award to our solution for Českomoravská stavební 
spořitelna where the Core banking system became the winner of 
the IT project of the year in the Czech Republic.

By deciding to invest in the technology company CEIT, we confirmed 
that our group sees its future as being significantly tied to innovation 
and also plans to position itself in the field of industrial innovations 
and developments. CEIT is an innovation leader in the industry, fo-
cuses on automation of internal logistics, optimization of production 
and logistics processes, design and material engineering, as well 
as developing the digital enterprise or complex solutions for smart 
factories. By incorporation thereof into the Asseco Group, we get 
a new dimension and we can expand the synergy not only to our 
professional portfolio but also the territoires we cover.

In the past, of the Group has also been extended to include the 
Polish company Asseco Business Solutions  focusing on ERP solutions.

Our portfolio of healthcare solutions and products has been 
expanded over the past year by the acquisition of the company 
Prosoft - we became the new co-owners of the company together 
with Mediworx software solutions in January of last year.

Our investments are not only tied to the acquisition of new firms 
or start-ups, they also fuel the expansion of the Asseco Group to 
new markets. That’s why we created the International Business 

Development division. We have also signed, for example, the 
Memorandum of Understanding with the City of Hanoi for the 
implementation of the Smart Urban Lighting pilot project and the 
Memorandum of Understanding with Ho Chi Minh City to imple-
ment a mobile solution and a website for tourists. Apart from 
Vietnam, we also focus on creating further business opportunities 
in Belarus, Ukraine, Kazakhstan and Laos, but also on the African 
continent.

It can be said that the company works to implement projects and at 
the same time to create new opportunities in emerging and mature 
markets and our success is to make our customers successful too.

Part of our plans, the growth of the company but also the ap-
preciation of our work is the creation of Asseco International with 
headquarters in Bratislava. The resulting company Asseco Interna-
tional is a company that merges all of the assets and liabilities of the 
Asseco group apart from Asseco Poland and Formula Systems. This 
is a natural outcome of our efforts to consolidate and integrate the 
Group and thereby achieve synergies to strengthen its position on 
world markets.

Another act of appreciation of our work is the award of EY Entre-
preneur of the Year 2016 of the Slovak Republic. This award not only 
increased our reputation, but also brought new contacts for busi-
ness opportunities and relationships both in-country and abroad, 
and overall raised our brand and product awareness.

Dear friends,

let me finally thank all our customers and business partners for years 
of long standing loyalty and cooperation. We thank our new custom-
ers for their confidence and the fact that, thanks to them and their 
requirements, we create space for the development and creation of 
new solutions and products, and we can grow with them.

Thanks to all my colleagues for their tirelessness, their innovative 
approach and the amount of effort they have devoted to existing 
projects, the development of new products, as well as the creation 
of new opportunities for the company.

I’m excited that our joint efforts have resulted in successfully imple-
mented projects and gained a number of awards and that they 
bring results in the form of satisfied customers and shareholders. I 
also thank the shareholders for their co-ordination support at the 
strategic level.

I believe that even in 2018, a lot of interesting challenges, projects, 
new ideas and, in particular, satisfied customers are waiting for us 
to grow bigger and stronger.

Jozef Klein 
CEO and Chairman of the Board of Directors

ekonomických subjektů, náš tým zároveň provozuje a rozvíjí všech-
ny zdrojové registry obsahující informace o právnických osobách.

Podařilo se nám také získat projekt na vybudování celorezortního 
informačního a komunikačního rozhraní pro Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR. Nadále úspěšně od roku 2013 dodáváme IKR 
České správy sociálního zabezpečení, jehož součástí je i ePortál 
ČSSZ. Naše řešení přesvědčilo o své kvalitě i Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR, a v roce 2017 si ho vybrali jako celorezortní 
řešení a ePortál jako celorezortní portál. Dokončili jsme také projekt 
úprav Rejstříku Práv a povinností ve smyslu novely zákona o základ-
ních registrech.

Úspěšně zvládnutým úkolem ve veřejné správě na Slovensku byla 
jednoznačně migrace Datového skladu na databázovou platformu 
Oracle pro Finanční ředitelství SR. Bylo i zadavatelem na vybudo-
vání modulů v rámci mezinárodní výměny informací daňového 
charakteru.

V oblasti IT řešení v segmentu zdravotnictví jsme si upevnili pozici 
lídra. Pokrýváme celé spektrum řešení, od těch, které jsou určeny 
pro centrální orgány jako eHealth pro Národní centrum zdravotnic-
kých informací, přes informační systémy pro zdravotní pojišťovny, 
nemocniční zdravotní systémy vyvinuté na Slovensku, ale také v 
Maďarsku, až po řešení pro poskytovatele zdravotní péče. Jako 
jedno z nejúspěšnějších řešení pro zdravotnictví a jeho efektivní 
řízení vnímáme náš systém DRG.

V oblasti stavebního spoření jsme opět potvrdili svou pozici na 
českém trhu mimo jiné projektem implementace frontendového 
řešení Fluidum ve Wüstenrot, ve kterém jsme skloubili požadavky 
na digitalizaci a specifické byznys procesy stavebních spořitelen. 
Významnou událostí pro nás byl i podpis smlouvy s Modrou py-
ramidou stavební spořitelnou, kterou jsme se zavázali k přestavbě 
Core systému, tak i ocenění našeho řešení pro Českomoravskou 
stavební spořitelnu, kde se projekt Core banking systém stal vítě-
zem v soutěži IT projekt roku v České republice.

Rozhodnutím investovat do technologické společnosti CEIT jsme 
potvrdili, že naše skupina vnímá své budoucí působení význam-
ně spjaté s inovacemi a plánuje se pozicionovat v průmyslových 
inovacích a vývoji. CEIT je společnost, která je reálným lídrem v 
oblasti inovací pro průmysl, zabývá se automatizací interní logistiky, 
optimalizací výrobních a logistických procesů, konstrukčním a ma-
teriálovým inženýrstvím, ale i digitálním podnikem či komplexním 
řešením pro smart firmy. Začleněním do skupiny Asseco získáváme 
nový rozměr a synergií dokážeme rozšířit nejen naše odborné 
portfolio ale i teritoria.

V uplynulém období se součástí skupiny stala i polská společnost 
Asseco Business Solutions zaměřená na ERP řešení.

Naše portfolio řešení a produktů pro zdravotnictví jsme rozšířili v 
uplynulém roce připravovanou akvizicí společnosti Prosoft a spolu 
se společností Mediworx software solutions jsme se v lednu tohoto 
roku stali novými spoluvlastníky uvedené společnosti.

Naše investice nejsou navázány pouze na nákup nových firem nebo 
podporu start-upů, vážou se také na zmíněnou expanzi skupiny 
Asseco na nové trhy. Z tohoto důvodu jsme vytvořili divizi Inter-
national Business Development. I díky ní jsme podepsali například 
Memorandum o porozumění s městem Hanoj na realizaci pilotního 
projektu inteligentního městského osvětlení a Memorandum o 
porozumění s Ho Chi Minh City, v jehož rámci se realizuje mobilní 
řešení a web pro turisty. Kromě Vietnamu se kontinuálně zaměřuje-
me na vytvoření dalších obchodních příležitostí v Bělorusku, Ukraji-
ně, Kazachstánu a Laosu, ale i na zmiňovaném Africkém kontinentu.

Rád bych konstatoval, že se společnosti daří realizovat projekty a 
zároveň vytvářet nové příležitosti na rozvíjejících se vyspělých trzích 
a našim úspěchem dělat úspěšnými i naše zákazníky.

Součástí našich plánů, růstu společnosti ale i oceněním naší práce 
je vytvoření Asseco International s centrálou a řízením v Bratisla-
vě. Vzniklé Asseco International je společností sdružující všechny 
společnosti skupiny Asseco kromě Asseco Poland a Formula Sys-
tems. Jde o přirozené vyústění naší snahy o konsolidaci a integraci 
skupiny a tím dosažení synergie pro posílení jejího postavení na 
světových trzích.

Významným oceněním naší společné práce vnímám i dosažené 
ocenění EY Podnikatel roku 2016 Slovenské republiky. Toto ocenění 
nám nejen zvýšilo reputaci, ale také přineslo nové kontakty pro 
obchodní příležitosti a vztahy doma i v zahraničí a celkově zvýšilo 
povědomí naší značky a produktů.

Milí přátelé,

dovolte mi na závěr poděkovat všem zákazníkům a obchodním 
partnerům za dlouholetou přízeň a vzájemnou spolupráci. Našim 
novým zákazníkům děkuji za projevenou důvěru a za to, že i díky 
nim a jejich požadavkům se nám vytváří prostor pro rozvoj a vývoj 
nových řešení a produktů a my díky nim můžeme růst.

Díky patří i všem mým kolegům za jejich nasazení, inovativní přístup 
a množství úsilí, které věnovali stávajícím projektům, vývoji nových 
produktů, ale i vytváření nových příležitostí pro společnost.

Jsem rád, že naše společné úsilí bylo završeno úspěšně zavedený-
mi projekty a hodnoceno množstvím ocenění a že přináší výsledky 
ve formě spokojených zákazníků a akcionářů. Stejně děkuji i akcio-
nářům za jejich koordinační podporu na strategické úrovni.

Věřím, že i v roce 2018 nás čeká mnoho zajímavých výzev, projektů, 
nových nápadů a zejména spokojených zákazníků, díky kterým 
budeme opět větší a silnější.

Jozef Klein 
CEO a Předseda představenstva
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Historie  
Asseco Central Europe 
Historie společnosti sahá až do roku 1990, kdy byla založena společ-
nost ASSET, a. s. Po oddělení softwarové divize byla 16. prosince 1998 
založena společnost ASSET Soft, a. s., která v roce 2004 vytvořila stra-
tegické partnerství se společností Asseco Poland (tehdy Comp Rze-
szów). Obě firmy tím položily základy mezinárodní skupiny Asseco. 
Společnost působila pod původním obchodním jménem do 21. září 
2005, kdy bylo změněno na Asseco Slovakia, a. s. V říjnu 2006 vstoupi-
la společnost na Varšavskou burzu cenných papírů a stala se tak první 
slovenskou firmou kótovanou na zahraniční burze přímým způsobem.

Na český trh vstoupila společnost akvizicí firmy PVT (později Asseco 
Czech Republic) v roce 2007. V červenci 2009 došlo k integraci Asseco 
Slovakia a Asseco Czech Republic, čímž se zvýšila míra spolupráce mezi 
těmito společnostmi. Obchodní název Asseco Central Europe, a. s. byl 
zaregistrován v obou zemích na jaře 2010. Asseco Central Europe díky 
společné strategii vývoje nových řešení, sdílení znalostí a rozšíření na-
bídky pro své zákazníky zvýšilo svůj prodejní potenciál a konkurence-
schopnost. Na slovenském území je možné využívat osvědčená česká 
řešení a naopak, na českém ta slovenská (např. českou dopravní tele-
matiku, resp. slovenské bankovní systémy).

Asseco Central Europe  
dnes 
Společnost Asseco Central Europe (Asseco CE) je dnes jedním z nej-
silnějších softwarových domů ve střední a východní Evropě. Působí 
na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Německu, Rakousku, 
Švýcarsku a v Polsku. Součástí skupiny Asseco Central Europe jsou i 
další firmy s IT zaměřením. Společnost realizuje náročné projekty jak 
pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu, postavené 
na dlouholetých zkušenostech s rozsáhlými projekty softwarových 
řešení na míru, při kterých klade silný důraz na podporu strategic-
kých záměrů svých klientů. V prosinci roku 2017 se mateřskou spo-
lečností Asseco Central Europe stalo Asseco International se sídlem 
v Bratislavě na Slovensku.

Naše  
poslání
Poslání společnosti Asseco Central Europe má v sobě obsaženy zá-
vazné hodnoty, které jsou neodmyslitelnou součátí podnikatelského 
prostředí a jsou platné i v mezinárodním měřítku. Tyto závazné hod-
noty reprezentuje především vysoká a stabilní kvalita nabízených 
řešení a služeb, nepřetržitá péče o zákazníky, flexibilní reagování na 
potřeby trhu a poskytování profesionálních IT služeb a informačních 
systémů na bázi moderních informačních technologií, které podpo-
rují obchodní aktivity a úspěch zákazníků a současně zabezpečují 
dlouhodobou prosperitu Asseco Central Europe.

Ocenění  
společnosti
Společnost Asseco Central Europe, jakož i její dceřiné společnosti, 
získaly v roce 2017 řadu významných ocenění. Společnost se dlou-
hodobě umísťuje na předních místech v žebříčku Trend TOP v ICT, 
který každoročně sestavuje týdeník Trend. V roce 2017 se umístila na 
druhé pozici v kategorii Největší dodavatelé IT pro soukromý finanč-
ní sektor, v níž se již několik let po sobě umísťuje na nejvyšších příč-
kách. Zároveň jsme získali druhou pozici jako Největší dodavatelé IT 
pro veřejný sektor a „Softwarové domy na Slovensku“ a čtvrté místo 
jako „Výrobci balíkového softwaru na Slovensku“.

Následující tabulka nabízí rozsáhlejší přehled umístění společnosti v 
žebříčcích.

Největší dodavatelé IT pro soukromý finanční sektor 2.

Největší dodavatelé IT pro veřejný sektor 2.

Největší dodavatelé IT pro sektor služeb 2.

Softwarové domy na Slovensku 2.

Dodavatelé IT produktů a služeb v SR podle přidané hodnoty 3.

Dodavatelé IT produktů a služeb v SR podle tržeb 4.

Výrobci balíkového softwaru na Slovensku 4.

Zdroj: Trend TOP v IT, ekonomický týdeník Trend, květen 2017.

Zde je shrnutí některých dalších úspěchů Asseco CE:

•	 V žebříčku Trend TOP 200 - největší nefinanční podniky Sloven-
ska - se společnost Asseco Central Europe v roce 2017 umístila na 
112. místě.

•	 SAMO se stalo IT produktem roku v kategorii Nástroje pro správu.
•	 Česká asociace manažerů informačních technologií CACIO vyhlá-

sila Core banking systém od Asseco, který jsme implementovali 
pro Českomoravskou stavební spořitelnu IT projektem roku 2016 
v České republice. Do soutěže IT projekt roku jsou každoročně 
nominovány projekty informačních a komunikačních technologií 
(ICT) uvedeny do praxe, které jsou pozoruhodné zejména uži-
vatelským efektem, technologickým řešením nebo jedinečným 
způsobem řízení projektu.

•	 Jozef Klein získal ocenění EY Podnikatel roku 2016 Slovenské re-
publiky.

Cíle  
společnosti
•	 Být důvěryhodným strategickým partnerem zákazníka a pro-

střednictvím moderních informačních systémů s vysokou přida-
nou hodnotou podporovat jeho růst a konkurenceschopnost.

•	 Prostřednictvím zvyšování kvality služeb a aplikování nejnověj-
ších trendů v oblasti vývoje informačních systémů pokračovat ve 
zvyšování spokojenosti zákazníka.

•	 Být myšlenkovým lídrem v oblasti vývoje softwaru a posilňovat 
svou pozici v rámci trhu střední Evropy jako i na mezinárodních 
trzích. 

•	 Podporovat silnou, technicky i morálně zdatnou a zákaznicky ori-
entovanou zaměstnaneckou základnu. 

•	 Budovat firemní kulturu podporující vzájemnou spolupráci, krea-
tivitu a dynamický rozvoj společnosti.

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

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 divi-
sion, ASSET Soft, a. s., was established on 16 December 1998, which 
formed a strategic partnership with Asseco Poland (then Comp Rz-
eszów) in 2004. Thus, both companies laid the foundations of an in-
ternational Asseco Group. The Company operated under the origi-
nal 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 com-
pany directly listed on a foreign stock exchange.

The Company entered into the Czech market by an acquisition of 
PVT (later Asseco Czech Republic) in 2007. In July 2009, Asseco Slo-
vakia and Asseco Czech Republic, 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 coun-
tries in spring 2010. Asseco Central Europe has increased its sales 
potential and competitiveness thanks to the joint strategy of new 
solution development, 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 utility solutions 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 Slova-
kia, the Czech Republic, Hungary, Germany, Austria, Switzerland and 
Poland. 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 administration and local 
government, which are built on the long-time experience in exten-
sive projects of tailor made solutions, where it heavily emphasizes 
the support to the strategic intentions of its clients. In December 
2017, Asseco International became the parent company of Asseco 
Central Europe with its headquarters in Bratislava, Slovakia.

Our 
Mission
The mission of Asseco CE comprises binding values which form an 
integral part of the business environment and also apply internation-
ally. 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 services and informa-
tion 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 Central 
Europe.

Awards  
of the Company 
Both Asseco Central Europe and its subsidiary companies received 
several significant awards in 2017. The company has long been at 
the top of the Trend TOP in ICT, a chart put together by the weekly 
magazine Trend. In 2017, it ranked second in the category of the Larg-
est IT Vendors for the Private Financial Sector and has been ranked 
at the top of the chart for several years. At the same time, we have 
acquired the second position as the Largest IT Vendors for the Public 
Sector category and “Software Houses in Slovakia” and fourth place 
as “Package Software Producers in Slovakia”.

A more detailed overview of the Company’s ranking is presented in 
the following table.

TOP IT Suppliers for Private Financial Sector 2.

TOP IT Suppliers for Public Sector 2.

TOP IT Suppliers for Service Providers 2.

Software Houses in Slovakia 2.

Suppliers of Information Technologies in Slovakia  
Ranked by Added Value

3.

Suppliers of IT in Slovakia Ranked by Sales 4.

Package Software Producers in Slovakia 4.

Source: Trend TOP in IT, the weekly Trend, May 2017.

Here is a summary of some additional successes of Asseco CE:

•	 In the TOP 200 ranking – the Largest Non-Financial Companies 
in Slovakia – the Asseco Central Europe company occupied 112th 
position in 2017. 

•	 SAMO became the IT product of the year in the category Admin-
istrative Tools.

•	 Czech Association of Information Technology Managers 
CACIO announced the banking system Core from Asseco for 
Českomoravská stavební spořitelna as the IT project of year 2016 
in the Czech Republic. Every year, ICT projects of the Year award 
sees nominations of ICT projects that are notable in particular for 
their user impact, technological solutions or excellent project 
management.

•	 Jozef Klein - EY Entrepreneur of the year 2016 of the Slovak re-
public

Strategic  
Objectives
•	 To be a trustworthy strategic partner of the customer and to sup-

port its growth and competitiveness by deliveries of modern in-
formation systems with high added value to the customer. 

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

•	 To be a thought leader in the area of software development and 
to strengthen the position within the Central European market 
and international markets. Promote a strong, technically and mor-
ally savvy and customer-oriented employee base. 

•	 Build a corporate culture that supports cooperation, creativity 
and dynamic development of the Company.

•	 Develop and promote scientific and research based activities in 
the field of IT.



16 17

OBSAH CONTENT

Naše  
Vize

Vize Asseco Central Europe
Vizí Asseco Central Europe je být předním dodavatelem softwaro-
vých řešení a poskytovatelem komplexních služeb a konzultací v ob-
lasti IT. Díky zodpovědnému přístupu a inovativním technologiím být 
strategickým, důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro zákazníky 
na tuzemském i mezinárodním trhu. Být společensky odpovědnou 
firmou a přispívat ke zlepšování kvality života společnosti jako celku.

Vize skupiny Asseco 
Vizí skupiny Asseco je vybudovat spolehlivou a ziskovou globální IT 
firmu poskytující svým klientům kvalitní software a služby. Strategie 
skupiny Asseco je postavena na třech pilířích. Prvním je organický růst 
dosažený prostřednictvím proprietárního softwaru a služeb, druhý za-
hrnuje expanzi prostřednictvím akvizic a třetím pilířem je podpora a 
vstup do perspektivních startupů v roli strategického investora.

Organický růst
Strategie skupiny Asseco se spoléhá na dobré obchodní znalosti ve 
specifických byznys doménách, které jsou podpořeny technologic-
kou kompetencí. Skupina buduje dlouhodobé vztahy se zákazníky 
založené na důvěře, čímž se stává jejich strategickým partnerem. Sku-
pina Asseco využívá rozsáhlé zkušenosti svých mezinárodních přidru-
žených společností k vytváření komplexního portfolia produktů, které 
uspokojují potřeby tisíců jejích zákazníků. Společnost chce být vnímá-
na 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 dodávaných produktů.

Expanze prostřednictvím akvizicí
Skupina Asseco jakož i společnost Asseco Central Europe realizují 
akvizice firem, které buď posílí její způsobilost v jednotlivých sekto-
rech, nebo poskytnou příležitost ke vstupu na nové geografické trhy. 
Společnost Asseco Poland úspěšně realizuje svou akviziční politiku 
již několik let a nyní je jedním z nejzkušenějších seskupovatelů trhu 
v Polsku. Společnost Asseco Central Europe prostřednictvím akvizic 
rozšiřuje své kompetence v rámci IT technologií a současně rozšiřuje 
portfolio poskytovaných produktů v různých byznys segmentech.

Rozšiřování portfolia pomocí startupů
Asseco má jako člen akcelerátorů zájem podporovat a také majet-
kově vstupovat do startupů jako strategický partner s cílem pomoci 
realizovat zajímavé podnikatelské nápady, a tak rozšiřovat své vlastní 
portfolio produktů a služeb.

Klíčové  
hodnoty

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

Spokojenost zaměstnanců společnosti
Klíčovým vstupním faktorem pro poskytování kvalitních a stabil-
ních služeb jsou naši zaměstnanci. Motivaci a loajalitu zaměstnanců 

považujeme za nedílnou součást úspěchu firmy. Snažíme se vytvářet 
stimulující pracovní prostředí, které rozvíjí kreativitu zaměstnanců a 
podporuje jejich osobnostní růst. Asseco CE podporuje jakoukoliv 
formu vyjádření názorů a připomínek, kterou si pracovníci zvolí. V 
Asseco CE vyznáváme kulturu otevřené zpětné vazby, kterou může 
každý zaměstnanec adresovat prostřednictvím HR partnera své 
divize.

Důvěra akcionářů
Provádění správných klíčových rozhodnutí při současném zohledně-
ní zájmů akcionářů, naplnění očekávání a vybudování jejich důvěry 
je další z klíčových hodnot společnosti Asseco CE. Nezbytností pro 
naplnění této klíčové hodnoty je transparentní přístup k řízení pro-
cesů, který je předpokladem pro dlouhodobé udržení důvěry ak-
cionářů.

Organický kontinuální růst
Snahou společnosti je sledovat a zároveň vytvářet moderní trendy 
v oblasti IT, neustále se zlepšovat a přinášet na trh pokročilé tech-
nologie a „řešení pro náročné zákazníky“, které naplňují požadavky 
klientů a přinášejí jim v jejich byznysu významnou přidanou hodnotu.

Společenská zodpovědnost
Asseco CE usiluje přispívat ke zvyšování kvality života společnosti 
nejen dodržováním legislativy, ale i prostřednictvím vývoje inovativ-
ních informačních technologií a podporou vědeckých institucí, které 
se rovněž zaměřují na tento cíl.

Etický  
kodex
Asseco CE má etický kodex definován souborem principů, které 
směřují dovnitř společnosti, k pracovníkům, ale i ke svému okolní-
mu prostředí. Společnost se primárně řídí principy etického chování 
v podnikání, tj. ve svých aktivitách zohledňuje principy objektivity, 
transparentnosti, odpovědnosti a otevřenosti. Dodržováním uvede-
ných principů Asseco CE deklaruje, že tak jako v současnosti, tak i v 
budoucnu chce být neustále spolehlivým partnerem pro všechny 
své zákazníky, akcionáře, obchodní partnery, pracovníky i veřejnost 
ve všech zemích a regionech, ve kterých působí. Společnost Asseco 
CE vytváří podmínky pro otevřenou a transparentní firemní kulturu.

Vztahy ve společnosti
Společnost považuje za rozhodující především úctu k člověku, 
která je základním prvkem mezilidských vztahů. Ve společnosti 
je zakázána jakákoli forma diskriminace, zneužívání, ponižování, 
sexuálního obtěžování či znectění lidské osobnosti. Nikdo nesmí 
být znevýhodněn, zvýhodněn, obtěžován nebo vyloučen pro své 
pohlaví, etnický původ, rasu, věk, původ, náboženství nebo fyzic-
ké omezení. Nesmí se porušovat důstojnost žádného pracovníka, 
jeho práva a jeho soukromí. Dále společnost považuje za důležitou 
čestnou, svědomitou a efektivní práci, etiku komunikace, loajalitu 
ke společnosti, ochranu dobrého jména a majetku společnosti a 
etiku řešení sporů.

Vztahy se zákazníky a dodavateli
Vztahy jsou prezentovány s úctou a profesionálním chováním vůči 
zákazníkovi a korektním jednáním směrem k obchodním partnerům. 
Domácnosti a mezinárodní právní rámce platí pro každou podni-
katelskou činnost směrem k zákazníkům a obchodním partnerům, 
které jsou v rámci společnosti Asseco CE realizované.

Our 
Vision

Asseco Central Europe’s vision
Vision Asseco Central Europe is – we want to be a leading supplier 
of software solutions and provider of comprehensive services and 
consulting in the IT area. Thanks to the responsible approach and 
innovative technologies, we want to be a strategic, trustworthy and 
reliable partner for customers in both domestic and international 
markets. We want to be a socially responsible company and contrib-
ute towards improvement of the society ś quality of life. 

Asseco Group’s vision
The vision of the Asseco group is to develop a reliable and profitable 
global IT company providing high quality software and services. The 
strategy of the Asseco group is based on three pillars. The first one 
means organic growth achieved through proprietary software and 
services, the second pillar involves expansion through acquisitions, 
and the third pillar is formed by the support for and entering into 
promising startups as a strategic investor.

Organic growth
Asseco strategy relies on good sector-specific business expertise, 
which is supported by technological competence. The company builds 
long-term trust-based relationships with customers, becoming their 
strategic business partner. Asseco leverages on the vast experience of 
its international affiliated companies to create a comprehensive portfo-
lio of products satisfying the needs of thousands of its customers. The 
company wants to be perceived as a ‘one-stop shop’ and therefore, in 
addition to its own IT solutions and services, it also delivers infrastruc-
ture necessary for the proper operation of the product supplied.

Expansion through acquisitions
The Asseco Group as well as Asseco Central Europe acquire com-
panies that either strengthen their industry-specific capabilities or 
provide an opportunity to enter new geographic markets. Asseco 
Poland has successfully implemented its acquisition policy for sever-
al years and is currently one of the most experienced market consol-
idators in Poland. Asseco Central Europe extends its IT competenc-
es through acquisitions, while expanding its portfolio of products 
across a variety of business segments.

Expanding the Portfolio by Startups 
Asseco, as one of accelerators, is interested in supporting and having 
interests in startups as a strategic partner with the aim to help imple-
ment interesting business ideas and thus extend its own portfolio of 
products and services.

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 services. It considers their 

motivation and loyalty an integral 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. Asseco 
CE encourages any expression of opinions and suggestions staff 
members make. The corporate culture of Asseco CE values open 
feedback that any employee can share thru the HR partner of their 
division. 

Trust of shareholders
Making the right key decisions while taking into account the interests 
of shareholders, meeting expectations and building confidence is 
another of the key values of the company Asseco CE. The prereq-
uisite to fulfilling this key value is transparent approach to process 
management which is a precondition for long-term maintenance of 
shareholder confidence.

Constant organic growth
The company attempts to track and create modern IT trends, to con-
tinually improve and bring to market advanced technologies and 
“solutions for demanding customer” that meet customer require-
ments and bring significant added value to their business.

Social responsibility
Asseco CE Group seeks to contribute to improving the quality of life 
not only by compliance with legislation, but also through the devel-
opment of innovative information technologies and the support to 
scientific institutions that also pursue this goal. Research and devel-
opment costs in 2017 were EUR 4,353 ths.

Code  
of Conduct
The Company’s Code of Conduct represents a set of principles 
that are focused inside the Company – towards the employees, 
as well as towards its surrounding environment. It primarily rec-
ognizes principles of ethical behavior 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 oper-
ates. Asseco CE creates the conditions for an open and transparent 
corporate culture. .

Relations within the Company
Asseco CE regards as its core values especially respect for people 
– a basis for interpersonal relationships. All forms of discrimination, 
abuse, humiliation, sexual harassment or indecent behavior against 
humans is prohibited at the company. No one can be disadvan-
taged, favored, harassed or excluded because of their gender, eth-
nicity, race, age, origin, religion or physical limitations. It is banned 
to violate the dignity of any employee, their rights and their privacy. 
Next Asseco CE regards as important the honest, conscientious and 
efficient work, communication ethics, Company loyalty, upholding 
the Company’s reputation and safeguarding its assets and ethics in 
conflict resolution.

Relations with customers and suppliers 
Relationships are built by respect and professional attitude towards 
the customer and through correct conduct towards business part-
ners. Domestic and international legal frameworks apply to every 
business process towards customers and business partners as im-
plemented by the company Asseco CE.
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Systém  
řízení

Systém řízení ve společnosti Asseco CE je na základě vize, strategie a cílů společnosti podporovaný systé-
mem managementu jakosti a environmentu, informační bezpečnosti a managementu IT služeb.

Jednotlivé systémové nástroje, jako je plánování, řízení dokumen-
tace, interní audity, řízení rizik, stanovování nápravných opatření, 
slouží managementu jakož i ostatním zaměstnancům k předcházení 
neshod případně rizikových událostí, k dosahování cílů společnosti 
a uspokojování potřeb zákazníků. 

Systém managementu jakosti
Systém managementu jakosti (QMS - Quality Management System) 
podle mezinárodního standardu ISO 9001 byl ve společnosti Asseco 
CE poprvé certifikován v roce 2002 a v dubnu 2016 společnost 
Asseco CE obhájila certifikát podle tohoto ISO standardu. Snahou vr-
cholového managementu společnosti je udržovat a trvale zlepšovat 
efektivnost systému managementu jakosti v souladu s požadavky 
normy. Jedním z primárních cílů společnosti je dosahování spoko-
jenosti zákazníků s dodávanými řešeními a poskytovanými služba-
mi. Ve snaze splnit očekávání zákazníků a obchodních partnerů se 
Asseco CE zvlášť zaměřuje na neustálé zlepšování kvality poskytova-
ných služeb a produktů.

Předmětem certifikace podle ISO 9001 pro Asseco CE na Slovensku 
jsou následující oblasti:

•	 Poskytování softwaru (prodej hotových programů na základě 
smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) a re-
alizace projektů informačních systémů,

•	 Návrh, vývoj, zhotovování, implementace, systémová integrace a 
zajišťování provozu informačních systémů,

•	 Dodávky a podpora hardwaru a sítí,
•	 Poskytování konzultačních, analytických a poradenských služeb v 

oblasti informačních a komunikačních technologií,
•	 Nákup, prodej, servis hardwaru a softwaru.

Předmětem certifikace podle ISO 9001 pro Asseco CE v České re-
publice jsou následující oblasti:

•	 Návrh, vývoj, prodej, zhotovování a servis softwaru a software 
aplikací, zpracování a uchovávání dat, implementace, systémová 
integrace a zajišťování provozu informačních systémů,

•	 Návrh, vývoj, zhotovování a servis informačních systémů a komu-
nikačních technologií,

•	 Poskytování komplexních telematických služeb,
•	 Řízení projektů,
•	 Montáž, prodej a servis počítačového a telekomunikačního hard-

ware.

Systém environmentálního managementu
Certifikát podle standardu ISO 14001 Systém managementu environ-
mentu (EMS - Environmental Management System) byl společnos-
ti Asseco CE udělen poprvé v roce 2008 a v dubnu 2016 ho naše 
společnost úspěšně obhájila spolu s certifikátem dle ISO 9001. Před-
mět certifikace podle ISO 14001 je shodný s předmětem certifikace 
dle ISO 9001 uvedeným v předchozí kapitole Systém managemen-
tu jakosti. Environmentální politika je nedílnou součástí strategie 
společenské odpovědnosti 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 životnímu prostředí“ snaží v co 
největším rozsahu, napomáhat ochraně lidského zdraví a přispívat k 
ochraně a zlepšování kvality životního prostředí. Separace odpadu a 
vyřazování počítačové techniky ve smyslu příslušné legislativy, jakož 
i efektivní řízení využívání motorových vozidel, patří mezi hlavní ak-
tivity z pohledu EMS. Vyřazená počítačová technika, která již nespl-
ňuje požadované výkonnostní parametry, je darovaná v rámci spon-
zorských aktivit, odprodávána zaměstnancům, případně se likviduje 
prostřednictvím oprávněných společností.

Systém managementu informační bezpečnosti
Za účelem zajištění adekvátní ochrany vlastních, ale i od zákazníků 
získaných informací, společnost aplikovala požadavky standardu 
ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS - In-
formation Security Management System). Zavedený systém ISMS, 
poprvé certifikován v roce 2010, je ve společnosti udržován a neu-
stále zlepšován.

Předmět certifikace podle ISO 27001: 

•	 komplexní řešení v oblasti informačních a komunikačních tech-
nologií (poradenské a konzultační služby, integrační služby, řízení 
projektů, prodej, analýza, návrh, implementace a servis informač-
ních systémů),

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

nologií,
•	 nákup, prodej, servis hardwaru a softwaru.

 Systém managementu IT služeb
Společnosti Asseco CE v České republice byl v roce 2015 udělen 
certifikát podle standardu ISO 20000-1, který si společnost v roce 
2017 úspěšně obhájila. Systém managementu IT služeb (ITSM - Infor-
mation Technology Service Management System) zajišťuje podporu 
procesního řízení organizace v oblasti optimálního využití informač-
ních technologií, čímž přispívá ke zvyšování efektivity a kvality po-
skytovaných 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.

Management  
System

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, informa-
tion security and Management IT Service. 

The various system functionalities, such as planning, documentation 
management, internal audits, risk management and setting correc-
tive actions help the management and other staff to prevent dis-
agreements or risk events, to achieve the goals of the Company and 
meet customer needs.

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 2017. 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-
ment customers satisfaction by the solutions delivered and services 
provided. In an effort to meet customers´ and business partners´ ex-
pectations, Asseco CE focuses particularly on continuous improve-
ment of the quality of provided services and products. 

The following areas are the subject of ISO 9001 certification for 
Asseco CE in Slovakia:

•	 provision of software (sale of finished programs under contract 
with authors or custom-made programs) and implementation of 
information system projects.

•	 design, development, execution, implementation, system inte-
gration and ensuring the operation of information systems,

•	 supply and support of hardware and networks,
•	 provision of consulting, analytical and advisory services in the 

field of information and communication technologies,
•	 purchasing, selling, servicing hardware and software.

ISO9001 certification for Asseco CE in the Czech Republic covers the 
following areas:

•	 Design, development, sales, manufacturing and servicing of soft-
ware and software applications, data processing and storage, 
implementation and system integration of information systems.

•	 Design, development, manufacturing and servicing of informa-
tion systems and communication technologies.

•	 Provision of comprehensive telematics services.
•	 Project management.
•	 Installation, sale and servicing of computer and telecommunica-

tion hardware.

Environmental Management System
Certified according to ISO 14001 Environmental Management Sys-
tems (EMS) was awarded to Asseco CE in 2008 for the first time 
and the Company Asseco CE successfully defended certification 
together with the ISO 9001 standard certificate in April 2017. 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 environmental policy has 

become an integral part of its strategy of corporate social respon-
sibility. Although the Company has no significant impact on the en-
vironment by its subject of business activity and provided services, 
it strives within its philosophy “To be environmentally responsible”, 
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 parameters is handed over as a gift as part 
of sponsorship activities, is sold to employees or is disposed of by 
authorized companies. 

Information Security Management System 
To ensure adequate protection of Company information as well as 
information provided by customers, Asseco CE introduced an Infor-
mation Security Management System (ISMS) according to the ISO 
27001 standard. The implemented Information Security Manage-
ment System (ISMS) certified for the first time in 2010 is in the Com-
pany maintained and continuously improved.

The obtained certificate is valid for: 

•	 Comprehensive solutions in information and communication 
technologies (advisory and consulting services, integration ser-
vices, project management, sales, analysis, design, implementa-
tion and maintenance of information systems); 

•	 Providing of IT systems operation; 
•	 Software development and providing of IT services;
•	 Purchase, sale, and servicing of hardware and software.

IT Service Management System
In 2015, Asseco CE in the Czech Republic was granted the certifi-
cate under standard ISO 20000-1 and the company successfully de-
fended the certificate in 2017 too. System for IT service management 
(ITSM - Information Technology Service Management System) pro-
vides support to process management of an organization in the area 
of ideal use of information technology, thus contributing to improv-
ing the efficiency and quality of IT services. The scope of certifica-
tion in accordance with ISO 20000-1 is a system of management of 
IT services provided under the division Public CZ for the operation, 
management, support and development of information systems.



20 21

OBSAH CONTENT

Struktura  
vlastníků

Asseco Central Europe byla od října 2006 do dubna 2017 společností kótovanou na Varšavské burze cenných 
papírů. Akcie společnosti byly veřejně obchodované, část akcionářské struktury se proto neustále měnila. 
Na základě právních předpisů a oficiálních burzovních pravidel měl každý akcionář, jehož podíl překročí, 
resp. poklesne pod zákonem stanovené procentní podíly na základním kapitálu a hlasovacích právech na 
valné hromadě, povinnost informovat společnost o tomto faktu. Nejnižší hranice, při které je akcionář povi-
nen informovat společnost o svém podílu byla 5%.

Dne 27. 12. 2016 společnost podala Žádost o souhlas se změnou 
formy akcií ze zaknihovaných na listinné akcie a o ukončení veřej-
ného obchodování akcií na Varšavské burze cenných papírů na 
polský orgán dohledu nad finančním trhem - Komisja Nadzoru Fi-
nansowego (dále jen „KNF“). KNF vyhověla žádosti v celém rozsa-
hu a rozhodnutí nabylo účinnosti dne 02. 05. 2017. Tímto dnem bylo 
ukončeno veřejné obchodování s akciemi společnosti. Následně 
dne 22. 05. 2017 byla Centrálním depozitářem cenných papírů SR, 
a.s. zrušena registrace emise zaknihovaných akcií společnosti. Dnem 
zrušení registrace zaknihovaných akcií vzniklo majitelům zaknihova-
ných akcií právo na předání listinných akcií na jméno. Představenstvo 
společnosti Asseco Central Europe, a.s. dne 7.listopadu 2017 rozhod-
lo o vydání 6 kusů kmenových listinných akcií na jméno s číselným 
označením 1 až 6 v nepřetržité číselné řadě, s jmenovitou hodnotou 
jedné akcie ve výši 0,033194 EUR a také ve smyslu bodu 5.2 Stanov 
společnosti představenstvo společnosti rozhodlo bez potřeby žá-
dosti akcionáře o vydání 349 kusů hromadných akcií Společnosti, 
které nahrazují 21.359.994 kusů kmenových listinných akcií na jméno, 
s číselným označením 

Struktura  
základního kapitálu
52 579,30 peněžní vklad akcionářů

6 506,02 nepeněžní vklad akcionáře - společnosti Asseco 
Poland S.A., jehož předmětem byly akcie společ-
nosti 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 základě veřejné 
výzvy na upisovaní akcií v souladu s pověřením 
představenstva společnosti

709 023,84 základní kapitál společnosti celkem

Structure  
of Shareholders

From October 2006 until April 2017, Asseco Central Europe was a company listed on the Warsaw Stock Ex-
change. The shares of the company were publicly traded, and so a part of the shareholder structure was 
constantly changing. Under the law and as per the official stock exchange rules, each shareholder whose 
share exceeds or falls below the statutory percentage share in the registered capital and voting rights at 
the General Meeting has an obligation to inform the company of this fact. The lowest limit at which a share-
holder was required to inform the company of their share was 5%.

On 27 December 2016, the company filed a request for consent to 
a change in the form of shares from book-entry shares to share cer-
tificates and to terminate the public trading of shares at the Warsaw 
Stock Exchange with the Polish Financial Market Authority - Komisja 
Nadzoru Finansowego (the ‘KNF’). The KNF granted the application 
in its entirety and the decision became effective on May 2, 2017. On 
this day, public trading of the shares of the company ended. Subse-
quently, on May 22, 2017, Centrálny depozitár cenných papierov SR, 
a.s. canceled registration of the issue of book-entry shares. As of the 
date of the cancellation of the registration of the book-entry shares, 
the right of the owners of the book-entry shares arose to hand over 
the registered shares. The Board of Directors of the company Asseco 
Central Europe, a.s. decided on November 7, 11 to issue 6 pieces of 
ordinary registered shares with a numerical designation from 1 to 
6 in a continuous order of numbers, with a nominal value of one 
share of EUR 0.033194, and also within the meaning of Section 5.2 of 
the Memorandum and Articles of the Company, the Board of Direc-
tors decided without the need for a shareholder’s request on issuing 
of 349 collective shares which replaced 21,359,994 ordinary regis-
tered shares with numeric marking 7 thru 21,360,000 in a continuous 
number order, with a nominal value of one share of EUR 0.033194.

Data on the structure  
of the share capital
52,579.30 Monetary contributions from shareholders

6,506.02 Non monetary contribution from Asseco 
Poland S.A., where the subject of such contri-
bution were shares in Asseco Czech Repub-
lic, a. s. (today Asseco Central Europe, a. s., 
registered in the Czech Republic)

531,767.88 Increase in the share capital from the Com-
pany’s assets

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

709,023.84 Share Capital of the Company 

Vlastnická struktura Asseco Central Europe. Procento základního kapitálu a hlasovací právo na valné hromadě.
Ownership structure of Asseco Central Europe. Percentage of share capital and voting rights on the GSM.

92,81 %
Asseco International, a. s.

7,19 %
Ostatní - pod 5 % hlasů
Others - less than 5% votes
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Vrcholné orgány  
společnosti
Vrcholnými orgány společnosti Asseco Central Europe, a. s. jsou Valná hromada, Dozorčí rada a Představen-
stvo. 

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a účastnit se na 
ní mají právo všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci, jakož i jiné 
osoby v souladu s ustanoveními stanov, například členové předsta-
venstva a dozorčí rady společnosti. Svolává jí představenstvo nej-
méně jednou za rok. Koná se zpravidla v sídle společnosti Asseco 
Central Europe.

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

Adam Góral Předseda

Andrej Košári Místopředseda

Marek Panek Člen

Przemysław Sęczkowski Člen

Karol Kleibl
Člen (zástupce zaměstnanců)  
do 23. 6. 2017

Miroslav Kepencay
Člen (zástupce zaměstnanců)  
od 28. 6. 2017

Představenstvo společnosti
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a jedná za spo-
lečnost způsobem stanoveným ve stanovách a právních předpisech.

Jozef Klein Předseda

Marek Grác Místopředseda

David Stoppani Člen

Branislav Tkáčik Člen

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 in-
terních procesech společností skupiny. Přijímá také rozhodnutí, která 
zajišťují jednotné řízení Asseco Central Europe, a. s., v oblasti strate-
gického 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

Branislav Tkáčik Group CFO & Corporate Governor

Krzysztof Bondyra Insurance BU Director

Martin Chripko Banking BU Director 

František Kőrösi Healthcare BU Director

Michal Polehňa Public CZ BU Director 

Jozef Klein Public SK BU Director

David Šindelář
IT Infrastructure & Integration BU 
Director

Miroslav Kepencay
Coordination & Strategy Support 
Director

Andrej Zmeček International Business Development 

Adriana Werflová HRM Director (od 1. 3. 2018)

Miroslava Aleksieva Marketing & PR Director

Michal Navrátil Internal Support Director

Jednotlivé business divize přímo řídí výkonný management 
společnosti Asseco CE, který tvoří:

Ředitel divize

Jiří Dastych Public CZ

Marek Fano Public Consulting 

Branislav Galba Card Systems

Jaroslav Gašinec Banking

Miroslav Hájek Utility Asset Management

Peter Klein Integration & Infrastructure

František Kőrösi Public Health

Ján Mikolaj eHealth

Peter Ondrovič Public SK

Rudolf Pazdernatý Insurance

Rudolf Poliak Building Savings

Pavel Rotschein GIS & Utility

David Šindelář IT Infrastructure

Jiří Winkler Public eGovernment

Jaromír Zrak Public BI

Governing Bodies  
of the Company 
Governing bodies of the Company are General Assembly, 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 Gen-
eral 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 Di-
rectors convenes the General Shareholders Meeting at least once a 
year. That is being held generally 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

Miroslav Kepencay Member (elected by  
employees) from 28.6.2017

Karol Kleibl Member (elected by  
employees) till 23.6.2017

Board of Directors
The Board of Directors is the statutory body of the Company. 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 

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 governing body of the companies com-
prising the Asseco Central Europe Group. Its purpose is to ensure a 
consistent 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 stra-
tegic and operational 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

Branislav Tkáčik Group CFO & Corporate Governor

Krzysztof Bondyra Insurance BU Director

Martin Chripko Banking BU Director 

František Kőrösi Healthcare BU Director

Michal Polehňa Public CZ BU Director 

Jozef Klein Public SK BU Director

David Šindelář
IT Infrastructure & Integration BU 
Director

Miroslav Kepencay
Coordination & Strategy Support 
Director

Andrej Zmeček International Business Development 

Adriana Werflová HRM Director (from 1. 3. 2018)

Miroslava Aleksieva Marketing & PR Director

Michal Navrátil Internal Support Director

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

Director of Division

Jiří Dastych Public CZ

Marek Fano Public Consulting 

Branislav Galba Card Systems

Jaroslav Gašinec Banking

Miroslav Hájek Utility Asset Management

Peter Klein Integration & Infrastructure

František Kőrösi Public Health

Ján Mikolaj eHealth

Peter Ondrovič Public SK

Rudolf Pazdernatý Insurance

Rudolf Poliak Building Savings

Pavel Rotschein GIS & Utility

David Šindelář IT Infrastructure

Jiří Winkler Public eGovernment

Jaromír Zrak Public BI
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Jozef Klein
Předseda představenstva

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Bratislavě, 
obor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pro společ-
nost Asseco CE pracuje od roku 1996, nejprve externě, později už 
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. Od července 2017 Jozef Klein zastává 
funkci předsedy představenstva ve společnosti Asseco Enterprise 
Solutions, a.s. a od listopadu 2017 zastává funkci předsedy předsta-
venstva Asseco International, a.s. Jozef Klein působí také jako před-
seda dozorčí rady ve společnostech Asseco Solutions (SK), Asseco 
Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), Asseco Bussines Solutions 
SA (PL), DanubePay (SK), eDocu (SK), Asseco Central Europe Magya-
rország, CEIT (SK), InterWay, exe (SK) a LittleLane. Od října 2009 zastá-
vá i významnou funkci CEO na celoevropské úrovni skupiny Asseco 
Group. Získal ocenění EY Podnikatel roku 2016 Slovenské republiky.

Marek Grác
Místopředseda představenstva

Je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Brati-
slavě. Během své profesionální kariéry se věnoval zejména oblasti 
vývoje, implementace a provozu informačních systémů pro ban-
kovnictví a zdravotnictví. Ve společnosti Asseco CE zastával různé 
pozice od pozice programátora - analytika, team leadera, business 
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 vý-
znamnou funkci leadera business unit Healthcare, v rámci které má 
za úkol definovat dlouhodobou strategii pro segment zdravotnictví 
v rámci celé skupiny Asseco působící v různých regionech Evropy. 
Působí takové jako člen představenstva Asseco Central Europe v ČR, 
Asseco IT Services, eDocu (SK) a jako člen dozorčí rady Asseco Cen-
tral Europe Magyarország.

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. Since July 2017, Jozef 
Klein has served as the Chairman of the Board of Directors in the 
company Asseco Enterprise Solutions, a.s., and since November 
2017, he has been the Chairman of the Board of Directors of Asseco 
International, a.s. Jozef Klein also acts as the Chairman of the Super-
visory Board in companies of Asseco Solutions Group (developing 
activities in five countries) and all other subsidiaries of the Asseco 
Central Europe group. Since October 2009, he has also held an im-
portant position of CEO at the whole European group level of the 
Asseco Group. He won the EY Entrepreneur of the year 2016 of the 
Slovak Republic.

Marek Grác
Vice-Chairman of the Board of Directors

He graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Com-
puter 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 opera-
tion 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 Divi-
sion 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 is also a member of the Board of Directors of Asseco Central 
Europe in the CR, Asseco IT Services, eDocu (SK), and a member of 
the Supervisory Board of Asseco Central Europe Magyarország and 
Asseco Enterprise Solutions. Since January 2018, he has served as the 
Managing Director of PROSOFT, spol. s r.o. Košice.

Jozef Klein Marek Grác Branislav Tkáčik David Stoppani



26 27

OBSAH CONTENT

Organizační struktura (stav k 11. 4. 2018).
Organizational Structure (as at 11 April 2018).

Struktura skupiny Asseco Central Europe. (stav k 11. 4. 2018). 
Asseco Central Europe Group Structure (as at 11 April 2018).

Public SK

CEO

Banking Healthcare Insurance
IT Infrastructure  

& Integration Public CZ

Business Unit

Utility

Public SK Card Systems eHealth Insurance IT Infrastructure Public CZ

Division

GIS & Utility

Utility Asset  
Management

Building Savings

Public Consulting

Public BI

Integration & 
InfrastructureBanking Public Health Public eGovernment

COO SK COO CZ

International Business 
DevelopmentQuality Assurance

Management Board 
Office 

Finance & Controlling

Coordination  
& Strategy Support

Human Resources 
Management Internal Support

Marketing & PR

Section  
Back Office

Sales

Section Support

David Stoppani
Člen představenstva

Vystudoval fakultu aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně. Už během studia začal pracovat v PVT (později Asseco) jako 
projektový manažer. 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 obchodního ředitele Asseco Central Europe pra-
coval od února 2011, v březnu 2015 se stal business unit leaderem pro 
oblast Utility. Místopředseda představenstva Asseco CE v České re-
publice  je od června 2011, členem představenstva Asseco CE na Slo-
vensku od prosince 2012. Od 1. 12. 2014 zastává funkci COO Asseco 
CE v České republice. Dále působí jako místopředseda dozorčí rady 
společností DanubePay (SK), První certifikační autorita (CZ) a jako 
člen dozorčí rady ve společnosti eDocu.

Branislav Tkáčik 
Člen představenstva

Je absolventem Fakulty podnikového managementu Ekonomické uni-
verzity v Bratislavě. Ve společnosti Asseco Central Europe pracuje od 
roku 1998. Od roku 1999 působil jako finanční manažer, později finanč-
ní ředitel a postupně se podílel na vybudování finančního oddělení 
a zavádění nástrojů finančního controllingu. V rámci přípravy IPO na 
Varšavské burze se podílel na aplikaci IFRS a následně zaváděl proces 
skupinového reportingu a konsolidace. V současnosti působí jako 
CFO pro celou skupinu Asseco Central Europe & Corporate Gover-
nor. Branislav Tkáčik je členem dozorčích rad dceřiných společností 
Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions (DE), 
Asseco Enterprise Solutions, DanubePay (SK), Asseco Central Europe 
Magyarország, InterWay, exe (SK) a LittleLane. Působí také jako člen 
představenstva Asseco Central Europe na Slovensku.

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 studies. 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 Central Europe from Febru-
ary 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 December 2012. 
Since December 1st, 2014 he has also held the position of COO of 
Asseco CE in the Czech Republic. Furthermore, he acts as the Vice-
Chairman of the Supervisory Boards of companies DanubePay (SK), 
První certifikační autorita (CZ), and as a member of the Supervisory 
Board in of the company eDocu.

Branislav Tkáčik 
Member of the Board of Directors

He is a graduate of the Faculty of Business Management of the Uni-
versity 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 par-
ticipated on building the financial department and implementing 
instruments of financial controlling. During preparation for IPO on 
Warsaw Stock Exchange he was involved in IFRS application 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 subsidiaries Asseco Solutions (SK), Asseco So-
lutions (CZ), Asseco Solutions (DE), Asseco Enterprise Solutions, Dan-
ubePay (SK), Asseco Central Europe Magyarország, InterWay, exe, 
and LittleLane. He also acts as a member of the Board of Directors of 
Asseco Central Europe in Slovakia.
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Hlavní události   
roku 2017

Leden
Asseco podepsalo smlouvu se Sberbank Česká republika na dodáv-
ku nového multikanálového řešení. Dodávané řešení je postaveno 
na polské platformě Asseco Customer Banking Platform (CBP), která 
je součástí Asseco Omnichannel Solution. Doplňují ho vlastní pro-
dukty Asseco SEZAM a Asseco Notification Center pro řešení v ob-
lasti bezpečnosti a notifikací.

Březen
Česká asociace manažerů informačních technologií CACIO oceni-
la Core banking systém od Asseco pro Českomoravskou stavební 
spořitelnu jako IT projekt roku 2016 v České republice. Do soutěže IT 
projekt roku jsou každoročně nominovány projekty informačních a 
komunikačních technologií (ICT) uvedeny do praxe, které jsou po-
zoruhodné zejména uživatelským efektem, technologickým řešením 
nebo vynikajícím způsobem řízení projektu.

CEO a Předseda představenstva Asseco CE Jozef Klein se stal držite-
lem titulu Podnikatel roku 2016 Slovenské republiky. Soutěž vyhlašuje 
společnost EY a jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní pří-
klady na poli podnikání. Mezinárodní status této soutěže staví vítěze 
do pozice podnikatelů světové třídy. Ocenění si Jozef Klein převzal 
během slavnostního ceremoniálu 23. března 2017.

Duben
Začátkem dubna se v Hradci Králové v České republice Asseco 
znovu stalo partnerem konference Internet ve státní správě a samo-
správě (ISSS). Naše partnerství jsme obohatili prezentacemi na téma 
GDPR a GIS. O výstavní plochu jsme se opět dělili s kolegy z Asseco 
Solutions.

Květen
Týdeník Trend zveřejnil žebříčky Trend TOP v infotechnologiích. 
Asseco CE získalo druhé místo v kategorii Největší dodavatelé IT pro 
soukromý finanční sektor. Druhou pozici jsme získali i jako Největší 
dodavatelé IT pro veřejný sektor, Největší dodavatelé IT pro sektor 
služeb a v kategorii Softwarové domy na Slovensku. V kategorii Do-
davatelé IT produktů a služeb v SR podle přidané hodnoty jsme zís-
kali třetí místo.

Asseco CE vyhrálo první velký tendr ve Vietnamu. Více než šestimě-
síční úsilí bylo završeno vítězstvím nad konkurencí, když jsme uspěli 
v tendru na dodávku moderního internetového a mobilního ban-
kovnictví pro Orient Commercial Joint Stock Bank se sídlem v Ho Či 
Minově městě, bývalém Saigonu.

Červen
Ve dnech 5. - 8. června se v Tel Avivu konal druhý ročník konference 
pro novináře na téma Cyber Security.

Zaměstnanci naší společnosti se opět přidali k iniciativně Avon 
pochod v Praze, čímž společnost vyjadřuje podporu boje proti rako-
vině prsu. Zaměstnanci bratislavské centrály Asseco CE se již tradič-
ně zúčastnili největší dobrovolnické akce ve střední Evropě s názvem 
Naše Město.

Červenec
Od července roku 2017 zajišťuje naše společnost podporu provozu 
a rozvoj informačního systému veřejných registrů v České republice 
(obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, registr ústavů, 
registr společenství vlastníků jednotek a registr obecně prospěš-
ných společností), který slouží ke komplexnímu procesu zápisu 
údajů o právnických a fyzických osobách do těchto registrů.

Září
Asseco CE rozšířilo své portfolio produktů a služeb investicí do tech-
nologické společnosti CEIT, se kterou vytvořilo strategické partner-
ství. Středoevropský technologický institut CEIT (Central European 
Institute of Technology) nabízí nejmodernější a vysoce kvalitní řešení 
pro průmysl a služby. Skupina rychle rostoucích firem, které CEIT re-
prezentuje, dokázala úspěšně uplatnit své inovativní produkty ze-
jména v automobilovém průmyslu.

Projekt na dodávku Asseco Core Insurance systému pro pojišťovnu 
Wapic v Nigérii, vyústil do úspěšného spuštění ostrého provozu sys-
tému dne 4. září 2017. Pojišťovna Wapic poskytuje produkty životního 
i neživotního pojištění. Jde o první úspěšnou dodávku Asseco Core 
Insurance systému v Africe.

Říjen
Asseco CE bylo hlavním partnerem akce Urban Challenges Hac-
kathon. Šlo o třídenní maratón kreativních nápadů, na němž se setkali 
nadšenci „smart city“ řešení pro oblast IT, architektury, urbanizmu a 
územní správy. Tento již druhý ročník vznikl ze spolupráce Asseco CE 
a co-workingového centra Connect.

Asseco bylo partnerem eventu - Startup víkend Education, který se 
uskutečnil v Praze. Tuto formu hackathonu organizovalo se svými 
partnery zastoupení mezinárodní společnosti Techstars v České re-
publice.

Listopad
Už po jedenácté vyhlásil časopis Computerworld absolutního vítěze 
prestižní soutěže IT produkt roku 2017. Naše SAMO si odneslo cenu 
v kategorii „Nástroje pro správu“. Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje 
redakce časopisu Computerworld s cílem vyzdvihnout výrobky dis-
ponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních 
produktů stejné kategorie. Slavnostní vyhlášení vítězů tohoto roční-
ku proběhlo 8. listopadu v Praze.

Prosinec
Koncem roku byla založena společnost Asseco International. Nově 
vzniklá entita, jejíž součástí je od prosince 2017 i Asseco Central 
Europe, bude odpovědná za řízení, kontrolu a podporu rozvoje sku-
piny Asseco na mezinárodních trzích. Po ukončení všech plánova-
ných kroků budou obchodní aktivity skupiny rozděleny na tři hlavní 
pilíře: Asseco Poland pro polský trh, Formula Systems pro Izrael, 
americký a japonský trh a Asseco International pro všechny ostatní 
obchodní aktivity na světě. Asseco International má centrálu v Bra-
tislavě a Jozef Klein je předsedou představenstva této holdingové 
společnosti.

Main Events  
in 2017

January 
Asseco signed a contract with Sberbank Czech Republic to supply 
a new multi-channel solution. The solution is built on the Polish plat-
form Asseco Customer Banking Platform (CBP) which is a part of the 
Asseco Omnichannel Solution. It is supplemented by our own prod-
ucts Asseco SEZAM and Asseco Notification Center for security and 
notification solutions.

March
The Czech Association of Information Technology Managers 
CACIO recognized the banking system Core from Asseco for 
Českomoravská stavební spořitelna as the IT project of the year 2016 
in the Czech Republic. Every year, ICT projects are nominated for ICT 
Project of the Year if notable in particular for user impact, technologi-
cal solutions or excellent project management.

CEO and Chairman of the Board of Directors of Asseco CE Jozef Klein 
became the holder of the title Podnikateľ roku 2016 Slovenskej re-
publiky. The contest is organized by EY and aims to show outstand-
ing personal examples of entrepreneurs to the public. The interna-
tional status of this competition puts the winners in the position of 
world class entrepreneurs. Jozef Klein received the award during a 
ceremony on March 23, 2017.

April
At the beginning of April, Asseco became a partner of the confer-
ence Internet in State Administration and Self-government (ISSS) in 
Hradec Králové in the Czech Republic. We have enriched our part-
nership by presentations on GDPR and GOS. We shared the exhibi-
tion area with our colleagues from Asseco Solutions again.

May
The Trend Weekly published the Trend TOP rankings in infotechnol-
ogy. Asseco CE was ranked second among the largest IT vendors for 
the private financial sector. We also gained the second position in 
the largest IT vendors for the public sector, the largest IT vendors for 
the service sector and the software houses in Slovakia categories. 
We gained the third place in the category IT Suppliers of Products 
and Services in the Slovak Republic.

Asseco CE won the first large tender in Vietnam. More than six 
months of efforts had been completed with a victory over com-
petition when we succeeded in supplying a modern internet and 
mobile banking solution for the Orient Commercial Joint Stock Bank 
based in Ho Chi Minh City, former Saigon.

June
On June 5 - 8, 2017, the second Cyber Security Conference for jour-
nalists was held in Tel Aviv.

Employees of our company again joined the Avon March initiative 
in Prague in which the company expresses its support for the fight 
against breast cancer. Staff at the Asseco CE headquarters in Bratisla-
va traditionally participated in the largest volunteer event in Central 
Europe called Our City.

July
Since July 2017, our company has been providing support for the 
operation and development of the information systems for public 
registers in the Czech Republic (companies register, register of as-
sociations, register of institutions, register of associations of owners 
of flats and register of generally beneficial companies) which serves 
the complex process of entering iuristic persons and natural persons 
into these registers.

September
 Asseco CE expanded its portfolio of products and services by in-
vesting in the technology company CEIT with which it established 
a strategic partnership. Central European Institute of Technology 
(CEIT) offers state-of-the-art high-quality solutions for industry and 
the services sector. The group of fast-growing companies repre-
sented by CEIT has successfully worked in applying its innovative 
products, especially in the automotive industry.

The project to supply the Asseco Core Insurance system for the in-
surance company Wapic in Nigeria resulted in the successful start of 
the system’s operation on September 4, 2017. The insurance company 
Wapic provides both life and non-life insurance products. This is the 
first successful delivery of the Asseco Core Insurance system in Africa.

October
Asseco CE was the main partner of the Urban Challenges Hackathon 
event. It was a three-day marathon of creative ideas in which “smart 
city” enthusiasts met with focus on IT, architecture, urbanism and 
local government solutions. This second year of the hackathon origi-
nated from the cooperation of Asseco CE and the coworking center 
Connect.

Asseco was a partner of the event - Startup Weekend Education - 
which took place in Prague. This form of hackaton was organized by 
Asseco with its partners in the international company Techstar in the 
Czech Republic.

November
For the eleventh time, the Computerworld magazine named the ab-
solute winner of the prestigious IT Product of the Year competition 
2017. Our SAMO has won the award in the “Administrative Tools” cat-
egory. The “IT Product of the Year” competition is organized by the 
magazine Computerworld to highlight products with features that 
significantly differ from competing products of the same category. 
The award ceremony for the winners took place in Prague on 8th 
November.

December
At the end of the year, Asseco International was established. The 
newly created entity (which also has included Asseco Central Europe 
since December 2017) will be responsible for the management, con-
trol and support of the development of international trade of Asseco. 
After all the planned steps are finalized, the business activities of the 
Group will be divided into three main pillars: Asseco Poland for the 
Polish market, Formula Systems for Israel, the American and Japanese 
markets and Asseco International for all other business activities in 
the world. Asseco International has its headquarters in Bratislava and 
Jozef Klein is the Chairman of the Board of Directors of this holding 
company.
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Skupina Asseco Central Europe
Asseco Central Europe Group
Mateřská společnost Asseco Central Europe se sídlem na Slovensku je vlastníkem více firem s IT zaměřením. 
Do skupiny Asseco Central Europe patří: Asseco Central Europe, Asseco Solutions, Asseco Business Soluti-
ons, CEIT, DanubePay, Asseco BERIT GmbH, Asseco BERIT AG, Asseco Central Europe Magyarország, eDocu, 
exe, InterWay, LittleLane.

The Parent Company Asseco Central Europe, located in Slovakia, is the owner of several companies with IT 
focus. The Asseco Central Europe Group includes: Asseco Central Europe, Asseco Solutions, Asseco Business 
Solutions, CEIT, DanubePay, Asseco BERIT GmbH, Asseco BERIT AG, Asseco Central Europe Magyarország, 
eDocu, exe, InterWay, LittleLane.
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Asseco Central Europe, a. s. (CZ)
Společnost Asseco Central Europe (CZ) se stala členem skupiny 
Asseco v lednu 2007. Společnost patří mezi nejvýznamnější poskyto-
vatele komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií 
v České republice. Realizuje náročné projekty jak pro komerční sféru, 
tak pro státní správu a samosprávu. Má dlouholeté zkušenosti s inte-
gračními a outsourcingovými projekty, při kterých klade silný důraz na 
bezpečnost. Pro své zákazníky je stabilním partnerem, který pomáhá 
řešit všechny procesy spojené s rozsáhlou oblastí informačních tech-
nologií. Tato oblast zahrnuje IT infrastrukturu, zálohování, virtualizaci 
serverů a desktopů, jakož i specializované aplikace vyvíjené na míru, 
geoinformační systémy, ECM či BI řešení pro podporu řídících a rozho-
dovacích procesů. Pro finanční instituce a subjekty kapitálového trhu 
poskytuje například outsourcing provozních systémů, dodává portály, 
systémy pro přímé bankovnictví, systémy založené na čipových kar-
tách a jiné.

www.asseco.com/ce 

Asseco Solutions, a. s. (SK, CZ, DE, AT, CH,IT, GT)
Společnost Asseco Solutions je největším producentem podnikových 
informačních systémů na českém a slovenském trhu a v německy 
mluvících zemích. Softwarové aplikace z její produkce se distribuují 
i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Podnikové informační systé-
my pokrývají potřeby firem všech velikostí v nejrůznějších oblastech 
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 informačních systémů pro nejširší spektrum podniků zabývajících 
se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné 
správy až například po produkty pokrývající specializované potře-
by ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty doplňuje 
široká nabídka služeb a partnerských programů. Kromě základních 
modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti pod-
nikání, tzv. „Branžová řešení“. Asseco Solutions je nositelem certifikátu 
kvality ISO 9001:2008. V současnosti společnost Asseco Solutions tvoří 
sedm zemí. Kromě Slovenska a České republiky i Rakousko, Švýcarsko, 
Německo, Itálie a Guatemala. V Asseco Solutions k 31. 12. 2017 praco-
valo 765 lidí.

www.assecosolutions.com

Asseco Business Solutions Group (PL)
Asseco Business Solutions Group sestává ze společnosti Asseco Bu-
siness Solutions S.A. kótované na Varšavské burze cenných papírů a 
společnosti Macrologic S.A. Tyto společnosti dodávají moderní IT 
řešení pro firmy různého charakteru a všech velikostí v každém odvět-
ví. Komplexní nabídka produktů Asseco Business Solutions zahrnuje 
ERP systémy, které podporují obchodní procesy velkých a středně 
velkých firem (Asseco Softlab ERP), soubor aplikací pro management 
malých firem (Asseco Wapro ERP), programy pro optimalizaci všech 
procesů v oblasti personálního managementu a mezd (Asseco Softlab 
HR), systémy pro podporu prodeje prostřednictvím mobilních zařízení 
včetně řešení SFA a FFA pro mobilní pracovní sílu, které jsou dostupné 
na trzích v celé Evropě (Mobile Touch), platformy pro výměnu dat (Co-
nnector Platform) a programy pro zpracování faktoringových transakcí 
(Factor). Mezi hlavní produkty společnosti Macrologic patří Macrolo-
gic Merit a Macrologic ERP - ERP systémy, které usnadňují komplexní 
management firem.

Všechna řešení Asseco BS využívají znalosti zkušených odborníků, 
ověřenou metodologii vývoje a moderní IT nástroje. Díky vysoké kva-
litě produktů a souvisejících služeb sklízí software společnosti Asseco 
Business Solutions už celá léta úspěchy v rámci podpory činností 

desetitisíců firem. Primárním trhem Asseco Business Solutions S.A. je 
Polsko, avšak produkty této společnosti byly implementovány již ve 
více než padesáti zemích Evropy. Asseco Business Solutions S.A. má v 
Polsku šest poboček, datové centrum a síť stovek obchodních partne-
rů po celé zemi. Technologickými a obchodními partnery Asseco BS 
jsou největší světoví prodejci softwaru a hardwaru jako jsou Oracle, 
Microsoft, HP, IBM, Citrix.

www.assecobs.pl

CEIT, a.s. ( SK )
CEIT je technologická společnost, která přináší inovace pro průmysl. 
Zaměřuje se zejména na automatizaci interní logistiky, optimalizaci vý-
robních a logistických procesů, konstrukční a materiálové inženýrství, 
digitální podnik či komplexní řešení pro smart fabriky. Tato řešení jsou 
zejména výsledkem vlastního výzkumu a vývoje.

Mezi nejznámější inovace CEIT patří automatizované mobilní robo-
tické systémy, které v průmyslových závodech zajišťují efektivní, bez-
pečnou a spolehlivou distribuci materiálu. CEIT je zároveň specialistou 
na digitalizaci a nástroje digitálního podniku. Společnost se zaměřuje 
také na procesní inovace, směřující ke zvyšování výkonnosti podniků. 
CEIT vyvíjí a konstruuje robotické pracoviště a automatické výrobní 
linky, část odborníků se věnuje řešením orientovaným na vývoj a ino-
vace produktů.

Posláním společnosti CEIT je podpora produktivity, efektivity a růstu 
konkurenceschopnosti průmyslových podniků. Společnost se sídlem 
v Žilině úspěšně působí v regionu Střední Evropy, mezi její zákazníky 
patří významné průmyslové společnosti zejména z automobilového, 
strojírenského, chemického a elektrotechnického průmyslu. Vedle za-
vádění inovací do praxe, CEIT již dlouhá léta vytváří prostor pro dis-
kuse, výměnu znalostí a inspirací či prezentování pokrokových řešení. 
Každoročně organizuje mezinárodní konference, na kterých rezonují 
aktuální trendy, vize a příklady konkrétních aplikací z průmyslu.

www.ceitgroup.eu 

DanubePay, a. s. (SK)
Společnost DanubePay je procesingové centrum se sídlem v Bratisla-
vě. Společnost byla založena mateřskou 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 (Software as a Servi-
ce) pro finanční sektor. Nejsilnější předpoklad úspěchu společnosti 
pramení z nabídky inovativních produktů za přiměřenou cenu a fle-
xibility produktového portfolia. Svým klientům poskytuje špičkové 
know-how a tým kvalitních a zkušených odborníků v oblasti zpra-
cování transakcí a správy karet a zařízení. Společnost DanubePay je 
schopna dodávat kvalitní řešení jak pro slovenský, tak i pro zahraniční 
trh. Během své krátké existence dokázala, že je dobrou volbou pro 
finanční trh ve střední Evropě, který požaduje služby tohoto charakte-
ru a postupně se na domácím a zahraničním trhu prosazuje a získává 
stále nové zákazníky. Asseco Central Europe vlastní 55% akcií společ-
nosti DanubePay.

www.danubepay.com 

Asseco BERIT GmbH, Asseco BERIT AG (DE, CH)
Skupina Asseco BERIT je v rámci Asseco Central Europe nositelem 
kompetencí v oblasti geografických informačních systémů, systé-
mů pro správu majetku a systémů podporujících procesy v oblas-
ti správy inženýrských sítí (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 

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 proj-
ects in both the commercial sector and for national and regional gov-
ernments. The company has many years of experience 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 virtualization, and 
specialized applications, such as geoinformation systems, or ECM and 
BI tailored solutions to support control and decision processes. For fi-
nancial institutions and capital market the company delivers for exam-
ple portals, digital banking systems optical card systems, and others.

www.asseco.com/ce

Asseco Solutions, a. s. (SK, CZ, DE, AT, CH, IT, GT)
Asseco Solutions is the largest producer of the ERP systems on the 
Czech, Slovak and German speaking markets. Software applica-
tions developed by Asseco Solutions 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, implementation and sup-
port of tailored systems for companies of various sizes, in different 
fields of their business activities. 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 com-
panies providing accommodation and catering services. Moreover, 
the product portfolio is complemented by a wide offer of services 
and partners programs. Besides the basic modules and functionality, 
they also provide tailored solutions. Asseco Solutions has obtained 
the Quality Certificate ISO 9001:2008. At the moment the company 
Asseco Solutions consists of seven countries. Besides Slovakia and 
the Czech Republic - Austria, Switzerland, Germany, Italy and Gua-
temala. There were 765 people employed in the whole group as at 
31 December 2017.

www.assecosolutions.eu

Asseco Business Solutions S.A. (PL)
Asseco Business Solutions Group consists of Asseco Business So-
lutions S.A. listed on the Warsaw Stock Exchange and Macrologic 
S.A. The companies furnish modern IT solutions for enterprises of 
any size, character, and industry. The comprehensive offering of 
Asseco Business Solutions includes ERP systems that support busi-
ness processes in big and medium-sized enterprises (Asseco Soft-
lab ERP), a suite of applications for small-company management 
(Asseco Wapro ERP), programs optimizing all the processes in the 
area of personnel management and payroll (Asseco  Softlab HR), 
mobile sales support systems including the SFA and FFA solutions for 
the mobile workforce marketed Europe-wide (Mobile Touch), data 
exchange platforms (Connector Platform), and programs handling 
factoring transactions (Factor). The main products of Macrologic are 
Macrologic Merit and Macrologic ERP – ERP systems that facilitate 
comprehensive company management. 

 All Asseco BS’s solutions reflect the knowledge of experienced 
professionals, a proven development methodology and the use of 
modern IT tools. With high quality products and related services, 
the software from Asseco Business Solutions has been successful in 
supporting the operations of tens of thousands of companies for 

many years. The primary market for Asseco Business Solutions S.A. is 
Poland, however its products have been implemented in more than 
50 European countries. Asseco Business Solutions S.A. has six offices 
Poland-wide, Data Centre and a network of hundreds of commercial 
partners country-wide. The technological and business partners of 
Asseco BS are the largest global software and hardware vendors, 
such as: Oracle, Microsoft, HP, IBM, Citrix.

https://www.assecobs.pl 

CEIT, a. s. (SK)
CEIT is a technology company that brings innovation to industry. In 
particular, it focuses on automation of internal logistics, optimization 
of production and logistics processes, design and material engi-
neering, digital enterprise, and complex solutions for smart facto-
ries. These solutions are mainly the result of our own research and 
development.

The most famous CEIT innovations include automated mobile robot-
ic systems that deliver effective, safe, and reliable material distribu-
tion in industrial plants. CEIT is also a digitization specialist and digital 
business tools provider. The company also focuses on process in-
novations aimed at increasing business performance. CEIT develops 
and constructs robotic workplaces and automated production lines; 
part of their experts is dedicated to product development and prod-
uct innovation solutions.

The mission of the company CEIT is to support productivity, efficien-
cy and growth of the competitiveness of industrial enterprises. The 
Žilina-based company successfully operates in the Central European 
region; its major customers include industrial companies mainly 
from the automotive, engineering, chemical and electrotechnical 
industries. In addition to bringing innovations into practice, CEIT 
has for many years been creating room for discussion, exchange of 
insights and inspiration or the presentation of advanced solutions. 
Every year, it organizes international conferences to discuss current 
trends, visions and examples of specific industry applications.

www.ceitgroup.eu

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 providing “Software as a Service” solutions for the financial 
sector. 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 quality and experienced professional in the 
field of transaction processing and card and devices administration. 
DanubePay is able to deliver quality solutions for both Slovak and 
foreign markets. During its short existence, the company has proved 
to be a good choice for the Central European financial market that 
requires services of this character and the company gradually gains 
positions in both domestic and international markets and keeps on 
winning new customers. Asseco Central Europe owns 55% of the 
shares of DanubePay.

www.danubepay.com

Asseco BERIT GmbH, Asseco BERIT AG (DE, CH)
The Asseco BERIT Group is a bearer of competences in the field of 
geographic information systems, the assets administration system and 
systems supporting processes in utility administration within Asseco 
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pracuje v současnosti 83 lidí – analytici, vývojáři, konzultanti a vedou-
cí projeku. Dodávaná řešení jsou postavena na bázi vlastního vývoje 
(produkty SAMO, LIDS, TOMS, AG Portal a WFMS), který navazuje na 
více než sedmadvacetiletou historii firmy BERIT začleněné do Asseco 
CE v roce 2008. Díky vlastní obchodně implementační síti mohou 
produkty vyvíjené v Asseco CE používat zákazníci v mnoha zemích 
střední Evropy, zejména v Německu, Švýcarsku, Česku, Rakousku, na 
Slovensku a v Polsku. V roce 2016 byly zahájeny práce na vývojovém 
projektu SAMO - Strategic Asset Management & Operations. SAMO 
na moderní platformě zastřeší všechny existující produkty a součas-
ně je odpovědí analytiků a vývojářů na změny probíhající v Evropě 
v segmentu utility a správy infrastruktury (SmartGrid, Strategic Asset 
Planning, Unbundling). V rámci rozvoje obchodních aktivit skupina in-
tenzivně pracuje na rozvoji obchodních příležitostí na nových trzích 
skupiny Asseco.

www.asseco-berit.de   

www.asseco-berit.ch 

www.samo-asseco.com 

Asseco Central Europe Magyarország (HU)
Společnost má více než 140 zaměstnanců, poskytuje služby v oblasti 
bankovnictví a zdravotnictví a kromě toho, že nejrozsáhlejší aktivity 
vyvíjí na trhu v Maďarsku, z geografického hlediska pokrývá i Rumun-
sko, Ukrajinu, Rusko a Kazachstán.

Strategií společnosti Asseco je i nadále rozšiřovat své působení v 
Maďarsku, generovat příjmy od stávajících společností, získávat nové 
zákazníky a iniciovat nové směry vývoje pro podnikání a produkty.

Finance Strategic Business (Finance SBU) Unit – Statlogics 

Finance Business Unit je poskytovatelem globálních řešení pro hráče 
na trhu spotřebitelských financí. Společnost se specializuje na man-
agement úvěrových rizik a konzultace pro podniky poskytující retailo-
vé úvěry. Poskytuje také platformu pro financování spotřebitelů a její 
softwarový balík pokrývá celý cyklus spotřebitelských úvěrů od jejich 
vzniku až po management splátek. Pomáháme našim partnerům řídit 
jejich obchodní rizika a optimalizovat jejich procesy.

Prostřednictvím komplexního rozsahu inovativních produktů 
dokáže společnost vyvíjet různé aplikace a služby na míru tak, aby 
naplňovaly konkrétní potřeby. Naše řešení řídí více než 5 milionů 
úvěrových žádostí ročně s částkou, která převyšuje 3 miliardy eur 
a pomáhají poskytovatelům úvěrů zvyšovat míru schválených žá-
dostí, snižovat úvěrové ztráty a redukovat jejich náklady spojené 
se zpracováním.

www.asseco.hu / www.statlogics.com  

Healthcare Strategic Business Unit (Healthcare SBU) - GlobeNet

Healthcare SBU je jednou z předních společností na maďarském trhu 
IT řešení pro zdravotnictví. Její hlavní software MedWorkS, komplex-
ní informační systém pro nemocnice, a další související produkty této 
společnosti využívá denně více než 60 zdravotnických zařízení (klini-
ky, nemocnice a praktičtí lékaři).

MedWorkS představuje modulární a integrované řešení. Je vysoce 
flexibilní díky jednoduše nastavitelným parametrům přesně podle 
potřeb zákazníka. Tento software pokrývá všechny nemocniční 
procesy, podporuje péči o ambulantní pacienty, diagnostické pro-
cesy, lékárenské procesy a zdravotnický kontroling. Díky souboru 
komplexních funkcionalit je toto řešení na maďarském trhu uniká-
tem. MedWorkS je integrován s jinými systémy třetích stran, jako je 

například rozpoznávání řeči, PACS, MIS, systémy managementu čekání 
pacientů a EPR systémy (např.: SAP).

www.asseco.hu / www.globenet.hu 

eDocu, a. s. (SK) 
eDocu je softwarová společnost (startup), jejímž hlavním produktem 
je „Internet of Thing“ (Internet věcí). Centrem pozornosti jsou věci a 
objekty, které lze zaregistrovat do cloudu a se kterými se propoju-
jí informace pomocí Itaga (QR kód, NFC nebo BLE čip). eDocu vyvíjí 
cloudové služby formou SaaS (Software as a Service) pro zjednodu-
šení přístupu k informacím navázaným na daný objekt, jakými jsou his-
torie, pracovní záznamy, povinnosti, úkoly, plánované události nebo 
dokumenty. Do informačního systému eDocu mají lidé přímý přístup 
i pomocí smartphonu vždy a všude, bez hledání, přičemž je stejně 
snadné informace ze systému získat, jakož i přidávat. Cílem společ-
nosti eDocu je objevovat a přinášet na trh řešení, která zjednodušují 
život veřejné správě, firmám a běžným lidem. V současnosti se eDocu 
využívá zejména na kontrolu a pomoc v oblastech facility manage-
mentu, asset managementu, poskytuje řešení pro samosprávy v ob-
lastech Smart City a pro firmy s produktem Smart Company, ale je 
stejně vhodný pro domácnosti, například při objednávání s produk-
tem eDocu Smart Product.

www.edocu.sk 

exe, a. s. (SK)
Na českém a slovenském IT trhu působí zejména v oblasti infrastruk-
turních služeb, vývoje a prodeje softwaru. exe je etablovaným po-
skytovatelem překladatelských služeb a lokalizace softwaru a auto-
rizovaným partnerem společnosti Microsoft. Vyprofilovala se jako 
systémový integrátor disponující vlastním vývojovým centrem. Díky 
neustálému rozvoji svých schopností se společnosti daří dodržet 
krédo „Innovating your world“ a zároveň neustále zlepšovat byznys 
svých klientů, pro které je klíčovým dodavatelem v oblasti IT řešení a 
lokalizačních služeb. Ve složitém prostoru globalizačních a internaci-
onalizačních procesů dokáže efektivně pomáhat slovenským společ-
nostem při umísťování jejich produktů na globální trh.

Společnost exe, a. s., je významný integrátor podnikových softwaro-
vých řešení s více než pětadvacetiletou tradicí. Zajišťuje komplexní 
služby spojené s návrhem a implementací softwaru pro zvýšení pro-
duktivity firem. Je jedním z prvních a největších držitelů statutu Micro-
soft Licensing Solution Partner na slovenském a českém trhu. Do-
ménou řešení jsou témata hybridní infrastruktury, Machine Learning, 
řešení na platformě Microsoft Azure. Aktuálním tématem, které se exe 
věnuje jako autorita na trhu IT je i GDPR.

Společnost je předním a vysoce oceňovaným poskytovatelem ja-
zykových a lokalizačních služeb ve střední a východní Evropě. Je 
členem mezinárodních odborných asociací The Globalization and 
Localization Association (GALA) a European language industry asso-
ciation (Elia). Společnost exe zastává funkci národního koordinátora 
pro Slovensko v mezinárodním programu Elia Exchange program 
zabezpečující odbornou praxi studentů na špičkových pracovištích 
v překladatelském odvětví.

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

Posláním společnosti exe, a. s., je strategicky pomáhat organizacím 
a veřejnému sektoru plnohodnotně fungovat v neustále se měnícím 
prostředí digitálního světa.

www.exe.sk 

Central Europe. The group consists of its GIS & Utility Division and the 
subsidiary companies Asseco BERIT GmbH, seated in Mannheim, Ger-
many and Asseco BERIT AG, seated in Sissach, Switzerland. The group 
currently employs 83 people – analytics, developers, consultants and 
project managers. The supplied solutions are based on their own 
development (SAMO, LIDS, TOMS, AG Portal and WFMS), which has 
continued more than twenty seven -years-long history of BERIT, a. s. 
and which has been incorporated in Asseco CE since 2008. Thanks to 
the own business and implementation network, the products devel-
oped by Asseco CE may be used by customers in many countries of 
Europe, especially in Germany, Switzerland, Czechia, Austria, Slovakia, 
and Poland. In 2016, the work on the development project entitled 
“SAMO - Strategic Asset Management & Operations” started. SAMO, 
making use of a modern platform, will cover all current products and, 
at the same time, it represents the answer of analysts and developers 
to the changes taking place in Europe within the segment of utilities 
and infrastructure administration (SmartGrid, Strategic Asset Planning, 
Unbundling). Within the development of business activities, the group 
has been intensively working on the development of business oppor-
tunities in new markets of the Asseco group.

www.asseco-berit.de 
www.asseco-berit.ch 
www.samo-asseco.com

Asseco Central Europe Magyarország Zrt. (HU)
The Company has over 140 employees, providing services in bank-
ing and healthcare industry, geographically reaching out to Roma-
nia, Ukraine, Russia and Kazakhstan besides having strong market 
presence in Hungary.

Company’s strategy is to further enhance the presence in Hungary, 
grow revenue from existing businesses, acquire new customers and 
initiate new development directions for business and products.

Finance Strategic Business Unit - Statlogics

Finance SBU Statlogics is a global solution provider for consumer 
finance market players. The company is specialized in credit risk 
management and retail lending business consulting. It also provides 
a consumer finance platform; its software suite covers the whole life 
cycle of consumer loans from loan origination to collections man-
agement. We help our partners to manage their business risks and 
optimize their processes.

Through a comprehensive range of innovative products, the compa-
ny is able to tailor different applications and services to the specific 
needs. Our solutions manage more than 5 million credit applications 
per year for an amount exceeding 3 billion EUR while assisting lend-
ers in increasing their approval rates, lowering their credit losses, 
and reducing their processing expenses.

www.asseco.hu / www.statlogics.com

Healthcare Strategic Business Unit - GlobeNet

Asseco Magyarország’s GlobeNet business unit 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 MedWorkS is a modular and integrated solution. It is highly flex-
ible and easy to parameterize according to the client’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. MedWorkS is closely integrated 

with other 3rd party systems like speech recognition, PACS, MIS, pa-
tient queue management systems and EPR systems (e.g. SAP).

www.asseco.hu / www.globenet.hu

eDocu, a. s. (SK)
eDocu is a software company (startup) the major product of which 
is “Internet of Thing”. It focuses on the items and objects that can be 
registered in a cloud and with which information is interconnected via 
iTags (QR code, NFC or BLE chip). eDocu develops cloud services in 
the form of SaaS (Software as a Service) to facilitate the access to the 
information interconnected with a given object such as history, work 
records, obligations, tasks, planned events or documents. People 
have a direct access to the eDocu information system also via smart-
phones every time and everywhere without any searching and it is 
easy to acquire from and to add any information to the system. The 
aim of the eDocu company is to discover and present on the market 
solutions that will make the functioning of public administration, com-
panies, and ordinary people easier. Currently, eDocu is used mainly 
for checking and support in the areas of facility management, asset 
management and it provides solutions for self-governments in the 
areas of Smart City; the product Smart Company is intended for com-
panies but it is also suitable for households and may be used, for in-
stance, for ordering through the eDocu Smart Product. 

www.edocu.sk

exe, a. s. (SK)
It develops activities in Slovak and Czech IT markets especially in the 
areas of infrastructure services and development and sale of software. 
Exe is an established provider of translation services and software lo-
calization services and an authorized Microsoft partner. It has profiled 
itself as a system integrator with own development centre. Thanks to 
continuing development of its abilities, the company is able to be up to 
its credo “Innovating your world” and keeps on improving the business 
of its customers for whom it is the key supplier in the area of IT solutions 
and localization services. In the complex environment of globalization 
and internationalization processes it is able to help efficiently Slovak 
companies with placement of their products on the global market. 

The company exe, a. s. is a major integrator of enterprise software solu-
tions with over twenty-five years of tradition. It provides comprehen-
sive services related to the design and implementation of software to 
increase business productivity. It is one of the first and largest holders of 
the Microsoft Licensing Solution Partner status on the Slovak and Czech 
markets. The flagship solution of the company are hybrid infrastructure, 
Machine Learning, Microsoft Azure solutions. A GDPR is also a burning 
topic for the company as a leading IT authority in the field.

The company is a leading and highly valued provider of language 
and localization services in Central and Eastern Europe. It is a member 
of the international professional associations The Globalization and 
Localization Association (GALA) and the European Language Indus-
try Association (Elia). The company exe acts as the National Coordi-
nator for Slovakia in the Elia Exchange International Program, provid-
ing a professional experience for students at top-level workplaces in 
the translation sector.

exe is a certified service provider according to ISO 9001:2015 and ISO 
17100:2015 (replacing EN15038).

The mission of the company exe, a. s. is to strategically help organi-
zations and the public sector to function fully in the ever changing 
digital world.

www.exe.sk
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InterWay, a. s. (SK, CZ)
Společnost InterWay, a. s. byla založena v roce 1997. Působí na sloven-
ském a zahraničním trhu v oblasti informačních technologií. Aktuálně 
zaměstnává více než 90 zaměstnanců a působí ve třech pobočkách 
na Slovensku - v Bratislavě, Ostravě a v Liptovském Mikuláši. V součas-
nosti je rozdělena do dvou stěžejních divizí. Divize Delivery a suppor-
tu IT se zaměřuje na vývoj informačních systémů. Divize webových 
řešení se vypracovala na předního dodavatele portálových a intra-
netových řešení na bázi vlastního redakčního systému WebJET CMS. 
Společnost se zaměřuje na profesionální implementaci technologií 
a systémů IDM, SSO, ECM, ERP, BPM, Cloud Computing, integračních 
řešení jako SOA, řešení e-commerce, content management, intrane-
tových a portálových řešení. Dodává softwarové a hardwarové řešení 
renomovaných výrobců (Oracle, DELL, Microsoft, HP, atd.) A na bázi 
Open Source produktů od malých vylepšení pro existující systémy po 
ucelený návrh a dodávku komplexních řešení. Nabízí vlastní produk-
ty - redakční systém WebJET CMS a dokument management systém 
WebJET DMS, které jsou připraveny k okamžitému nasazení. Společ-
nost InterWay, a. s. iniciovala založení mezinárodního konsorcia v pro-
jektu Cloud for Europe (C4E), jehož cílem je sdílení stávajících služeb a 
aplikací v rámci států EU. V současnosti společnost disponuje profesi-
onálním týmem kvalifikovaných specialistů, certifikovaných odborníků 
a certifikovaným týmem s prověrkou na stupeň Tajné (NATO, EU, Ná-
rodní) v jednotlivých organizačních složkách společnosti zapojených 
do různých specializovaných projektů. Klientela je tvořena širokým 
spektrem od orgánů státní správy a samosprávy, telekomunikačních 
operátorů, bank, pojišťoven, podniků síťových odvětví po průmyslo-
vých výrobců. Společnost InterWay, a. s. má zavedené certifikované 
systémy řízení ISO dle požadavků mezinárodní normy ISO 9001, ISO / 
IEC 27001 a ISO 14001.

www.interway.sk 

LittleLane (SK)
Společnost LittleLane se věnuje tvorbě edukačních her a smart aplika-
cí. Cílovou skupinou jsou nejen rodiče a pedagogové v mateřských a 
základních školách, ale zejména děti od 3 let. Hlavní myšlenkou spo-
lečnosti je, aby děti při tabletech a počítačích trávili čas smysluplně. Při 
tvorbě her jsou využívány technologie jako virtuální realita ve vzdělá-
vání. Online systém je k dispozici v pěti jazycích, angličtině, češtině, 
slovenštině, maďarštině a němčině, a je pravidelně doplňován o nová 
animovaná témata.

LittleLane má v současné době vytvořeno několik aplikací včetně 
vlastního Smart Class systému, který je určený přímo pro mateřské a 
základní školy. 

Společnost spustila svůj pilotní projekt, v rámci kterého uzavírá po 
celém Slovensku smlouvy o spolupráci s přibližně 45 vybranými ma-
teřskými a základními školami. Cílem projektu je vzájemná spoluprá-
ce a vytváření funkčních středisek tabletových učeben, které budou 
sloužit jako vzorové prezentační učebny pro ostatní školy v daném 
regionu či městě. 

Vzdělávání učitelů prostřednictvím her a aplikací LittleLane bude zařa-
deno mezi akreditované vzdělávání učitelů.

www.littlelane.eu 

Klíčové události a ocenění  
ve skupině Asseco Central Europe 

Asseco Solutions (SK, CZ, DE, AT, CH, IT, GT)
Asseco Solutions SK letos expandovalo na český HORECA trh a na ve-
letrhu TOP GASTRO 2017 v Praze úspěšně prezentovalo vlastní restau-
rační systém Asseco BlueGastro a hotelový systém Asseco HOREC.

Významná změna se udála na postu finančního ředitele Asseco Soluti-
ons, kdy koncem roku 2017 vyměnil pana Richarda Biznára nový ředitel 
pan Martin Vittek.

V listopadu 2017 se uskutečnil průzkum spokojenosti zákazníků infor-
mačních systémů Asseco Solutions. Testovalo se 6 produktů (Asseco 
SPIN Commercial, Asseco SPIN Public, Asseco Wéčko, Asseco HELIOS 
Orange, Asseco HOREC a Asseco BlueGastro). Podařilo se nám získat 
názory až od cca 1200 uživatelů a všechny naše produkty jsou vysoce 
kladně hodnoceny. Celková spokojenost s produkty dosáhla neuvě-
řitelných 96%.

Program oceňování nejlepších značek Superbrands, který je nezávis-
lou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních 
značek, představil na galavečeru Superbrands Tribute Event, který 
se konal 4. října v prostorách bratislavského hotelu Carlton, oceněné 
značky pro ročník 2017. Společnost Asseco Solutions se může pyšnit 
titulem Business Superbrands. Prestižní ocenění převzala během gala-
večera generální ředitelka, paní Edita Chramostova.

ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě. Na této tradičně nej-
významnější a největší akci, týkající se informačních technologií pro 
oblast veřejné správy, prezentovala systémy HELIOS i společnost 
Asseco Solutions.

Konferenci na téma Průmyslu 4.0. organizovalo 7. června v Praze vy-
davatelství Economia. Vystoupila zde celá řada slovenských i zahra-
ničních odborníků, včetně rektora ČVUT v Praze. Za Asseco Solutions 
zde vystoupil člen představenstva Robert Monsberger s prezentací na 
téma údržby v době digitální evoluce, která vyvolala silnou odezvu.

Smlouvu s prvním zákazníkem produktu SCS v České republice se po-
dařilo podepsat v říjnu roku 2017. Stala se jím společnost BLK servis, 
která provádí montáže nábytku, kuchyní a podobné práce. Jde o ty-
picky servisní společnost, jejíž montéři se neustále pohybují v terénu a 
potřebují pomoc s plánováním svých služeb a zabezpečením výkazů 
své činnosti.

Už potřetí po sobě se letos Asseco Solutions představilo na Mezi-
národním strojírenském veletrhu. Letošní koncept naší expozice byl 
opravdu revoluční - stala se totiž historicky první „Posilovnou“ pro 
všechny firmy v České a Slovenské republice. Návštěvníky zde čekaly 
netradiční prezentace produktů, které jim atraktivní formou před-
váděli školení trenéři - zaměstnanci Asseco Solutions, kteří vědí, jak 
dostat firmu do kondice.

Asseco Solutions DE během loňského veletrhu CeBIT v Hannoveru 
představilo řešení 4.0 pro inovaci digitálních podnikových modelů 
pro středně velké společnosti.

Německý ERPII specialista popáté ocenil řešení Applus společnosti 
Asseco Solutions jako ERP systém roku.

InterWay, a. s. (SK, CZ)
The company InterWay, a. s. was founded in 1997. It operates on 
the Slovak and foreign markets in the field of information tech-
nology. Currently, it employs more than 90 people and operates 
out of three branches in Slovakia - Bratislava, Žilina and Liptovský 
Mikuláš. It is currently divided into two major divisions. The Deliv-
ery and IT Support Division focuses on the development of infor-
mation systems. The Web Solutions Division has developed into a 
leading provider of portal and intranet solutions based on its own 
content management system WebJET CMS. The company focuses 
on the professional implementation of IDM, SSO, ECM, ERP, BPM, 
Cloud Computing, integration solutions such as SOA, e-commerce 
solutions, content management, intranet and portal solutions. It 
delivers software and hardware solutions from renowned manu-
facturers (Oracle, DELL, Microsoft, HP, etc.) and Open Source-based 
products ranging from small enhancements to existing systems to 
comprehensive design and delivery of complex solutions. It offers 
customized products - the editing system for WebJET DMS ready 
for immediate deployment.

The company InterWay, a. s. initiated the establishment of an inter-
national consortium in the project Cloud for Europe (C4E) aimed at 
sharing existing services and applications across the EU. The compa-
ny currently has a professional team of qualified specialists, 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 projects. The client base is made up of a wide range of 
state and local government authorities, telecom operators, banks, 
insurance companies, network industries corporations to industrial 
manufacturers. The company InterWay, 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

LittleLane, a. s. (SK)
The LittleLane company focuses on development of educational 
games and smart applications. Its target group comprises not only 
parents and pedagogues in kindergartens and elementary schools 
but also children over 3 years of age. The company ś main idea is to 
make children spend their time with tablets and computer meaning-
fully. When developing games, the company makes use of various 
technologies such as virtual reality in education. Its online system is 
available in five languages: English, Slovak, Czech, Hungarian, and 
German and it has been regularly complemented with new animat-
ed topics.

Currently, LittleLane has developed several applications, including 
its proprietary Smart Class system that is intended directly for kinder-
gartens and elementary schools. 

The company has launched its pilot project within which it is enter-
ing into cooperation agreements with approximately 45 selected 
kindergartens and elementary schools throughout entire Slovakia. 
The project is aimed at mutual cooperation and creation of func-
tional centres with tablet classrooms that will serve as model presen-
tation classrooms for other schools in relevant regions and cities too. 

The education of teachers via LittleLane games and applications will 
be included in the accredited education programs for teachers. 

www.littlelane.eu

Main Events and Awards  
in Asseco Central Europe Group

Asseco Solutions (SK, CZ, DE, AT, CH, IT, GT)
Asseco Solutions SK expanded this year to the Czech HORECA 
market and successfully presented its own restaurant system Asseco 
BLUEGASTRO and the hotel system Asseco HOREC at TOP GASTRO 
2017 in Prague.

A major change occurred at the position of Finance Director of 
Asseco Solutions when Mr. Martin Vittek became the new director, 
replacing Mr. Richard Biznár at the end of 2018. 

In November 2017, a satisfaction survey was conducted with cus-
tomers of information systems by Asseco Solutions. It tested 6 prod-
ucts (Asseco SPIN Commercial, Asseco SPIN Public, Asseco Wéčko, 
Asseco HELIOS Orange, Asseco HOREC and Asseco BLUEGASTRO). 
We managed to capture opinions from about 1200 users and all our 
products were highly appreciated. The total product satisfaction 
reached an incredible 96%.

The program of awards for the best brands Superbrands is an in-
dependent global authority in the field of valuation and branding; 
it organized the Superbrands Tribute Event which was held on the 
4th of October in the premises of the Carlton Hotel in Bratislava and 
included award-winning brands for the year 2017. The company 
Asseco Solutions can be proud of the title Business Superbrands. 
The prestigious award was accepted by CEO, Mrs. Edita Angyalová, 
during the gala dinner.

ISSS - Internet in Government and Self-government. The company 
Asseco Solutions presented its HELIOS system at this traditionally 
most significant and largest event for IT in the field of public admin-
istration.

Conference on Industry 4.0. organized by Economia in Prague on 
7th June. A number of Slovak and foreign experts, including the 
Rector of the Czech Technical University in Prague, took part in the 
program. The company Asseco Solutions was represented by a 
member of the Board of Directors Robert Monsberger with a pre-
sentation on the topic of maintenance during the digital evolution 
which was received well.

The contract with the first customer of the product SCS in the Czech 
Republic was signed in October 2017. The customer is the company 
BLK servis which performs furniture and kitchen installations and 
similar work. It is a typical service company that employs technicians 
who are constantly on the move and need help with planning their 
services and securing their activity reports.

For the third consecutive year, the company Asseco Solutions pre-
sented at the International Machinery Fair. This year’s concept of our 
exhibition was truly revolutionary - it had historically become the first 
“Fitness Center” for all companies in the Czech and Slovak Repub-
lics. Visitors could see unconventional presentations of our products 
which were presented to them by trainers – employees of Asseco 
Solutions who know how to get a company up and running.

During last year’s CeBIT fair in Hanover, Asseco Solutions DE intro-
duced a 4.0 solution for digital enterprise innovation for mid-sized 
companies.

The German ERPII Specialist has awarded the ERP System of the Year 
to Applus of the company Asseco Solutions for the fifth time.
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Asseco Business Solutions Group (PL)
Mezi události s největším a nejdéle trvajícím dopadem na činnosti 
Asseco Business Solutions S.A. v roce 2017 patřila akvizice společnosti 
Macrologic S.A., polského producenta ERP softwaru, která se uskuteč-
nila v červnu a jejím výsledkem bylo vytvoření Asseco Business Solu-
tions Capital Group. Hlavním cílem této akvizice bylo posílit a rozšířit 
odborné znalosti a technologické know-how v oblasti ERP. Nejdůleži-
tějším záměrem této akvizice byla vzájemná výměna znalostí a syner-
gický efekt, který rozšířil nabídku produktů a zvýšil celkovou kvalitu 
vlastních produktů a služeb.

Promotion Optimization Institute (POI) udělil společnosti Asseco Bu-
siness Solutions S.A. a jejímu produktu Mobile Touch velmi vysoké 
skóre v rámci hodnocení společností a produktů. V nejnovější zprávě 
POI vydané v červenci 2017 „Panorama prodejců pro maloobchod-
ní prodej a monitoring v oblasti spotřebního zboží za rok 2017“ byla 
společnost Asseco Business Solution popsána jako neúnavný inová-
tor v oblasti „zvyšování prodeje“ a jako vizionář a skutečný globální 
hráč, který pomáhá výrobcům spotřebního zboží dosahovat efek-
tivnějších výsledků v oblasti maloobchodního prodeje prostřednic-
tvím takových inovací jako je například Perfect Store, Retail Activity 
Optimization (RAO) a Motivation and Coaching. Řešení Asseco BS SFA 
získaly prestižní ocenění Best-in-Class za vynikající podporu prodeje 
prostřednictvím řešení Retail Activity Optimisation a Coaching and 
Gamification.

Společnost Asseco Business Solutions organizuje každý rok několik 
konferencí a workshopů pro stávající a potenciální zákazníky s cílem 
prezentovat nejnovější řešení, která společnost nabízí prostřednictvím 
svých produktů.

CEIT (SK)
CEIT i v tomto roce upevňoval svou pozici stabilního inovačního 
partnera pro podniky, které nastoupily cestu Průmyslu 4.0. Svědčí o 
tom úspěšně zrealizované projekty v automobilovém průmyslu i ve 
společnostech, které jsou významnými dodavateli pro automotive. V 
souladu s posláním společnosti CEIT přinášet takové inovace, které 
firmám pomáhají pokročit, rozvíjet se a obstát v sílící konkurenci, CEIT 
rozšířil svou nabídku o Smart Factory řešení, reagující na nejmoderněj-
ší digitální trendy.

CEIT v roce 2017 pokračoval ve výzkumných a vývojových aktivitách 
zaměřených na inovativní řešení pro průmysl, zejména v oblasti mo-
bilních robotických systémů, automatizace výrobních a logistických 
procesů či nástrojů digitálního podniku.

Rok 2017 byl významný i z pohledu odborných akcí uskutečněných 
pod hlavičkou CEIT. V únoru se konal v pořadí druhý ročník konferen-
ce Lean Management, na kterém se v Košicích sešlo více než dvě stě 
hostů ze Slovenska i ze zahraničí. Nové digitální technologie, Průmysl 
4.0 a nástroje pro továrny budoucnosti byly ústředním tématem jubi-
lejního desátého ročníku červnové konference Digitální podnik. Výji-
mečné bylo rovněž říjnové Národní fórum produktivity, které proběh-
lo již po dvacáté. CEIT tyto akce uspořádal ve spolupráci s týdeníkem 
Trend. V roce 2017 z této kooperace vzešla i úspěšná série odborných 
workshopů Trend Industry Academy.

CEIT však měl zastoupení i na dalších předních domácích i zahraničních 
fórech. Zástupci společnosti nechyběli na největší automotive konfe-
renci na Slovensku, Newmatec 2017. CEIT byl partnerem Automotive 
Supply Chain Roadshow v Birminghamu a figuroval jako „gold part-
ner“ evropské konference Automotive Logistics v německém Bonnu. 
Společnost se představila i na mezinárodním veletrhu Automechani-
ka Birmingham. CEIT byl také partnerem konference Ergonomie 2017, 

na níž byla pokřtěna CEIT mobilní aplikace pro ergonomii využívající 
prvky rozšířené reality.

Nejvýznamnějším mezníkem nejen za rok 2017, ale v kontextu celé 
dosavadní historie společnosti, byl měsíc září, kdy se CEIT stal hrdou 
součástí silné skupiny Asseco Central Europe.

DanubePay (SK)
V roce 2017 společnost pokračovala ve zkvalitňování a rozšiřování 
služeb pro stávající klienty a velmi aktivně rozvíjela své obchodní akti-
vity. DanubePay upevnila svou pozici na trhu a potvrdila své postavení 
rovnocenného partnera společnostem působícím v tomto segmen-
tu několik desetiletí. Do jejího portfolia klientů se dostala společnost 
Bpayment zabezpečující akceptaci karet v síti POS terminálů v několika 
zemích Evropy a v současnosti již probíhá spolupráce pro Chorvatsko, 
Česko a Slovensko. V předchozím roce započatá spolupráce s BNI 
Bankou v Portugalsku vstoupila do finální implementační fáze. Stejně 
postupuje projekt spolupráce se společností EPS, v jehož rámci bude 
poskytovat služby ve více zemích Evropy. Účast v mnoha RFP a RFI byla 
úspěšně završena a vyústila do přípravy nových kontraktů. Obchodní 
aktivity i ve spolupráci s kolegy ze skupiny Asseco se v roce 2017 rozší-
řily i mimo Evropu na Africký kontinent a probíhající jednání se vyvíjejí 
velmi pozitivně. Portfolio služeb DanubePay se rozšířilo o poskytová-
ní služeb SOC (Security operation center) a v roce 2018 předpokládá 
vedení společnosti zahájení reálné spolupráce pro prvního zákazníka.

V červenci bylo společnosti DanubePay obnoveno osvědčení na PCI 
DSS verzi 3.2 (Payment Card Industry Data Security Standard).

Skupina Asseco BERIT (CZ, DE, CH)
V roce 2017 realizovala společnost Asseco BERIT AG Switzerland 
několik úspěšných projektů ve spolupráci se svým dlouholetým zá-
kazníkem společností Basler & Hofmann. Společně zahájili migraci 
železničního projektu z Intergraphu včetně vývoje LRS pro LIDS7. Po 
skončení tohoto projektu jsme společně vyhráli výběrové řízení pro 
město Langenthal. Pro nás to znamená řadu nových licencí a služby 
pro společnost Basler & Hofmann. Na podzim bychom mohli začít 
implementaci dvou nezávislých webových řešení založených na LMC 
pro záchytné šachty a druhé řešení pro zachycování stavu ulic. Spo-
lečnost Basler & Hofmann vidí v LMC velký potenciál a už objednala 
nová řešení a školení o LMC na rok 2018.

Na 24. výročním setkání se zákazníky „BERIT Forum“ v Ruste jsme 
prezentovali (kromě jiných) dvě nová partnerská řešení: partnerství 
se společností entellgenio GmbH přináší řešení pro simulace stra-
tegických aktiv. Díky spolupráci se švýcarskou společností iNovitas 
můžeme nabídnout našim zákazníkům speciální nástavbu LIDS GIS 
pro 3D rozšířenou realitu. Georeferencovaný video materiál může být 
nyní využíván přímo u klientů LIDS 7 na zachycování dat a byl imple-
mentován pro město Glarus (Švýcarsko). Pro společnost Dow Che-
mical Company jsme dokončili velmi zajímavé projekty: u zákazníka 
jsme zavedli Geodatamanagement system (GDMS) a Pipeline Integri-
ty Management System (PIMS) spolu s LIDS Telco Fibre Management. 
Všechny výše uvedené projekty jsou založeny na technologii LIDS.

Asseco Central Europe Magyarország (HU)
Finance Strategic Business Unit – Statlogics  (Finance SBU – Statlogics)

Klíčovým projektem Finance SBU v roce 2017 byla implementace roz-
hodovacího modulu nové generace Credilogic u našeho zákazníka 
Unicredit Financials v Rumunsku. Tato finanční instituce využívá Credi-
logic jako svůj základní systém již mnoho let. Společnost je předním 
hráčem na rumunském retailovém trhu úvěrů a snaží se dosahovat 
dynamický růst díky čemuž požaduje pokročilou technologii. Nová 

Asseco Business Solutions (PL)
Among the events with biggest and most long-lasting impact on 
the activities of Asseco Business Solutions S.A. in 2017 there was an 
acquisition of Macrologic S.A. – a Polish producer of ERP software 
– which took place in June and resulted in the establishment of the 
Asseco Business Solutions Capital Group. The main aim of the ac-
quisition was to grow the expertise and technological know-how 
in the ERP area. The ultimate objective of the acquisition was the 
mutual exchange of knowledge and the synergy effect to broaden 
the product offering and boost the overall quality of own products 
and services. 

The Promotion Optimization Institute (POI) awarded Asseco Business 
Solutions S.A. and its product Mobile Touch with very high rankings 
in both the company and the product assessment. In the last report 
of POI issued in July 2017, “Vendor Panorama for Retail Execution 
and Monitoring in Consumer Goods 2017” Asseco Business Solution 
was described as continued innovator in “sell more” capabilities, as 
well as a visionary and truly global player helping consumer goods 
manufacturers to execute much more effectively at the store level by 
means of innovations like Perfect Store, Retail Activity Optimisation 
(RAO), Motivation and Coaching. Asseco BS SFA solutions have been 
awarded the prestigious POI Best-in-Class distinctions for their ex-
cellent sell-more capabilities in Retail Activity Optimisation, Coach-
ing and Gamification.

Every year Asseco Business Solutions holds several conferences and 
workshops for the existing and potential customers in order to pres-
ent them the latest solutions in the company’s products. 

CEIT (SK)
Also last year, CEIT strengthened its position as a stable innovation 
partner for businesses that have embarked on Industry 4.0. This is 
evidenced by successful projects in the automotive industry as well 
as in companies which are major automotive suppliers. In line with 
the mission of the company CEIT to bring innovations to help busi-
nesses advance, develop, and stand stronger in competition, CEIT 
has expanded its offer bz Smart Factory solutions responding to 
state-of-the-art digital trends.

CEIT also continued research and development activities in 2017 
aimed at innovative solutions for industry, especially in the area of 
mobile robotic systems, automation of production and logistics pro-
cesses, and digital business tools.

The year 2017 was also significant in view of the professional events 
under the heading of CEIT. In February, the second Lean Manage-
ment conference took place in which more than two hundred 
guests from Slovakia and abroad met in Košice. New Digital Tech-
nologies, Industry 4.0 and Future Factory Tools have been the central 
theme of the tenth edition of the Digital Business Conference in June. 
An extraordinary event was also the October National Productivity 
Forum which was held for the twentieth time. CEIT organized these 
events in collaboration with the Trend weekly. In 2017, the success-
ful series of professional workshops called Trend Industry Academy 
also emerged from this collaboration.

CEIT has also been represented at other leading domestic and foreign 
forums. Representatives of the company did not miss the biggest au-
tomotive conference in Slovakia, Newmatec 2017. CEIT was a partner 
of the Automotive Supply Chain Roadshow in Birmingham and was 
a “gold partner” of the European Automotive Logistics Conference 
in Bonn, Germany. The company also participated at the Birming-
ham Automechanics International Fair. CEIT was also a partner of the 

Ergonomics Conference 2017, on which the CEIT mobile application 
for ergonomics was introduced, using expanded reality features.

The most important milestone not only for 2017 but in the context of 
the entire history of the company was the month of September when 
CEIT became a proud part of the strong group Asseco Central Europe.

DanubePay (SK)
In 2017, the company continued to improve and expand services for 
existing clients and actively developed its business activities. Dan-
ubePay has strengthened its position on the market and has con-
firmed its position as an equal partner for the companies doing busi-
ness in this segment for several decades. Bpayment has joined its 
portfolio of clients; Bpayment ensures the acceptance of cards in 
POS terminals in several European countries – cooperation in Croa-
tia, Czech Republic and Slovakia is currently ongoing. In the previous 
year, cooperation with BNI Bank in Portugal entered into the final 
implementation phase. The company is also developing a project in 
cooperation with EPS to provide services in several European coun-
tries. Participation in many RFPs and RFIs had been successfully com-
pleted and resulted in the preparation of new contracts. Business ac-
tivities, in cooperation with colleagues from the Asseco Group, were 
also expanding across Africa in 2017 and the ongoing negotiations 
are developing very positively. The service portfolio of DanubePay 
was expanded to provide SOC (security operation center) services 
and the management of the company expects the launch of actual 
collaboration for the first customer in 2018.

In July, DanubePay was recertified to PCI DSS version 3.2 (Payment 
Card Industry Data Security Standard).

Asseco BERIT (DE, CH)
In the year 2017, Asseco BERIT AG Switzerland implemented multiple 
successful projects together with their long-time customer Basler & 
Hofmann. It started by Migration of a railroad project from Intergraph 
including development of LRS for LIDS 7. After finishing this project, 
we won a tender for the city of Langenthal together. This included 
multiple new licenses for us and services for Basler & Hofmann. In 
fall, we may start the implementation of two independent web so-
lutions based on LMC for capturing shafts and the second one for 
monitoring of the condition of streets. Basler & Hofmann sees a lot 
of potential in LMC and already ordered new solutions and a training 
on LMC for 2018.

During the 24th Annual Customer Meeting “BERIT Forum“ in Rust, we 
presented new partners’ solutions. The partnership with company 
entellgenio GmbH offers a solution for strategic asset simulations. 
Thanks to cooperation with Swiss company iNovitas, we can offer 
to our customers a special extension of LIDS GIS for 3D-augmented 
reality. The georeferenced Video material can be used now directly 
in LIDS 7 clients for data capturing – it was implemented for the city 
of Glarus (Switzerland). We finalized very interesting projects for the 
Dow Chemical Company: Geodatamanagement System (GDMS) 
and Pipeline Integrity Management System (PIMS) and also LIDS 
Telco Fibre Management was presented to the Customer. All proj-
ects mentioned above are based on the LIDS technology.

Asseco Central Europe Magyarország (HU)
Finance Strategic Business Unit (SBU) – Statlogics

The key project for 2017 in the Finance Business Unit was to imple-
ment the new generation decision engine module, Credilogic at our 
customer Unicredit Financials in Romania. This financial institution 
has been using Credilogic as its core system for many years now. 
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Risk Platform v Credilogic poskytne UcFin vyšší míru flexibility a efek-
tivnosti v rámci procesů poskytování půjček. Finance SBU pracuje ne-
ustále na expanzi v rámci svého současného teritoria i v rámci nových 
území. Mluvíme o perspektivách v Rusku, Kazachstánu, Maďarsku a 
Vietnamu. Rozšiřujeme naše spojení ve Vietnamu a stali jsme se dia-
mantovým sponzorem Finanční konference ve Vietnamu pro rok 2018.

Ve spolupráci s dalšími společnostmi v rámci skupiny Asseco pracuje-
me na více projektech vývoje nových produktů.

Dosáhli jsme první důležité milníky v rámci nového výzkumně-vývo-
jového projektu, jehož cílem je otevírat nové možnosti pro automa-
tizované rozhodovací toky v oblasti zemědělství. Tento projekt byl 
zahájen na začátku roku 2017 a bude pokračovat v letech 2018 až 2020.

Healthcare Strategic Business Unit – GlobeNet  (Healthcare SBU - 
GlobeNet)

V roce 2017 společnost GlobeNet zvýšila své reference na trhu Zdra-
votnických IS, když získala dvě nové okresní nemocnice. V těchto 
dvou klíčových institucích byl během 7 měsíců trvajícího projektu 
zavedený MedWorkS. Tím se zvýšil počet našich klientů, počet uži-
vatelů MedWorkS, jakož i neustálý příjem tvořen poplatky za údržbu 
(servisní smlouva). Naše Inovační vědomostní centrum získalo nový 
výzkumně-vývojový projekt, jehož cílem je vyvinout v průběhu dvou 
let intuitivní zdravotnický informační systém se systémem podpory 
rozhodování na bázi BIG DATA. V tomto roce nebyly realizovány žádné 
státní projekty kvůli tomu, že vytváření a implementace zdravotnic-
kých projektů financovaných EU se posunulo o více než šest měsíců. 

Náš hlavní interní projekt - přepsání základního produktu - systému 
MedWorkS - pokračoval a tento vývoj byl propojen s dvěma projek-
ty Inovačního znalostního centra, takže vývoj MedWorkSbude v bu-
doucnu pokračovat s rozšířenými zdroji.

Významné události a projekty:

•	 Duben 2017 - úspěšné dokončení projektu teleradiologie pro 
našeho současného klienta Nemocnici v Balassagyarmat

•	 Duben 2017 - účast na výroční konferenci Maďarské asociace ne-
mocnic

•	 Květen 2017 - úspěšné dokončení projektu integrace pracovní síly 
pro našeho současného klienta Nemocnici v Tatabánya

•	 Červen 2017 - úspěšné dokončení projektu rozšíření systému 
MedWorkS u našeho současného klienta Centrální nemocnice 
pro region B-A-Z (3 600 lůžek)

•	 Červenec 2017 - úspěšné dokončení projektu pro medikaci paci-
entů u našeho současného klienta Nemocnici v Egeru

•	 Září 2017 - úspěšné dokončení projektu implementace systému 
MedWorkS, Okresní nemocnice Bács-Kiskun (1 800 lůžek)

•	 Říjen 2017 - účast na výroční konferenci Asociace ekonomických 
manažerů zdravotnických institucí

•	 Prosinec 2017 - úspěšné dokončení Programu IV Národního on-
kologického registru. Tato fáze umožnila všem institucím posky-
tujícím onkologickou péči v Maďarsku elektronicky nahlašovat 
případy do tohoto registru pro účely národních statistik.

eDocu (SK)
V roce 2017 eDocu úspěšně rozvinulo spolupráci nebo provedlo své 
služby (skladový systém, správa vozového parku, asset management, 
Smart City) u mnoha zákazníků, z těch větších můžeme zmínit - Quan-
tum, Schnellecke, Agel, Octagam, Muzeum koberců v Ázerbájdžánu.

V tomto roce eDocu podniklo několik pracovních cest s obchodním 
zaměřením do mnoha zemí, např. do Vietnamu, Laosu, Azerbajdžánu, 
Íránu, Spojených arabských emirátů. Rozvíjela se také obchodní spo-
lupráce s Ghanou a Nigérií. Pozitivním výsledkem je i vytvoření sítě 
zastoupení v Teheránu, Dubaji a Ho Či Minově Městě.

V lednu 2017 se eDocu zúčastnilo akce EnergyHack v Bratislavě a vy-
tvořilo během ní základy aplikace pro spotřebitele energie a vyhrálo 
Special Award za Nejinovativnější nápad a přístup. Následně se přihlá-
silo do výzvy od západoslovenské Distribuční, odkdy se datuje jejich 
vzájemná úspěšná spolupráce.

Únor byl pro eDocu ve znamení inovačního programu US Connecti-
ons organizovaného společností Slovak-American Foundation, kde se 
společnost dostala až do finále soutěže.

Květnová konference TechSummit 2017 byla pro eDocu jak pracovní, 
tak i prezentační. Po úspěšném prezentování v roce 2016 vyústily vzá-
jemné kontakty do spolupráce a eDocu zajistilo konferenční systém, 
který slouží k rychlejšímu informování účastníků o programu konferen-
ce prostřednictvím QR kódu a usnadňuje také networking účastníků. 
Ve stejném měsíci se zúčastnilo i inovativní konference Iran Health In-
ternational Exhibition v Teheránu.

V červnu 2017 prezentovalo eDocu svá řešení na více akcích - na kon-
ferenci Digitální podnik 2017 v Žilině, na akci Škoda Auto Startup Day 
v Mladé Boleslavi v České republice a také ve finále soutěže Start Tel 
Aviv Competition 2017 v Bratislavě.

V září 2017 eDocu vyhrálo ve slovenském finále soutěže Central Eu-
ropean Startup Awards v kategorii Best IoT Startup a zastupovalo tak 
Slovensko ve velkém finále v Sofii. Kromě toho spustilo svou webovou 
aplikaci jako součást řešení Smart City pro společnost Octagam, která 
pomáhá lidem při cvičení na hřištích.

V říjnu se eDocu představilo na české akci Velký Třesk v Olomouci a 
kromě prezentace se tam opět zajišťoval konferenční systém. Koncem 
října se aktivně zúčastnilo i hackathonu Urban Challenges, kde prezen-
tovalo svá řešení v oblasti Smart City.

Závěr roku patřil účasti na dalších akcí ze série startupových akcí v 
Česku - Skanska Startup Day.

exe, a. s. (SK)
V roce 2017 bylo největší prioritou vytvořit stabilní manažerský tým, 
přijmout nově definované strategie a otevřít divize v České republice 
a Maďarsku.

Společnost exe, a. s., v současnosti prochází rozsáhlou transformací 
díky které bude přinášet zákazníkům kvalitní inovativní řešení a stane 
se jejich partnerem při uplatňování principů digitální transformace. Po 
technologické stránce bude i nadále stavět na dlouholeté spolupráci 
se společností Microsoft. Pozornost věnuje zejména vývoji a imple-
mentaci řešení, která pomohou zefektivnit podnikání našich zákazníků 
a dodají jim vysokou přidanou hodnotu v podobě nejnovějších tech-
nologií a cloudových řešení Microsoft.

exe, a.s. se koncem roku stalo partnerem Binary tree, kde jako jediný 
partner na Slovenském trhu bude poskytovat zákazníkům řešení na 
migraci z IBM Notes do Microsoft Exchange.

Recertifikační audit a získání certifikátu podle nové normy ISO 
9001:2015 potvrdil silnou proklientskou orientaci celého personálního 
obsazení firmy a její správné procesní nastavení. 

They are a leading player in the Romanian retail lending market and 
look for further dynamic growth, hence they demand an enhanced 
technology. The new Risk Platform of Credilogic shall provide UcFin 
with more flexibility and efficiency within their loan origination pro-
cesses. The Business Unit is continuously working on expansion 
within its current and new territories. We are talking about prospects 
in Russia, Kazakhstan, Hungary, and Vietnam. We are expanding our 
connections in Vietnam and has been assigned as diamond sponsor 
of a Finance Conference in Vietnam for 2018.

We have multiple new product development projects, in coopera-
tion with other Asseco companies.

We have completed the first major milestones of a new research & 
development project the aim of which is to open new possibilities for 
automated decision workflows in the area of agriculture. This project 
started in the beginning of 2017 and continue through 2018 and 2020.

Healthcare Strategic Business Unit (SBU) – GlobeNet

In 2017 GlobeNet increased its references on the HIS market by 
acquiring two new county hospitals. In these two key institutions 
MedWorkS has been introduced within a 7 months project. Thus 
increased our client number, the number of MedWorkS users. Our 
Innovation Knowledge Center has also won a new research devel-
opment project that aims to develop an intuitive health information 
system with a decision support system based on BIG DATA, during a 
two-year period. This year there were no government projects due 
to the fact that the design and implementation of EU-funded health-
care projects have delayed more than six months. 

Our major internal project – rewriting the core product, the MedWorkS 
system – continued, the development was connected with two proj-
ects of the Innovation Knowledge Center, so the development of the 
new MedWorkS will continue in the future with expanded resources.

Main events and projects:

•	 April 2017 – Successful completion of the Teleradiology project to 
our existing client, Hospital of Balassagyarmat

•	 April 2017 – Participation at the Annual Conference of the Hungar-
ian Hospital Association

•	 May 2017 – Successful completion of the Labor Integration proj-
ect to our existing client, Hospital of Tatabánya

•	 June 2017 – Successful completion of the MedWorkS System Ex-
tension project at our existing client, B-A-Z County Central Hos-
pital (3600 beds)

•	 July 2017 – Successful completion of the Patient-level Medication 
project at our existing client, Hospital of Eger

•	 September 2017 – Successful completion of the MedWorkS 
System Implementation project, Bács-Kiskun County Hospital 
(1800 beds)

•	 October 2017 – Participation at the Annual Conference of the As-
sociation of Economic Managers of Healthcare Institutions 

•	 December 2017 – Successful completion of the National Cancer 
Registry Program IV. Phase, which enabled all institutions provid-
ing oncology care in Hungary to electronically report cases to 

the registry, helping the detection of country statistics

eDocu (SK)
In 2017, eDocu successfully developed cooperation or implemented 
its services (warehouse system, fleet management, asset manage-
ment, Smart City) for many customers, the largest of which can be 

mentioned - Quantum, Schnellecke, Agel, OCTAGO, the Carpet 
Museum in Azerbaijan.

In the said year, eDocu undertook several business trips with a busi-
ness focus to many countries, such as Vietnam, Laos, Azerbaijan, Iran, 
or United Arab Emirates. Business cooperation with Ghana and Ni-
geria has also been developed. The establishment of a network of 
representative offices in Tehran, Dubai and Ho Chi Minh City is also 
a positive result.

In January 2017, eDocu took part in the EnergyHack event in Bratislava 
and created the basics of a consumer energy app for it and won the 
Special Award for the Most Innovative Idea and Approach. Subse-
quently, it entered into a challenge from Západoslovenská Distribučná 
which was the start of their mutual successful cooperation.

February saw participation of eDocu in the innovative US Connec-
tions program organized by the Slovak-American Foundation where 
eDocu got to the finals of the competition.

The TechSummit 2017 Conference in May was both a working working 
and an opportunity to offer presentations by eDocu. Following a suc-
cessful presentation in 2016, mutual contacts resulted in cooperation. 
eDocu secured in 2017 the conference system, which serves to inform 
participants quickly on the conference agenda via QR code and also 
facilitates the networking of participants. In the same month, eDocu 
also took part in the Iran Health International Exhibition in Tehran.

In June 2017, eDocu presented its solutions at a number of events - 
the Digital Enterprise 2017 Conference in Žilina, the Škoda Auto Start-
up Day in Mladá Boleslav in the Czech Republic and also in the Start 
Tel Aviv Competition 2017 finals in Bratislava.

In September 2017, eDocu won the Best IoT Startup Award in the Slo-
vakian Final of the Central European Startup Awards and represented 
Slovakia at the Grand Final in Sofia. In addition, it launched its web 
application as part of the Smart City solution for OCTAGO, helping 
people exercise at playgrounds.

In October, eDocu presented at the Czech event Velký Třesk in Olo-
mouc and - in addition to presentations - it again run a conference 
system there. At the end of October, eDocu was also actively involved 
in Hackathon Urban Challenges, presenting its Smart City solutions.

The end of the year was the time when it took part in the next event of 
a series of startup events in the Czech Republic - Skanska Startup Day.

exe (SK) 
In 2017, the highest priority was to create a stable management team, 
adopt a newly-defined strategy and open branches in the Czech 
Republic and Hungary.

The company exe is currently undergoing a massive transforma-
tion that will provide customers with quality innovative solutions 
and create partnerships in applying the principles of digital trans-
formation. On the technology side, it will continue to build on the 
long-term collaboration with Microsoft. Attention is paid in particular 
to the development and implementation of solutions that will help 
make our customers’ businesses more efficient and add value to 
their latest technology and Microsoft cloud solutions.

At the end of the year, exe became a Binary tree partner and it will 
provide customers with migration solutions from IBM Notes to Mi-
crosoft Exchange as the only such partner in the Slovak market.
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exe se od svého vzniku realizuje i jako podporovatel charitativních 
činností. 

V roce 2017 zaměstnanci vybrali mezi sebou historicky nejvyšší částku, 
která byla poskytnuta OZ Vagus. Občanské sdružení Vagus se věnuje 
sociální práci s lidmi bez domova. Ročně odborně pomůže přibližně 
2 000 lidem, kteří přišli o svůj domov. Stejně i exe a jeho management 
přispěli nemalou částkou na podporu aktivit této organizace.

InterWay, a. s. (SK, CZ)
Společnost InterWay, a. s. se dlouhodobě věnuje cloudovým tech-
nologiím a jako lídr mezinárodního konsorcia se úspěšně prosadila v 
projektu Cloud for Europe (C4E, Pre-Comercial Procurement Phase I. 
a Phase II.), Lot 1: Federated Certified Services Brokerage. Projekt byl 
založen na mezinárodní spolupráci a je zaměřen na podporu využí-
vání cloudu v komerčním i veřejném sektoru v rámci spolupráce mezi 
orgány veřejné moci a průmyslem. C4E jako nástroj na podporu ino-
vací ve veřejném sektoru, identifikuje inovační řešení v oblasti služeb 
cloud computingu, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám veřejného 
sektoru a zlepšily informovanost zadavatelů o možnostech služeb 
cloud computingu. Projekt byl zahájen v červnu 2013 a dokončení re-
alizace bylo v červnu 2017. Byl spolufinancován Evropskou komisí v 
rámci rámcového programu pro výzkum a inovace (FP 7).

Koncem srpna byla společností InterWay vysoutěžená zakázka Minis-
terstva Financí ČR, která obsahuje vytvoření webového i intranetového 
portálu ministerstva. Za úspěchem získání této zakázky pro význam-
ného zákazníka z veřejné správy stojí fakt, že redakční systém WebJET 
CMS od společnosti InterWay splňuje zadání hledaného řešení, a to 
důraz na maximální množství hotových funkcionalit systému.

V roce 2017 nezaostali ani zakázky z finančního sektoru a společnost 
InterWay úspěšně uzavřela smluvní vztah na projekt pro Tatra banku a.s.

V říjnu 2017 se konal již 5. ročník konference IWAYDAY, kterou spo-
lečnost organizuje kompletně pod vlastní záštitou, s pomocí svých 
pracovníků a partnerů. Podstatou konference je přiblížení novinek z 
oblasti IT, prostor na edukaci účastníků, osobní konzultaci s odborníky, 
prostor na networking. Program byl doplněn i o téma digitální trans-
formace a workshopy.

V roce 2017 společnost InterWay oslavila  20 let své působnosti na trhu. 
Oslava tohoto kulatého jubilea se konala v kruhu zákazníků a partnerů 
společnosti.

Koncem roku 2016 byl uveden do provozu pro ŽSR projekt GIS - Geo-
grafický informační systém. Realizace GIS ŽSR je rozdělen na několik 
větších logických celků, označovaných jako iterace. Předmětem 2. 
iterace GIS ŽSR, z níž se v roce 2017 realizovala etapa A, B a C, bylo na-
plnění požadavků uživatelů jednotlivých oblastí nasazení GIS v rámci 
ŽSR a jejich vzájemná integrace.

LittleLane (SK)
Společnost LittleLane úspěšně dokončila systém CRM - Class Room 
Management System a zahájila jeho komerční spuštění pro základní, 
střední a vysoké školy.

Z Ministerstva školství Slovenské republiky jsme získali pro základní 
školy díky systému CRM dvě akreditace vzdělávání v počtu 14 kreditů.

LittleLane vytváří takzvanou virtuální třídu pro celou školu právě díky 
CRM, které funguje pro MS Windows a tablety Android.

Vytvořili jsme nástroj testování studentů.

Vytvořili jsme specializovanou aplikaci pro 3D tisk, která se nazývá 
Smart Cubes 3D. Aplikace umožňuje tisknout vytvořené objekty.

Na konci roku 2017 jsme začali jednat o spolupráci s vydavatelstvími 
AITEC a ORBIS PICTUS. Výsledkem by měly být digitální interaktivní 
edu učebnice určené pro smart phone.

V roce 2017 se Peter Nižňanský zařadil do řízení organizace JCI Slo-
vensko. Organizace podporuje mladé podnikatele po celém světě ve 
věku do 40 let.

Významné události  
po 31. 12. 2017
Asseco Central Europe, a. s. rozšířilo své portfólio řešení a produk-
tů pro zdravotnictví, když se v lednu 2018 spolu so spoločností Me-
diworx software solutions, a. s. stalo novým spoluvlastníkem společ-
nosti Prosoft Košice, s. r. o. Každá z firem získala 50 ti procentní podíl. 
Prosoft patří mezi významné poskytovatele produktů a služeb v oblas-
ti zdravotníckých informačních systémů. Je zaměřena na vývoj medi-
cínských IS pro poskytovatele zdravotní péče.

Dozorčí rada společnosti na svém zasadání dne 26. března 2018 dopo-
ručila valnému shromáždění rozdělení zisku dosaženého v roce 2017 
ve výšce 0,58 EUR na 1 akcii.

The re-certification audit and the certificate according to the new 
ISO 9001:2015 standard confirmed the strong customer orientation of 
the company’s entire staff and its correct process setup.

Since its founding, exe has also been active as a charity promoter.

In 2017, employees collected the highest amount so far handed over 
to OZ Vagus. The Vagus civic association is engaged in social work 
with homeless people. Every year, approximately 2,000 people who 
have lost their home will be helped in a professional manner. exe 
and its management also contributed a considerable amount to sup-
port the organization’s activities.

InterWay (SK, CZ)
The company InterWay has long been involved in cloud technol-
ogies, and has been successful in the Cloud for Europe (C4E, Pre-
Commercial Procurement Phase I and Phase II), Lot 1: Federated Cer-
tified Services Brokerage, as the consortium lead. The project was 
based on international cooperation and is aimed at supporting the 
use of the cloud in the commercial and public sectors in the frame-
work of cooperation between public authorities and industry. As a 
tool to support innovation in the public sector, C4E identifies innova-
tive cloud computing solutions to best suit the needs of the public 
sector and to improve awareness of public procurement officials of 
cloud computing opportunities. The project started in June 2013 and 
the implementation was completed in June 2017. It was co-funded 
by the European Commission under the Framework Program for Re-
search and Innovation (FP7).

At the end of August, InterWay was awarded a contract by the Min-
istry of Finance of the Slovak Republic which includes the creation of 
the Ministry’s web and intranet portal. The successful achievement 
leading to this contract for a major public service customer is based 
on the fact that the editorial system from the company InterWay sat-
isfies the solution being sought, focusing on the maximum number 
of finished system functionalities.

In 2017, also orders from the financial sector were flowing in and In-
terWay successfully concluded a contractual relationship for a proj-
ect with Tatra banka, a. s. 

In October 2017, the 5th annual IWAYDAY conference was organized 
by the company under its own patronage, deploying its staff and 
partners. The essence of the conference is to bring new IT advance-
ments, provide a space to educate participants, personally consult 
with experts, or for networking. The agenda was also complement-
ed by the theme of digital transformation and workshops.

In 2017, InterWay celebrated its 20 years of market presence. The cel-
ebration of this jubilee took place in the company of customers and 
partners.

At the end of 2016, a GIS - Geographic Information System - was put 
into operation for ŽSR. The implementation of the GIS ŽSR is divided 
into several larger logical units called iterations. The objective of the 
2nd GIS ŽSR iteration of which stages A, B and C were implemented 
in 2017 was to meet the requirements of users of individual GIS de-
ployment areas within ŽSR and their mutual integration.

LittleLane (SK)
The company LittleLane successfully finalized its CRMS - Class Room 
Management System - and launched its commercial operations for 
elementary, secondary and high schools.

We received two accreditation from the Ministry of Education of the 
Slovak Republic of 14 credits for primary schools thanks to the CRMS 
system.

LittleLane creates virtual class for the whole school via CRMS which 
works in MS Windows and with Android tablets.

We have created a student testing tool.

We have created a dedicated 3D print application called Smart 
Cubes 3D. The application allows to print objects.

At the end of 2017, we began negotiating cooperation with publish-
ers AITEC and ORBIS PICTUS. The result should be digital interactive 
edu textbooks for smart phones.

In 2017, Peter Nižnanský joined the management of JCI Slovakia. The 
organization supports young entrepreneurs around the world under 
the age of 40.

Significant events  
after December 31, 2017
Asseco Central Europe, a.s. has expanded its portfolio of solutions 
and products for healthcare in January 2018 together with Mediworx 
software solutions, a. s. became new co-owners of Prosoft Košice, 
s.r.o.. Each company has 50 percent share. Prosoft is one of the major 
providers of products and services in the field of Health Information 
Systems. It focuses on the development of medical IS for health care 
providers.

The Supervisory Board of the Company at its meeting held on 26 
March 2018 recommended to the General Assembly the distribution 
of the profit achieved in 2017 at EUR 0.58 per share.
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Skupina Asseco
Asseco Group

Působí v 50 + zemích
Present in 50 + Countries

Společnosti kótované na
Companies Listed on

Tržby 2017
Revenue 2017

1,84 mld. EUR 
1.84 EUR bil

Zaměstnává 24 000 + lidí
Headcount 24,000 + People

24 000 +

WSE
NASDAQ

TASE

50 +
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Asseco Poland je mateřskou společností Asseco Group (dále jen „Skupina“). Je přední polskou společností 
informačních technologií, která vyvíjí činnost na domácím IT trhu již více než 25 let. V roce 2004 začala spo-
lečnost Asseco svou mezinárodní expanzi a co se týče tržní kapitalizace, v současnosti patří mezi největší 
IT společnosti kótované na Varšavské burze cenných papírů. Podle žebříčku Truffle 100 je šestým největším 
producentem softwaru v Evropě.

Asseco Poland je hybnou silou mezinárodní skupiny Asseco Group, 
která zastřešuje velký počet přímo či nepřímo kontrolovaných dce-
řiných společností. Klíčové činnosti skupiny se zaměřují na produkci 
proprietárních softwarových řešení a IT služby. Asseco se specializu-
je na komplexní informačně-technologické projekty, integrační pro-
jekty a konzultační služby ve všech důležitých sektorech ekonomiky.

V současnosti vyvíjí Asseco Group činnost ve více než 50 zemích 
po celém světě a díky tomu má skutečně globální dosah. V Evropě 
působí prostřednictvím svých regionálních holdingů: Asseco Cent-
ral Europe (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Německo, Švýcar-
sko), Asseco South Eastern Europe (země Balkánu a Turecko), Asseco 
Western Europe (Španělsko, Portugalsko, Itálie, Skandinávie a Pobalt-
ské republiky) a Asseco Eastern Europe (Rusko, Gruzie, Kazachstán). 
Činnosti skupiny v Izraeli, Spojených státech, Japonsku a Kanadě, a 
to uvádíme jen některé země, realizují společnosti patřící do holdin-
gu Formula Systems, který je kótován jak na Burze cenných papírů v 
Tel Avivu (TASE), tak i na NASDAQ Global Markets. Formula Systems 
vlastní akcie ve třech kótovaných IT společnostech: Matrix IT, Sapiens 
International a Magic Software.

V roce 2017 Asseco Group zaměstnávala více než 24 000 velmi an-
gažovaných odborníků, včetně přibližně 4 600 specialistů v Polsku.

Hlavní události  
skupiny Asseco 
Strategie růstu Asseco Group je založena na dvou hlavních pilířích 
- organický růst jejích firem, které vyvíjejí proprietární software a 
poskytují služby a aktivity v oblasti fúzí a akvizic, které rozšiřují její 
globální dosah a posilují pozici na trhu. Aktivity skupiny v oblasti fúzi 
& akvizic se zaměřují na slibné trhy, které nabízejí značné příležitosti 
pro růst - především nově vznikající trhy, ale i Spojené státy. S při-
hlédnutím k aktuálnímu rozsahu a potenciálu mezinárodních aktivit, 
v předchozím roce udělala Asseco Group důležité kroky v rámci roz-
víjení svých činností na mezinárodních trzích. 

Plány vývoje a změn v Asseco Group
V říjnu 2017 založila Asseco Group společnost Asseco International 
- holdingová společnost, která bude zodpovědná za management, 
dohled a podporu v rámci vývoje těch společností skupiny, které vy-
víjejí činnosti na mezinárodních trzích. Po dokončení všech plánova-
ných změn budou aktivity skupiny rozděleny do tří hlavních oblastí: 
Asseco Poland a polský trh, Formula Systems a izraelský trh a Asseco 
International a další zahraniční trhy.

Kromě jiných událostí došlo v roce 2017 k následujícím změnám ve 
složení skupiny: fúze Asseco Data Systems s CTPartners a Sigilogic, 
prodej podílů Asseco Poland v R-Style Softlab Joint Stock Company 
a akvizice Macrologic společností Asseco Business Solutions. 

Formula Systems - prodej podílu a opětovné 
získání kontroly
V srpnu 2017 prodala společnost Asseco Poland S.A. 20% podíl ve 
společnosti Formula Systems Ltd. Po uskutečnění této transakce 
vlastní Asseco Poland S.A. podíl ve výši 26,31% a i nadále zůstává nej-
větším akcionářem této společnosti. Druhým největším akcionářem 

Formula System je Guy Bernstein, generální ředitel, který vlastní 
podíl ve výši 13,38%.

11. října 2017 podepsala společnost Asseco Poland dohodu s Guyem 
Bernsteinem, podle níž Guy Bernstein zplnomocňuje společnost 
Asseco Poland, aby hlasovala na valné hromadě akcionářů Formula 
Systems na základě jeho podílu. V důsledku této dohody společ-
nost opět získala kontrolu nad Formula Systems (v důsledku prodeje 
20% podílu ve Formula Systems si Rada managementu společnos-
ti Asseco Poland myslela, že mateřská společnost ztratila kontrolu 
nad Formula Systems, což znamenalo nedostatečnou konsolidaci v 
srpnu a září 2017) .

Organický růst
Organický růst společnosti Asseco Poland je poháněn velkým množ-
stvím vysoce kvalitních řešení, která sahají od na zakázku vyvinutých 
softwarových řešení vypracovaných specificky podle požadavků 
klientů přes celoodvětvová přizpůsobitelná řešení pro různé sektory 
hospodářství až po předkonfigurované softwarové produkty zamě-
řené na malé a střední podniky.

Asseco Poland pokračuje v prosazování strategie diverzifikace podle 
jednotlivých sektorů. V sektoru všeobecného podnikání dosáhla 
společnost dalšího růstu v segmentu ERP. Společnost Asseco Poland 
posílila svou mezinárodní pozici díky novým zahraničním smlou-
vám v sektoru bankovnictví. V průběhu roku podepsala společnost 
Asseco Poland významné smlouvy s prestižními organizacemi, mezi 
jinými i s Varšavskou burzou cenných papírů, Evropskou kosmickou 
agenturou a Kanceláří Sejmu. Společnost rozšířila rozsah svých čin-
ností také pro: polský Centrální úřad geodézie a kartografie, Země-
dělský fond sociálního pojištění, polské Ministerstvo spravedlnosti 
nebo Ministerstvo národní obrany.

V předchozím roce posílila společnost Asseco Poland svou meziná-
rodní pozici. Ve smyslu smlouvy uzavřené se Sberbank Europe AG se 
sídlem v Rakousku poskytne Asseco společnosti Sberbank systém 
Asseco Treasury. V červenci navázala společnost Asseco spoluprá-
ci se společností MEDI-system, která patří do mezinárodní skupiny 
ORPEA se sítí více než 700 zařízení v 10 zemích Evropy. V roce 2017 
objednalo Ministerstvo věd a technologie v Lagosu, Nigérie, automa-
tický systém pro dálkové fotogrammetrické mise, který obsahuje pro-
prietární software společnosti Asseco GCS (Ground Control Station).

Další události 
Podle žebříčku Truffle 100 si společnost Asseco Group udržela 
svou pozici jednoho z top 10 prodejců softwaru v Evropě. V roce 
2017 obsadila společnost Asseco Poland 20. místo v seznamu 200 
největších polských společností a patřila mezi 50 nejrychleji rostou-
cích společností uváděných v seznamech týdeníku Wprost. To bylo 
možné jen díky neustálému zvyšování odbytu v oblasti proprietární-
ho softwaru, což představuje jeden z hlavních cílů strategie rozvo-
je společnosti Asseco. Takový konzistentní nárůst příjmů z vlastních 
softwarových řešení se dosahuje udržováním dlouhodobých vztahů 
s klienty a prostřednictvím provádění tisíců projektů v různých sek-
torech hospodářství.

V roce 2017 Asseco Poland získala cenu Rzeczpospolita Eagle Award 
a bylo jí uděleno ocenění Eagle of Rzeczpospolita v kategorii Ino-
vace a měsíčník Polish Market ji opětovně označil za Great Pearl of 
Polish Economy (Skvělá perla polské ekonomiky).

Asseco Poland is the parent company of the Asseco Group (the “Group”). It is Poland’s leading information tech-
nology company operating on the domestic IT market for over 25 years. In 2004 the Asseco began its interna-
tional expansion and now is among the largest IT companies listed on the Warsaw Stock Exchange, in terms of 
market capitalization. It is also 6th biggest software producer in Europe according to the Truffle 100 ranking.

Asseco Poland is a moving force behind the international Asseco Group 
gathering numerous, directly or indirectly controlled, subsidiaries. The 
Group’s key activities are focused on producing proprietary software 
solutions and IT services. Asseco specializes in complex information 
technology undertakings, integration projects, as well as consultancy 
services, for all the majors sectors of the economy.

The Asseco Group is currently present in over 50 countries across the 
world giving it a truly global reach. In Europe it is present through its 
regional holdings: Asseco Central Europe (Slovakia, Czech Republic, 
Hungary, Germany, Switzerland, Austria), 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 operations outside of Europe, span-
ning Israel, United States, Japan, and Canada to name just a few, are 
conducted by companies incorporated in the Formula Systems hold-
ing, dually listed on the Tel Aviv Stock Exchange (TASE), as well as on 
NASDAQ Global Markets. Formula Systems holds shares in three listed IT 
companies: Matrix IT, Sapiens International, and Magic Software. 

In 2017 Asseco Group employed over 22,300 highly committed profes-
sionals, including roughly 4,600 specialists in Poland.

Major events  
in the Asseco Group
Asseco Group’s growth strategy is based on two major pillars 
– organic growth of its proprietary software and services busi-
nesses alongside intensive mergers and acquisitions activities 
broadenings its geographical reach and strengthening market 
position. The Group’s M&A activities are focused on promising 
markets offering strong growth opportunities – mainly emerg-
ing markets, but also the United States. Considering the current 
scale and potential of international operations, in the previous 
year Asseco Group took important steps in the development 
of its operations on international markets.

Development plans and changes  
in the Asseco Group
In October 2017 the Asseco Group has established Asseco International 
- a holding company, which will be responsible for the management, 
supervision and support of the development of the Group’s companies 
operating on international markets. After completing all the planned 
changes, the Group’s operations will be divided into three main areas: 
Asseco Poland and the Polish market, Formula Systems and the Israeli 
market, and Asseco International and other foreign markets.

In 2017 among others the following changes took place in the 
Group’s composition: the merger of Asseco Data Systems with CT-
Partners and Sigilogic, the sale of shares in R-Style Softlab Joint Stock 
Company by Asseco Poland and the acquisition of Macrologic by 
Asseco Business Solutions. 

Formula Systems – sale of stake and regaining 
control
In August 2017, Asseco Poland S.A. sold a 20% stake in Formula Sys-
tems Ltd. After the transaction, Asseco Poland holds 26.31% stake and 
is still the largest shareholder of the company. The second largest 

shareholder of Formula System is Guy Bernstein, the CEO, who holds 
13.38% stake.

On October 11, 2017, Asseco Poland signed an agreement with Guy 
Bernstein, according to which Guy Bernstein grants Asseco Poland 
a power of attorney to vote at the General Meeting of Sharehold-
ers of Formula Systems for his stake. As a result of the agreement, 
the Company regained control over Formula Systems (as a conse-
quence of the transactions of selling a 20% stake in Formula Systems, 
the Asseco Poland Management Board deemed the Parent Com-
pany has lost control over Formula Systems, which means a lack of 
consolidation in August and September 2017).

Organic growth
Asseco Poland’s organic growth is driven by a wide array of high 
quality solutions ranging from custom-made software solutions spe-
cifically tailored to meet clients’ needs, through industry-wide cus-
tomizable solutions for various sectors of the economy, to pre-con-
figured software products aimed at small and medium enterprises. 

Asseco Poland continues strategy of diversification into sectors. In 
the general business sector the company enjoyed further growth 
in the ERP segment. Asseco Poland was strengthening the interna-
tional position thanks to new foreign contracts in the banking sector. 
During the year Asseco Poland signed several significant contracts 
with prestigious institutions, among others with the Warsaw Stock 
Exchange, the European Space Agency or the Chancellery of the 
Sejm. The company widen scope of its cooperation with existing 
clients: The Polish Central Office of Geodesy and Cartography, Ag-
ricultural Social Insurance Fund, Polish Ministry of Justice or Ministry 
of National Defense. 

In the previous year Asseco Poland was strengthening its interna-
tional position. Under the agreement concluded with Sberbank 
Europe AG, headquartered in Austria, Asseco will provide Sberbank 
with an Asseco Treasury system. In July Asseco began a cooperation 
with MEDI-system, which belongs to the international ORPEA group 
with a network of more than 700 facilities in 10 European countries. 
Also in 2017 the Ministry of Science and Technology of the Lagos 
State in Nigeria ordered the Unmanned System for Long Distance 
Photogrammetric Missions, consisting of the proprietary Asseco 
GCS (Ground Control Station) software.

Other events
Asseco Group maintained its position as one of the top ten software 
vendors in Europe according to Truffle 100 rating. In 2017 Asseco 
Poland was ranked 20th in the list of 200 largest Polish companies 
and was among the 50 fastest-growing companies in the lists pre-
pared by the Wprost weekly. This has been possible thanks to the 
continuing improvement in sales of proprietary software, 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. 

In 2017 Asseco Poland won Rzeczpospolita’s Eagle Award, received 
the Eagle of Rzeczpospolita award in the category of Innovation and 
again was named the Great Pearl of the Polish Economy by Polish 
Market monthly. 
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Obchodní politika
Business Strategy
Globální průmysl informačních technologií překročil v roce 2017 úroveň 4,5 bilionů USD podle společnosti 
IDC poskytující poradenské služby v oblasti výzkumu. Pokud se v nadcházejícím roce naplní očekávání růstu 
výdaje překročí 4,8 bilionů USD.

The global information technology industry surpassed $4.5 trillion in 2017, according to the research con-
sultancy IDC. If growth expectations materialize in the year ahead, spending will eclipse the 4.8 trillion USD.
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Tržní  
pozice

Spojené státy jsou největším „technologickým“ trhem na světě a v roce 2018 budou zabírat 31% celkového 
trhu, což představuje přibližně 1,5 bilionů USD. Ve Spojených státech, podobně jako v mnoha jiných zemích, 
je „technologický“ sektor jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do HDP. Podrobnější analýzu ekonomic-
kých dopadů naleznete ve zprávě Cyberstates od CompTIA.

V souhrnu, asijsko-pacifický region, který zahrnuje Japonsko, Čínu, 
Austrálii, Indii a okolní země, představuje jednu třetinu tohoto 
objemu. APEC zvýšil svůj podíl na globálním IT objemu v důsledku 
růstu takových zemí jako je Čína a Indie a pomalejšímu růstu v ně-
kterých částech Evropy a jiných trhů. Předpokládá se, že kolem roku 
2032 si bude Čína nárokovat titul největší světové ekonomiky.

Obrovská část výdajů na technologie plyne z nákupů realizovaných 
firemními nebo státními subjekty. Menší část tvoří výdaje domác-
ností, včetně malých „domácích“ podniků. Vzhledem k prolínání se 
pracovního a osobního života, zvláště v malých podnicích, spolu s 
fenoménem stínových IT může být problematické klasifikovat určité 
typy nákupů technologií jako výlučně firemní nebo výhradně spo-
třebitelské.

Pokud rozdělíme IT trh na části, tradiční kategorie hardwaru, soft-
waru a služeb tvoří přibližně 53% celého trhu. Další kategorie, tele-
komunikační služby, tvoří 30%. Zbývajících 17% zahrnuje různé vyví-
jející se technologie, které buď nespadají do žádného z tradičních 
košů nebo se týkají více kategorií, což je případ mnoha řešení, která 
vznikají jako služby, které zahrnují prvky hardwaru, softwaru a služeb 
(např. nabídky produktů pro Internet věcí - Internet of Things).

Přerozdělení výdajů se v jednotlivých zemích liší v závislosti od vel-
kého počtu faktorů. Na vyspělém trhu v USA například existuje ro-
bustní infrastruktura a rozsáhlá báze uživatelů vybavených počítači 
a různými zařízeními, které mají k dispozici připojení. To dláždí cestu 
pro investice do softwaru a služeb, které jsou na vrcholu této pyra-
midy. Do těchto dvou kategorií jde téměř polovina výdajů na ame-
rickém trhu, přičemž v celosvětovém měřítku tvoří tyto výdaje jednu 
třetinu. Země, které se v těchto oblastech ještě nedostaly tak daleko 
mají tendenci investovat více do tradičního hardwaru a telekomuni-
kačních služeb. V některých případech chybějící starší infrastruktura 
usnadňuje výrazný skok vpřed a zavádění novějších generací tech-
nologií.

Pro pochopení celosvětového průmyslu technologií je důležitá i 
další dynamika, kterou tvoří tok technologického zboží a služeb ze 
zdrojové země do země spotřeby.

Software je hybnou silou technologického sektoru a širší ekonomiky 
a tento trend se za posledních pár let výrazně zrychlil. Od mobilních 
aplikací a SaaS až po otevřené zdrojové kódy a platformy - software 
pokračuje v „pohlcování světa“ jak to glosoval Marc Andreesen. Díky 
tomu vytváří poptávka po dovednostech v oblasti vývoje softwa-
ru největší kategorii povolání, která roste nejrychleji. Nepochybně i 
takové kategorie jako jsou webový vývojáři a datový experti mohou 
být zahrnuty do společné kategorie vývoje softwaru díky čemuž 
je tato kategorie ještě rozsáhlejší. Kromě softwaru rostou rychlým 

tempem i kategorie jako je IT podpora, ředitelé IT a analytici v ob-
lasti počítačové bezpečnosti, což odráží potřeby organizací, které 
procházejí digitální transformací.

Velkým zdrojem dynamiky budou také nové technologie, např. in-
ternet věcí (Internet of Things, IoT), kognitivní technologie a umělá 
inteligence, rozšířená a virtuální realita, 3D tisk nebo robotika.

Velký rozvoj a další potenciál vykazuje IoT. Internet věcí je založen 
na připojení snímačů a zařízení pro shromažďování údajů a řízení 
koncových zařízení. Internet věcí se projeví v oblastech hardwaru, 
služeb, konektivity a softwaru. Může být použit v mnoha oblastech: 
monitoringu logistiky (nejen pro zajištění provozní účinnosti, ale také 
jako bezpečnostní opatření proti krádeži), v pojišťovací telematice, 
v utilitách - elektřina: nejen inteligentní měřiče připojené k LPWAN 
(Low-Power Wide Area Network širokopásmová síť s nízkou spotře-
bou energie); pomocí internetu věcí lze sledovat  stav aktiv, jako jsou 
turbíny v elektrárně; plyn; voda (např. její únik nebo měření kvali-
ty) - inteligentní rozvodné sítě. Uplatnění se nabízí také v průmyslo-
vé výrobě a maloobchodě (řízení zásob a jiných aktiv, RFID a NFC, 
kontextový marketing), v inteligentních budovách, automobilovém 
průmyslu, inteligentních městech a zdravotní péči (monitorování 
zdravotního stavu na dálku). Příležitosti poskytuje očekávaný růst sa-
motných zařízení (připojených „věcí“), potřeba dalšího serverového 
výkonu na zpracování dat, potřeba síťového vybavení potřebného 
pro přenos dat, dále IoT vyžaduje datovou analytiku typu BI, resp. 
big data na vyhodnocování, interpretaci a poradenství, archivaci dat, 
bezpečnost atd. Právě bezpečnostní obavy jsou hlavní brzdou sou-
časného rozvoje - ostatně bezpečnost v IoT třeba ošetřit komplex-
ně v několika vrstvách (u zařízení, konektivitě a pod.). Kromě toho 
hrozby pramení z inherentní otevřenosti norem nebo platforem, z 
nichž IoT vychází.

Bezpečnost bude i nadále oblast s velkým potenciálem, a to nejen 
v rámci internetu věcí. International Data Corporation (IDC) očekává 
nástup biometrické kontroly, růst v oblasti ochrany před počítačo-
vými útoky zaměřenými na vyřazení distribuce komodit; potenciál 
skrývá i „analytiku jako službu“ na vyhodnocování dat v oblasti bez-
pečnosti, monitorování bezpečnosti domácností apod. Velký impuls 
v oblasti bezpečnosti je celoevropská regulace ochrany dat (Gene-
ral Data Protection Regulation, GDPR), která nutí organizace, aby se 
blíže zaměřili na ochranu dat a zejména na ochranu osobních údajů. 
GDPR poskytne velké příležitosti ještě v roce 2018. Ve finančním 
sektoru bude hybnou silou další evropská norma - směrnice o pla-
tebních službách (Payment Services Directive 2, PSD2) a směrnice o 
sítích a informační bezpečnosti (Network and Information Security 
Directive, NISD). Připravuje se i legislativa na úpravu IoT.

Market  
Description

The United States is the largest tech market in the world, representing 31% of the total, or approximately $1.5 
trillion for 2018. In the U.S., as well as in many other countries, the tech sector is one of the most significant 
contributors to GDP. See CompTIA’s Cyberstates report for more detailed economic impact analysis.

In the aggregate, the Asia-Pacific region, which encompasses 
Japan, China, Australia, India, and surrounding countries, accounts 
for one-third of the total. APEC has increased its share of the global 
IT pie, driven by the rise of countries such as China and India, and 
the slower growth rates experienced in parts of Europe and other 
markets. By 2032, China is projected to claim the mantle of world’s 
largest economy.

The vast majority of technology spending stems from purchases 
made by corporate or government entities. A smaller portion comes 
from household spending, including home-based businesses. With 
the blurring of work and personal life, especially in the small busi-
ness space, along with the shadow IT phenomenon, it can be diffi-
cult to classify certain types of technology purchases as being solely 
business or solely consumer.

Breaking the IT market down into its components, the traditional 
categories of hardware, software and services account for 53% of 
the total. The other core category, telecom services, accounts for 
30%. The remaining 17% covers various emerging technologies that 
either don’t fit into one of the traditional buckets or span multiple 
categories, which is the case for many emerging as-a-service solu-
tions that include elements of hardware, software, and service (e.g. 
IoT offerings).

The allocation of spending will vary from country to country based 
on a number of factors. In the mature U.S. market, for example, there 
is robust infrastructure and a large installed base of users equipped 
with computers, devices, and bandwidth. This paves the way for in-
vestments in the software and services that sit on top. These two cat-
egories account for nearly half of spending in the U.S. market com-
pared to about one-third of spending globally. Countries that are 
not quite as far along in these areas, tend to allocate more spending 
to traditional hardware and telecom services. In some cases, not 
having legacy infrastructure makes it easier to leapfrog ahead and 
adopt newer generations of technologies.

Another important dynamic in understanding the global informa-
tion technology industry is the flow of tech goods and services from 
source country to consuming country.

Software has been a driving force in the tech sector and the broader 
economy; a trend that has accelerated in the past few years. From 
mobile apps and SaaS to open-source languages and platforms, 
software continues to “eat the world,” as noted by Marc Andreesen. 
As such, demand for software development skills make it the largest 
category of tech occupation and one of the fastest growing. Argu-
ably, categories such as web developers and data scientists could 
be included under the software development umbrella, making it 

even larger. Beyond software, categories such as IT support, CIOs, 
and cybersecurity analysts are growing at a brisk rate, reflecting the 
needs of organizations pursuing digital transformation.

A significant source of dynamism will also be new technologies, 
such as Internet of Things (IoT), cognitive technology and artificial 
intelligence, augmented and virtual reality, 3D printing, or robotics.

IoT shows major developments and future potential. Internet of 
Things is based on connecting sensors and devices for the purpose 
of collecting data and controlling end-use equipment. Internet of 
Things is applied in the areas of hardware, services, connectivity 
and software. It can be used in many areas: logistics monitoring (not 
only to ensure operational efficiency, but also as a security measure 
against theft), insurance telematics, utilities - electricity: not only 
smart meters connected to LPWAN (Low-Power Wide Area Network 
– a broadband network with low energy consumption); Internet of 
Things can be used to track the status of assets such as turbines in 
a power plant; gas; water (e.g. leakage or quality measurement) - 
smart grids. Application is also available in industrial manufacturing 
and retail (inventory management of inventory and other assets, 
RFID and NFC, contextual marketing), smart buildings, in the automo-
tive industry, smart cities and healthcare (remote health monitoring). 
It provides opportunities given the expected growth of the number 
of devices themselves (connected “things”), the need for additional 
server data processing, the need for the network equipment neces-
sary for data transmission; IoT also requires BI data type analysis or 
big data for evaluating, interpreting and consulting, data archiving, 
security, etc. Safety concerns are the main obstacle to current de-
velopment - in addition, IoT security needs to be treated in several 
layers (equipment, connectivity, etc.). In addition, threats stem from 
the inherent openness of the standards or platforms on which IoT is 
based.

Security will continue to be an area of great potential, not only in 
the area of Internet of Things. International Data Corporation (IDC) 
expects the application of biometric control, growth in the area of 
cyber-protection against diversion in distribution of commodities; 
there is also significant potential in “analytics as a service” for evalu-
ating data in the field of security, household safety monitoring, etc. A 
major impetus for security is the General Data Protection Regulation 
(GDPR) which forces organizations to focus more on data protec-
tion and on the protection of personal data in particular. GDPR will 
provide significant opportunities even in 2018. In the financial sector, 
another European standard - the Payment Services Directive 2 (PSD2) 
and the Network and Information Security Directive (NISD) - will be 
the driving force. Legislation on the adaptation of IoT is also being 
prepared.
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Obchodní  
nabídka

Hlavním strategickým úkolem oddělení pro rozvoj obchodu v Asseco Central Europe je identifikování 
nových obchodních příležitostí. Cílem je přinášet pro společnost hodnotné projekty a s tím spojenou od-
bornou práci pro naše specialisty a poskytovat našim klientům řešení potřebné pro jejich podnikání.

Skupina Asseco je přítomna téměř v celé Evropě. Dominantními státy 
působení Asseco Central Europe jsou Slovensko, Česko, Maďarsko, 
Německo, Rakousko a Švýcarsko. Naše fyzická prezence ve více 
zemích představuje obrovskou výhodu, protože dokážeme diverzi-
fikovat své úsilí ve větším geografickém prostoru, jakož i s větším 
zákaznickým zázemím.

Transparentní rozdělení expertních kompetencí a odpovídajících 
výrobních kapacit do vertikálních linií na celoskupinové úrovni dává 
prostor na singulární rozvoj jednotlivých produktů. Zmíněnými svis-
licemi jsou: Banking, Insurance, Healthcare, Public Administration, 
Telco & Utilities, IT infrastructure a ERP (systémy pro Enterprise Re-
source Planning). Díky dané organizaci jsou produktové rodiny kon-
solidované a kontinuálně rozvíjeny a vytvářejí tak prostor pro zajíma-
vé obchodní příležitosti.

Produkty a služby společnosti Asseco Central Europe jsou řízeny 
regionálně. Jedná se o tyto oblasti: Bankovnictví, Zdravotnictví, 
Pojišťovnictví, Veřejná správa, IT Infrastruktura, Utility a ERP. Do jed-
notlivých výrobních jednotek, tzv. „Business units“, jsou přiřazeny 
konkrétní divize Asseco CE na Slovensku a v České republice nebo 

subjekty spadající na úrovni regionu do skupiny Asseco CE. Stejně 
jsou rozděleny produkty nebo produktové skupiny. Možnost přizpů-
sobit se zákazníkům a plně vnímat diverzitu trhu pomáhá dosahovat 
stanovené cíle jednotlivých divizí. Naplnění cílů se realizuje vhod-
nou kombinací nabízených produktů, přednastavených robustních 
řešení nebo vývojem komplexních řešení na míru. Produktovou na-
bídku doplňují klíčové služby a kompetence, které jdou napříč port-
foliem produktů: vývoj softwaru a outsourcing.

Díky lokálním pobočkám, dceřiným firmám a bohatým dlouholetým 
zkušenostem rozbíhá Asseco CE projekty i na mezinárodním poli, a to 
v celosvětovém měřítku. Spolupracujeme typicky s lokálními zastou-
peními naší společnosti, jejichž počet se každým rokem zvyšuje. V pří-
padě neexistujícího zastoupení firmy v dané zemi spolupracuje divize 
rozvoje mezinárodního obchodu s lokálními partnery – například ve 
Vietnamu a Laosu, kde se snaží etablovat díky komplexní nabídce 
řešení pro inteligentní řízení a správu míst, tzv. smart city, či zdravot-
nictví a zemědělství. V obdobných situacích je hlavní devizou iniciu-
jící úspěch vytvoření synergie mezi více divizemi a více členy rodiny 
Asseco, zdomácnělého často tisíce kilometrů za hranicemi Slovenska.

Business  
Offer 

The main strategic role of the business development department in Asseco Central Europe is to identify new 
business opportunities. The goal is to bring valuable projects to our company and related professional work 
for our specialists and to provide our clients with the solutions they need for their business.

The Asseco Group is present almost all over Europe. The dominant 
states of Asseco Central Europe are Slovakia, the Czech Republic, 
Hungary, Germany, Austria and Switzerland. Our physical presence 
in more than one country is a huge advantage because we are able 
to diversify our efforts in a larger geographic area as well as across 
a larger customer base.

The transparent division of expert competencies and correspond-
ing production capacities into vertical lines at the group level gives 
us room for the singular development of individual products. The 
above-mentioned verticals are: Banking, Insurance, Healthcare, 
Public Administration, Telco & Utilities, IT infrastructure and ERP (En-
terprise Resource Planning systems). Thanks to this set-up, product 
families are consolidated and continually developed, creating space 
for exciting business opportunities.

Products and services of the company Asseco Central Europe are man-
aged regionally. These are: Banking, Health, Insurance, Public Adminis-
tration, IT Infrastructure, Utilities and ERP. “Business Units” are assigned 
to specific Asseco CE divisions in Slovakia and in the Czech Republic in 
the individual production units or in entities that belong to the regional 
set-up of Asseco Group CE. Products or product families of the Group 
are also distributed. The ability to adapt to customers and fully perceive 
the diversity of the market helps us to achieve the set goals of the in-
dividual divisions. The achievement of our goals is accomplished by 
a suitable combination of products offered, preset robust solutions or 
by development of tailor-made solutions. The product offer is comple-
mented by key services and competences that go across product port-
folios: software development and outsourcing.

Thanks to local affiliates, subsidiaries and many years of experience, 
Asseco CE projects are also run internationally and worldwide. We 
typically work with local branchies of our company the number of 
which increases each year. In the case of a non-existent representa-
tion of the company in the given country, the international trade de-
velopment division works with local partners - for example, in Viet-
nam and Laos in recent years where it seeks to establish itself through 
a comprehensive offer of solutions for intelligent city management 
and management (smart city) or health and agriculture. In similar situ-
ations, the main driving force is the creation of synergies among sev-
eral divisions and several members of the Asseco family, often located 
thousands of kilometers outside of the borders of Slovakia.

In the spirit of current progressive trends (and taking into account 
the specifics and financial limits of the given market), we try to offer 
new types of “lighter” intelligent solutions, often using cloud ser-
vices, process outsourcing, data processing, and fexible funding: 
progressive licensing models, software as a service (SaaS), projects 
based on revenue/profit sharing or large PPP project plans based on 
public-private partnerships, often with the support of leading world 
banks: WB, EBRD, EIB, UNDP, IIB and others.

Our international business activities will focus on the following coun-
tries in 2018: Vietnam, Laos, Cambodia, Kazakhstan, Belarus, Ukraine, 
Nigeria and Ethiopia.

Banking Business Unit 
The company Asseco Central Europe has more than twenty-five 
years of experience in providing IT services and software solutions 
for the financial sector. During this period, it has successfully imple-
mented and delivered a number of projects and created a whole 
range of unique solutions for its customers. The portfolio of Asseco 
banking products covers systems for banks and building societies 
starting from core systems through backend and middleware sys-
tems to frontend systems and mobile applications.

Digital market transformation, stricter legislation, increasing require-
ments on new information systems and security solutions put higher 
demands on suppliers. Banking solutions of the company Asseco 
are prepared in accordance with GDPR and PSD2 requirements, 
introducing state-of-the-art security features and at the same time 
supporting innovation in financial institutions.

Among the most important and most comprehensive products 
in the Asseco Banking portfolio are, among others, Core Banking 
system - StarBANK, Core Building Savings System - StartBUILD,  card 
core system - StarCARD, Security Server - SEZAM, system for com-
plex management of loans - Credilogic® and Omnichannel solutions 
for frontend and backofice.

Omnichannel solutions are built on a modern modular platform 
Asseco Omnichannel which consists of several platforms jointly in-
tegrated through microservices. These provide the same “Customer 
Experiences” regardless of whether the bank’s clients communicate 
via Internet / mobile banking, call a call center or are present at a 
branch office. This unique solution gets rid of the differences among 
channels. Also through the Open Banking Platform may a bank allow 
access to other Financial Companies to its services in accordance with 
PSD2. The individual functional units are created as mini-applications 
that the client can select and use the ones most suitable for them.

Another one of comprehensive solutions offered by Asseco Central 
Europe to banks is the information system StarBANK which automates 
all retail and wholesale operations and provides a comprehensive 
set of reports, controlling and intra dealing. eStarBANK is a portal 
solution that enables the use of electronic distribution channels en-
suring all basic retail functions for remote clients (Internet banking, 
home banking, mail banking and GSM banking). 

The offer of Asseco Central Europe in the financial segment is com-
plemented by the Credilogic® family of software applications de-
veloped by the Company’s subsidiary Asseco Central Europe Mag-
yarország Zrt. Credilogic® applications cover the entire workflow of 
credit lifetime from origination to loan account management and 
collection of bad debt.

StarCARD® enjoys a unique position in the Company’s product port-
folio. It is a full information system supporting pay card transactions 
for banks and processing centres. It includes authorization support, 
clearing and transaction settlement and dealer administration. The 
system includes the multivendor application software for ATMs 
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V duchu současných progresivních trendů se snažíme – i s ohledem 
na specifika a finanční limity konkrétního trhu - nabízet nové typy 
„lehčích“ inteligentních řešení, často využívajících cloudové služby, 
outsourcing procesů či zpracování dat, a flexibilní financování: pro-
gresivní licenční modely, software jako služba (SaaS), projekty po-
stavené na revenue / profit sharingu či velké PPP projektové záměry 
založené na PPP, často s podporou vedoucích světových bank: WB, 
EBRD, EIB, UNDP, IIB a ostatních.

Naše mezinárodní obchodní aktivity se v roce 2018 soustředí na tyto 
země: Vietnam, Laos, Kambodža, Kazachstán, Bělorusko, Ukrajina, 
Nigérie a Etiopie.

Banking Business Unit 
Společnost Asseco Central Europe a. s. má více než pětadvacetileté 
zkušenosti s poskytováním IT služeb a softwarových řešení pro fi-
nanční sektor. Během tohoto období úspěšně realizovala a dodala 
množství projektů a vytvořila celou řadu unikátních řešení pro své 
zákazníky. Portfolio Asseco banking produktů pokrývá systémy pro 
banky a stavební spořitelny od core systémů, přes backend a mi-
ddleware systémy až po frontendové systémy a mobilní aplikace.

Digitální transformace trhu, přísnější legislativa, zvyšující se požadav-
ky na informační systémy podporující nové služby a bezpečnostní 
řešení kladou vyšší nároky na dodavatele. Bankovní řešení společ-
nosti Asseco jsou připraveny v souladu s požadavky GDPR a PSD2, 
zavádějí nejmodernější bezpečnostní prvky a současně podporují 
ve finančních institucích inovace.

Mezi nejvýznamnější a nejkomplexnější produkty z portfolia Asseco 
Banking kromě jiných patří Core Banking System - StarBANK, Core 
Building Savings System - StartBUILD, kartový core system - StarCA-
RD, Security Server - SEZAM, systém pro komplexní správu úvěrů - 
Credilogic® a Omnichannel řešení pro frontend a backofice.

Omnichannel řešení jsou postaveny na moderní modulární platfor-
mě Asseco Omnichannel platform, která se skládá z několika platfo-
rem společně integrovaných přes mikroservisy. Tyto poskytují stejné 
„Customer Experiences“ bez ohledu na to, zda klienti banky komuni-
kují prostřednictvím Internetu / mobile bankingu, telefonují přes call 
centrum nebo přímo na pobočce. Toto unikátní řešení stírá rozdíly 
mezi jednotlivými kanály. Prostřednictvím Open Banking platformy, 
může banka umožnit přístup ke svým službám v souladu s PSD2 pro 
jiné Finanční společnosti. Jednotlivé funkční celky jsou tvořeny jako 
miniaplikace, které si může klient vybírat a používat právě ty, které 
jsou pro něj nejvhodnější.

Dalším z komplexních řešení Asseco Central Europe pro banky je 
informační systém StarBANK, který automatizuje všechny retailové 
a wholesalové operace a poskytuje komplexní balík výkazů, con-
trolling a mezibankovní dealing. eStarBANK jako portálové řešení 
umožňuje využití elektronických distribučních kanálů, které zajišťují 
všechny základní retailové funkce pro vzdálené klienty (internetban-
king, homebanking, mailbanking a GSM banking).

Nabídku Asseco Central Europe ve finanční oblasti doplňuje rodina 
softwarových aplikací Credilogic® vyvinutých dceřinou společností 
Asseco Central Europe Magyarország Zrt. Tato řešení slouží nejná-
ročnějším finančním institucím na světě. Aplikace Credilogic® pokrý-
vají celý workflow související s životním cyklem splatnosti úvěru, od 
vzniku přes vedení úvěrového účtu po inkaso nedobytných pohle-
dávek.

Výjimečné místo v produktovém portfoliu společnosti má StarCA-
RD®. Jde o řešení pro podporu operací s platebními kartami pro 
banky a procesní centra. Podporuje autorizaci transakcí, clearing a 
settlement transakcí, správu obchodníků. Součástí systému je multi-
vendor aplikační software pro ATM (Automated Teller Machine). Na 
základech řešení StarCARD® se v roce 2012 vybudovala nová dceřiná 
společnost ve skupině Asseco Central Europe - procesingové cent-
rum DanubePay, a. s., certifikované společnostmi VISA a Mastercard.

Pro potřeby stavebních spořitelen společnost vyvinula core-ban-
king systém StarBUILD zaměřený na produkty stavebního spoření. 
Tento komplexní bankovní informační systém plně pokrývá všechny 
business procesy stavební spořitelny. Kromě samotného core-ban-
king systému obsahuje i široké portfolio volitelných nadstavbových 
modulů, které jsou navzájem integrovány do jednoho celku. Maxi-
mální integrace jednotlivých volitelných modulů do jednoho kom-
plexního řešení přináší výrazné snížení nákladů na hardware, licence, 
integraci a jejich údržbu.

Řešení Asseco Banking pro finanční sektor lze nalézt v mezinárod-
ních bankách i lokálních finančních institucích, jako jsou Slovenská 
spořitelna a Česká Spořitelna (členové Erste Group), Poštovní banka, 
Eximbank SR, Wüstenrot hypoteční banka, Wincor Nixdorf, Moneta 
Money Bank, Českomoravská hypoteční banka, Českomoravská zá-
ruční a rozvojová banka, J&T banka, UniCredit Bank Czech Republic, 
OTP banka Slovensko. Společnost dosáhla dominantní postavení na 
trhu stavebních spořitelen v České republice. Řešení StarBUILD je v 
produkčním provozu ve čtyřech z pěti stavebních spořitelen (Wüs-
tenrot - stavební spořitelna, Modrá pyramida stavební spořitelna a 
Stavební spořitelna České spořitelny) a ve čtvrté - největší stavební 
spořitelně v ČR a současně druhé největší v Evropě - Českomoravská 
stavební spořitelna probíhá implementace, kde byl po úspěšné im-
plementaci řešení v březnu 2016 zahájen produkční provoz. Asseco 
Banking Omnichannel řešení implementujeme ve Sberbank Česká 
Republika jakož i v Asii (Vietnam) - Orient Commercial Bank.

Healthcare Business Unit  
Asseco Central Europe poskytuje širokou škálu řešení pro celou 
vertikálu segmentu zdravotnictví, ať už jsou to standardizované 
softwarové produkty nebo komplexní řešení vyvinuté v souladu se 
specifickými potřebami našich zákazníků. Mezi řešení určené pro 
zdravotní pojišťovny patří Mediform, ZPIS, Strix a Jubula. Mediform 
je komplexní informační systém pokrývající všechny nejdůležitější 
procesy pojišťovny, např. administrace IS, číselníky a katalogy, re-
gistry klientů, příjem pojistného, kontrola a vymáhání pojistného, 
roční zúčtování pojistného, výpočet a úhrada plateb za poskytnutou 
zdravotní péči poskytovatelem, lékařská revize nákladů a refundace 
nákladů za pojištěnce z EU. Součástí systému je i saldokonto a účet-
nictví. ZPIS (Zdravotní Pojistný Informační Systém) je centralizovaný 
multi-vrstvý informační systém (IS) pro zdravotní pojišťovny. Zahrnu-
je kompletní aplikační programové vybavení pro správu a podpo-
ru aktivit zdravotní pojišťovny. Je postaven na základě dlouhodobé 
zkušenosti s vývojem a rozšiřováním systémů pro zdravotní pojištění 
a obsahuje nejnovější poznatky moderní technologie. Je to univer-
zálně použitelný a modifikovatelný systém založený na technologii 
relační databáze. IS je integrován s internetovým portálem a elek-
tronickou podatelnou pro kontakt mezi zákazníkem a jeho klienty 
a partnery. IS lze připojit na jiné podpůrné systémy (ERP, MIS, call 
centra, ...). Software Strix je prvním z rodiny produktů podporujících 
zlepšení financování nemocniční péče na Slovensku. Strix klasifikuje 
nemocniční péči do téměř 1.200 tzv. DRG skupin, které zohledňují 

(Automated Teller Machine). 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 devel-
oped a core-banking system StarBUILD focused on building sav-
ings products. This comprehensive banking information system 
fully covers all business processes of a building society. Apart from 
the core-banking system, it comprises a wide portfolio of optional 
modules which are integrated with each other into a single unit. 
Maximum integration of various optional modules into one compre-
hensive solution delivers a significant reduction in hardware costs, 
licenses, integration and maintenance. 

Asseco CE ś solutions for financial segment can be found in inter-
national banks as well as smaller local financial institutions like Slov-
enská sporiteľňa and Česká Sporitelňa (members of ERSTE Group), 
Poštová banka, EXIMBANKA SR, Wüstenrot hypoteční banka, Wincor 
Nixdorf, Moneta Money Bank, Českomoravská hypoteční banka, 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, J&T Banka, UniCredit 
Bank Slovakia, 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 operation in four of the five 
building societies (Wüstenrot stavební spořitelna, Modrá pyrami-
da stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny and 
Českomoravská stavební spořitelna). Asseco Banking Omnichannel 
solutions are implemented in SberBank Czech Republic as well as in 
Asia (Vietnam) - Orient Commercial Bank.

Healthcare Business unit 
Asseco Central Europe offers a wide range of solutions for the 
healthcare segment, both standardized software products and 
complex solutions developed according to the specific needs of 
the customers. Mediform, ZPIS, Strix and Jubula are among the so-
lutions targeted at health insurance companies. Mediform is a com-
prehensive information system which covers the most important 
processes in an insurance company, e.g. IS administration, dials 
and catalogues, client registers, insurance premium collection, in-
surance premium checks and enforcement, annual insurance clear-
ing, calculation and payment of sums for provided health care to 
the provider, medical revision of costs and refunding of costs of 
insured persons from the EU. Accounting 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 ap-
plication 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 insur-
ance and contains the latest modern technologies. It is a universal 
modifiable system based on relational database techno logy. The 
IS integrated with an Internet portal and electronic registry for con-
tact between the customer and their clients and partners. The IS 
can be connected to other support systems (ERP, MIS, call centre, 
etc.). The Strix software is the first of a family of products that sup-
port 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 
equitable funding of hospitals. Jubula module DRG is intended for 
the work of review physicians in health insurance companies to 
obtain and prepare data from the production system on insured 
persons, health care cases and healthcare received from health-
care providers to the extent of the benefits reported.

eHealth covers the solution to public administration for “electronic 
health services”. It ensures the implementation of visual services 
“providing health information of the patient” - electronic medical 
records. The solution includes a summary report of the patient, ex-
tracts from the personal account of the patient and personal records 
of citizens. An important component of the solution is granting ap-
provals for the provision of patient-related health information.

The healthcare offering is complemented by the solutions of the 
Company’s Hungarian subsidiary Asseco Central Europe Mag-
yarország Zrt. which supplies MedWorkS, a complex hospital infor-
mation system. This solution provides assistance and support to the 
communities within healthcare institutions in every single aspect of 
their daily jobs. The regular activities of physicians, nurses, hospital 
management and other employees are intensively supported by 
MedWorkS’ unique capability of tracking, administration and optimi-
zation of healthcare processes.

The most important clients of the Healthcare Business Unit include 
specialized health institutions (National Health Information Center 
(SK), Institute of Health Information and Statistics of the Czech Re-
public, Coordination Center for Departmental Medical Information 
Systems – a branch of State in the Ministry of Health of the Czech Re-
public), owners and operators of regional healthcare networks (Svet 
zdravia (SK) and other hospitals), 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 repub-
liky, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, State Health Insurance Com-
pany, Hungary (OEP)), Pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny, 
Dôvera, zdravotná poisťovňa), Fakultná nemocnica s poliklinikou 
F.D.Roosevelta, ambulances and general practitioners.

Insurance Business Unit 
The portfolio of the company Asseco Central Europe for the insur-
ance industry comprises of information systems for commercial in-
surers. The comprehensive information system StarINS automates 
all back-office operations including insuring persons, property, li-
ability, as well as life, health and pension insurance. The offer of the 
comprehensive Core Insurance solution of the company Asseco CE 
completes iPortál that can be included therein or operated indepen-
dently. It is a new front-office solution that offers the functionality of 
electronic distribution channels. Thru the use of the latest technology 
and know-how from various international markets, it is an attractive 
solution for Digital Insurance. Another product of the Insurance Solu-
tions offer is a production information system SofiSTAR for pension 
saving providers. The system provides front-office and back-office 
activities with a high degree of process automation, including client 
access to personal retirement accounts and automated processing 
of electronic pension savings documents.

Clients of BU Insurance include commercial insurance companies 
and administrators of pension savings funds in both the Slovak Re-
public and the Czech Republic (Allianz – Slovenská poisťovňa, STA-
BILITA d.d.s., Allianz pojišťovna, a. s., ČSOB Penzijní společnost). Our 
efforts aimed at offering of software products on the international 
market has resulted in new contracts with the Wapic Insurance plc in 
Nigeria (non-life insurance) and Wapic Life Assurance ltd (life insur-
ance) and with its branch in Ghana - Wapic (Ghana) Insurance ltd. 
Our solution StarINS was put into production operation in Nigeria 
(for life and non-life insurance) in 2017. In 2018, we plan to deploy our 
iPortal solution in Nigeria and StarINS in Ghana.
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medicínskou stránku péče, jakož i finanční náročnost případu, a tím 
umožňují spravedlivé financování nemocnic. Jubula modul DRG, 
určený pro práci revizních lékařů v zdravotních pojišťovnách pro 
získání a přípravu dat z produkčního systému o pojištěncích, hospi-
talizačních případech a vykázané zdravotní péče od poskytovatelů 
zdravotní péče v rozsahu vykazovaných dávek.

eHealth zastřešuje řešení služeb veřejné správy pro „Elektronické 
služby zdravotnictví“. Zajišťuje implementaci vizuálních služeb „Po-
skytování zdravotních informací pacienta“ - Elektronická zdravotní 
knížka. Součástí řešení je i výpis ze zdravotní dokumentace, výpisy 
z osobního účtu pacienta a osobní záznamy občana. Významným 
komponentem řešení je přidělování souhlasů na poskytování zdra-
votních informací pacienta.

Nabídka společnosti pro segment zdravotnictví je doplněna řeše-
ním maďarské dceřiné společnosti Asseco Central Europe Magya-
rország Zrt., která dodává komplexní nemocniční informační systém 
MedWorkS. Tento produkt poskytuje pomoc a podporu pracovní-
kům zdravotnických zařízení ve všech činnostech jejich každodenní 
praxe. Pravidelné aktivity lékařů, zdravotních sester, managementu 
nemocnice a jiných pracovníků jsou intenzivně podporovány pro-
střednictvím unikátní schopnosti MedWorkS sledovat, spravovat a 
optimalizovat procesy zdravotní péče. 

K nejdůležitějším klientům Healthcare Business Unit patří specia-
lizované zdravotnické instituce (Národní centrum zdravotnických 
informací (SK), Ústav zdravotnických informací a statistiky České 
republiky, kontaktních míst pro resortní zdravotnické informační 
systémy - organizační složka státu v působnosti Ministerstva zdra-
votnictví České republiky), majitelé a provozovatelé regionálních sítí 
zdravotní péče (Svět zDRAVÍ (SK) a další nemocnice), zdravotní po-
jišťovny (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravot-
ní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní 
bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Union zdravotní pojišťov-
na, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna 
České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Státní zdravotní 
pojišťovna, Maďarsko (OEP)), komerční pojišťovny (Union pojišťovna, 
pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny), Fakultní nemocnice s 
poliklinikou F.D.Roosevelta, ambulance a praktičtí lékaři.

Insurance Business Unit 
Portfolio společnosti Asseco Central Europe pro oblast Insurance 
tvoří informační systémy pro komerční pojišťovny. Komplexní infor-
mační systém StarINS automatizuje všechny back-office operace 
včetně pojištění osob, majetku, odpovědnosti za škodu, jakož i ži-
votní, zdravotní a důchodové pojištění. Nabídku komplexního Core 
Insurance řešení společnosti Asseco CE doplňuje iPortal, který může 
být jeho součástí nebo fungovat samostatně. Jde o nové front-office 
řešení, které nabízí funkcionality elektronických distribučních kanálů. 
Díky použití nejnovějších technologií a know-how z různých mezi-
národních trhů jde o atraktivní řešení pro oblast Digital Insurance. 
Dalším produktem z nabídky Insurance řešení je SofiSTAR, produkč-
ní informační systém pro správce důchodového spoření občanů. 
Systém zabezpečuje činnosti pro front-office a back-office s vyso-
kou mírou automatizace procesů včetně internetového přístupu kli-
entů k osobním penzijním účtům a automatického zpracování elek-
tronických dokumentů důchodového spoření.

Mezi zákazníky BU Insurance patří komerční pojišťovny a správci 
penzijního spoření občanů v České i Slovenské republice (Allianz - 
Slovenská pojišťovna, STABILITA d.d.s., Allianz pojišťovna, a. S., ČSOB 
Penzijní společnost). Naše úsilí nabízet softwarové produkty na 
mezinárodním trhu vyústilo v podobu nových smluv s nigerijskou 
pojišťovnou Wapic Insurance plc (neživotní pojištění) a Wapic Life 

Assurance ltd (životní pojištění), i s její pobočkou v Ghaně - Wapic 
(Ghana) Insurance ltd. Naše řešení StarINS bylo v roce 2017 nasazeno 
do produkčního provozu v Nigérii (pro životní i neživotní pojištění). V 
roce 2018 je do provozu plánované nasazení našeho řešení iPortal v 
Nigérie a StarINS v Ghaně.

Public SK Business Unit 
Systémy pro veřejnou správu, které vyvíjí a implementuje Business 
Unit Public SK, patří vedle řešeních pro komerční subjekty k hlav-
ním oblastem zájmu společnosti. V oblasti centrální veřejné správy 
se Asseco CE specializuje na vytváření a dodávku takových řešení, 
která nelze realizovat standardními prostředky a nástroji bez velké-
ho množství tvůrčí práce. Největší doménou společnosti je schop-
nost navrhovat a realizovat systémy pro zpracování velkých objemů 
dat se sofistikovanou transakční logikou, jakož i speciální portálo-
vá řešení s formulářovým rozhraním určené pro veřejnou správu, 
které jsou implementovány s napojením na průřezové komponenty 
eGovernmentu a základní registry. Konkrétní nabídku pro veřejnou 
správu představuje návrh a dodávka komplexních systémů pro státní 
správu, zahrnujících HW, síťovou infrastrukturu, integrační platformu 
a specializované vysoce zatěžované aplikace s garantovanou vyso-
kou dostupností pro specifické potřeby státní správy typu centrální 
informační systémy, agendové systémy, registry, kontrolorské infor-
mační systémy pro distribuci státních příspěvků a dotací, nebo roz-
počtové informační systémy pro zpracování a publikaci rozsáhlých 
souborů dat.

Speciální oblastí kompetencí Asseco CE je oblast Dopravní telema-
tiky, do které spadá především Inteligentní Dopravní Systém (IDS) s 
přesahem na problematiku Smart Cities a Smart Traffic. Toto řešení 
umožňuje efektivnější využití stávající dopravní infrastruktury, zvýše-
ní plynulosti dopravy a tím podmíněné úspory času a pohonných 
hmot. Výsledkem jejich zavedení je i snížení negativních dopadů na 
životní prostředí.

Další oblastí spadající do Public SK Business Unit je Business intelli-
gence. Společnost se v této oblasti dostala při vývoji softwaru od 
původních reportovacích úloh přes dashboardy a ad hoc analýzy 
až k pokročilým metodám dataminingu a prediktivního modelování. 
Své řešení StarBI buduje buď na klíč nebo customizací předem při-
pravených 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, klien-
tů, obchodních kanálů), automatizaci výkaznictví pro interní nebo 
externí prostředí (pravidelný reporting, ad hoc výstupy), hloubko-
vou analýzu dat přes nástroje dataminingu s řešením úkolů, jako jsou 
např. odhalování podvodů (pojišťovnictví, státní příjmy - daně), kří-
žový prodej, následný prodej, segmentace zákazníků a jiné typové 
úlohy. Na konsolidaci dat a jejich přenosy mezi heterogenními systé-
my je určeno řešení AQS (Asseco Quality Services), které kombinuje 
softwarový produkt, metodiku a související služby zaměřené na rea-
lizaci migrací, konsolidací a čištění dat.

Hlavním cílem divize Public Consulting je, vedle aktivit v sektoru škol-
ství a resortu práce se zaměřením na poradenství, rozšířit své služby 
i na další oblasti národního hospodářství a také soukromý sektor. 
Integrace stávajících ale také inovativních systémů vzdělávání a im-
plementování nových programů vyplývajících z požadavků a trendů 
na trhu práce směrem ke vzdělávání zůstane naší prioritou. Součas-
ný trend vysokého hospodářského růstu v kontrastu s nedostatkem 
kvalifikované pracovní síly vytváří poptávka po kvalitních poraden-
ských službách a inovativních řešeních v oblasti vzdělávání.

Na tuto poptávku jsme připraveni reagovat silným týmem konzul-
tantů, analytiků a lidí schopných řídit tyto rozsáhlé projekty. Tento 

Public SK Business Unit 
Systems for public administration developed and implemented 
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 central 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. The largest area of capabilities of the company is 
the ability to design and implement systems for processing large 
volumes of data with sophisticated transaction logic, as well as dedi-
cated gateway solutions with a form interface designed for public 
administration that are implemented with links to eGovernment core 
systems and basic registers. The specific offer for the public admin-
istration is the design and delivery of comprehensive systems for 
state administration, including HW, network infrastructure, integra-
tion platform and specialized high-load applications with guaran-
teed high availability for specific government-type central informa-
tion systems, agendas, registers, audit information systems for the 
distribution of state contributions and grants, or budget information 
systems for the processing and publication of large data sets.

A special area of Asseco CE competence is the field of Traffic 
Telematics which includes the Intelligent Transport System (IDS), with 
the extension to Smart Cities and Smart Traffic. This solution enables 
more efficient use of existing transport infrastructure, increased 
traffic flow and thus time-saving and fuel savings. The result of the 
implementation thereof is also the reduction of negative environ-
mental impacts.

The further area under Public Business Unit is Business Intelligence. 
During software development, the Company developed in this field 
from initial reporting tasks via dashboards and ad-hoc analysis to ad-
vanced methods of datamining and predictive modeling. Our prod-
uct StarBI is either provided as a turnkey solution or by customizing 
modules prepared in advance. The solution uses standard BI plat-
form and databases (IBM, Microsoft, Oracle and SAS). Asseco Central 
Europe offers a wide range of solutions for monitoring and evaluat-
ing profitability (of products, customers, sales channels), automat-
ing reporting for internal or external environment (regular reporting, 
ad hoc outputs), in-depth analysis of data through data mining tools 
and dealing with tasks such as for instance detection of fraud (insur-
ance, 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 heterogeneous systems by combining a software 
product, methodology and related services designed to implement 
migrations, consolidations and data cleansing. 

The main objective of the Public Consulting Division is to expand its 
services to other areas of education and labor as well as the private 
sector, in addition to activities in the education sector and consul-
tancy work. The integration of existing but also innovative education 
systems and the implementation of new programs resulting from 
labor market demands and trends in education will remain our prior-
ity. The current trend of high economic growth combined with a lack 
of qualified labor creates demand for quality counseling services 
and innovative solutions in the field of education.

We are ready to respond to this demand with a strong team of 
consultants, analysts and people able to manage these large-scale 
projects. This team operates with expertise in the areas concerned, 
utilizing already acquired competencies and partnerships that 
Asseco has gained in other sectors. We work closely with support 
departments and production divisions to develop an innovative 

tool for diagnostics and competence management. We continue to 
maintain our existing partnerships such as with the Confederation of 
Trade Unions (KOZ), the Association of Employers Associations and 
Associations (AZZZ), the Employers’ Union (RUZ), the Association of 
Towns and Municipalities of Slovakia (ZMOS), Age Management z. 
s., the Pontis Foundation, but we also build new emerging partner-
ships, such as with the Slovak Olympic Committee, Západosloven-
ská energetika and others.

The largest projects undertaken in this area include delivery of solu-
tions for ministries (Slovak Ministry of Transport and Construction, 
Slovak Ministry of Interior), Slovak Supreme Audit Office, Česmad 
Slovakia, State Institute of Vocational Education and many other au-
thorities and institutions. 

With respect to solutions for data warehousing and business intel-
ligence, important clients of the business unit include commercial 
and non-commercial organizations from industries 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.

Public CZ Business Unit 
The profile of Public CZ Business Unit is similar to the characteris-
tics of the Public SK Business Unit. The developing competences 
of our Company in the field of public administration may even be 
broadened by using the principles of Enterprise Architecture. We 
use the principles thereof for mapping the current state and propos-
ing 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 
transformation 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. 

Development of the BU Public in this area was the right decision. Use 
of GEA within electronization of public administration and all its seg-
ments contributes towards a better arrangement and systemization 
within designing and implementation of new eGovernment proj-
ects. This results in more frequent use of that competence within the 
projects focusing directly on architecture development. A specific 
offer to public administration is the design and delivery of complex 
systems for government that includes hardware, network infrastruc-
ture and specialized heavy duty applications with guaranteed high 
availability for the specific needs of government-type central regis-
ters, business registers, supervisory systems for the distribution of 
government benefits and subsidies or budgetary information sys-
tems for processing and publishing of large data files on platforms 
Informix or Oracle using WebLogic application servers and Geoclu-
ster 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 Republic 
and many other authorities and institutions such as the Czech Social 
Security Administration. In the past year, we managed to conclude 
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tým disponuje odbornými znalostmi v daných oblastech, využívá-
ním již nabytých kompetencí a partnerství, které Asseco získalo v 
jiných odvětvích. Ve spolupráci s podpůrnými odděleními a výrob-
ními divizemi pracujeme na vývoji inovativního nástroje diagnostiky 
a řízení kompetencí. Naší prioritou zůstává udržovat stávající part-
nerství například s Konfederací odborových svazů (KOZ), Asociací 
zaměstnavatelských svazů a sdružení (AZZZ), Republikovou unií za-
městnavatelů (RUZ), Sdružením měst a obcí Slovenska (ZMOS), Age 
management zs, Nadací Pontis, ale rovněž vybudovat nově vznikající 
partnerství jako například se Slovenským olympijským výborem, Zá-
padoslovenskou energetikou a jinými.

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

S ohledem na řešení v oblasti data Warehousing a Business intelli-
gence mezi významné klienty business unit patří komerční organiza-
ce i nekomerční instituce, kde řešení Asseco významně napomáhají 
např. Finančnímu ředitelství SR v boji proti daňovým únikům, umož-
ňují zpracování statistických dat pro Český statistický úřad, nebo jsou 
součástí integrace dat a systémů, jako je tomu v případě Českomo-
ravské stavební spořitelny.

Public CZ Business Unit 
Profil Public CZ Business Unit je podobný charakteristice Public SK 
Business Unit. Intenzivně se rozvíjející kompetence naší společnosti 
v oblasti veřejné správy lze zde možná ještě rozšířit o využití principů 
Enterprise Architektury. Využíváme její principy pro mapování součas-
ného stavu a návrh budoucího stavu architektury cílového prostředí (v 
daném segmentu je to např. úřad nebo ústřední správní úřad) včetně 
návrhu transformačních projektů a Roadmap. V rámci projektů tohoto 
typu je využívána metodika TOGAF ™ a modelovací jazyk 

ArchiMate ™. V současné době je tzv. Government Enterprise Archi-
tecture (GEA, EA modifikovaná pro veřejnou správu) v oblasti veřej-
né správy významným trendem a její využití je stále častěji. V České 
republice je na principech GEA založen tzv. Národní architektonický 
plán (NAP). Každý nový projekt v této oblasti již musí odpovídat archi-
tektonickým vzorům a principům, které jsou kodifikovány právě v NAP.

Rozvoj BU Public v uvedené oblasti bylo správné rozhodnutí. Využi-
tí GEA v elektronizaci veřejné správy včetně všech jejích segmentů 
přispívá k zpřehlednění a větší systematizaci při návrzích a realiza-
ci nových projektů eGovernmentu. Toto vede k častějšímu využi-
tí uvedené kompetence u projektů zaměřených přímo na tvorbu 
architektury. Konkrétní nabídku pro veřejnou správu představuje 
návrh a dodávka komplexních systémů pro státní správu, zahrnují-
cích HW, síťovou infrastrukturu a specializované vysoce zatěžované 
aplikace s garantovanou vysokou dostupností pro specifické po-
třeby státní správy typu ústřední, obchodní rejstříky, kontrolní sys-
témy pro distribuci státních příspěvků a dotací nebo rozpočtové 
informační systémy pro zpracování a publikaci rozsáhlých souborů 
dat na platformách Informix nebo Oracle s využitím aplikačních 
serverů Weblogic a topologií Geocluster RAC a vývojového pro-
středí 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.), spolupracujeme 
i s Českým statistickým úřadem a s mnoha dalšími úřady či insti-
tucemi jako například s Českou správou sociálního zabezpečení.  

V uplynulém roce se podařilo uzavřít významný kontrakt na rozvoj 
našeho řešení pro Českou správu sociálního zabezpečení na celý 
resort Ministerstva práce a sociálních věcí. Rovněž jsme uzavřeli 
dvouletý kontrakt na rozvoj RPP s Ministerstvem vnitra ČR.

Utility Business Unit 
Širokou nabídku skupiny Asseco CE doplňují řešení z oblasti GIS a 
správy rozsáhlých aktiv. Utility BU zákazníkům nabízí komplexní 
řešení postavené na zcela nové softwarové platformě SAMO.

Při vývoji SAMO jsme zhodnotili naše bohaté zkušenosti získané za 
sedmadvacet let v oblasti vývoje a implementace speciálních tech-
nických řešení. Nové SAMO přímo navazuje na úspěšné softwaro-
vé produkty TOMS, AG Portál a WFMS a významně rozvíjí možnosti 
využití našeho klíčového systému LIDS, který se stal základem pro 
novou platformu. Nová generace SAMO: LIDS umožní našim zákaz-
níkům budovat jednoduché i složitější aplikace či portálová řešení 
využívající data LIDSu.

SAMO je technicko-provozní informační systém, který je obvykle 
zařazen do kategorie systémů EAM (Enterprise Asset Management). 
SAMO podporuje technickou i majetkovou evidenci a dokumentaci 
všech zařízení a objektů na bázi systému typu GIS, procesy plánová-
ní, výstavby, údržby a zajištění provozu technické infrastruktury. Ty-
pickým uživatelem SAMO jsou společnosti spravující infrastrukturní 
majetek (např. rozsáhlé distribuční sítě elektřina, plyn, voda, kanali-
zace, telekomunikace, dálkové vytápění), velké průmyslové areály, 
doly, správa míst, které budují infrastrukturu ‚Smart City‘, dále správci 
dopravní infrastruktury (silnice, železnice), státní správa či pojišťovny 
(hodnocení povodňových oblastí a dalších rizik).

Mezi naše nejvýznamnější klienty patří společnosti spravující inženýr-
ské sítě (EON ČR, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., N-ERGIE AG, 
Norimberk, EWR Netz GmbH Worms, Technische Werke Ludwigsha-
fen AG, Teplárny Brno, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, 
Východoslovenská vodárenská společnost, a.s., Košice, Brněnské 
vodárny, a.s., SWU Stadtwerke Ulm GmbH, Ennio Energie & Umwelt 
Niederrhein GmbH, Moers, SYNTHOS, PKN Orlen), dále společnosti 
vlastnící rozsáhlé 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 Rolnict-
wa (Polsko), město Langenthal (Švýcarsko) i významné inženýrské a 
konzultační firmy (Basler & Hoffman, Lienhard).

IT Infrastructure & Integration Business Unit 
IT Infrastructure & Integration Business Unit je dodavatelem infra-
strukturních řešení ve všech fázích jejich životního cyklu od návrhu 
přes dodávku a implementaci až po zajištění provozu s požadova-
nou úrovní služby, včetně provozu v režimu nepřetržité dostupnosti 
a podpory systémů 7x24. Využívá přitom své dlouholeté zkušenos-
ti s vývojem, dodávkou a provozem kritických systémů ve veřejné 
správě, finančním segmentu, zdravotnictví a utilitách a řídí se stan-
dardními metodologiemi 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 integrovaných řešení až po úroveň „IT as a Service“, což 
umožňuje zákazníkům soustředit se na jejich hlavní obchodní zamě-
ření a přitom využívat moderní, flexibilní a efektivní IT systémy.

Při návrzích úzce spolupracuje s dalšími obchodními jednotkami 
tak, aby výsledné řešení odpovídalo požadavkům zákazníka na 

a major contract for the development of our solution for the Czech 
Social Security Administration at the Ministry of Labor and Social Af-
fairs. We also concluded a two-year contract for the development of 
the RPP with the Ministry of the Interior of the Czech Republic.

Utility Business Unit 
The wide offer of the Asseco CE group is complemented by our GIS 
solution and large asset management system. The Utility BU offers 
customers a comprehensive solution built on the brand new SAMO 
software platform.

In developing SAMO, we have used our rich experience gained over 
twenty-seven years in the field of development and implementa-
tion of special technical solutions. The new SAMO is directly linked 
to successful software products TOMS, AG Portál and WFMS; it has 
greatly expanded the possibilities of using our core system LIDS 
which has become the basis for the new platform. The new genera-
tion SAMO:LIDS will enable our customers to build simple and more 
complex applications or portal solutions using LIDS data.

SAMO is a technical-operating information system which is usu-
ally included in the Enterprise Asset Management (EAM) category. 
SAMO supports the technical and property records and documen-
tation of all GIS-based facilities and objects, planning, construction, 
maintenance and technical infrastructure operations. Typical users 
of SAMO are companies managing infrastructure assets (e.g. large 
distribution networks (electricity, gas, water, sewerage, telecom-
munication, district heating), large industrial sites, mines, managing 
cities that build Smart City Infrastructure, traffic infrastructure opera-
tors (roads, railways), state administration or insurance companies 
(assessment of flood areas and other risks).

Our most important clients include companies that manage utilities 
(EON ČR, a.s., N-ERGIE AG, Norimberk, EWR Netz GmbH Worms, Tech-
nische Werke Ludwigshafen AG, Pražská plynárenská, a. s., Teplárny 
Brno, a. s., Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, Východosloven-
ská 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 in-
dustrial sites (BASF SE, CURRENTA GmbH & Co., Novartis Pharma AG 
Basel, AUDI AG, Daimler AG, ŠKODA AUTO, a. s.) and organizations of 
state and local governments (Zeměměřický úřad (Land Survey Office, 
Czech Republic), Olomoucký kraj (the Olomouc Region, Czech Re-
public), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Poland) the 
town of Langenthal (Switzerland) and major engineering and consult-
ing companies (Basler&Hoffman, Lienhard).

IT Infrastructure & Integration Business Unit 
IT Infrastructure & Integration Business Unit is a provider of infra-
structure in all phases of their life cycle from designing through de-
livery and implementation to ensuring operation with the required 
level of service, including service under continuous availability and 
supporting the systems 7x24. Doing this, the division uses its long-
standing experience in the development, delivery and opera-
tion 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, flexible and efficient IT systems.

We work closely with other business units while preparing propos-
als so that the resulting solutions meet customer requirements for 
functionality, security, performance, availability, extensibility and 
scalability, administration and supervision. The infrastructure so-
lutions supplied by us cover all infrastructure layers including the 
security project, server systems, networking and security, storage 
systems, database systems, middleware, application servers and 
user systems that are built according to the needs and require-
ments 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 in-
ternal customers. 

IT Infrastructure & Integration Business Unit ensures the supply of 
hardware, software licenses, network and supporting infrastructure 
and consumer devices, maintaining partnerships with most major 
manufacturers and distributors of these technologies. 

Among the most important customers to whom the Business Unit In-
frastructure & Integration delivered the design, supply, implementa-
tion and support of IT infrastructure are the Ministry of Interior of the 
Czech Republic, , Czech Statistical Office, Supreme Audit Office of 
the Slovak Republic, Czech Social Security Administration (operation 
of the information and communication interfaces of e-Portal), Ad-
ministration 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 systems). 

IT Infrastructure & Integration Business Unit also operates and devel-
ops internal information systems of Asseco Central Europe in which it 
continuously varies the company‘s infrastructure in order to increase 
the proportion of virtualization technology and cloud technology. 
This provides flexibility and efficiency of sharing technological re-
sources 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 develop-
ment 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 com-
plement 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 closeness of Asseco Solutions 
companies to local customers, the product portfolio can be better 
tailored to the specific 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 commercial offer 
in other countries in the longer term.



60 61

OBSAH CONTENT

funkcionalitu, bezpečnost, výkon, dostupnost, rozšiřitelnost a škálo-
vatelnost, správu a dohled. Dodávaná infrastrukturní řešení pokrý-
vají všechny infrastrukturní vrstvy včetně bezpečnostního projektu, 
serverových systémů, sítí a jejich zabezpečení, systémů pro uklá-
dání dat, databázových systémů, middleware, aplikačních serverů 
a uživatelských systémů a jsou budována dle potřeby a požadavků 
zákazníka buď „on premise“ u zákazníka nebo v „cloudu“. Pro pod-
poru externích i interních zákazníků Asseco Central Europe poskytuje 
služby Call Centra a Helpdesku v nepřetržitém provozu.

IT Infrastructure & Integration Business Unit zajišťuje dodávky hard-
waru, softwarových licencí, síťové a podpůrné infrastruktury i zákaz-
nických zařízení, přičemž využívá partnerské vztahy s většinou vý-
znamných výrobců a distributorů těchto technologií.

Mezi nejvýznamnějšími zákazníky, pro jejichž Business Unit Infra-
structure & Integration zajišťovala návrh, dodávku, implementaci a 
podporu IT infrastruktury patří Ministerstvo vnitra České republiky, 
Český statistický úřad, Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky, 
Česká správa sociálního zabezpečení (provoz informačního a komu-
nikačního rozhraní e -Portal), Správa základních registrů (provoz re-
gistrů RPP a ROS), hlavní město Praha (provoz Informačního systému 
krizového řízení), dceřiná společnost DanubePay (podpora a provoz 
bankovních a platebních systémů).

IT Infrastructure & Integration Business Unit provozuje a rozvíjí také in-
terní informační systémy Asseco Central Europe, v rámci kterých kon-
tinuálně obměňuje infrastrukturu společnosti s cílem zvyšování podílu 
virtualizačních technologií a technologii cloudu. To přináší flexibilitu 
a efektivitu sdílení technologických zdrojů pro projekty v České re-
publice, na Slovensku a v Maďarsku a umožňuje efektivní sdílení zna-
lostí napříč společnostmi. Pro vývojové týmy obchodních jednotek 
průběžně navrhuje, buduje a spravuje vývojové a testovací prostředí, 
nezbytné pro vývoj a následnou podporu zákaznických řešení.

Business Unit ERP
Podnikové informační systémy z nabídky našich dceřiných společ-
ností Asseco Solutions pokrývají potřeby firem všech velikostí v 
nejrůznějších oblastech podnikání a veřejné správy. Systémy dopl-
ňuje široká nabídka služeb a partnerských programů. Jsou vysoce 
ceněné pro svou technologickou vyspělost i pro další vlastnosti, 
které vyplývají z dokonalé znalosti domácího trhu. Díky blízkosti 
jednotlivých Asseco Solutions společností k lokálním zákazníkům lze 
lépe přizpůsobovat produktové portfolio specifickým požadavkům 
jednotlivých odvětví a zemí a nabízet ještě lepší služby na profesio-
nální úrovni. Rovněž lze vybrané ověřené lokální řešení v dlouhodo-
bějším horizontu zavádět i do obchodní nabídky v ostatních zemích.

Nové projekty, produkty,  
služby a řešení

Produkty, služby a řešení z dílny Asseco Central Europe úspěšně konkurují ve všech oblastech hospodářství. 
Také rok 2017 přinesl zajímavé nové projekty.

První úspěšná dodávka pojistného informačního 
systému Asseco v Africe
Insurance Business Unit společnosti Asseco Central Europe se v roce 
2017 zaměřila na realizaci klíčového projektu, kterým byla implemen-
tace pojistného core systému StarINS pro pojišťovny Wapic v Nigérii, 
které poskytují produkty životního i neživotního pojištění. Projekt 
který jsme začali realizovat v polovině roku 2016 vyústil do úspěš-
ného spuštění ostrého provozu systému dne 4. září 2017. Tato první 
úspěšná dodávka pojistného informačního systému v Africe v rámci 
celé skupiny Asseco prověřila schopnosti naší společnosti Asseco 
CE spolu s naším partnerem Asseco Nigérie software Ltd. Šlo o kom-
plikovaný software s celoplošným záběrem na provoz pojišťoven, 
který byl nasazen v extrémně náročném prostředí s rozsáhlou mi-
grací dat. Náš zákazník pojišťovna Wapic využívá benefity softwaru 
nového systému ve své každodenním provozu a současně se těší na 
implementaci dalších fází projektu.

iPortal - novým produktem z dílny Asseco je samoobslužné mobilní 
portálové řešení Asseco iPortal určené pro zprostředkovatele, kli-
enty pojišťoven i ostatní uživatele. iPortal poskytuje možnost online 
uzavření pojistných smluv a splňuje nejmodernější požadavky trhu 
na mobilní aplikace. Jde o technologicky spolehlivé řešení disponu-
jící možností získání nezávazných nabídek potenciálních zákazníků 
na jejich pojistné krytí. Umožňuje vysunout nejžádanější služby uži-
vatelů na portál a tím ulehčit provoz pojišťovny od každodenních 
rutinních požadavků klientů. O řešení projevily zájem naši zákazníci 
v Nigérii a jeho nasazení do provozu je naplánováno na rok 2018.

Aktuálně probíhají obchodní jednání na slovenském a českém i 
mezinárodním trhu, která vyústí do následných úspěšných realizací 

projektů pro oblast pojistného core systému i našeho mobilního 
portálového řešení.

Migrace DWH na Oracle pro Finanční ředitelství 
Slovenské republiky
Mezi největší výzvy spolupráce naší společnosti Asseco Central 
Europe v 15-leté historii existence Datového skladu (DWH) pro zá-
kazníka Finanční ředitelství SR (FR SR) bezesporu patří požadavek 
na výměnu databázové platformy. Ve smyslu požadavku zákazní-
ka měla být původní databáze Informix nahrazena novou databá-
zí Oracle. Zákazník tak očekává zvýšení efektivity svého provozu, 
sjednocení DB platforem v rámci všech svých informačních systémů, 
lepší využití lidských zdrojů a samozřejmě i úspory v provozních a 
licenčních nákladech.

Stávající řešení DWH bylo svým rozsahem mimořádně velké. Bylo 
třeba zmigrovat cca 4TB dat, 4 700 tabulek obsahujících historic-
ké údaje od r. 1992, přepsat přibližně 6 500 procedur a 3 000 SQL 
dotazů. Vzhledem k odlišným principům v DB Oracle byl nezbytnou 
součástí i redesign procedur a jejich následná optimalizace. A sa-
mozřejmě důsledné a opakované testování na nové platformě, kde 
bylo provedeno přibližně 4 470 testů. Všechny tyto aktivity probíhaly 
3krát na třech různých prostředích - vývojovém, testovacím a na pi-
lotním provozu, kde každé z těchto prostředí přineslo své specifické 
problémy a potřebu dodatečných úprav.

Od 7. února 2018 probíhá spuštění duálního provozu, kde zákazník 
bude v paralelních prostředích porovnávat výsledky migrace mezi 
prostředím Informix a prostředím Oracle. Jelikož provoz dvou para-
lelních prostředí se zpracováváním všech datových zdrojů (DWH má 

New Projects, Products,  
Services and Solutions

Asseco Central Europe’s products, services and solutions compete successfully in all areas of the economy. 
Even the year 2017 brought interesting new projects.

First Successful Delivery of the Asseco Insurance 
Information System in Africa
The Insurance Business Unit of the company Asseco Central Europe 
in 2017focused on the implementation of the key insurance project 
StarINS for insurance companies Wapic in Nigeria which provide 
both life and non-life insurance products. The project that we started 
in mid-2016 resulted in a successful start of the system on September 
4, 2017. This first successful delivery by the Asseco Group of an insur-
ance information system in Africa tested the capabilities of our com-
pany Asseco CE with our partner Asseco Nigéria Software Ltd. It was 
a complicated software system with an all-in-one insurance business 
system deployed in an extremely challenging environment with ex-
tensive data migration. Our customer, Wapic, benefits from the new 
system’s software benefits in its day-to-day operations, while look-
ing forward to the implementation of the next phase of the project.

iPortál - a new product from the Asseco workshop is a self-service 
mobile portal solution Asseco iPortál intended for intermediaries, cli-
ents of insurance companies as well as other users. iPortal provides 
the ability to conclude insurance contracts online and meets the state-
of-the-art market requirements for mobile applications. It is a techno-
logically reliable solution that has the potential to obtain non-binding 
offers for potential customers for their insurance coverage. It allows 
the most requested user services to be listed on the portal, thereby 
releasing the operation staff of the insurance company from everyday 

routine customer requirements. Our customers in Nigeria expressed 
interest in the solution and its commissioning is scheduled for 2018.

Several business meetings are currently taking place in the Slovak 
and Czech Republics as well as internationally which we believe will 
lead to successful projects for core insurance system as well as our 
mobile portal solution.

Migration of DWH to Oracle for the Financial 
Directorate of the Slovak Republic
One of the biggest challenges of cooperation of our company 
Asseco Central Europe in the 15-year history of Data Warehouse 
(DWH) for the customer The Financial Directorate of the SR (FR SR) 
undoubtedly is the requirement for the change of the database plat-
form. As required by the customer, the original Informix database 
should have been replaced by a new Oracle database. The thus cus-
tomer expects to increase the efficiency of their operations, unify 
DB platforms across all of their IT systems, make better use of human 
resources and, of course, decrease operating and licensing costs.

The existing DWH solution was extremely large in its scope. Approxi-
mately 4TB of data, 4,700 tables containing historical data starting 
from 1992, overwrite about 6,500 procedures and 3,000 SQL que-
ries. Due to the different principles of the Oracle DB, a redesign of 
procedures and the subsequent optimization thereof was essential. 

Sberbank - internet / mobile banking na Omnichannel platformě. 
Sberbank - internet / mobile banking on the Omnichannel platform.
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integrovaných 14 IS) je velmi náročný, budou velmi důležité výsledky 
tohoto duálního provozu. 

AVI - automatická výměna informací pro Finanční 
ředitelství SR
V rámci mezinárodní výměny informací Slovenská republika přijímá 
ze zahraničí informace daňového charakteru o osobách (subjek-
tech), které jsou rezidenty Slovenské republiky a naopak informace 
o ekonomické činnosti cizích státních příslušníků na našem území 
poskytuje daňovým orgánům v zahraničí. Tato výměna probíhá mezi 
daňovými orgány na celém světě. Pro našeho zákazníka Finanční 
ředitelství SR (FR SR) jsme postupně vybudovali moduly, které tuto 
výměnu umožňují. Konkrétně jde o tyto čtyři moduly:

•	 Modul DAC1 (výměna údajů v rámci EU), který umožňuje výměnu 
informací za oblast příjmů z pronájmu nemovitostí, důchodů, 
tantiém, příjmů ze závislé činnosti a produktů životního pojištění. 
Implementovány v 4Q / 2015.

•	 Modul FATCA (výměna dat s USA) poskytuje informace o finanč-
ních účtech rezidentů USA na území SR a naopak. Implemento-
vány v 1Q / 2016.

•	 Modul DAC2 / CRS (výměna údajů v rámci EU / OECD), poskytuje 
informace o finančních účtech cizích státních příslušníků na území 
SR a naopak. Implementovány v 1Q / 2017.

•	 Modul DAC4 / CBCR (výměna údajů v rámci EU / OECD), které 
poskytují informace uvedené ve zprávě podle jednotlivých států 
nadnárodních skupin podniků s konsolidovaným obratem vyšším 
než 750 mil. €. Implementovány v 1Q / 2018.

Primárním předpokladem efektivního využití těchto informací je 
ztotožnění (identifikace) reportovaných osob (FO, PO) a následné 
vyhodnocení a srovnání reportovaných údajů z jednotlivých zemí s 
údaji, které subjekty vykazují ve svých daňových přiznáních. Na do-
dávce pro ztotožnění a následné vyhodnocení v současnosti Asseco 
právě pracuje. V rámci roku 2018 očekáváme i jeho nasazení do pro-
vozního prostředí zákazníka.

Projekt Registr individuálních kont pojištěnců 
(ČSSZ)
Naší společnosti Asseco CE se podařilo v lednu 2016 získat kontrakt 
na provoz a další rozvoj Registru individuálních účtů pojištěnců 
České správy sociálního zabezpečení. Registr IKP podporuje klíčo-
vou agendu ČSSZ - správa důchodového pojištění. Obsahuje cen-
trální a konsolidační databázi se souhrnnými údaji důchodovému 
pojištění a zajišťuje proces sběru, konsolidace a publikace informací. 
V průběhu roku 2017 byly na projektu Registr individuálních kont po-
jištěnců realizované mnohá dílčí rozšíření včetně uvedení do provo-
zu na databázovém systému Oracle 12c.

Informační a komunikační rozhraní Ministerstva 
práce a sociálních věcí (MPSV) ČR
Dlouhodobým strategickým cílem MPSV bylo sjednotit několik re-
sortních portálových platforem do Jednotného portálového řešení 
resortu práce a sociálních věcí. Osvědčené řešení e-Portálu ČSSZ, 
které je považováno za jedno z nejlepších řešení českého eGover-
nmentu, bylo zvoleno jako základ této společné platformy. V září 
2017 byla podepsána třístranná dohoda mezi Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, Českou správou sociálního zabezpečení a Asseco 
Central Europe, a. s. o uzavření rámcové smlouvy na provoz a rozvoj 
e-Portálu ČSSZ. Cílem této dohody bylo, aby MPSV mohlo využít e-
-Portál ČSSZ jako řešení pro celý resort Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR. Následně v prosinci 2017 byla podepsána smlouva na 

realizaci zavádění e-Portálu ČSSZ do celého resortu MPSV. Realizace 
Jednotného portálového řešení resortu práce a sociálních věcí je 
velkým úspěchem naší firmy a prokazuje významnou kompetenci 
naší firmy v oblasti eGovernmentu a moderních portálových řešení.

Registr práv a povinností – Ministerstvo vnitra ČR
V listopadu 2016 získala naše společnost smlouvu na zásadní rozvoj 
klíčového systému eGovernmentu České republiky - Registru práv a 
povinností (RPP). Jde o jeden ze základních registrů ČR. Jeho rozvoj 
spočívá v úpravě Komplexního Registru práv a povinností podle 
novely zákona, která přináší významné změny a nové služby. Do RPP 
je nově zapracovaná funkcionalita definována zákonem č 192/2016 
Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech. 
Vzniká tak nová, velmi důležitá funkcionalita, která posouvá elekt-
ronizaci české veřejné správy opět o krok vpřed. Nejdůležitější 
změnou je vytvoření evidence soukromoprávních uživatelských 
údajů (SPUU), což v praxi bude představovat možnost čerpání dat 
ze základních registrů a z dalších agendových informačních systémů 
pro soukromoprávní subjekty. Mezi další důležité rozšíření patří vy-
budování jednotné evidence orgánů veřejné moci (OVM), rozšíření 
evidence oprávnění na údaje poskytované agendami (AISy) a zjed-
nodušení procesu registrace agendy a registrace působnosti OVM.

Od roku 2017 jsme zahájili práce i na řešení Procesního modelování 
agend pro RPP. Realizovali jsme rozšíření RPP AIS Editačního o úložiš-
tě katalogů a modelů pro podporu procesního modelování agend.

Práci na tomto projektu považujeme za prestiž, ale stejně ji chápeme 
jako významnou referenci z pohledu objemu i samotného provozu. 
Součástí projektu jsou i tři informační systémy pro jeho správu - AISy 
(agendových informační systém). Jde o AIS Editační, Působnostní a 
Speciální. Každý z nich je svým rozsahem samostatným systémem, 
který slouží k podpoře RPP.

ARES - Administrativní registr ekonomických 
subjektů
Naše společnost je dlouholetým dodavatelem ARES Ministerstva 
financí, kde jsou souhrnně zpřístupněny údaje z informačních systé-
mů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických 
subjektech. ARES přehledně zpřístupňuje údaje, které přebírá ze 
zdrojových registrů přímo do databáze ARES a současně umožňuje 
přímé přepnutí do webových aplikací orgánů veřejné správy, které 
příslušné informační systémy provozují, pokud tyto aplikace již exis-
tují. Účelem provozování aplikace je poskytnout rychlé a obecně 
dostupné informace o jednotlivých subjektech.

ISVR - Informační systém veřejných rejstříků
Od července roku 2017 zajišťuje naše společnost podporu provozu a 
rozvoj informačního systému veřejných registrů v ČR (obchodní rej-
střík, rejstřík spolků, rejstřík nadací, registr ústavů, registr společen-
ství vlastníků jednotek a registr obecně prospěšných společností), 
který slouží ke komplexnímu procesu zápisu údajů o právnických a 
fyzických osobách do těchto registrů. V ISVR pracuje přibližně 400 
uživatelů ze soudů (zejména krajské soudy - 7 krajských soudů a 3 
pobočky) a přibližně 300 notářů. I když se jedná o jeden ucelený 
informační systém, každá z těchto skupin uživatelů má své vlastní 
uživatelské prostředí (GUI), pracovní postupy i některé specifické 
funkce. Do ISVR přistupují uživatelé přes vyhrazené rozhraní, které 
je určeno pro veřejnost. Naše společnost zajišťuje v České republice 
provoz klíčových informačních systémů poskytujících informace o 
podnikatelských subjektech. Jsou to ISVR, ARES a ROS.

And, of course, rigorous testing and re-testing on the new platform 
was done in which approximately 4,470 tests were performed. All 
of these activities took place three times in three different environ-
ments - development, testing and pilot operations, where each of 
these environments brought up their specific problems and the 
need for additional modifications.

Since February 7, 2018 the dual-traffic is running in which the cus-
tomer will compare the results of the migration from the Informix 
environment to the Oracle environment in parallel environments. 
Since the operation of two parallel environments with processing of 
all data sources (DWH has integrated 14 ISs) is very challenging, the 
results of this dual operation will be very important.

AVI - Automatic Exchange of Information for the 
Financial Directorate of the Slovak Republic
Within the framework of international exchange of information, the 
Slovak Republic receives from abroad information about the tax 
status of persons (entities) who are residents of the Slovak Republic 
and information on economic activity of foreign nationals in our ter-
ritory is provided to tax authorities abroad. This exchange of infor-
mation takes place among tax authorities around the world. For our 
customer, the Financial Directorate of the Slovak Republic (FR SR), we 
have gradually built up modules that allow this exchange. Specifi-
cally, these four modules are:

•	 the DAC1 Module (data exchange within the EU) that allows for 
the exchange of information on rental income, pensions, royal-
ties, income from dependent activity (employment) and life in-
surance products. Implemented in 4Q / 2015.

•	 the FATCA Module (data exchange with the US) provides informa-
tion on the financial accounts of US residents in the Slovak Re-
public and vice versa. Implemented in 1Q / 2016.

•	 the DAC2/CRS Module (EU/OECD data exchange) provides infor-
mation on financial accounts of foreign nationals in the territory 
of the Slovak Republic and vice versa. Implemented in 1Q / 2017.

•	 the DAC4/CbCR Module (EU/OECD data exchange) provides the 
information reported in a country-by-country report of multina-
tional enterprise groups with a consolidated turnover of more 
than 750 mil. €. Implemented in 1Q / 2018.

The primary assumption for the effective use of this information is 
identification (matching) of reportable persons (natural persons, 
iuristic persons) and the subsequent evaluation and comparison 
of reported country data with data reported by entities in their tax 
returns. Asseco currently works to implement the identification and 
subsequent evaluation. In 2018, the solution is also expected to be 
deployed into the customer’s operating environment.

The Project of Register of Individual Accounts of 
Insured Persons (CSSA)
In January 2016, our company Asseco CE succeeded in obtaining a 
contract for the operation and further development of the Register 
of Individual Accounts of Insured Persons of the Czech Social Secu-
rity Administration. The IKP Register supports the CSSA’s key agenda 
- pension insurance management. It includes a central and consoli-
dation database with aggregated data on pension insurance and 
provides the process of collecting, consolidating and publishing 
information. During the year 2017, many partial extensions, includ-
ing commissioning on the Oracle 12c database system, were imple-
mented on the Individual Insurers Register project.

Information and Communication Interface of the 
Ministry of Labor and Social Affairs (MoLSA) of 
the Czech Republic
The long-term strategic objective of the Ministry of Labor and Social Af-
fairs was to unify several departmental portal platforms into the Unified 
Portal Solution of the labor and social affairs sector. The proven solution 
of the CSSA e-Portal which is considered to be one of the best solutions 
of Czech eGovernment had been chosen as the basis of this unified plat-
form. In September 2017, a tripartite agreement was signed among the 
Ministry of Labor and Social Affairs, the Czech Social Security Administra-
tion and Asseco Central Europe on the framework contract for the opera-
tion and development of the CSSA e-Portal. The aim of this agreement 
was to allow the MoLSA to use the e-Portal of the CSSA as a solution for 
the entire department of the Ministry of Labor and Social Affairs of the 
Czech Republic. Subsequently, in December 2017, a contract was signed 
for the rollout of the e-Portal of the CSSA into the entire Ministry of Labor 
and Social Affairs. The implementation of the Unified Portal of Work and 
Social Affairs is a great success of our company and demonstrates our 
significant eGovernment competence and modern portal solutions.

Register of Rights and Obligations - Ministry of 
the Interior of the Czech Republic
In November 2016, our company obtained a contract for the funda-
mental development of the key eGovernment system of the Czech 
Republic - Register of Rights and Obligations (RPP). It is one of the 
basic registers of the Czech Republic. Its development consists of 
the elaboration of the Comprehensive Register of Rights and Ob-
ligations under the amendment to the Act which brings significant 
changes and new services. The RPP incorporates the newly intro-
duced functionality defined by Act No. 192/2016 Coll. which amends 
Act No. 111/2009 Coll. on the Basic Registers. This creates a new, very 
important functionality that moves the electronization of Czech 
public administration once again a step forward. The most impor-
tant change is to create a record of private-law data users (SPUU) 
which in practice will be a possibility to extract data from basic reg-
isters and from other agenda information systems for private entities. 
Other important extensions include the establishment of a unified 
system of records on public authorities (OVM), the expansion of re-
cords to rights flowing from agendas (AISs) and the simplification of 
the rights and agenda registration process in OVM.

Starting in 2017, we also started working on the Process Modeling 
Agenda for RPP. We have implemented the RPIS AIS editing exten-
sion for catalog storage and model repositories to support process 
modeling of agendas.

We consider work on this project to be a prestigious one, but we also 
understand it as an important reference point in terms of volume and 
operation itself. The project also includes three information systems 
for its management - AISy (Agenda Information System). These are 
the Editing AIS, Competency AIS, and Special AIS. Each of them is a 
stand-alone system that serves to support RPP.

ARES - Administrative Register of Economic Entities
Our company is a long-standing contractor of the Ministry of Finance 
system ARES that publishes data from information systems for registers 
and public records of economic entities in aggregate. ARES makes it 
easy to access the data it downloads from the source registers directly 
into the ARES database and at the same time allows direct switching 
to the www applications of the public authorities that operate the 
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Sberbank CZ, a. s. – internet/mobile banking na 
Omnichannel platformě
V rámci trendu digitalizace v bankovním sektoru reaguje Sberbank 
CZ, a. s. na změny v chování a preferencích zákazníků nahrazením 
stávajícího řešení Internet bankingu a Mobile bankingu. Asseco se 
úspěšně zapojilo do tendru a v lednu 2017 podepsalo se Sberbank 
CZ smlouvu na dodávku moderního internetového a mobilního 
bankovnictví na Asseco Omnichannel platformě. Cílem realizace je 
umožnit Sberbank CZ poskytovat zákazníkům komplexní služby přes 
uživatelsky přívětivé a graficky atraktivní prostředí s jednotným de-
signem v prohlížeči nebo přes nativní mobilní aplikaci bez ohledu na 
preferovaný on-line kanál. Součástí dodávky je zajištění dvoufakto-
rové autentifikace a autorizace s využitím bezpečnostního serveru 
Sezam, včetně implementace volitelné komponenty mobilní token. 
Z nabídky Asseco si Sberbank CZ vybrala i další produkt Oznamo-
vací centrum, které v rámci komplexního řešení zajišťuje zasílání SMS 
zpráv a „push“ notifikací. Poslední část skládačky celého řešení tvoří 
redakční systém WebJET, produkt z portfolia společnosti InterWay, 
jehož Integrace s Omnichannel platformou umožňuje tvořit a pub-
likovat do uživatelských rozhraní texty ve více jazykových mutacích 
i dynamicky publikovat obsah zaměřený na kampaně. Řešení bylo 
na konci roku 2017 nasazeno na UAT prostředí a po ukončení testů 
plánuje Sberbank CZ zahájit během prvního kvartálu pilotní provoz 
pro vybranou část svých klientů.

Orient Commercial Bank – internet/mobile 
banking na Omnichannel platformě
Asseco Central Europe se v rámci své strategie zaměřuje na nové 
perspektivní trhy po celém světě a v souladu s touto strategií se Ban-
king Business Unit podařilo v květnu 2017 uspět v tendru na dodávku 
moderního internetového a mobilního bankovnictví pro Orient Co-
mmercial Bank ve Vietnamu (OCB). V rámci tohoto, pro Asseco svým 
charakterem investičního projektu, proběhla kustomizace řešení pro 
vietnamský trh na úrovni samotné Omnichannel platformy i jednot-
livých widgetů, se kterými pracuje koncový uživatel. Za relativně 
krátkou dobu 6-ti měsíců bylo po kustomizaci a integraci řešení na-
sazené do UAT prostředí banky a počátkem roku 2018 byly zahájeny 
akceptační testy spolu se zpřístupněním nového internet bankingu a 
mobilní aplikace vybraným klientům. Paralelně probíhají s OCB dis-
kuse o pokračování dalších fází projektu.

Mobilní platby pro Slovenskou spořitelnu, a. s.
V roce 2017 proběhla implementační fáze projektu AndroidPay pro 
Slovenskou spořitelnu. Řešení umožní zákazníkům banky plnohod-
notně používat mobil jako platební kartu na kterémkoliv platebním 
terminálu podporujícím bezkontaktní platby. Pro využívání služby 
stačí klientovi telefon s NFC (Near Field Communication) a operač-
ním systémem Android. Po nainstalování aplikace si klient do mobilu 
může přenést své karty. Platby jsou chráněny přístupovým kódem 
do aplikace, při větších částkách i PINem. Projekt byl implementován 
ve spolupráci se společnostmi Google, MasterCard a Visa. Spuštění 
služby se očekává v prvním čtvrtletí 2018 pod názvem Google Pay.

Fluidum - nové front-end řešení pro stavební 
spořitelny
V průběhu roku 2017 probíhal interní vývoj nového produktu Fluidum 
- nového front-end systému na bázi omnichannel architektury. Byl 
navržen tak, aby plně pokryl specifické business potřeby stavebních 
spořitelen a současně, aby dokázal splnit požadavky banky při cel-
kové digitalizaci jednotlivých procesů ve stavební spořitelně.

Při návrhu tohoto nového produktu se vycházelo jednak z dlouho-
letých zkušeností analytiků a konzultantů společnosti Asseco  ob-
lasti produktů a procesů ve stavebních spořitelnách a současně ze 
zkušeností a požadavků finančních institucí souvisejících s procesem 
digitalizace.

Produkt je designovaný tak, aby dokázal optimálně využít a rozší-
řit možnosti core systému pro stavební spořitelny - StarBUILD, který 
společnost Asseco dodává stavebním spořitelnám. Jeho architektu-
ra současně umožňuje integraci na další subsystémy banky s cílem 
poskytnout uživateli moderní, komfortní a ucelené rozhraní.

Implementace StarBUILD II v MPSS
Významnou událostí v r. 2017 byl podpis smlouvy s Modrou pyrami-
dou stavební spořitelnou o zahájení projektu StarBUILD II. Jedním z 
hlavních přínosů tohoto projektu je zejména možnost on-line propo-
jení core-banking systému s dalšími front-end systémy s využitím vy-
budované servisně orientované architektury a tím pádem i zkrácení 
reakční doby a zrychlení zpracování jednotlivých operaci stavební 
spořitelny.

Pokračování modernizace IT systémů ČMSS
Výměna core-banking systému v ČMSS za systém StarBUILD byla 
prvním krokem v naplánované celkové modernizaci IT systémů 
Českomoravské stavební spořitelny. Dalším krokem bylo zahájení 
nového projektu na celkovou digitalizaci a automatizaci procesu 
zpracování úvěrů, na kterém se společnost Asseco podílí.

Poskytování podpůrných služeb pro zajištění 
provozu Informačního systému Elektronické 
služby zdravotnictví na základě dohodnutých 
cílových úrovní podpůrných služeb
Společnosti Asseco CE jako skupině dodavatelů se společnos-
tí Beset, spol. s r.o, se podařilo získat v listopadu 2017 kontrakt na 
poskytování podpůrných služeb pro zajištění provozu Informačního 
systému Elektronické služby zdravotnictví na základě dohodnutých 
cílových úrovní podpůrných služeb. Předmětem zakázky je poskyt-
nutí podpůrných služeb, které sestávají ze:

•	 služby servisní podpory - správa a řešení incidentů a problémů,
•	 změny a rozvoj aplikačního programového vybavení, včetně tes-

tování a podpory při implementaci,
•	 služby provozní podpory - konzultace, administrace, školení.

Zákazníkem je Národní centrum zdravotnických informací, které je 
provozovatelem centrálních služeb. Podpora je nasmlouvaná na 3 
roky s opcí prodloužení o další rok.

Podpůrná smlouva navazuje na projekt realizované dodávky Elektro-
nických služeb zdravotnictví, který byl předán v prosinci 2016, kde 
jsme byli jedním ze subdodavatelů v rámci konsorcia.

Elektronické služby zdravotnictví respektive eZdraví je celospole-
čensky sledovaným systémem, do kterého se od 1. ledna 2018 hro-
madně zapojují všichni poskytovatelé zdravotní péče na Slovensku 
prostřednictvím připojení vlastních informačních systémů a pomocí 
kterých sdílejí zdravotní informace o svých pacientech. V rámci pře-
depisování a vydávání léků jsou do projektu zapojeny i zdravotní po-
jišťovny, které následně zasílají tyto informace do centrálního systé-
mu. Každý občan, vlastnící elektronický občanský průkaz s platným 
certifikátem, si může v systému prohlížet informace, které jsou o něm 
zaevidované.

respective information systems when these applications already exist. 
The purpose of the application’s operation is to provide quick and 
generally available information about individual entities.

ISVR - Information system of public registers
Since July 2017, our company has been providing support for the 
operation and development of the information system of public 
registers in the Czech Republic (companies register, register of as-
sociations, register of foundations, register of institutes, registry of 
unit owners and register of generally beneficial companies) and 
natural persons into these registers. ISVR serves approximately 400 
users from courts (especially regional courts - 7 regional courts and 
3 branches) and about 300 notaries. Although it is one comprehen-
sive information system, each of these user groups has its own user 
interface (GUI), workflows and some specific features. These users 
access the ISVR through a dedicated interface that is reserved for the 
public. Our company provides for the operation of key information 
systems in the Czech Republic providing information on entrepre-
neurs. They are ISVR, ARES and ROS.

Sberbank CZ, a. s. - internet / mobile banking on 
the Omnichannel platform
As part of the trend of digitization in the banking sector, Sberbank 
CZ, a. s. responds to changes in customer behavior and preferenc-
es by replacing an existing solution for Internetbanking and Mobile 
Banking. Asseco successfully participated in the tender and signed 
a Sberbank CZ contract in January 2017 for the delivery of modern 
internet and mobile banking on the Asseco Omnichannel platform. 
The goal is to enable Sberbank CZ to provide customers with com-
prehensive services through a user-friendly and graphically attractive 
environment with a unified design in the browser or through a native 
mobile application, regardless of the preferred online channel. Part of 
the delivery is security of two-factor authentication and authorization 
using the Sezam security server, including the implementation of an 
optional mobile token component. From the Assecco offer, Sberbank 
CZ has also selected another product – the Notification Center which 
provides a comprehensive solution for sending SMS messages and 
push notifications. The final part of the solution is WebJET, a product 
from the portfolio of the company InterWay which integrates with the 
Omnichannel platform to create and publish text in multiple language 
mutations as well as to dynamically publish campaign content. The 
solution was deployed at UAT at the end of 2017 and, at the end of the 
tests, Sberbank CZ plans to launch pilot operations for a selected part 
of its clients during the first quarter.

Orient Commercial Bank - Internet / mobile 
banking at Omnichannel platform
Asseco Central Europe focuses on new prospective markets around 
the globe, and in line with this strategy, Banking Business Unit suc-
ceeded in securing in May 2017 a contract for supplying a modern 
internet and mobile banking system for Orient Commercial Bank in 
Vietnam (OCB). In this context of this project of an investment nature 
for Asseco, the customization of the solution was carried out for the 
Vietnamese market at the level of the omnichannel platform as well 
as the individual mini-applications with which the end user works. In 
a relatively short time of 6 months, after customization and integra-
tion, the solution was deployed to the UAT environment of the bank, 
and in the beginning of 2018 acceptance tests were launched along 
with the availability of new internet banking and mobile applications 
to selected clients. In parallel, OCB debates with us the continuation 
of the next phase of the project.

Mobile Payments for Slovenská Sporiteľňa, a. s.
In 2017, the implementation phase of the AndroidPay project for the 
Slovenská Sporiteľňa took place. The solution will allow the bank’s 
customers to fully use their mobile phone as a payment card at any 
payment terminal that supports non-contact payments. For the use 
of the service, the client has to have an NFC (Near Field Communica-
tion) phone and an Android operating system. After installing the 
app, the client can transfer their cards to their mobile phone. Pay-
ments are protected by the access code in the app, by PIN for larger 
amounts as well. The project has been implemented in partnership 
with Google, MasterCard and Visa. The launch of the service is ex-
pected in the first quarter of 2018 under the name of Google Pay.

Fluidum - New Front-end Solution for Building 
Savings
In the course of 2017, the internal development of a new product 
Fluidum has been ongoing - a new front-end system based on Om-
nichannel architecture. It has been designed to fully cover the spe-
cific business needs of building societies and at the same time to 
meet the bank’s requirements for the overall digitization of individual 
processes in the building savings bank.

The design of this new product was based on the years of experi-
ence of analysts and consultants of the company Asseco regarding 
products and processes in building societies and at the same time 
on the experience and requirements of financial institutions related 
to the digitization process.

The product is designed to optimally exploit and expand the core 
system potential StarBUILD for savings operations which Asseco 
supplies to building savings banks. At the same time, its architecture 
allows integration into other subsystems of the bank to provide a 
user with a modern, comfortable, and comprehensive interface.

Implementation of StarBUILD II in MPSS
An important event in the year 2017 was the signing of the contract 
with Modrá pyramida stavební spořitelna to start the StarBUILD II 
project. One of the main benefits of this project is the ability to con-
nect the core banking system on-line with other front-end systems, 
utilizing the service-oriented architecture and thus shortening the 
reaction time and speeding up the processing of individual building 
savings operations.

Continuation of modernization of ČMSS IT 
systems
The exchange of core-banking system in ČMSS for StarBUILD was 
the first step in the upgraded overall modernization of the IT systems 
of Českomoravská stavební spořitelna. The next step was the launch 
of a new project for the overall digitization and automation of the 
credit processing process which Asseco participates in.

Provision of Support Services to Ensure the 
Operation of the Electronic Health Service IS 
Based on Agreed Target Levels of Support 
Services
The company Asseco CE as a group of suppliers with the company 
Beset, spol. s r.o. obtained  a contract in November 2017 for the pro-
vision of support services for the operation of the Electronic Health 
Service Information System on the basis of agreed target levels of 
support services. The subject of the contract is the provision of ancil-
lary services which consist of:
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JUBULA - modul DRG, určený pro práci revizních 
lékařů v zdravotních pojišťovnách
V průběhu roku 2017 probíhala implementace produktu JUBULA ve 
Všeobecné zdravotní pojišťovně. Modul byl zakoupen i Zdravotní 
pojišťovnou Union, kde jeho implementace proběhne v roce 2018.

Jde o modul určený pro revizní lékaře a umožňuje:

•	 získání a přípravu dat z produkčního systému o pojištěncích, hos-
pitalizačních případech a vykázané zdravotní péče od poskyto-
vatelů zdravotní péče v rozsahu vykazovaných dávek,

•	 prohlížení hospitalizačních případů, s možností filtrování podle 
období, poskytovatele, pacienta, hlavní diagnózy, DRG klasifika-
ce, vyhodnocených výsledků, závažnosti identifikovaných chyb 
na případu, rozdílů v původním a revidovaném zařazení a stavu 
zpracování případu, jakož i zobrazení detailu hospitalizačního 
případu,

•	 export vyfiltrovaných hospitalizačních případů do excelu jako 
podklad pro další zpracování nebo externí revizi.

Přínosem modulu pro revizní lékaře a zdravotní pojišťovnu je auto-
matizované vyhodnocování údajů na úrovni případu - uspokojování 

pravidel kódování, nesoulad ve vyhodnocování - konflikty ve vyká-
zaných údajích identifikace nespecifického vykazování, extrémních 
hodnot, podezřelých vykázaných případů jakož i návrhy na opravu 
vykazovaného případu. Modul na úrovni pojištěnce automatizovaně 
vyhodnocuje překlady a rehospitalizace, konflikty výkonů v historii, 
vyhodnocení neexistující vedlejší chronické diagnózy. Pro všechny 
identifikované chyby stanovuje i závažnost a umožní reviznímu lékaři 
se zaměřit na podstatné problémy ve vykazování.

e-Portál České správy sociálního zabezpečení 
(ČSSZ)
Společnost Asseco CE v září 2015 podepsala s Českou správou soci-
álního zabezpečení novou čtyřletou rámcovou smlouvu na provoz 
a rozvoj Informačního a komunikačního rozhraní (IKR ČSSZ), které 
představuje prostředek pro online komunikaci s klienty ČSSZ.

V průběhu roku 2017 bylo realizováno několik zásadních rozšíření 
e-Portálu ČSSZ, zejména byla spuštěna podpora ověřování elek-
tronických podání v souladu s nařízením 910/2014 eIDAS a byly im-
plementovány úpravy, které umožní uživatelům e-Portálu ČSSZ vyu-
žívat pro přihlášení elektronické občanské průkazy a další způsoby 

•	 Service Support Services - Managing and Addressing Incidents 
and Problems,

•	 Changes and Development of Application Software, including 
testing and implementation support,

•	 Business support services - consulting, administration, training.

The customer is the National Health Information Center which is the 
operator of the central services. Support is contracted for 3 years 
with the option of extending by another year.

The Support Contract follows the project of the delivered Electronic 
Health Services package which was handed over in December 2016 
where we were one of the subcontractors within the consortium.

Electronic health services and eZdravie is a system in which the gen-
eral public is interested; since January 1, 2018, it joins all health care 
providers in Slovakia by connecting their own information systems 
and by sharing health information of their patients. In the prescrib-
ing and issuing of medicines, health insurance companies are also 
involved in the project which then sends this information to the cen-
tral system. Every citizen holding an electronic ID card with a valid 
certificate can view the information that is registered in the system.

JUBULA - DGR module designed for the work of 
reviewers in health insurance companies
In the course of the year 2017, the implementation of the product 
JUBULA in Všeobecná zdravotná poisťovňa took place. The module 
was purchased by the Union Health Insurance Company, where it 
will be implemented in 2018.

It is a module designed for review physicians to:

•	 Obtaining and preparing data from the production system on 
insured persons, hospitalization cases and healthcare provided 
by health care providers to the extent of the benefits reported,

•	 Viewing hospitalization cases, with the possibility of filtering 
by period, provider, patient, main diagnosis, DRG classification, 
evaluated results, severity of identified case errors, differences in 
original and revised classification and status of the case process-
ing, as well as displaying the details of the hospitalization case,

•	 Exporting filtered hospitalization cases to Excel as a basis for fur-
ther processing or external review.

The benefit of the review module for review physicians and the 
health insurance company is automated data evaluation at the case 
level - compliance with coding rules, discrepancy in evaluation - 
conflicts in reported data, identification of non-specific reporting, 
extreme values, reported suspicious cases as well as suggestions 
for correcting the reported case. An automated assurance module 
evaluates further care and re-hospitalizations, performance conflicts 
in history, and evaluation of a non-existent side diagnosis. For all 
identified errors, it also determines the severity and allows the re-
viewer to focus on significant reporting problems.

e-Portal of the Czech Social Security 
Administration (CSSA)
Asseco CE signed a new four-year framework agreement for the 
operation and development of the Information and Communication 
Interface (IKR CSSA) with the Czech Social Security Administration in 
September 2015 which is a means for online communication with the 
clients of CSSA.

During the year 2017, several major extensions of the CSSA e-Portal 
were carried out, in particular support for e-filing was launched in 
accordance with Regulation 910/2014 eIDAS and adjustments were 

implemented to enable CSSA e-Portal users to use e-Citizens’ ID 
which will be supported by the National Identity Authority in the 
Czech Republic (NIA). The adjustments were made in accordance 
with the requirements defined in the new Act No. 250/2017 Coll. on 
electronic identification.

Solution for Electronic Prescription and 
Dispensation (eRecept)
During the year 2017, Asseco CE developed and deployed a solution 
for electronic prescription and dispensation “eRecept” for the Union 
Health Insurance Company. It is a central system developed primar-
ily for health insurance companies. The basis is patient verification in 
health insurance registers, enrollment of prescription (prescription of 
eRecept), enrollment of dispensation (expense of eRecept), gener-
ics, patient card and patient drug interactions.

Its goal is to improve the quality, safety and effectiveness of patient 
care. This is due to the better knowledge of the physicians about 
the condition of the patient, their medication and the health care 
they have been provided, with the doctor having this information 
available directly in his outpatient or real-time hospital software for 
patient care. The pharmacies benefit from the service as it brings 
operational savings due to the ability to automatically retrieve recipe 
data directly into their pharmacy software. Both the prescription and 
the dispensation of the drug are simultaneous with online submis-
sion and sharing of information about this prescription, expenditure 
between the patient, his / her physicians and the patient’s health 
insurance company.

Mobile application VšZP:
In 2017, Asseco CE implemented a mobile application for the largest 
health insurance company in Slovakia, the General Health Insurance 
Company, supporting the objective of the insurance company: to 
improve and make the communication with insured persons more 
attractive. The free app was published for VšZP policyholders in Oc-
tober 2017. The added value for policyholders is to facilitate access 
to information they have in their various life situations. The mobile 
app is available in the Apple store and Google Play store. It includes 
a mobile insurance card, basic health information for first aid that 
anyone can access on a locked mobile phone, or complete informa-
tion about prescription drugs and examinations.

The basic functionality of the mobile application includes the ID 
card, the SOS First Aid Card (information on the blood group, chronic 
diseases, allergies, medicines, the ability to call a fast health service 
on the 155 or ICE contact), my health (details of last year’s health out-
comes) information on preventive inspections.

In 2017, VšZP, in cooperation with Asseco, managed to issue a first 
signal regarding the main objective of the insurance company to 
promote communication with its policyholders and to provide them 
with information primarily focused on their health.

My medicines at ePobočka
In 2017, Asseco contributed to the goal of the General Health Insur-
ance Company to provide information to clients about their online 
health and to increase the level of education of the policyholders. 
It supplemented ePobočka by the information on prescribed and 
selected medicines, including an overview of possible drug interac-
tions. An overview of prescribed and selected drugs is displayed 
for the last six months. In one place, it is therefore possible to obtain 
information about when the medicine was prescribed, which 
doctor prescribed it, and when and where the policyholder picked Moje léky na ePobočke VZP poskytují informace o předepsaných a vybraných lécích včetně přehledu o možném vzniku lékových interakcí.

My medicines at ePobočka VšZP provides an information on prescribed and selected medicines, including an overview of possible drug interactions..
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přihlášení, které bude podporovat Národní identitní autorita v ČR 
(NIA). Úpravy byly realizovány v souladu s požadavky definovanými 
v novém zákoně č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci.

Řešení elektronické preskripce a dispenzaci 
(eRecept)
Společnost Asseco CE v průběhu roku 2017 vyvinula a nasadila řešení 
elektronické preskripce a dispenzaci „eRecept“ pro Zdravotní pojiš-
ťovnu Union. Jde o centrální systém vyvinutý prioritně pro zdravot-
ní pojišťovny. Základem je ověření pacienta v registrech zdravotní 
pojišťovny, zápis preskripce (předpisu eReceptu), zápis dispenzaci 
(výdeji eReceptu), generika, léková karta pacienta a lékové interakce 
pacienta.

Jeho cílem je zvyšovat kvalitu, bezpečnost a účinnost léčby pacien-
tů. A to díky lepší informovanosti lékařů o stavu pacienta, jeho lécích 
a zdravotní péče, která mu byla poskytnuta, přičemž lékař má tyto 
informace k dispozici přímo ve svém ambulantním, resp. nemocnič-
ním softwaru v reálném čase při ošetření pacienta. Lékárnám služba 
přináší provozní úsporu díky možnosti automatického načítání dat z 
receptu přímo do jejich lékárenského softwaru. Předpis i výdej léku 
se tak dějí zároveň s online odesláním a sdílením informací o tomto 
předpisu, resp. výdeji mezi pacientem, jeho ošetřujícími lékaři a pří-
slušnou zdravotní pojišťovnou pacienta.

Mobilní aplikace VšZP
Společnost Asseco CE v roce 2017 implementací mobilní aplikace 
pro největší zdravotní pojišťovnu na Slovensku, Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnu, podpořila cíl pojišťovny: zlepšit a zatraktivnit komu-
nikaci s pojištěnci. Bezplatná aplikace byla publikována pro pojištěn-
ce VšZP v říjnu 2017. Přidanou hodnotou pro pojištěnce je usnadnění 
přístupu k informacím, které mají v různých životních situacích vždy 
po ruce. Mobilní aplikace je dostupná v Apple store i Google play 
store. Její součástí je průkaz pojištěnce v mobilu, základní zdravotní 
informace pro případ poskytnutí první pomoci, ke kterým má kdo-
koli přístup i na zamčeném mobilním telefonu, či kompletní informa-
ce o předepsaných lécích a vyšetřeních.

Mezi základní funkcionality mobilní aplikace patří průkaz pojištěnce, 
SOS karta první pomoci (informace o krevní skupině, chronických 
chorobách, alergiích, lécích, možnost zavolat rychlou zdravotní 
službu na lince 155 či ICE kontakt), moje zdraví (podrobnosti o zdra-
votních výkonech za uplynulý rok) informace o preventivních pro-
hlídkách.

V roce 2017 se podařilo VšZP ve spolupráci se společností Asseco 
vydat první signál ohledně hlavního cíle pojišťovny podporovat ko-
munikaci s jejími pojištěnci a přinášet jim informace primárně zamě-
řené na jejich zdraví.

Moje léky na ePobočce
Asseco v roce 2017 přispěla k cíli Všeobecné zdravotní pojišťovny 
poskytovat informace klientům o svém zdraví online a zvyšovat tak 
míru edukace svých pojištěnců. Doplnila do ePobočky informace 
o předepsaných a vybraných lécích včetně přehledu o možném 
vzniku lékových interakcí. Přehled o předepsaných a vybraných 
lécích se pojištěncům zobrazuje za období posledních šesti měsíců. 
Na jednom místě je možné získání informace o tom, kdy byl lék pře-
depsán, který lékař ho předepsal a kdy a kde si pojištěnec lék vybral. 
Mimo jiné má pojištěnec k dispozici příbalový leták léku a může zjis-
tit, zda k danému přípravku existují levnější náhradní léky. Informace 
o možném vzniku lékových interakcí je rozdělena podle jejich závaž-
nosti do dvou skupin interakce a méně závažné interakce.

Elektronická komunikace Všeobecné zdravotní 
pojišťovny (VšZP) a Ústředního portálu veřejné 
správy (ÚPVS)
Společnost Asseco CE v průběhu roku 2017 vyvinula a implemen-
tovala efektivní komunikaci mezi klientem a orgány veřejné moci 
(OVM) ve formě řešení elektronické komunikace mezi VšZP a ÚPVS, 
který zajišťuje centrální a jednotný přístup k informačním zdrojům a 
službám veřejné správy.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VšZP) byla první velkou státní insti-
tucí, která úspěšně začala hromadnou elektronickou distribuci úřed-
ních rozhodnutí pojištěncům a plátcem přes Ústřední portál veřejné 
správy www.slovensko.sk. Do dnešního dne zaslali 105 tis. ročních 
zúčtování zdravotního pojištění do elektronických schránek plátců 
pojistného. Elektronické doručení do e-schránky je nová forma ko-
munikace se státem, na kterou si však firmy i občané snadno zvyk-
nou. E-komunikace je pohodlnější, nahrazuje listinnou formu doru-
čování, ale i hodiny strávené na úřadech během vyřizování žádostí. 
Zákonná povinnost rozeslat tato oznámení do 30. září byla splněna 
dokonce v předstihu.

Nesporným benefitem přechodu na elektronické doručování je 
finanční úspora provozních nákladů. VšZP v tomto roce díky elek-
tronické komunikaci s plátci uspoří 176 tisíc eur. Pokud by mělo e-
-schránku aktivovanou na doručování i zhruba dalších půl milionu 
fyzických osob a téměř 40 tisíc zaměstnavatelů, kterým VšZP tento 
rok posílá výsledky ročního zúčtování poštou, podle hrubých pro-
počtů by pojišťovna ročně věděla ušetřit na poštovném a dalších 
nákladech přes milion eur.

V souvislosti s komunikací s ÚPVS je spojena i implementace aplika-
ce pro exekutory, kdy podle novely exekučního řádu má VšZP po-
vinnost podávat návrhy na provedení exekuce spolu s přílohami do 
elektronické schránky Okresního soudu v Banské Bystrici. I v tomto 
směru byla první ze zdravotních pojišťoven, která podává automa-
ticky návrhy na exekuce a dokumenty se také automaticky zařazují 
do spisů. Do dnešního dne bylo zasláno 14 500 návrhů na exeku-
ce. Společnost Asseco touto implementací v roce 2017 pro největší 
zdravotní pojišťovnu na Slovensku, Všeobecnou zdravotní pojišťov-
nu, podpořila cíl pojišťovny: zefektivnit vymahatelnost pohledávek 
od pojištěnců v rámci ozdravného plánu VšZP  pro rok 2017.

Nová platforma SAMO
Rok 2017 byl ovlivněn zejména rozběhem vývoje platformy SAMO, 
která přináší novou generaci našich tradičních produktů TOMS, AG 
Portál, WFMS, která by měla postupně nahradit a zároveň úzce in-
tegrovat naši vlajkovou loď, GIS systému LIDS. SAMO: LIDS bude v 
budoucnu tvořit základ celé platformy SAMO, databázi technických 
zařízení a jiných majetků, nad kterými jsou vystaveny jednotlivé pod-
půrné agendy a systémy.

Jedním z pozitivních impulsů pro vývoj SAMO bylo rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OPPIK) na projekt „Vývoj softwarového 
produktu SAMO“, přičemž náš projekt byl vyhodnocen jako jeden z 
nejlépe zpracovaných. S využitím nejnovějších komponentů SAMO 
jsme v EWR realizovali kokpit pro plánování, sledování a hlášení ma-
nipulace s materiálem pro sítě a zařízení. Zahrnuté je rozhraní z / do 
SAP MM (Správa materiálu). Kokpit úspěšně překlenul mezeru mezi 
nákupním procesem v SAP a mobilní dokumentací materiálu použí-
vaného v mobilních aplikacích WFMS.

the medicine up. In addition, the policyholder has a package leaf-
let available and can find out if there are cheaper substitutes to the 
drug. Information on the possible occurrence of drug interactions 
is divided by their severity into two groups of interaction and less 
severe interactions.

Electronic Communications of the General Health 
Insurance Company (VšZP) and the Central Public 
Administration Portal (UPVS)
During 2017, Asseco CE developed and implemented effective com-
munication between the client and public authorities (OVM) in the 
form of an electronic communication solution between the VšZP 
and the UPVS which provides a centralized and unified access to 
information sources and public administration services.

The General Health Insurance Company (VšZP) was the first major 
state institution to successfully launch massive electronic distribu-
tion of official decisions to policyholders and payers via the Cen-
tral Public Administration Portal www.slovensko.sk. To this day, they 
have sent 105,000 annual health insurance bills in the payers’ elec-
tronic mailboxes. Electronic delivery to the e-mailbox is a new form 
of communication with the state, but it is easy for businesses and 
citizens to become accustomed to it. E-communication is more con-
venient, it replaces the hardcopy form of delivery, but also saves the 
time spent at the offices during the processing of applications. The 
legal obligation to start sending these notices not later than on 30 
September was even introduced earlier than that.

The undisputed benefit of the transition to electronic delivery is 
financial savings in operating costs. This year, thanks to electronic 
communication with payers, VšZP will save 176 thousand euros. If the 
e-mailbox is activated for deliveries to about half a million more per-
sons and nearly 40,000 employers to which VšZP sends this year’s 
annual post-settlement results, according to gross calculations, the 
insurance company would be able to save more than a million euros 
a year on postage and other costs.

The implementation of the application for bailiffs is also related to 
the communication with VšZP, where, according to the amendment 
to the enforcement order, VšZP is obliged to submit proposals for 
enforcement together with attachments to the electronic box of 
the District Court in Banská Bystrica. Also in this respect, it was the 
first health insurer that automatically submits claims for bailiffs, and 
documents are automatically included in the files. To date, 14,500 
submissions to bailiffs have been sent. By this implementation for 
the largest health insurance company in Slovakia in 2017, the Gen-
eral Health Insurance Company, the company Asseco supported the 
objective of the insurance company: to streamline the recoverability 
of receivables from insured persons in the framework of the VšZP 
recovery plan for 2017.

New SAMO platform 
The year 2017 was mainly influenced by the development of the 
SAMO platform which brings a new generation of our traditional 
TOMS products, the AG Portal, WFMS and which should gradually 

SAMO - Strategic Asset Management & Operations.
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Veřejné osvětlení města Vídeň
Projekt - Veřejné osvětlení města Vídeň bylo významným motorem 
pro vývoj platformy SAMO. Jde o právě realizovaný projekt, kde 
bude naše řešení SAMO v průběhu roku 2018 postupně nasazeno 
do ostrého provozu.

Vývoj SAMO a projekt pro město Vídeň jsou pečlivě sledovány i 
našimi dalšími zákazníky, zejména v Německu a to společnostmi, 
Stadtwerke EWR Worms a TWL Ludwigshafen, u kterých byly v uply-
nulém roce 2017 implementovány první komponenty SAMO pro 
oblast portálových řešení. Proces implementace SAMO na podporu 
provozně technických činností zde bude intenzivně pokračovat i v 
příštích letech.

Projekt implementace pro Pražskou plynárenskou 
Distribuci
V minulém roce jsme úspěšně dokončili projekt implementace PTIS 
v Pražské plynárenské Distribuci, na který jsme následně navázali 
jeho další etapou, která zahrnuje 11 rozvojových témat napříč všemi 
TOMS moduly. Pod názvem V3S do Pražské plynárenské Distribuce 
dodáváme portálové řešení pro vyjádření třetím stranám. Projekt im-
plementace TOMS pokračoval další etapou v Teplárnách Brno.

Business Unit se aktivně zapojila do rozvojových obchodních aktivit, 
z nichž je třeba zmínit zejména projekt veřejného osvětlení ve Viet-
namu v Hanoi, kde bychom rádi využili nejen naši platformu SAMO, 
ale také zkušenosti s procesy provozu technické infrastruktury.

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| ISO 25000, Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality 
softvérového produktu

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

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

Obchodní  
partneri
Asseco CE má uzavřeny smlouvy o partnerské spolupráci s řadou 
předních globálních hráčů v oblasti IT. V mnoha případech společ-
nost dosáhla nejvyšší úrovně kvalifikovaných partnerství, získala řadu 
odborných certifikátů a aktivně spolupracovala na realizaci projektů 
a obchodních případů.

Strategická partnerství, kontinuální vzdělávání a zvyšování od-
bornosti pracovníků nám umožňuje lépe reagovat na standardy a 
trendy IT trhu, ale především na zvyšující se požadavky na kvalitu 
dodávaných IT řešení a služeb.

CISCO SK/CZ| Select Partner

Dell EMC SK| Dell Registered Partner

HPE SK/CZ| Silver Partner

CheckPoint SK/CZ| Registered Business Partner**

IBM SK/CZ| Gold Partner

Microsoft SK/CZ| Gold Partner

Oracle SK/CZ| Platinum Level Partner

VMware SK| Solution Provider Professional

VMware CZ| Solution Provider Enterprise 

Huawei CZ| Authorized Partner

A10 CZ| Gold Partner

Eset SK/CZ| Bronze Partner

replace and integrate our flagship LIDS GIS system. In the future, 
SAMO:LIDS will form the basis of the SAMO platform, a database of 
technical facilities and other assets over which individual support 
agendas and systems are managed.

A positive impetus for the development of the SAMO platform was 
the decision to provide a grant under the Operational Program En-
terprise and Innovation for Competitiveness (OPPIK) to the project 
“Development of Software of the SAMO Product” and our project 
was evaluated as one of the best ones finished. Using the latest 
SAMO components, we have developed a cockpit in EWR for plan-
ning, tracking and reporting material handling for networks and 
equipment. The interface to / from SAP MM (Material Management) 
is included. The cockpit has successfully bridged the gap between 
the SAP buying process and the mobile material documentation 
used in WFMS mobile applications.

Public Lighting of the City of Vienna
The project - Public lighting in Vienna was a major impetus for the 
SAMO development. This is a project implemented currently where our 
solution SAMO will gradually be put into operation in the course of 2018.

The development of SAMO and the project for the city of Vienna are 
being carefully monitored by our other customers, especially in Ger-
many, by the companies Stawtwerke EWR Worms and TWL Ludwig-
shafen, where the first SAMO components for portal solutions were 
implemented in the past year. The process of implementing SAMO 
in support of operational technical activities will continue intensively 
in the coming years.

Implementation project for Pražská plynárenská 
Distribuce
Last year, we successfully completed the PTIS implementation proj-
ect at Pražská plynárenská Distribuce which was followed by its next 
stage which includes 11 development topics across all TOMS mod-
ules. Under the name V3S, we provide a third-party portal solution 
for Pražská plynárenská Distribuce. The TOMS Implementation Proj-
ect continued with the next phase in Teplárny Brno.

The Business Unit has been actively involved in developing busi-
ness activities, notably the Vietnam Public Lighting Project in Hanoi, 
where we would like to take advantage not only of our SAMO plat-
form but also experience with the processes of operating the techni-
cal infrastructure.

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| ISO 25000, Quality Requirements and Quality Evaluation 
of Software Product

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 lead-
ing global IT players. In many cases the Company achieved highest 
level of qualified partnership, 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 prompt-
ly on the increasing quality demands of the delivered IT solutions 
and services.

CISCO SK/CZ| Select Partner

Dell EMC SK| Dell Registered Partner

HPE SK/CZ| Silver Partner

CheckPoint SK/CZ| Registered Business Partner**

IBM SK/CZ| Gold Partner

Microsoft SK/CZ| Gold Partner

Oracle SK/CZ| Platinum Level Partner

VMware SK| Solution Provider Professional

VMware CZ| Solution Provider Enterprise 

Huawei CZ| Authorized Partner

A10 CZ| Gold Partner

Eset SK/CZ| Bronze Partner
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Odborné  
certifikáty 
•	 Archimate 2
•	 Architekt kybernetické bezpečnosti (ISO/IEC 27001)
•	 Manažer kybernetické bezpečnosti (ISO/IEC 27000 Series)
•	 Accredited Sales Professional ASP - HP Partner Fundamentals
•	 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
•	 CISA - Certified Information Systems Auditor
•	 Cisco Certified Design Associate
•	 Cisco Certified Network Associate Security
•	 Cisco Certified Network Associate Routing and Switching 
•	 COBIT 5 Foundation
•	 FileNet Content Manager Java API Programming 4.0
•	 HP Accredited Technical Professional - BladeSystem Solutions In-

tegrator V8.1
•	 HP Accredited Technical Professional - Rack and Tower Server 

Solutions Integrator V8.1
•	 HP Accredited Technical Professional - Server Administrator 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 Process 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 
•	 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
•	 IBM Certified Deployment Professional: Tivoli Storage Manager 

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

Support and Admin
•	 Informix Internal Architecture (2x911)
•	 Certified ISO 31000 Risk Manager
•	 ISTQB Certified Tester Foundation Level
•	 ITIL Foundation Certificate in IT Services Management
•	 ITIL Operational Support and Analysis Certificate
•	 ITIL Service Operation Certificate
•	 Liferay Certified Professional Developer LP 6.1
•	 Microsoft Certified Application Developer
•	 Microsoft Certified Professional (MCP)
•	 Microsoft Certified Professional Trainer
•	 Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Messaging
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infra-

structure
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Productivity

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

•	 Microsoft Certified Technology Specialist:  Volume Licensing 
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, Busi-
ness Intelligence Development and Maintenance

•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 7, Configu-
ration

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

•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server Virtu-
alization, Configuration

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

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

•	 MongoDB Certifies Developer
•	 OMG - Certified UML Professional Fundamental
•	 OMG - Certified Expert in BPM 2 Fundamental
•	 Oracle PL/SQL Developer Certified Associate
•	 Oracle Application Server 10g R2: Administration I
•	 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 12c: Administrator Certified Professional
•	 Oracle Database SQL Certified Expert
•	 Oracle Fusion Customer Relationship Management 11g Sales, Cer-

tifield 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
•	 Prince2 Foundation
•	 Prince 2 Practitioner
•	 SAS Base Programmer
•	 SAS Certified Advenced Programmer
•	 SOA Architect
•	 SOA Professional
•	 Support Consultant SAP Business One 6.5
•	 TOGAF 9 Foundation (level 1)
•	 TOGAF 9 Certified (level 2)
•	 VMware Certified Professional 5

Professional  
Certificates 
•	 Archimate 2
•	 Architekt kybernetické bezpečnosti (ISO/IEC 27001)
•	 Manažer kybernetické bezpečnosti (ISO/IEC 27000 Series)
•	 Accredited Sales Professional ASP - HP Partner Fundamentals
•	 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
•	 CISA - Certified Information Systems Auditor
•	 Cisco Certified Design Associate
•	 Cisco Certified Network Associate Security
•	 Cisco Certified Network Associate Routing and Switching 
•	 COBIT 5 Foundation
•	 FileNet Content Manager Java API Programming 4.0
•	 HP Accredited Technical Professional - BladeSystem Solutions 

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

Solutions Integrator V8.1
•	 HP Accredited Technical Professional - Server Administrator 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 Process 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 
•	 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
•	 IBM Certified Deployment Professional: Tivoli Storage Manager 

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

Support and Admin
•	 Informix Internal Architecture (2x911)
•	 Certified ISO 31000 Risk Manager
•	 ISTQB Certified Tester Foundation Level
•	 ITIL Foundation Certificate in IT Services Management
•	 ITIL Operational Support and Analysis Certificate
•	 ITIL Service Operation Certificate
•	 Liferay Certified Professional Developer LP 6.1
•	 Microsoft Certified Application Developer
•	 Microsoft Certified Professional (MCP)
•	 Microsoft Certified Professional Trainer
•	 Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Messaging
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infra-

structure
•	 Microsoft Certified Solutions Expert: Productivity

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

•	 Microsoft Certified Technology Specialist:  Volume Licensing 
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 Intelligence Development and Maintenance

•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 7, Configu-
ration

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

•	 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server 
Virtualization, Configuration

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

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

•	 MongoDB Certifies Developer
•	 OMG - Certified UML Professional Fundamental
•	 OMG - Certified Expert in BPM 2 Fundamental
•	 Oracle PL/SQL Developer Certified Associate
•	 Oracle Application Server 10g R2: Administration I
•	 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 12c: Administrator Certified Professional
•	 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
•	 Prince2 Foundation
•	 Prince 2 Practitioner
•	 SAS Base Programmer
•	 SAS Certified Advenced Programmer
•	 SOA Architect
•	 SOA Professional
•	 Support Consultant SAP Business One 6.5
•	 TOGAF 9 Foundation (level 1)
•	 TOGAF 9 Certified (level 2)
•	 VMware Certified Professional 5
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Personální politika
Personnel Policy

Asseco CE patří k významným zaměstnavatelům v oblasti IT na Slovensku i v České republice. Personální 
politika společnosti je založena na zásadách čestnosti, transparentnosti, respektu, soudržnosti, osobní od-
povědnosti a důvěry. V praxi to znamená každodenní začleňování daných zásad do chodu společnosti, její 
chování a komunikace směrem k externímu i internímu prostředí.

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 re-
sponsibility and trust. In practice this means the daily integration of these principles into the running of the 
Company, its behaviour and communication towards external and internal environment.



76 77

OBSAH CONTENT

Zaměstnanci   
v Asseco Central Europe
Asseco CE považuje za důležitý každý milník v pracovním životě 
svých zaměstnanců - ať už je to nástup pracovníků nebo jejich adap-
tace, motivace, odměňování, vzdělávání či hodnocení pracovníků, 
resp. změna pracovních podmínek nebo zjednodušení a zvyšová-
ní přidané hodnoty procesů lidských zdrojů k firemním výsledkům. 
Asseco CE pečlivě vybírá zaměstnance na základě jejich schopností, 
znalostí a osobnostních předpokladů vzhledem k požadavkům jed-
notlivých 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 pracovní on-line portály, spolupráci s vysokými školami a 
studentskými organizacemi, jakož i služby personálně-poraden-
ských agentur.

Společnost vnímá proces náboru jako jeden z nejklíčovějších pro-
cesů vzhledem k tomu, že předmět byznysu je produkt lidského ka-
pitálu a považuje za důležité, aby noví zaměstnanci kromě splnění 
odborných předpokladů byli kompatibilní s kulturou společnosti. 
Prostřednictvím náboru si společnost zároveň buduje značku za-
městnavatele na trhu práce, a proto obohatila tento proces o psy-
chodiagnostické metody a vyškolila zaměstnance, kteří přicházejí 
do kontaktu s uchazeči.

Employees  
of Asseco Central Europe
Asseco CE considers every milestone in working lives of their em-
ployees to be important - whether it is the employee’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 carefully selects employees based on their skills, knowledge and 
personal abilities with regard to the requirements of each job, re-
gardless of nationality, age and gender.

Hiring of the  
Workforce
The Company primarily supports the professional and career devel-
opment from among its own staff. Another source for recruitment 
are recommendations of external candidates from existing employ-
ees. The Company also uses online job portals, collaboration with 
universities and student organizations and services of recruitment 
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 qualifications but also are compatible with the Com-
pany culture. The recruitment process also allows the Company to 
build its brand as an employer in the labor market and therefore en-
riched the process by psychodiagnostic methods and trained staff 
who come into contact with candidates.

Brno 99

Beroun 1

České Budějovice 6

Havlíčkův Brod 4

Hodonín 9

Hradec Králové 10

Liberec 1

Otrokovice 4

Pardubice 3

Teleworking 18

Ústí nad Orlicí 7

Žďár nad Sázavou 7

Praha 96

Bratislava288

Banská Bystrica42

Košice42

Lučenec19

Ružomberok7

Trenčín7

Žilina15

Rozložení zaměstnanců v ČR a SR.
Na konci roku 2017 pracovalo ve společnosti a její stejnojmenné dceřiné firmě v České republice v evidenčním stavu 685 zaměstnanců, z toho 
265 v České republice a 420 zaměstnanců na Slovensku. Pracovníci Asseco CE působí kromě hlavních měst (Bratislava, Praha) i na pobočkách v 
rámci regionů Slovenska a České republiky. Společnost tak podporuje možnost zaměstnání kvalifikovaných odborníků mimo hlavního města a 

jejich bližší dostupnost pro klienty. Společnost prostřednictvím svých dceřiných společností zaměstnává dalších více než 2 300 lidí.
Distribution of Employees in Slovakia and the Czech Republic.

At the end of 2017, the Company and its subsidiaries with the same name in the Czech Republic had 685 employees, including 265 in the Czech 
Republic and 420 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 2.300 people.

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 82%. Osvědčil se model založený na přesunu 
odborníky - business konzultantů přímo do výrobních divizí, aby spojení vývojáře a konzultantů podpořilo přípravu a poskytování 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 82% 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 support the preparation and 
delivery of solutions to our customers has been successful.

62 %
Slovenská republika 
Slovak Republic

82 %
Vývoj 
Development

4 %
Management 
Management

38 %
Česká republika 
Czech Republic

3 %
Obchod a marketing 
Sales and Marketing

11 %
Administrativa 
Administration
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Péče  
o zaměstnance
Tématem péče o zaměstnance se ve společnosti Asseco CE zabývá 
především útvar HR. Poslední roky se ukázalo jak efektivně nastavit 
fungování útvaru formou HR Partneringu, a to z několika důvodů. HR 
se tak stalo neformální součástí divizí a způsobem práce dokáže více 
podporovat procesy a lidi při jejich výkonu práce. Takové nastavení 
bylo nezbytným předpokladem k tomu, aby HR útvar přinášel pro 
manažery i zaměstnance konkrétně a na míru šitá řešení. Společnost 
věnuje velkou pozornost náboru, adaptaci, odměňování, motivaci a 
stabilizaci zaměstnanců. Za tímto účelem vytváří různorodé aktivity 
jako průzkumy a série setkání se zaměstnanci za účelem zjišťování 
spokojenosti a sběru podnětů pro zlepšení. Zároveň si společnost 
uvědomuje, že stimulující pracovní prostředí je důležité pro spokoje-
nost, ale i výkonnost zaměstnanců. Klíčovými body, na které se útvar 
lidských zdrojů zaměřil v roce 2017, jsou:

•	 vzdělávání zaměstnanců a získávání nových certifikátů,
•	 rozvoj kontaktních pozic v oblasti komunikace se zákazníkem a 

vztahového managementu,
•	 budování povědomí o značce Asseco a intenzivní spolupráce s 

vybranými  univerzitami.

Sociální program  
a benefity
Asseco CE si uvědomuje potřebu podporovat rovnováhu mezi pra-
covním a osobním životem zaměstnanců. Jedním z prvků jejich stabi-
lizace a motivace je bohatý sociální program, v jehož rámci zajišťuje 
či přispívá na sportovní, kulturní a společenské aktivity s cílem umož-
nit odpočinek po práci či podpořit loajalitu a soudržnost pracovních 
týmů. Každoročně jsou udělována individuální ocenění u příležitos-
ti pracovních jubileí zaměstnanců i ocenění nejlepších pracovních 
týmů a jejich výsledků v rámci organizovaných celofiremních akcí. 
V uplynulém roce společnost přistoupila k zavedení nových bene-
fitů na podporu zdravého životního stylu jako napříkad Dny zdravé 
páteře. Pokračujeme v tradici vánočního večírku, mikulášských pro-
gramů pro děti a opět jsme připravili oblíbený sportovně-soutěžní 
den pro děti zaměstnanců pod názvem Asseco Drakiáda.

Společnost také podporuje týmovost a vytvoření soudržné atmo-
sféry v týmech příspěvkem na teambuildingové aktivity. Ostatní 
poskytované benefity, které společnost svým zaměstnancům nabízí 
jsou standardní a stabilní součástí sociálního programu.

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 operandi for a number of reasons. 
HR thus became an informal part of the divisions and its procedures 
can now support the processes and people better in their work per-
formance. Such adjustment was a necessary prerequisite for the HR 
department bringing specific and tailor-made solutions to both the 
managers and employees. The Company pays significant attention 
to recruiting, adaptation, 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 Company 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 2017 are: 

•	 training of employees and obtaining new certificates,
•	 developing contact positions in the field of customer communi-

cation and relationship management,
•	 building awareness of the Asseco brand and intensive collabora-

tion with selected universities.

Social Program  
and Benefits
Asseco CE recognizes the need to promote a balance between 
work and personal life of its employees. One element of stabiliza-
tion and motivation is an extensive social program under which the 
Company organizes and contributes to sports, cultural and social ac-
tivities in order to allow employees relax after work or to promote 
loyalty and cohesion of work teams. Individual awards are handed 
over annually on the occasion of service anniversaries as well as 
awards to best teams and the results thereof within Company-wide 
events. In the past year, the company has embraced new benefits to 
promote a healthy lifestyle for employees such as Healthy Backbone 
Days. . We continue the tradition of a Christmas party for employees, 
Santa Claus programs for children and we have again prepared the 
popular sport competition day for the children of employees enti-
tled Asseco Šarkaniáda. The Company also promotes teamwork and 
building cohesive team atmosphere by its contributions to team-
building activities. Other benefits provided by the Company to its 
employees are a standard and stable part of the social program. 

Struktura zaměstnanců podle pohlaví.
Asseco Central Europe zaměstnává na Slovensku 420 zaměstnanců, z toho 123 žen. V Česku zaměstnává 265, z toho 65 žen.

Structure of Employees by Sex.
Asseco Central Europe employs 420 people in Slovakia, the number of women reaches 123. In the Czech Republic it employs 265 people  

and the number of women reaches 65.

Struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání.
Asseco Central Europe zaměstnává na Slovensku 320 a v Česku 163 lidí s vysokoškolským vzděláním. 

Structure of Employees by Education.
Asseco Central Europe employs in Slovakia 320 and in the Czech Republic 163 people with university graduates.

71 %
Muži / Slovenská republika 
Men / Slovak Republic

76 %
Vysokoškolské / Slovenská republika 
University / Slovak Republic

75 %
Muži / Česká republika 
Men / Czech Republic

62 %
Vysokoškolské /  Česká republika 
University / Czech Republic

29 %
Ženy / Slovenská republika 
Women / Slovak Republic

24 %
Středoškolské / Slovenská republika 
High school / Slovak Republic

25 %
Ženy / Česká republika 
Women / Czech Republic

38 %
Středoškolské / Česká republika 
High school / Czech Republic
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Vzdělávání  
zaměstnance
Asseco CE vnímá rozvoj zaměstnanců jako jednu z klíčových oblastí. 
Vzdělávání zaměstnanců je realizováno několika formami:

•	 interní vzdělávání – jde o formu rozvoje zaměstnanců lektory z řad 
zaměstnanců, kteří jsou nositeli výjimečného know-how a odbor-
nosti či dovednosti, o kterou jeví zájem ostatní zaměstnanci,

•	 externí vzdělávání - jde o účast na externích vzdělávacích aktivi-
tách, domácích a zahraničních kurzech, seminářích a konferen-
cích zaměřených na odborné i měkké dovednosti. Tyto aktivity se 
společnost snaží koordinovat centrálně a strategicky, s přihlédnu-
tím na inter-individuální potřeby zaměstnanců,  

•	 rozvoj prostřednictvím partnerství - důležitou součástí vzděláva-
cích aktivit je získávání odborných partnerských certifikátů, které 
umožňují reagovat na standardy a trendy trhu informačních tech-
nologií, 

•	 vzdělávání cizích jazyků - s ohledem na ICT prostředí, ve kterém 
Asseco CE působí jako i na skutečnost, že je členem mezinárod-
ní skupiny Asseco, se neustále podporuje zvyšování jazykové 
úrovně zaměstnanců v anglickém, německém a polském jazyce, 
a to formou jazykových kurzů přímo na pracovišti.

Odborných externích školení se v roce 2017 zúčastnilo 189 zaměst-
nanců, celkový počet hodin byl více než 3700. Školení měkkých do-
vedností se zúčastnilo 100 zaměstnanců, celkový počet hodin byl 
více než 1 200. Kromě toho měli zaměstnanci možnost využít jazyko-
vé kurzy, a to v rozsahu dvou hodin týdně.

ACE  
Akademie
V roce 2014 společnost představila model interního vzdělávání za-
městnanců, tzv. ACE Akademii. Velmi rychle se ACE Akademie stala 
důležitou součástí procesu rozvoje zaměstnanců. Cílem ACE Akade-
mie je vzdělávání zaměstnanců, zvyšování jejich kvalifikace, odbor-
nosti a dovednosti prostřednictvím interních školení a workshopů, 
kde lektory jsou naši zaměstnanci. Součástí katalogu školení jsou 
kromě „hard skills“ školení, která tvoří větší část katalogu školení, 
školení zaměřená na podniková témata, například z oblasti ban-
kovnictví. V katalogu si zaměstnanci mohou vybírat také ze školení 
zaměřených na měkké dovednosti, jakými jsou komunikační a pre-
zentační dovednosti. Některá 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 zaměstnanců, kterou plánujeme do 
dalších let posílit.

V rámci ACE Akademie jsme v roce 2017 vyškolili 263 zaměstnanců a 
celkový počet školících hodin byl více než 2 200.

Education of our  
Employees
Asseco CE sees staff development as one of the key areas. Staff train-
ing is carried out in several ways:

•	 In-house training – it is a form of employee development 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 training activities, 
courses in the country and abroad, seminars and conferences fo-
cused on professional skills and soft skills. The Company is trying 
to coordinate these activities centrally and strategically with due 
regard to inter-individual needs of the employees. 

•	 Development through partnership - an important part of edu-
cational activities is acquiring professional 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 organized directly at 
the workplace. 

In 2017, 189 employees attended external technical trainings with the 
total number of lessons exceeding 3 700. Soft skills trainings were at-
tended by 100 employees and the total number of lessons exceed-
ed 1 200. In addition to that, employees had an opportunity to attend 
language courses up to two lessons per week. 

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, 
qualifications and knowledge by internal training and workshops. 
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. The catalog has offered the employ-
ees a selection from among courses on soft skills such as communi-
cation 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 development 
and we plan to further strengthen it in the future.

Within the ACE Academy in 2017, we trained 263 employees and the 
total number of training hours was more than 2,200.
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Struktura zaměstnanců podle věku
Věková struktura pracovníků je dlouhodobě vyvážená. Průměrný věk na Slovensku je 39,05 roku a v České republice 43,27.

Structure of Employees by Age.
The employee age structure has been balanced in a long run. The average age in Slovakia is 39.05 years and 43.27 years in the Czech Republic.

Slovenská republika 
Slovak Republic

Česká republika 
Czech Republic
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Vztahy s veřejností
Public Relations

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 ně-
kolik linií: v první řadě jejím cílem je zvýšení povědomí o značce a propagace Asseco CE jako lídra v oblasti 
vývoje softwaru, jako společnost inovativní, spolehlivou, poskytující kvalitní služby a produkty na meziná-
rodní úrovni. Druhým cílem je zvýšení povědomí o řešeních a produktech společnosti na trhu a podpora 
vzniku nových obchodních příležitostí. Dalším důležitým kanálem je interaktivní komunikace se studenty 
jako potenciálními zaměstnanci.

Asseco CE perceives communication with the public to be a vital and continuous process which exists to 
introduce the corporate 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 opportuni-
ties. Another important channel is interactive communication with students as potential employees.
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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 externí prezentace. S 
médii komunikujeme pomocí internetových stránek společnosti, vy-
dáváním tiskových zpráv i poskytováním přímých komentářů a také 
prostřednictvím sociálních sítí jako Facebook a LinkedIn. Do sloven-
ských a českých periodik přispíváme odbornými komentáři, autor-
skými články i účastí na setkáních organizovaných těmito médii. Své 
poznatky související s vývojem nejnovějších IT řešení prezentujeme 
na mnohých odborných konferencích a výstavách na Slovensku, v 
České republice 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.

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

Osvědčenými nástroji interní komunikace se staly pracovní porady, 
rozhovory, návštěvy vedení firmy na jednotlivých pobočkách, firem-
ní akce či stránky interního firemního webového portálu - intranet a 
newsletter, kde zaměstnanci najdou základní informace o společ-
nosti, nových i aktuálně realizovaných či právě ukončených projek-
tech, produktové portfolio, vnitropodnikové normy, metodiky, směr-
nice, novinky jednotlivých divizí, organizační změny či informace z 
firemních eventů.

Zaměstnanecký časopis SOFTnews je dlouhodobě oblíbeným ko-
munikačním prostředkem. Je určen pro zaměstnance a přátele firmy. 
Hlavním úkolem časopisu je především informovat o úspěšných pro-
jektech, inovativních technologiích a nových řešeních a podporovat 
vzájemné poznávání se pracovníků. Časopis je pro všechny zaměst-
nance přístupný i v elektronické podobě na intranetu a nadále je 
možné prohlížet starší čísla v archivu. Samozřejmostí je, že časopis 
je distribuován i ostatním dceřiným společnostem v rámci skupiny 
Asseco CE.

Vedení společnosti se již tradičně setkává se zaměstnanci na Vý-
ročním setkání zaměstnanců. Cílem setkání je prezentovat výsled-
ky společnosti za uplynulý rok, představit výsledky každé Business 
Unity, představit cíle a strategii firmy na další rok i motivovat za-
městnance do dalšího období. Setkání se koná ve třech největších 
pobočkách, v Bratislavě, Praze a v Brně, kvůli lepší dostupnosti pro 
zaměstnance. Tradicí se stal vánoční večírek, kterého se kromě za-
městnanců 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 nejlepších týmů, nejlepších členů týmů a pro-
jektů uplynulého roku.

Sponzoring a společenská 
zodpovědnost
Asseco CE se dlouhodobě snaží o dosahování rovnováhy nejen 
mezi zájmy svých akcionářů a klientů, ale i potřebami prostředí, ve 
kterém působí. Sponzoring a společenská odpovědnost jsou přiro-
zenými nástroji, které společnost využívá na zvyšování kvality života 
na Slovensku a v České republice. I v uplynulém roce jsme nadále 
rozvíjeli spolupráci s našimi dlouhodobými partnery z řad nezisko-
vých organizací.

Asseco Central Europe chce podporovat sociálně slabší, rodiny s 
dětmi a všechny ty, kteří to potřebují. V minulém roce jsme prostřed-
nictvím nadace Dobrý anděl opakovaně podpořili rodiny v České re-
publice, do jejichž osudů zasáhla diagnóza rakoviny. Finančně jsme 
podpořili vydání 150 ks knihy BUDEM K VÁM ÚPRIMNÝ..(Jak v rozho-
vorech s těžce nemocnými pacienty spojit otevřenost, upřímnost a 
naději). Publikaci vydává společnost B-Form, s.r.o. a je určená léka-
řům 28 vybraných nemocničních oddělení, které léčí těžce nemoc-
né pacienty nebo poskytují lékařskou péči nevyléčitelně nemocným 
pacientům.

V předvánočním období jsou velmi oblíbeným projektem Vánoční 
charitativní trhy, které jsme organizovali v Praze a Brně ve spolupráci 
s občanským sdružením Borůvka a obecně prospěšnou společností 
Tyflo-Centrum Brno, a v Bratislavě ve spolupráci s chráněnou dílnou 
společnosti Majolika-R a Chráněnou dílnou TOP-ART. Zaměstnanci si 
mohli nakoupit vánoční zboží a tím podpořit pracovníky v chráně-
ných dílnách. Díky zájmu našich kolegů se podařilo uvedeným dob-
ročinným organizacím předat pro jejich další fungování hodnotný 
finanční výtěžek.

Zaměstnanci Asseco CE se již popáté připojili na Slovensku k nej-
větší firemní dobrovolnické iniciativě Naše Město a přidali se tak k 
téměř 9 500 dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali při 500 dobrovol-
ných aktivitách v různých městech a obcích na Slovensku. Společně 
jsme pomáhali autistickému centru Andreas v Bratislavě upravit jeho 
externí prostory, kde malí klienti čekají na svá vyšetření a současně 
jsme pomáhali upravit prostory Místního úřadu v Ružinově. Do pro-
jektu se zapojili i zaměstnanci z Prahy. V České republice se kolego-
vé zúčastnili charitativní akce Avon Pochod, který je organizován na 
podporu boje proti rakovině prsu.

Asseco CE se snaží io rozvíjení talentů v oblasti vzdělávání, sportu, 
kultury i informačních technologií. Společnost spolupracuje se slo-
venskými univerzitami a jejich fakultami s IT zaměřením formou od-
borné přípravy studentů do praxe (prostřednictvím výměny zkuše-
ností, odborných stáží) a finanční podporou univerzit, a tak pomáhá 
zlepšovat podmínky v slovenském školství. V rámci této spolupráce 
jsme již počtvrté podpořily mladé IT talenty svou účastí na oceňová-
ní nejlepších studentů Fakulty Informatiky a Informačních technologií 
STU, kde jsme podpořili „Cenu děkana za závěrečnou práci“. Záro-
veň jsme byli v roce 2017 exkluzivním partnerem neziskové organi-
zace Junior Chamber International (JCI) Slovakia, která již podruhé 
uspořádala soutěž pod názvem Slovak University Startup Cup. Cílem 
projektu je podpořit mladou generaci podnikatelů, kteří mají ino-
vativní nápady a myšlenky. Současně jsme byli partnerem Výroční 
konference JCI Slovakia a partnerem soutěže Studentská osobnost 
roku, kterou organizovalo JCI.

V oblasti sportu Asseco CE podporovalo i basketbalový klub Inter 
Bratislava a sponzorovali jsme i úspěšnou slovenskou reprezentantku 
v sjezdovém lyžování Veroniku Velez Zuzulovú. Tímto způsobem se 
společnost nepřímo angažuje v rozvoji mladých sportovních talentů.

External  
Communication 
The specific business model and related product portfolio and solu-
tions provide less scope for massive external communication. Never-
theless, the Company actively 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 Facebook and LinkedIn. We 
contribute expert commentaries and articles to Slovak and Czech 
periodicals and participate in meetings organized by these media 
outlets. We have presented our knowledge related to the develop-
ment of the latest IT solutions at several professional conferences 
and fairs in Slovakia, Czech Republic and other countries. In order to 
promote informatization in both these countries, we frequently per-
form the role of partner at professional and social gatherings such 
as IT Summit and IT Gala in Slovakia and ISSS in the Czech Republic 

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 ef-
fective. 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 individual branches, cor-
porate events or pages of the corporate web portal - intranet and 
newsletter 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 
information of the individual divisions, organizational changes, and 
news 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 magazine is to provide information 
on successful projects, innovative technologies and new solutions 
and to promote 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.

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 meeting 
took place in the largest three offices in Bratislava, Prague and Brno 
for better accessibility for employees. Another tradition is the Christ-
mas Party which is attended 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 includes an assessment of results 
and the announcement of the best teams, projects and the most 
valuable team members of the last year.

Sponsorship  
and Social Responsibility
Asseco CE has been trying to not only achieve a balance between 
the interests of its shareholders and clients but also the needs of the 
environment in which it ope rates. Sponsorship and Social Respon-
sibility are natural tools that the Company uses to improve the qual-
ity of life in Slovakia and Czech Republic. 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 disadvantaged, 
families and all those who need it. Through the Good Angel Foun-
dation (Dobrý anjel) we again supported families in the Slovak and 
Czech Republic in which somebody was diagnosed with cancer last 
year. We have financially supported the issue of 150 pieces of the 
book BUDEM K VÁM ÚPRIMNÝ... (how to connect openness, sincerity 
and hope in talks with heavily ill patients). The publication published 
by the company B-Form, s.r.o. is intended for doctors of 28 selected 
hospital departments treating heavily ill patients or providing medi-
cal care to incurably ill patients.

The Christmas period sees a very popular Christmas Charity Markets 
project organized in Prague and Brno in cooperation with non-profit 
organization Borůvka and non-profit organization Zajíček na koni 
and a charitable society Tyflo-Centrum Brno and in Bratislave in co-
operation with the sheltered workshop of the companies Majolika-R 
and TOP ART. Our employees could buy Christmas goods. Thanks to 
the interest of our colleagues, we managed to hand over valuable 
financial aid to the charitable organizations to support their contin-
ued activities.

Asseco CE employees joined for the sixth time the largest corporate 
volunteer initiative Naše Mesto (Our City) and thus worked with the 
nearly 10,000 other volunteers who assisted with 500 voluntary ac-
tivities in towns and villages in Slovakia. Together, we helped adjust 
the surroundings of the elementary school on Kulíškova Street, and 
colleagues from our branch in Žilina helped to adjust the terrain 
and restore unique and ancient cultural monuments in Stránske. In 
the Czech Republic, our colleagues attended the charity event en-
titled the Avon Parade that is organized in order to support the fight 
against breast cancer. 

Asseco CE also seeks to develop talent in the field of education, 
sports, culture and information technology. The Company coop-
erates 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 edu-
cation institutions. Within the framework of such cooperation, we 
had supported young IT talents for the fourth time by participating in 
the evaluation of the best students at the Faculty of Informatics and 
Information Technologies of the Slovak University of Technology 
where we supported the „Decan‘s Prize for School-leaving Work.“ 
At the same time, in 2017, we were the exclusive partner of the non-
profit organization Junior Chamber International (JCI) Slovakia which 
organized the Slovak University Startup Cup for the second time. 
The project aims to support a young generation of entrepreneurs 
who have innovative projects and ideas. At the same time, we were 
partners of the JCI Slovakia Annual Conference and a partner of the 
Student Personality of the Year contest organized by JCI.

Asseco CE also supported the basketball club Inter Bratislava and we 
also sponsored a successful Slovak skiing representative Veronika 
Velez Zuzulová. In this way, the Company is indirectly involved in the 
development of young sports talent.
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Analysis of Financial Results  
of Asseco Central Europe
The Company reported the following financial results for the period of twelve months ended 31 December 2017 (“2017”) and the comparative 
period of twelve months ended 31 December 2016 (“2016”): 

EUR thousands   2017 Margin 2016 Margin Change y/y

Sales revenues 49,320  -- 46,729  -- 5.5%

Gross profit on sales 10,882 22% 10,872 23% 0.1%

Operating profit 5,312 11% 6,317 14% -15.9%

Pre-tax profit 14,945 30% 11,648 25% 28.3%

Net profit for the period reported 13,481  -- 10,156  -- 32.7%

The Company reported increase in sales by 5.5% in 2017 on year-on-year basis (“y/y”). This increase was mainly caused by increase in healthcare 
(EUR +3.3 mil.) and banking segment (EUR +0.67 mil.) due to new projects started in reported period. Negative development of revenues in other 
segments (net decrease by EUR 1.37 mil.) reduced the impact of increase of healthcare and banking. There was a significant impact of revenues 
from equipment – which increased by EUR 2.3 mil y/y. Increase of proprietary software sales (EUR 1.85 mil.) was eliminated by decreased sale of 
3rd party software and equipment, which dropped by EUR 1.54 mil.

Gross profit on sales has not reflected the development of the top line and remained unchanged in comparison with 2016 which caused decline 
of profitability (from 23.3% to 22.1% in 2016 and 2017 resp.). Increase of Production costs and General administration costs by 13.3% and 30% re-
spectively caused fall of operating profit by 15.9% as well as decrease of operating profit margin from 13.5% to 10.8%. Operating profit adjusted 
by allowance created to intra-group receivables to DanubePay was EUR 6.4 mil. which is 1.5% increase compared to 2016.

Net financial income included higher intra-group dividends in the reporting period (by EUR 6.3 mil. y/y) which resulted in higher 2017 pre-tax 
profit and net profit (both by EUR 3.3 mil. y/y). Net profit adjusted by allowances made to intra-group receivables and loans (in amount of EUR 3 
mil.) was EUR 16.5 mil.

Analysis of concentration risks 
Sales revenues to the following customers exceeded a 10% share on total sales of the Company in year 2017: Finančné riaditeľstvo Slovenskej 
republiky and Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

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

Analýza finančních výsledků  
Asseco Central Europe
Za období dvanácti měsíců končících 31. prosince 2017 („2017“) a srovnatelné období dvanácti měsíců končících 31. prosince 2016 („2016“) vykázala 
Společnost následující finanční výsledky:

Tis. EUR.  2017 Marže 2016 Marže Meziroční změna

Tržby z prodeje 49 320  -- 46 729  -- 5,5 %

Hrubá obchodní marže 10 882 22 % 10 872 23 % 0,1 %

Provozní zisk 5 312 11 % 6 317 14 % -15,9 %

Zisk před zdaněním 14 945 30 % 11 648 25 % 28,3 %

Čistý zisk za období 13 481  -- 10 156  -- 32,7 %

Společnost vykázala v roce 2017 meziroční nárůst tržeb o 5,5 %. Tento nárůst byl způsoben zejména růstem v zdravotnictví ( 3,3 mil. EUR) a ban-
kovnictví (0,67 mil. EUR) jako důsledek nových projektů odstartovaných v roce 2017. Tento pozitivní vývoj byl snížený poklesem tržeb v ostatních 
segmentech ( čistý pokles o 1,37 mil.EUR). Významný vliv měly tržby z prodeje hardwaru, které meziročně narostly o 2,3 mil.EUR. Nárůst na tržbách 
z vlastního software a služeb ( +1.37 mil.EUR) byl zredukovaný poklesem tržeb z prodeje produktů třetích stran, které se meziročně snížily o 1,54 
mil. EUR. 

Vývoj hrubé obchodní marže nereflektoval nárůst tržeb a zůstal nezměněný v porovnání s rokem 2016, co způsobilo pokles ziskovosti ( z 23,3 % 
v roce 2016 na 22,1 % v roce 2017 ). Nárůst produkčních a administrativních nákladů o 13,3 % resp. o 30 % způsobil pokles provozního zisku o 15,9 
% a zároveň pokles provozní marže z 13,5 % na 10,8 %. Provozní zisk očištěný o vytvořenou opravnou položku k vnitroskupinovým pohledávkám 
vytvořenou vůči dceřiné společnosti DanubePay byl 6,4 mil. EUR, co představuje 1,5 % nárůst oproti předchozímu roku.

Výnosy z finančních činností zahrnující vyšší příjem z dividend (meziročně o 6,3 mil. EUR) ve sledovaném období zapříčinily nárůst zisku před 
zdaněním i čistého zisku Společnosti (oba o 3,3 mil. EUR). Čistý zisk upravený o vytvořené opravné položky k vnitroskupinovým pohledávkám a 
úvěrům ( v celkové výši 3 mil. EUR) byl 16,5 mil.EUR.

Analýza rizika koncentrace
Tržby z prodeje přesáhly v roce 2017 10% podíl na celkových tržbách Společnosti u následujících zákazníků: Finanční ředitelství Slovenské repub-
liky a Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s.

Žádný z dodavatelů nepřesahuje 10% podíl na celkových tržbách Společnosti.
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Structure by type of revenues. (EUR thousands).
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Analysis of Financial Results  
of the Asseco Central Europe Group
The Group reported the following financial results for the period of twelve months ended 31 December 2017 (“2017”) and the comparative period 
of twelve months ended 31 December 2016 (“2016”):

EUR thousands  2017 Margin 2016 Margin Change y/y

Sales revenues 215,931  -- 168,235  -- 28%

Gross profit on sales 59,252 27% 43,214 26% 37%

Operating profit 24,634 11% 15,279 9% 61%

Pre-tax profit 24,757 11% 15,432 9% 60%

Net profit for the period reported 18,907 9% 11,250 7% 68%

Financial results of the Group for the reporting period were positively influenced mainly by following factors: 

•	 Contribution of 34.1 million from subsidiaries acquired in 2017 (sales revenus higher by EUR 34.1 mil.) 
•	 Significant organic growth in ERP business (revenue growth of EUR 7 mil. / +12% y/y).
•	 Improved development in revenues of infrastructure companies acquired in 2015 (EUR +2.1 mil. / 5.5% y/y)
•	 Parent Company reported revenues higher by 2.6 mil. y/y
•	 Revenue increase of EUR 1.6 million in Czech Republic (+7.7%)

On the other hand Hungarian companies (Asseco Central Europe Magyarország and Asseco IT Services) reported revenues lower by EUR 1.3 
million y/y mainly due to lack of new projects (Asseco Central Europe Magyarország) and discontinuation of activities (Asseco IT Services). As a 
result, the Group achieved 28% revenues increase (EUR +47.7 million).

The gross profit on sales increased by more than EUR 16 million y/y (+37.2%). Major part of this growth (EUR +14.3 million) represents contribution 
from newly acquired companies and the rest was caused by the organic growth.

Higher selling costs related to business activities with special focus on international business development resulted in the higher portion of selling and 
general administration costs by EUR 0.8 million in the reporting period while the new acquisitions contributed by additional EUR 5.6 million of costs. 

Analýza finančních výsledků  
skupiny Asseco Central Europe
Za období dvanácti měsíců končících 31. prosince 2017 („2017“) a srovnatelné období dvanácti měsíců končících 31. prosince 2016 („2016“) vykázala 
Skupina následující finanční výsledky:

Tis. EUR.  2017 Marže 2016 Marže Meziroční změna

Tržby z prodeje 215 931  -- 168 235  -- 28 %

Hrubá obchodní marže 59 252 27 % 43 214 26 % 37 %

Provozní zisk 24 634 11 % 15 279 9 % 61 %

Zisk před zdaněním 24 757 11 % 15 432 9 % 60 %

Čistý zisk za sledované období 18 907 9 % 11 250 7 % 68 %

Finanční výsledky Skupiny za sledované období byly pozitivně ovlivněny především následujícími faktory:

•	 Akvizice nových dceřiných společností zaměřených na oblast infrastruktury uskutečněné v roce 2017 (tržby z prodeje vyšší o 34,1 mil. EUR),
•	 Významný organický růst ERP byznysu ( růst tržeb o 7 mil. EUR, meziročně +12 %)
•	 Zlepšující se vývoj ve společnostech zaměřených na infrastrukturu, které byly akvírované v roce 2015 ( růst tržeb o 2,1 mil. EUR, meziročně +5.5 

mil. EUR ) 
•	 Tržby mateřské společnosti meziročně vyšší o 2,6 mil. EUR
•	 Nárůst tržeb v České republice o 1,6 mi. EUR (+7,7 % )

Na druhé straně maďarské společnosti zaznamenaly tržby nižší o 1,3 mil. EUR zejména z důvodů stagnace v oblasti získávání nových projektů ( 
Asseco Central Europe Magyarország) resp. ukončení činnosti ( Asseco IT Services ). Celkově Skupina zaznamenala nárůst tržeb o 28 % ( +47,7 
mil. EUR ). 

Hrubá obchodní marže vzrostla o více než 16 mil. EUR (meziročně +37,2 %). Největší část (+14,3 mil. EUR) tohoto nárůstu tvoří růst spůsobený akvi-
zicí nových společností, zbylých 1,7 mil. připadá na organický růst. 

Vyšší náklady na oblast prodeje se týkají zvýšeného důrazu na oblast rozvoje mezinárodních prodejních aktivit. Tyto náklady přispěly k růstu 
nákladů na oblast prodeje a administrativy o 0,8 mil. EUR. Nové akvizice přispěly náklady ve výši 5,6 mil. EUR.
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As a combined result of these factors, the operating profit of the Group significantly increased by 61% y/y in 2017.

The pre-tax profit for the period increase accordingly by 60% y/y. The net profit for the reporting period was higher by 68%.

The operating profitability increased from 9.1% to 11.4% in the y/y comparison. This positive result was achieved mainly due to new acquisitions – 
their operating profitability was 25.5% in 2017. On the contrary, profitability of Parent Company decreased from 13.5% to 10.8%, similarly as in case 
of Hungarian companies (from 15.5% to 8.3%).  

Majority of revenues were generated from sale of proprietary software and services which contributed by 74% to total revenues of the Group in 
2017, similar to 75% in 2016. The infrastructure business line - the sales of third party software and services and resale of hardware and infrastruc-
ture, slightly increased its share of the overall revenues from 24% in 2016 to 26% in 2017.

Asseco Central Europe and Asseco Solutions are the two main business entities which are presented as operating segments since 2013. The 
“Other” segment includes Hungarian companies. 

Asseco Central Europe segment reported 12.3% increase of revenues y/y (EUR +12.7 million). The main contributions to this growth were the ac-
quisition of CEIT (+EUR 5.1 million) as well as organic growth of Parent company (EUR +2.6 million) and infrastructure companies (EUR +2.1 million). 

Operating profit of the segment decreased by 6.5% y/y due to lower profitability of Parent Company. This impact was reduced by contribution 
of CEIT operating profit (EUR +0.7 million). 

Segment Asseco Solutions significantly increased its sales revenues by 63% (EUR + 35.9 million) in 2017 y/y mainly due to gain of control in ABS 
Group which contributed by EUR 28.9 million.  Organic growth was caused by strong development in DACH region and in Czech Republic re-
sulted from investments into new ERP products and pre-sale activities. 

The financial results of segment Other represented by Hungarian companies were lower (EUR -909 thousand in revenues and EUR –700 thousand 
in operating profit y/y respectively) due to very high base from sale of hospital IS in Hungary in previous period.

Analysis of concentration risks
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.

Kombinovaný vliv těchto faktorů se projevil na celkovém meziročním nárůstu provozního zisku Skupiny o 61 %.

Zisk před zdaněním byl meziročně vyšší o 60 %, čistý zisk vzrostl o 68 %.

Provozní ziskovost projektových aktivit narostla meziročně z 9,1 % na 11,4 %. Tento pozitivní výsledek byl dosažen především díky akvizicím - jejich 
provozní ziskovost byla v roce 2017 25,5%. Na druhé straně, ziskovost mateřské společnosti poklesla z 13,5% na 13% (očištěné o vnitroskupinové 
opravné položky), výrazněji poklesla ziskovost v Maďarsku (z 15,5% na 8,3%).

Většina tržeb byla generována z prodeje softwaru a služeb, který tvořil v roce 2017 74 % celkových tržeb Skupiny, porovnatelné s 75 %  v roce 
2016. Infrastrukturní část - prodej softwaru a služeb třetích stran jako i přeprodej počítačového hardwaru a infrastruktury, zvýšily svůj podíl na 
celkkových výnosech z 24 %  na 26 %. 

Asseco Central Europe a Asseco Solutions jsou dvě hlavní entity, které se od roku 2013 prezentují jako provozní segmenty. Segment „Ostatní“ 
zahrnuje maďarské společnosti.

Segment Asseco Central Europe zaznamenal v roce 2017 12,3 % nárůst ( + 12,7 mil. EUR ) tržeb z prodeje služeb externím zákazníkům. K nárůstu 
nejvíce přispěla akvizice nové dceřiné společnosti (5,1 mil. EUR)stejně jako organický růst mateřské společnosti ( +2,6 mil. EUR ) a infrastrukturních 
společností ( 2,1 mil. EUR ). 

Provozní zisk tohoto segmentu poklesl meziročně  o 6,5 % z důvodu nižší ziskovosti mateřské společnosti.  Tento vliv byl částečně kompenzovaný 
příspěvkem nové dceřiné společnosti ( 2,1 mil. EUR). 

Segment Asseco Solutions v roce 2017 významně zvýšil své tržby o 63 % (+ 35,9 mil. EUR) zejména díky nabytím kontroly ve společnosti Asseco 
Business Solutions, která k tomuto růstu přispěla 28,9 mil. EUR.  Organický růst spůsobený vývojem v regionu DACH a v České republice rezultoval 
z investic do nových ERP produktů a předprodejních aktivit. 

Finanční výsledky segmentu „Ostatní“, který je reprezentován zejména maďarskými společnostmi, byly meziročně nižší (-909 tis. EUR ve výnosech, 
resp. -700 tis. EUR v provozním zisku) kvůli velmi vysoké srovnávací základně z prodeje nemocničních IS v Maďarsku v roce 2016.

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

Žádný z dodavatelů nepřesahuje 10% podíl na celkových tržbách Skupiny .
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Představenstvo společnosti
Představenstvo je statutárním orgánem Asseco CE, který řídí spo-
lečnost, jedná jejím jménem a zastupuje ji při právních úkonech. 
Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud 
nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami spo-
lečnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozor-
čí rady. Představenstvo má minimálně tři a maximálně pět členů. 
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat ve všech věcech kteří-
koliv 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 před-
stavenstva.

Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpolo-
viční většina členů představenstva včetně předsedy představenstva 
nebo jím pověřeného člena představenstva. Rozhodnutí předsta-
venstva je přijato, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina pří-
tomných.

Představenstvo nemá žádné zvláštní výbory.

Další ustanovení o průběhu a organizačním zabezpečení zasedání 
představenstva, jeho působnosti, zákazu konkurence a o ostatních 
náležitostech souvisejících s představenstvem jsou součástí platné-
ho znění stanov společnosti.

Aktuální složení představenstva lze nalézt na internetové stránce 
Asseco CE v sekci Společnost.

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na 
výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské 
činnosti společnosti. Dozorčí rada má 5 členů. Členové dozorčí rady 
se volí na dobu 5 let. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hro-
mada. Pokud má společnost v době 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 
zaměstnanci společnosti.

Ustanovení o průběhu a organizačním zabezpečení zasedání do-
zorčí rady, její působnosti, zákazu konkurence a o ostatních náleži-
tostech souvisejících s dozorčí radou jsou součástí platného znění 
stanov společnosti.

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

Informace o činnosti valné hromady, jejích pravomocích, opis 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. Členové před-
stavenstva a dozorčí rady se rovněž účastní zasedání valné hromady. 
Valná hromada se koná nejméně jednou za rok a svolává ji předsta-
venstvo. Valná hromada se zpravidla koná v Bratislavě, v sídle společ-
nosti. 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 vy-
žadují zájmy společnosti nebo v případech stanovených obecně zá-
vaznými právními předpisy nebo stanovami lze svolat mimořádnou 
valnou hromadu. Valnou hromadu svolává představenstvo písem-
nou pozvánkou, kterou zasílá akcionářům vlastnícím akci na jméno 
a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady na adresu sídla 
nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.

V případě, že společnost vydala zaknihované akcie na doručitele 
právo akcionáře účastnit se valné hromady se ověřuje na základě 
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 příslušného ustanovení stanov společnosti.

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 valnou hromadu jsou akcionáři povinni předložit 
za účelem zjištění oprávněnosti jejich účasti na valné hromadě tyto 
doklady:

I.
V případě, že společnost vydala zaknihované akcie na doručitele 
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 držitelské účet vedený v Centrálním depozitáři 
cenných papírů SR , vyhotoveného k rozhodnému dni podle přísluš-
ného ustanovení stanov, a

Board of Directors
The Board of Directors is Asseco CE’s statutory body, managing 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 reserve 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 majority 
vote of the members present.

The Board of Directors has no special committees.

Further provisions on process and organization of the meetings of 
the Board of Directors, its competence, prohibition of competitive 
conduct and other matters related to the Board of Directors are in-
cluded 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 Company, 
which oversees the performance of the Board of Directors and the 
Company’s business conduct. The Supervisory Board has 5 mem-
bers. 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 members of the Supervisory Board are elected and 
dismissed by the General Assembly and one third by the Company 
employees‘.

Further provisions on process and organization of the meetings of 
the Supervisory Board, its competence, prohibition of competitive 
conduct and other matters related to the Supervisory Board are in-
cluded 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 
Assembly, 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 partici-
pate 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 General Shareholders Meet-
ing 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 Stat-
utes, an extraordinary General Assembly can be called. The General 
Meeting shall be convened by the Board of Directors by written invi-
tation sent to the shareholder holding the registered shares, at least 
30 days before the General Meeting, to the address of the share-
holder’s registered office or domicile listed in the Shareholders’ List.

The right of a shareholder to participate in the General Assembly in 
case the company issues bearer shares in the name of the bearer is 
verified by the security owner’s account statement maintained by a 
member of the Central Securities Depository of the Slovak Republic 
(Central Securities Depository) or a member of a foreign central de-
pository that has a holdeŕ s account maintained by the Central Securi-
ties Depository of the Slovak Republic, executed on the relevant date 
according to the applicable provision of the Company ś Statutes.

The shareholder may exercise his or her rights at the General As-
sembly in person or through a proxy acting under a written power of 
attorney. The shareholdeŕ s proxy may not be a member of Asseco 
CE ś Supervisory Board.

When shareholders are going to be presenting at the General Assem-
bly, they are required, in order to ascertain the legitimacy of their pres-
ence at the General Assembly, to submit the following documents:

I.
In case the company issues bearer shares in the name of the bearer 
an original or officially authenticated copy of their security owneŕ s ac-
count statement, maintained by a member of the Central Securities De-
pository of the Slovak Republic or a member of a foreign central depos-
itory who has a holdeŕ s account maintained by the Central Securities 
Depository of the Slovak Republic and executed on the relevant date 
according to the applicable provision of the Company ś Statutes; and

Informace  
pro akcionáře

Information  
for Shareholders
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II.
a) akcionář – fyzická osoba: 

•	 platný občansky 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 měsíce, který uvádí stav akcionáře - 
právnické osoby platný v době konání valné hromady; a

•	 její statutární orgán, členové statutárního orgánu, oprávněni 
jednat jménem společnosti a přítomni na valné hromadě, před-
loží platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo jiný platný 
doklad, který je nahrazuje;

c) zplnomocněnec – fyzická osoba: 

•	 originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověře-
ným podpisem akcionáře, pokud je 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

•	 jestliže zastupuje akcionáře - právnickou osobu - i originál nebo 
úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku akcio-
náře, ne staršího než 3 měsíce, který uvádí stav akcionáře - práv-
nické osoby platný v době konání valné hromady.

d) zplnomocněnec – právnická osoba – zastoupená svým statutár-
ním orgánem: 

•	 originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověře-
ným podpisem akcionáře, pokud je 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 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

•	 jestliže zastupuje akcionáře - právnickou osobu - i originál nebo 
úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku akcio-
náře, ne staršího než 3 měsíce, který uvádí stav akcionáře - práv-
nické osoby platný v době konání valné hromady, jestliže akcio-
nář nebo osoba, která ho na valné hromadě zastupuje, nerozumí 
slovenskému jazyku může mít na valné hromadě tlumočníka.

Valná hromada rozhoduje o všech otázkách dvoutřetinovou 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 jmenovité 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 
stanovených zákonem.

Další ustanovení o průběhu a organizačním zabezpečení zasedání 
valné hromady, její působnosti a o ostatních náležitostech souvise-
jících s valnou hromadou jsou součástí platného znění stanov spo-
lečnosti.

II.
a) Shareholder – natural person: 

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

c) Proxy – natural person: 

•	 an original or officially authenticated copy of the power of attor-
ney with the officially authenticated signature of the shareholder, if 
a natural person, or the officially authenticated signature of either 
the statutory body or member of the statutory body authorized 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 shareholder, 
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 ex-
tract 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 heldIf the shareholder or a person 
representing them at the General Meeting does not understand 
the Slovak language, they may have their own interpreter at the 
General Meeting.

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. Minutes 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 General As-
sembly, 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 2017 setkávala dle potřeby, celkem třikrát.

První zasedání se uskutečnilo dne 28. 2. 2017 a věnovalo se hospo-
dářským výsledkům společnosti a účetní závěrce za rok 2016. Dopo-
ručili jsme Valnému shromáždění schválení hospodářských výsledků 
a předložili jsme návrh na rozdělení zisku spolensoti tak, jak ho před-
ložilo představenstvo.

Také jsme vzali na vědomí předloženou Výroční zprávu společnosti 
o její činnosti za rok 2016. Schválili jsme znění Zprávy dozorčí rady 
za rok 2016 a předložili jsme ji  Valnému shromáždění společnosti.

Vzali jsme na vědomí prognózu plnění plánu za 1. čtvrtletí roku 2017. 
Doporučili jsme Valnému shromáždění pro rok 2017 výběr auditorské 
společnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o. pro rok 2017.

Souhlasili jsme s vyplacením bonusů pro členy představenstva spo-
lečnosti.

Druhé zasedání se uskutečnilo dne 23. 6. 2017 a věnovalo se indivi-
duálním a konsolidovaným výsledkům hospodaření společnosti za 
období prvního pololetí 2017. Tyto výsledky jsme vzali na vědomí. 
Byla prezentována prognóza hospodářských výsledků za 3. čtvrtletí 
a výhled do konce roku 2017.

Dne 23.6.2017 se vzdal funkce člena dozorčí rady pan Karol Kleibl,  
z důvodu skončení pracovního poměru ve společnosti, k tomuto dni 
byl ukončen i výkon jeho členství v dozorčí radě.

Souhlasili jsme s uskutečněním nepeněžitého vkladu v podobě akcií 
ve společnostech Asseco Solutions, a.s. (Bratislava), Asseco Soluti-
ons AG, (Karlsruhe) a Asseco Solutions, a.s. (Praha) do společnosti 
Asseco Enterprise Solutions, a.s., tak, aby podíl na základním kapi-
tálu ve společnosti Asseco Enterprise Solutions, a.s. byl minimálně 
50,09%.

Odsouhlasili jsme realizaci akvizičního projektu na nákup 51% akcií 
společnosti CEIT, a.s. Žilina ve smyslu prezentovaných podmínek.

U akvizičních projektů jsme pověřili představenstvo na přípravu pro-
jektové a smluvní dokumentace.

Tyto akvizice se i v průběhu roku 2017 realizovaly, čímž se značně rozší-
řilo portfolio nabízených produktů a řešení. Společnost CEIT, a.s. nabízí 

mobilní robotické systémy a řešení v oblasti robotizace výroby. Tato 
oblast je v Asseco Central Europe, a.s. zcela nová a nabízí perspektivy 
v oblasti průmyslové výroby.

Třetí zasedání dozorčí rady se uskutečnilo dne 14.12.2017. Vzali jsme 
na vědomí individuální a konsolidované hospodářské výsledky Spo-
lečnosti za období 1.1. až 30.9.2017 a prognózu individuálních a kon-
solidovaných finančních výsledků Společnosti do konce roku 2017.

Schválili jsme návrh rozpočtu na rok 2018 tak, jak byl představen-
stvem předložen.

Udělili jsme souhlas k čerpání úvěru ve výši maximálního čerpání 15 
mil. €, ve smyslu předložených podmínek.

V samotné společnosti Asseco Central Europe, a.s. došlo ke zvýšení 
tržeb z prodeje o 2 591 tis. € (nárůst o 5,54%) a ke zvýšení čistého 
zisku o 3,325 mil. €, (nárůst o 32,7%).

Při konsolidované účetní závěrce byl dosažen čistý zisk po zdanění 
ve výši 18,907 mil. €, což představuje 1,68 - násobný nárůst. Tento 
nárůst byl způsoben tím, že poprvé přispívala do konsolidace také 
společnost Asseco Enterprise Solutions a.s. v níž je dceřinou společ-
ností, společnost Asseco Business Solutions S.A. (Polsko), která při 
konsolidací značnou měrou k tomuto číslu přispěla.

Spolupracovali jsme při auditu s auditorskou společností Ernst & 
Young. Bereme na vědomí výsledky hospodaření společnosti za rok 
2017 a podle předložených materiálů potvrzujeme, že společnost 
byla představenstvem řádně vedena ve smyslu stanov společnos-
ti, rozhodnutí Valného shromáždění a dozorčí rady. Doporučujeme 
Valnému shromáždění společnosti schválit řádnou účetní závěrku.

Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva společnosti na roz-
dělení zisku za účetní období hospodářského roku 2017 a doporuču-
je Valnému shromáždění, aby dalo souhlas k jeho realizaci.

Za vedení společnosti a dosažené hospodářské výsledky vyjadřuje-
me představenstvu společnosti poděkování a souhlasíme s vyplace-
ním odměn a bonusů představenstvu.

V Bratislavě, 26. března 2018

In 2017, the Supervisory Board met as necessary, three times in total. 

The first meeting was held on 28 February 2017 and dealt with the 
economic result achieved by the Company and the annual financial 
statement covering the year 2016. We recommended that the General 
Meeting approve the economic result and we submitted a proposal 
concerning distribution of the Company ś profit as suggested by the 
Board of Directors. Furthermore, we acknowledged the submitted 
Annual Report of the Company on its activities carried out in the year 
2016. We approved the wording of the 2016 Report of the Supervisory 
Board and submitted it to the General Meeting of the Company. 

We acknowledged a forecast concerning fulfilment of the plan in the first 
quarter of 2017. We recommended that the General Meeting select the 
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. auditing company for the year 2017.

We consented to the payment of bonuses to the members of the 
Company ś Board of Directors.

The second meeting took place on 23 June 2017 and focused on 
individual and consolidated profit or loss achieved by the Company 
in the first half of the year 2017. We acknowledged the results. A fore-
cast concerning the economic results in respect of the third quarter 
was presented along with an outlook until the end of the year 2017.

On 23 June 2017, Mr. Karol Kleibl resigned from the office as a 
member of the Supervisory Board due to the termination of his em-
ployment with the Company and his membership of the Supervisory 
Board was terminated as at the same date.

We consented to a non-monetary contribution provided as shares 
in companies Asseco Solutions, a.s. (Bratislava), Asseco Solutions AG, 
(Karlsruhe), and Asseco Solutions, a.s. (Prague) to the Asseco Enterprise 
Solutions, a.s. company so that the share in the equity in the Asseco 
Enterprise Solutions, a.s. company represented 50.09 % a minimum.

We approved implementation of an acquisition project involving 
purchase of 51 % of shares in the CEIT, a.s. Žilina company in compli-
ance with presented terms and conditions.

As concerns acquisition projects, we tasked the Board of Directors 
with preparation of   project and contract documentations. 

The acquisitions were completed during the year 2017 and contribut-
ed to a significant enhancement of the portfolio of offered products 
and solutions. The CEIT, a.s. company offers mobile robotic systems 

and solutions in the area of robotization of manufacturing. This area 
is brand new for Asseco Central Europe, a.s. and offers new pros-
pects in the area of industrial manufacturing. 

The third meeting of the Supervisory Board was held on 14 December 
2017. We acknowledged the individual and consolidated economic 
results of the Company for the period from 1 January until 30 Sep-
tember 2017 and a forecast concerning individual and consolidated 
financial results of the Company until the end of the year 2017. 

We approved a draft budget for the year 2018 as it had been submit-
ted by the Board of Directors. 

We granted consent to the use of a credit up to EUR 15 million a maxi-
mum in compliance with submitted terms and conditions.

The Asseco Central Europe, a.s. company itself increased its income 
generated by sales by EUR 2 591 thousand (a 5.54 % increase) and the 
net profit by EUR 3.325 million (a 32.7 % increase). 

The consolidated financial statement shows the achieved net profit 
after tax, amounting to EUR 18.907 million which represents a 1.68 - 
multiple increase. This increase was achieved due the fact that the 
Asseco Enterprise Solutions a.s. company contributed towards the 
consolidation for the first time along with the Asseco Business Solu-
tions S.A. (Poland) company, as its subsidiary company, that contrib-
uted significantly to this result within the consolidation.

As concerns audits, we cooperated with the Ernst & Young auditing 
company. We acknowledge the economic result of the Company for 
the year 2017 and based on submitted documents, we confirm that 
the Company was duly managed by the Board of Directors in compli-
ance with the By-laws of the Company and decisions of the General 
Meeting and the Supervisory Board. We recommend that the General 
Meeting of the Company approve the regular financial statement. 

The Supervisory Board consents to the proposal of the Company ś 
Board of Directors concerning distribution of the profit achieved 
during the business year 2017 and recommends that the General 
Meeting grant consent to the implementation of the proposal. 

We thank the Company ś Board of Directors for the management of 
the Company and achieved economic result and grant our consent to 
the payment of remuneration and bonuses to the Board of Directors. 

at Bratislava on 26 March 2018

Zpráva o činnosti  
dozorčí rady 
a k účetní závěrce společnosti Asseco Central Europe, a. s. za rok 2017

Report on Activities  
of the Supervisory Board 
and the 2017 Financial Statement of the Asseco Central Europe, a. s. Company

Adam Tadeusz Góral 
předseda dozorčí rady

Chairman of the Supervisory Board

Andrej Košári 
místopředseda dozorčí rady 

Vice-Chairman of the Supervisory Board

Miroslav Kepencay 
člen dozorčí rady 

Member of the Supervisory Board

Marek Pawel Panek 
člen dozorčí rady 

Member of the Supervisory Board

Przemyslaw Piotr Seczkowski 
člen dozorčí rady 

Member of the Supervisory Board
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Základní údaje
Obchodní jméno: Asseco Central Europe, a. s. 
Adresa: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 
IČO: 35 760 419 
IČ DPH: SK7020000691 
Datum vzniku: 12. 2. 1999 
Právní forma: akciová společnost 
Výše základního kapitálu: 709 023,84 € 
Počet akcií: 21 360 000 
Druh a podoba akcií: kmenové akcie, zaknihované 
Jmenovitá hodnota jedné akcie: 0,033194 € 
Registrace: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava 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 elektronicky ve formátu pdf. na 
webové stránce Asseco Central Europe.

Kontakty
Asseco Central Europe, a. s.
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava
Telefón: +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, distribuce, 
překlad a jiné použití dokumentu a jeho částí pro jakékoli 
účely je možné pouze po písemném souhlasu vydavatele.

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 Bratislava 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 employ-
ees. The report is available electronically 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 purpose may 
only be done with the written consent of the publisher.

Základní údaje  
a kontakty

Basic Data  
and Contact Details

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

Snina, (vysunuté pracovisko)
Asseco Central Europe, a. s.
Strojárska 113
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.
Priemyselná ulica 2
010 01 Žilina
Slovak Republic

Praha - Sídlo/Headquarter
Asseco Central Europe, a. s.
Budějovická 778/3a
140 00 Praha 4
Czech 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. 
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod
Czech Republic

Pardubice
Asseco Central Europe, a. s.
Pernerova 444
530 02 Pardubice
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

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

Liberec
Asseco Central Europe, a. s. 
Tovaryšský vrch 1358/3
460 01 Liberec
Czech Republic

Otrokovice
Asseco Central Europe, a. s.
Letiště 1197
765 81 Otrokovice
Czech Republic

Pobočky společnosti. 
Pobočky v České republice patří pod Asseco CE v České republice, dceřinou společnost Asseco CE na Slovensku. 

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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Asseco Central Europe, a. s. ( „Společnost“), jejíž akcie byly do 2. 
května 2017 obchodované na Varšavské burze cenných papírů byla 
vázána Kodexem o řízení společnosti pro společnosti kotované na 
Burze cenných papírů ve Varšavě ( „Kodex“) schváleném rozhodnu-
tím 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 stránce http://www.corp-gov.gpw.pl. Zpráva o kodexu o 
řízení společnosti, který se na ni vztahoval, byla zveřejněna dne 19. 
února 2016. Během období veřejného obchodování s akciemi Společ-
nosti byly v souladu se standardy trhu zakomponovány potřebné prin-
cipy a metody řízení firem, tzv. Best Practices, do dokumentů, procesů 
a norem společnosti. I po ukončení veřejného obchodování s akciemi 
Společnosti, si Společnost uvědomuje důležitost dodržování standar-
dů Corporate Governance, ať už ve vztahu k akcionářům, nebo jako 
součást nadnárodní skupiny Asseco, a proto i nadále při své správě a 
řízení uplatňuje principy tzv. Best Practices zavedené a dodržovány v 
Společnosti, přesto že v současnosti jako neveřejná obchodní společ-
nost není vázána žádným kodexem o řízení společnosti.

Popis systémů vnitřní kontroly a řízení rizik
Individuální i konsolidovaná účetní závěrka Společnosti jsou připrave-
ny v souladu s Mezinárodními účetními standardy ( „IAS“) a Meziná-
rodními standardy pro finanční výkaznictví ( „IFRS“). IAS a IFRS obsahují 
interpretace přijaté Výborem pro interpretace mezinárodního účetní-
ho výkaznictví ( „IFRIC“).

Jedním z klíčových mechanismů v procesu přípravy účetní závěrky 
Společnosti je pravidelná prověrka této závěrky nezávislými auditory, 
a to zejména prověrka pololetní účetní závěrky, jakož i předběžný a 
konečný audit účetní závěrky. Společnost vybírá nezávislého audi-
tora způsobem, který zajišťuje, aby výkon jejich povinností proběhl 
nestranně. Pro účely takové nestrannosti, Společnost mění osobu 
pověřenou výkonem auditu účetní závěrky minimálně jedenkrát 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 stan-
dard sloužeb 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:

•	 Organizační řád Společnosti
•	 Účetní politiky a účetní osnovu, obojí v souladu s IFRS
•	 Systém řízení kvality ISO 9001: 2008
•	 Četné interní procedury upravující provozu Společnosti s vý-

znamnou mírou vystavení riziku.

Kvalita účetních záznamů, které poskytují základ pro sestavení účetní 
závěrky, je navíc garantována skutečností, že účetní knihy Společnosti 
jsou udržovány integrovaným ERP systémem.

Výbor pro audit, složený z členů dozorčí rady, hraje důležitou roli při 
interní kontrole sestavování individuální a konsolidované účetní závěr-
ky. Rada je oprávněna provést kontrolní činnosti v rámci Společnosti, 
a to zejména:

•	 sledovat proces finanční závěrky,
•	 sledovat účinnost systémů vnitřní 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 se-
stavení reportů v nejvyšší kvalitě, což je podloženo výroky nezávislých 
auditorů po ukončení jejich účetní závěrky Společnosti.

Seznam akcionářů, kteří přímo či nepřímo 
vlastní významné podíly na základním kapitálu 
společnosti, včetně počtu vlastněných akcií a 
jejich podílu na základním kapitálu
Podle nejlepšího vědomí představenstva Společnosti mají ke dni zve-
řejnění této zprávy, následující akcionáři přímo nebo prostřednictvím 
dceřiných společností, podíl na celkovém počtu hlasů, který přesahu-
je 5% celkových hlasů na valné hromadě:

Akcionář Počet akcií Počet hlasů % podíl

Asseco International, a.s. 19 825 041 19 825 041 92,81 %

Asseco Central Europe, a.s. (the “Company”), whose shares were 
traded on the Warsaw Stock Exchange until May 2, 2017, was bound 
by the Code of Conduct of the company for companies listed on the 
Warsaw Stock Exchange (“the Code”) approved by the Securities and 
Exchange Commission Supervisory Board in Warsaw no. 27/1414/2015 
dated 13 October 2015. The full text of the of the Company Manage-
ment Code is available on the website http://www.corp-gov.gpw.pl. 
The report on the Company Management Code that was applied to it 
was published on 19 February 2016. During the public trading period, 
the necessary principles and methods of company management 
were incorporated into the standards in line with market standards, 
i.e. Best Practices, in to documents, processes and norms of the com-
pany. Even after the end of public trading of the shares, the Company 
is aware of the importance of complying with Corporate Governance 
standards, whether in relation to shareholders or as part of the multi-
national Asseco Group, and therefore it continues to apply the prin-
ciples of the Best Practices introduced and adhered to in practice of 
the Company even though it is not currently bound by any code of 
management as a non-public traded company.

Main features of the internal audit and risk 
management systems
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 particular the review of semi-annual financial statements as well as 
the preliminary 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 individual 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 indepen-
dence. 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:

•	 Company Organizational Regulations,
•	 Accounting Policy and Chart of Accounts, both consistent with 

the International Financial Reporting Standards,
•	 Quality Management System ISO 9001:2008,
•	 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 integrat-
ed ERP system.

The Audit Committee, established from among Members of the Su-
pervisory Board, plays an important role in internal control of the 
preparation 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 

management 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.

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 the Shareholders who, either di-
rectly or through their subsidiaries, held at least 5% of the total votes 
at the General Meeting of Shareholders were as follows:

Shareholder No. of shares No. of votes % share

Asseco International, a.s. 19,825,041 19,825,041 92.81%

Prohlášení o dodržování  
standardů řízení  
společnosti Asseco Central Europe, a. s.  
ve smyslu § 20 odst. 6 zákona č. 431/2002 z. z. o účetnictví

Report on Compliance  
with Management Standards
of Asseco Central Europe, a. s.  
Within the Meaning of Art. 20 Sec. 6 of Act No. 431/2002 Coll., on Accounting
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Držitelé jakýchkoli cenných papírů spojených se 
speciálními právy týkajícími se řízení společnosti 
a popis těchto práv
Žádní

Omezení výkonu hlasovacích práv, jak omezení 
hlasování držiteli určitého počtu hlasů, časového 
omezení hlasování, nebo jiné ustanovení, podle 
nichž ve spolupráci se společností je vlastnictví 
cenných papírů odvozeny od takových práv
Žádné

Omezení převoditelnosti vlastnických práv k 
akciím společnosti
Žádné

Pravidla týkající se jmenování a odvolání členů 
orgánů společnosti 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 kterýkoli 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 předsedy představenstva, volí / odvolává členy před-
stavenstva, určuje předsedy představenstva valná hromada ve 
smyslu stanov. Opětovná volba je možná.

Pravidla týkající se změny stanov Společnosti
Obchodní zákoník (513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) platný 
v České republice upravuje formální požadavky na změnu stanov v 
akciové Společnosti v § 173 a 174. Stanovy Společnosti neobsahují 
speciální ustanovení upravující změnu stanov, t.j. Společnost aplikuje 
ustanovení Obchodního zákoníku platného v Slovenské republice, 
podle kterých si změna stanov společnosti vyžaduje rozhodnu-
tí valné hromady a zápis nového znění do sbírky listin u Krajského 
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 na 
shlédnutí 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 valné hromady. Po každé změně stanov je před-
stavenstvo povinné připravit úplné znění stanov a je zodpovědné za 
jejich úplnost a přesnost.

Informace o činnosti valné hromady, jeho 
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 svolá-
vá 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, je možné 
svolat mimořádnou valnou hromadu. Valnou hromadu svolává před-
stavenstvo písemnou pozvánkou, kterou zasílá akcionářům vlastní-
cím akcie na jméno na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvede-
nou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 (třicet) dní před konáním 
valné hromady.

V případě, že společnost vydala zaknihované akcie na doručitele 
právo akcionáře účastnit se valné hromady se ověřuje na základě 
výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného členem centrálního 
depozitáře v SR (Centrální depozitář cenných papírů) nebo členem 
zahraničního centrálního depozitáře, který má držitelské účet 
vedený v Centrálním depozitáři cenných papírů SR, vyhotoveného 
k rozhodnému dni podle příslušného ustanovení stanov společnosti.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo 
prostřednictvím písemně zmocněné osoby. Zmocněncem akcioná-
ře nemůže být člen dozorčí rady Společnosti.

Při prezenci na valnou hromadu jsou akcionáři povinni předložit za 
účelem zjištění oprávněnosti jejich účasti na valné hromadě tyto do-
klady:

I.
pokud společnost vydala zaknihované akcie na doručitele 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 držitelské 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;

Holders of any securities carrying special rights 
with regard to control of the company and 
description of such rights.
None

Limitations on the exercise of voting rights, such 
as limitations on voting by holders of a certain 
portion or number of votes, timing limitations 
on voting, or other provisions under which, in 
cooperation with the company, ownership of 
securities is deprived of some rights incidental 
thereto.
None

Limitations on transferability of ownership rights 
to the issuer’s securities.
None

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 Com-
pany and acts on its behalf. Two members of the Board of Directors 
acting jointly are entitled to represent the Company. The Board of Di-
rectors decides all matters related to the operations of the Company 
unless the matter lies within the competence of the General Meet-
ing 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 Supervisory Board shall at the same time determine which of 
the members of the Board of Directors shall be the Chairman of the 
Board of Directors. 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 Meeting shall elect/recall members of the Board of Direc-
tors, appoint the Chairman of the Board of Directors in accordance 
with the Articles of Association. A repeated election is possible.

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 pro-
vide specific provisions governing the amendment of the Articles 
of Association, i.e. the Company applies the provisions of the Com-
mercial Code in force in the Slovak Republic (Commercial Code), ac-
cording 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 
Association, the notice of general meeting must include at least a 
summary 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 meet-
ing. 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 Association of the Board shall be obliged to 
prepare the full text of the Articles of Association and is responsible 
for its completeness and correctness.

The manner of operation and essential 
authorities of the general meeting of 
shareholders, description of the shareholders’ 
rights and the exercise thereof 
The General Meeting shall be the supreme body of the Company. 
All shareholders and/or their proxies authorized under power of at-
torney, as well as other persons/entities shall have the right to par-
ticipate in the General Meeting in compliance with provisions of the 
Articles of Association 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 Direc-
tors.

The General Meeting shall usually take place in Bratislava in the Com-
pany’s registered seat. The General Meeting may be also held in an-
other place determined by the Board of Directors during convoca-
tion 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 binding 
legal regulations and/or the Articles of Association. The General Meet-
ing shall be convened by the Board of Directors by written invitation 
sent to the shareholders holding registered shares at the address of the 
registered office or residence of the shareholder listed in the Share-
holder List at least 30 (thirty) days prior to the General Meeting. 

In case the company issues bearer shares, the shareholder’s right 
to participate in the General Meeting is verified on the basis of an 
extract from the account of the securities holder kept by a member 
of the Central Securities Depository or a member of a foreign central 
depository holding an account in the Central Securities Depository 
of the Slovak Republic, issued on the decisive date pursuant to the 
relevant provision of the statutes of the company.

The shareholder may exercise its rights at the General Meeting either 
in person or through a proxy authorized under a written power of at-
torney. 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 
present the documents listed further below in order to allow for veri-
fication of their right to participate in the General Meeting:

I.
in the case where the company issues bearer shares original or of-
ficially authenticated copy from the extract of the shareholder’s ac-
count led by the member of the Central Securities Depository in the 
Slovak Republic or by the member of foreign central depository, 
which has proprietor’s account led in the Central Securities Deposi-
tory 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;
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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, oprávněni 
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 ověře-
ným podpisem akcionáře, pokud je 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

•	 jestliže 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 ověře-
ným podpisem akcionáře, pokud je 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

•	 jestliže 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 jazykem valné hromady je slovenština. Pokud akcionář 
nebo osoba, která ho na valné hromadě zastupuje, nerozumí slo-
venskému jazyku, může mít na valné hromadě svého tlumočníka.

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 
akce o jmenovité hodnotě 0,033194 EUR představuje jeden hlas.

O průběhu valné hromady musí být vyhotovena zápis.

Do působnosti valné hromady patří:

•	 změna stanov Společnosti,
•	 rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o pověření 

představenstva zvýšit základní jmění podle ustanovení § 210 Ob-
chodního zákoníku a vydání dluhopisů,

•	 volba a odvolání členů představenstva, včetně určení předsedy 
představenstva, pokud nerozhodne o volbě / odvolání členů 
představenstva, včetně určení předsedy představenstva dozorčí 
rada ve smyslu stanov,

•	 volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí 
rady volených a odvolávání podle ustanovení § 200 Obchodního 
zákoníku zaměstnanci Společnosti,

•	 schválení řádné a mimořádné účetní závěrky, rozhodnutí o roz-
dělení zisku nebo úhradě ztrát a určení tantiém,

•	 rozhodnutí o přeměně podoby cenných papírů vydaných jako 
listinné cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak, 
pokud to obecně závazné právní předpisy umožňují,

•	 rozhodnutí o zrušení Společnosti a o změně právní formy,
•	 rozhodnutí o skončení obchodování s akciemi Společnosti na 

burze a rozhodnutí o tom, že Společnost přestává být veřejnou 
akciovou společností,

•	 schválení směrnic pro odměny členů orgánů Společnosti,
•	 rozhodování o schválení smlouvy o převodu podniku nebo 

smlouvy o převodu části podniku,
•	 rozhodnutí o přeměně formy akcií Společnosti vydaných jako 

akcie na jméno na akcie na doručitele a naopak,
•	 rozhodnutí o rozdělení akcií Společnosti na akcie s nižší jmeno-

vitou hodnotou,
•	 rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahr-

nují do působnosti valné hromady nebo které si valná hromada 
usnesením vyhradí do své působnosti.

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 období 5 (pěti) 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, zapsaná v Registru podnikatelů 
Národního soudního rejstříku vedeného Městským soudem v Rze-
szów, XII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod tzv. 
KRS číslem 0000104838 a 1 (jeden) člen dozorčí rady bude ve smyslu 
platných právních předpisů zvolený zaměstnanci.

Mezi kompetence a povinnosti dozorčí rady patří:

•	 přezkoumání řádné a mimořádné účetní závěrky Společnosti, 
•	 přezkoumání a zhodnocení zpráv představenstva o činnosti a 

stavu Společnosti a jí ovládaných společností jakož i návrhů před-
stavenstva na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát

•	 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,

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 Com-
mercial Register not older than three (3) months, stating the situ-
ation 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 the 
shareholder or the person representing them at the General Meet-
ing does not understand the Slovak language, they may have an in-
terpreter at the General Meeting. 

The General Meeting decide about all questions by two-thirds vote 
majority of present shareholders, except cases, when the generally 
binding 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:

•	 amendments to the Articles of Association of the Company,
•	 deciding on increase and decrease in the registered capital, on 

authorization of the Board of Directors to increase the registered 
capital pursuant to Section 210 of the Commercial Code and to 
issue bond

•	 selection and recalling of members of the Board of Directors, in-
cluding appointment of the Chairman of the Board of Directors, 
provided that the Supervisory Board does not decide on elec-
tion/recalling of members of the Board of Directors, including ap-
pointment of the Chairman of the Board of Directors pursuant to 
Article of Associations, 

•	 election and recalling of members of the Supervisory Board, 
except for the members of the Supervisory Board elected and 
recalled pursuant to Section 200 of the Commercial Code by em-
ployees of the Company, 

•	 approval of the Annual and Extraordinary Financial Statements, 
deciding on distribution of profit or payment for losses and de-
termining the royalties, 

•	 deciding on transformation of the nature of securities issued as 
certificated securities into book-entry securities and vice-versa, if 
allowed by the generally binding legal regulations, 

•	 deciding on winding-up of the Company and on a change in its 
legal form, 

•	 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, 

•	 approval of directives applicable to remuneration of members of 
the Company’s bodies, 

•	 deciding on approval of an Agreement on transfer of the enter-
prise or Agreement on transfer of a part of the enterprise, 

•	 deciding on change of type of the Company’s shares issued as 
registered shares to bearer shares and vice-versa; 

•	 deciding on division (split off) of the Company’s shares into 
shares with lower nominal value; 

•	 deciding on further questions that the law or the Articles of As-
sociations 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 Associations of the Company.

Compositions and operations 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 
Supervisory 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 Supervisory Board shall be nominated by 
Asseco Poland, S.A., with its registered office in Rzeszów, ul. Olcho-
wa 14, 35-322 Rzeszów, the Republic of Poland, registered in the Reg-
ister of Entrepreneurs of the National Court Register held by the Dis-
trict Court in Rzeszów, XII Commercial Division of the National Court 
Register under the KRS number 0000104838 and 1 (one) member of 
the Supervisory Board shall be nominated and elected by employ-
ees pursuant to valid legal regulations.

The range of powers and duties of the Supervisory Board shall in-
clude, in particular, without limitation:

•	 review of the Annual and Extraordinary Financial Statements of 
the Company;
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•	 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 hodnotou 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 hodnotou 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 jakýmkoliv nabytím podílů akcií jiných spo-
lečností se vstupem Společnosti do jiných obchodních společ-
ností, sdružení právnických osob, nadací nebo jiných investičních 
fondů,

•	 souhlas s prodejem aktiv Společnosti, jejichž hodnota přesahuje 
10 % (deset procent) účetní hodnoty aktiv Společnosti na zákla-
dě ostatní 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 2017 následující:

Jméno a příjmení Funkce Funkcia

Adam Góral Predseda

Andrej Košári Podpredseda

Marek Panek Člen

Przemysław Sęczkowski Člen

Miroslav Kepencay Člen 

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 ně hlasovala nad-
poloviční většina přítomných.

Představenstvo zejména, ale ne výlučně:

•	 zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné 
hromadě ke schválení řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku 
a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztrát,

•	 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,

•	 předkládá dozorčí radě jednou ročně informace o zásadních 
záměrech obchodního vedení Společnosti na budoucí období, 
jakož i o předpokládaném vývoji stavu majetku, financí a výnosů 
Společnosti,

•	 na žádost a ve lhůtě určené dozorčí radou jí předkládá písemnou 
zprávu o stavu podnikatelské činnosti a o majetku Společnosti ve 
srovnání s předpokládaným vývojem,

•	 neprodleně informuje dozorčí radu o všech skutečnostech, které 
mohou podstatně ovlivnit vývoj podnikatelské činnosti a stav ma-
jetku Společnosti, zejména její likviditu,

•	 na žádost dozorčí rady se účastní zasedání dozorčí rady a podává 
jejím členům v požadovaném rozsahu doplňující informace k 
předloženým písemným zprávám,

•	 neprodleně svolá mimořádnou valnou hromadu jestliže 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 vyrozumí i dozorčí 
radu,

•	 je povinné vykonávat svou působnost s odbornou péčí a v 

•	 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 

reviews at the General Meeting; 
•	 approval of rules for remuneration of members of the Board of 

Directors of the Company; 
•	 convocation of General Meetings of the Company in compliance 

with the conditions set forth by the Commercial Code and these 
Articles of Association; 

•	 other issues entrusted to the competence of the Supervisory 
Board by legal regulations and/or other provisions of these Ar-
ticles of Association; 

•	 election and recalling of members of the Board of Directors, in-
cluding appointment of the Chairman of the Board of Directors; 

•	 granting approval with procuration granted by the Board of Di-
rectors 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 cur-
rencies, 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 
Company, 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 
connected transactions or, as the case may be, the correspond-
ing value of this amount in other currencies, which have not been 
taken into account 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 in-
terests of other companies, shares, with entrance of the Compa-
ny 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 
exceeds 10% (ten percent) of the book value of the assets of the 
Company based on the last financial statements verified by an 
independent 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 Com-
pany or, as the case may be, Dependent Entities or entities con-
nected through capital or personally with members of the Board 
of Directors, members of the Supervisory Board or shareholders; 

•	 granting approval with the acquisition and subsequent use of a 
specific amount of treasury shares within the total amount of trea-
sury 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 appropriate provisions of the Commercial Code and Articles of 
Associations of the Company.

The composition of the Supervisory Board of  of Asseco Central 
Europe, a. s. was as follows as at 31 December 2017 as at the date of 
the Annual Report:

Name and Surname Position

Adam Góral Chairman

Andrej Košári Vice-Chairman

Marek Panek Member

Przemysław Sęczkowski Member

Miroslav Kepencay Member

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 rep-
resents it in legal acts. The Board of Directors decides all matters of 
the Company unless they fall within the powers of the General Meet-
ing 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:

•	 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,

•	 together with the annual financial statements, submit to the Gen-
eral Meeting once a year a report on the business activities of the 
Company and the state of its assets and liabilities; this report shall 
form an integral part of the annual report prepared according to 
special regulations, 

•	 submit to the Supervisory Board once a year information on fun-
damental intentions of the business management of the Com-
pany for the future period as well as the expected development 
of the state of assets and liabilities, finances and proceeds of the 
Company, 

•	 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 
expected development, 

•	 inform the Supervisory Board without undue delay about all facts 
which may substantially influence the development of the busi-
ness activity and the state of assets and liabilities of the Company, 
in particular its liquidity, 

•	 upon request of the Supervisory Board, participate in meetings 
of the Supervisory Board and give its members additional infor-
mation in the requested scope about submitted written reports, 

•	 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 General Meeting proposals for measures; the Board of Direc-
tors shall also inform the Supervisory Board without undue delay 
about these facts, 

•	 exercise its range of powers with due diligence and in accor-
dance with interests of the Company and all its shareholders. In 
particular, it shall obtain and take into account all accessible infor-
mation concerning the subject matter of decision-making, not to 
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souladu 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 zájmy jejích ak-
cionářů. Povinnost mlčenlivosti platí i po skončení výkonu funkce 
člena představenstva, a to až do doby, dokud se tyto informace 
nestanou obecně známými,

•	 zajišťuje zveřejnění údajů z účetních závěrek ověřených audito-
rem podle zákona o účetnictví na náklady Společnosti jejich zve-
řejněním v Obchodním věstníku,

•	 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 (třiceti) dní od jejich vzniku,

•	 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,

•	 dodržuje ustanovení příslušných obecně závazných právních 
předpisů, stanov Společnosti a rozhodnutí jejích orgánů,

•	 zpracovává finanční rozpočet Společnosti, předkládá jej 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 2017 následující:

Jméno a příjmení Funkce

Jozef Klein Předseda

Marek Grác Místopředseda

David Stoppani Člen

Branislav Tkáčik Člen

PROKURA 
Podle § 14 Obchodního zákoníku (Sbírka zákonů č. 513/1991), předsta-
venstvo Asseco Central Europe, a. s. podle jeho usnesení rozhodlo o 
udělení prokury těmto osobám:

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 podepisuje 
dokumenty, tyto musí obsahovat obchodní jméno společnosti, jeho 
jméno a v dodatku informaci o prokuře, a jeho podpis.

disclose business secret and confidential information and facts to 
third parties, if such disclosure might be detrimental to the Com-
pany or threaten interests of the Company and its shareholders. 
The obligation to keep confidential shall apply also after the expi-
ration of the term of office of a member of the Board of Directors 
until such information becomes generally known, 

•	 ensure publication of data from financial statements verified by 
an auditor in accordance with Act on Accounting at the cost of 
the Company by publishing them in Commercial Bulletin, 

•	 submit all documents prescribed by law to the collection of 
deeds maintained by the relevant Commercial Register and 
submit motions for entry/change of entry of all data to be regis-
tered with the Commercial Register, and that within 30 days as of 
their occurrence, 

•	 with a prior consent of the Supervisory Board adopt principles 
for founding of a new company with an interest of the Company 
or acquisition of an interest in an existing company, as well as es-
tablishment of its branch office in the Slovak Republic or abroad, 

•	 observe provisions of relevant generally binding legal regula-
tions, Articles of Association of the Company and decisions of 
its bodies; 

•	 executes budget of the Company, submits it for the approval of 
the Board of Directors and after obtaining of an approval is re-
sponsible 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 appropriate provisions of the Commercial Code and Articles of 
Associations of the Company.

The composition of the Board of Directors of Asseco Central Europe, 
a. s. was as follows as at 31 December 2017 as at the date of the 
Annual Report:

Name and Surname Position

Jozef Klein Chairman

Marek Grác Vice-Chairman

David Stoppani Member

Branislav Tkáčik Member

PROCURATION
According to § 14 of Slovak Commercial Code (Journal of Laws No. 
513/1991) the Board of Directors of Asseco Central Europe, a. s. pur-
suant its resolutions decided on granting procuration to following 
persons:

Michal Navrátil

According to Article of 34.2. a) the Supervisory Board of Asseco Cen-
tral 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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