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Vážení investoři, vážení obchodní partneři,
 

dostáváte do rukou vůbec první výroční zprávu fon-
du J&T Thein SICAV, podfondu Digital. Rád bych vám 
poděkoval za důvěru a rozhodnutí investovat do od-
větví IT. Poslední dva roky jsme všichni zažívali velmi 
turbulentní období a „černé labutě“ podle teorie N. N. 
Taleba přicházely častěji, než bychom si přáli. Myslím, 
že nemusím rekapitulovat vše, čím jsme procházeli 
a s čím jsme se nejen jako fond a portfoliové firmy, ale 
jako celá společnost museli vypořádat. I přes všech-
ny negativní externí vlivy jsme úspěšně pokračovali 
v naší strategii stavět silnou skupinu, jejíž těžiště spo-
čívá v dodávkách IT infrastruktur, dodávkách a provo-
zu koncových zařízení a v kybernetické bezpečnosti. 
Společnosti, které jsme do fondu nakupovali, jsme 
vybírali tak, aby se vzájemně doplňovaly, abychom 
na jejich zaměstnancích i  zákaznících mohli stavět. 
Připravujeme ucelené portfolio moderních služeb 
a zároveň posilujeme zejména kvalifikaci, kompetenci 
a šíři prodejních týmů. 

Oblast prodeje je jednou z těch, které se v důsledku 
pandemie nejvýrazněji změnily. Klademe větší důraz 
na propojování přímého prodeje a komunikace pro-
duktů na sociálních sítích a obecně v on-line prosto-
ru. Budeme se účastnit odborných konferencí a plá-
nujeme další akce jako Na skleničku s Thein Digital, 
ale současně se zaměříme také na webináře, on-line 
kampaně a využívání moderní omni-channel komuni-
kace. Připravujeme implementaci jednotné databáze 

správy našich zákazníků (CRM) a moderní marketpla-
ce pro obsluhu korporátní klientely. Cílíme na využití 
dalších moderních nástrojů, jako je AI (např. při hle-
dání a náboru zaměstnanců, při analýze bezpečnost-
ních incidentů) nebo RPA (při zpracovávání a analýze 
dokumentů).

 
Vydali jsme se cestou, na které chceme transformo-

vat IT z konceptu „nákup – prodej“ do konceptu „po-
skytování služeb“, tedy cestou od VAR (value added 
reseller) k SP (service provider). V letošním roce bude-
me dále pokračovat v integraci a konsolidaci jednot-
livých společností, ve zjednodušování a sjednocování 
všech procesů, v rozšiřování portfolia služeb a v uvá-
dění unikátních služeb, jakými je např. SOC nebo pri-
vátní 5G sítě, kde jsme na čele vývoje nejen v České 
republice.

I v letošním roce čelíme dalším „černým labutím“, 
ale chci vás ujistit, že jsme připraveni pružně reagovat 
a pokračovat ve strategii, kterou jsme vám prezento-
vali. Geopolitická situace, vývoj inflace, nedostatek 
kvalifikovaných lidí, to vše jsou pro nás příležitosti 
k dalším službám, které budou vycházet vstříc potře-
bám firem všech odvětví jak v České republice, tak na 
Slovensku. Svůj pohled na tyto možnosti, jež se před 
námi otevírají, jsem popsal v rozhovoru, který si mů-
žete přečíst v poslední části této výroční zprávy.

 
Děkuji vám a těším se na osobní setkání.

Tomáš Budník

ÚVODNÍ SLOVO
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Fond J&T Thein SICAV, podfond Digital uzavírá svou 
první kapitolu existence. Kapitolu, ve které jsme proin-
vestovali přes 850 milionů korun a pomocí akvizic vybu-
dovali silnou IT skupinu s konsolidovaným obratem pře-
vyšujícím 2 miliardy korun a více než 550 zaměstnanci. 
Podařilo se nám tak naplnit naši misi spojení znalostí 
a kapitálu, na které si zakládáme.

V roce 2022 se zaměříme zejména na řádnou konsoli-
daci a propojení těchto firem, abychom naplno využili je-
jich potenciál.  Zároveň ale nerezignujeme na další růst, 
a proto máme připraveny stovky milionů korun na zají-
mavé nákupy. Vedle tuzemských akvizic se v tuto chvíli 
poohlížíme i po těch zahraničních, zejména na soused-
ních trzích.

Rok 2022 bude pro sektor IT plný výzev, ale i příle-
žitostí. Nebývale vysoká inflace zvyšuje ceny na vstu-
pech, dozvuky pandemie covidu-19 a nově ruská invaze 
na Ukrajinu výrazně omezují plynulost dodavatelských 
služeb z Asie do Evropy. Příliv ukrajinských uprchlíků by 
však mohl přinést řadu odborníků v oblasti IT, po nichž 
je v České republice nyní velká poptávka – firmy trápí 
zejména nedostatek kybernetických specialistů. Jsme 
rádi, že se nám podařilo v předstihu vybudovat celou di-
vizi Kyberbezpečnost –Thein Security a tyto poptávané 
služby můžeme již nyní klientům nabízet a pomoci jim 
s ochranou před kybernetickými hrozbami.  

Fond J&T Thein SICAV je private equity fond v oblasti 
ICT a i nadále zůstává otevřený všem investorům, kteří 
chtějí benefitovat z rozvoje ICT světa.

Miloš Badida
CEO J&T Private Equity Group Ltd.

ÚVODNÍ SLOVO
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Stavíme na inovacích, tradici a  ro-
dinných hodnotách – v  takovém 
duchu budujeme i  naše portfolio. 
Investujeme do rostoucího sektoru IT, 
kyberbezpečnosti a  digitální ekono-
miky. Zákazníkům přinášíme experty, 
zkušenosti a silnou synergii stabilních 
a prověřených technologických firem. 
Pomáháme společnostem, které mají 
potenciál, a investorům nabízíme in-
vestici do budoucnosti.

Dlouhodobě
Investujeme do dlouhodobě  

rostoucího anticyklického  
ICT odvětví

Synergie
Využíváme nákladové synergie 

portfoliových společností

Cloudy
Pomáháme korporátním a firemním 

zákazníkům s přechodem  
do hybridních a cloudových služeb

Kyber bezpečnost
Vytváříme moderní  

cyber security služby

Unikátní portfolio
Vytváříme unikátní portfolio 

společností a služeb, které podporují 
u zákazníků digitální transformaci

Automatizace
Automatizujeme  

a robotizujeme procesy

 NÁŠ PŘÍSTUP 
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„Můj cíl byl a je docela jednoduchý: vzít to, 
co v Česku dobře umíme, nechat to v českých 
rukou a pomoci firmám uplatnit se na větším 
jevišti.“

— Tomáš Budník

Ve fondu J&T Thein SICAV se zabývá-
me investicemi do rychle rostoucího 
sektoru IT a kybernetické bezpečnos-
ti v regionu CEE. Zaměřujeme se na 
společnosti, které poskytují ICT infra-
strukturu, bezpečnostní technologie 
a podílejí se na digitální transformaci. 
Investujeme primárně do firem s his-
torií, referencemi a  kvalitními týmy. 
Fond je společným podnikem Thein 
a J&T Private Equity a obhospodařuje 
ho společnost Amista.

J&T Thein SICAV a.s.

Český servis a.s.
100%

Spark Tech Net, s.r.o.
100%

C SYSTEMS CZ a.s.
100%

Cybersecurity  
Guard a.s.

100%

EpicCom s.r.o.
100%

Thein Security s.r.o.
100%

Thein Digital s.r.o.
100%

CROSS NETWORK 
INTELLIGENCE s.r.o.

12%

Aitcom s.r.o.
100%

SPV IT&COM s.r.o.
100%

C SYSTEM NET s.r.o.
100%

H-Square  
ICT Solutions s.r.o.

100%

SÍŤ, spol. s.r.o.
100%

SPV SÍŤ, s.r.o.
100%

J&T Thein  
podfond Digital

PROFIL FONDU
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Naše vize
Portfolio společností, jejich produktů a řešení 
budujeme s cílem posouvat dopředu digitální 
ekonomiku a podporovat u zákazníků digitál-
ní transformaci. Proto disponujeme stabilními 
společnostmi z oblasti ICT a kybernetické bez-
pečnosti, ale i  novými rozvojovými projekty, 
jako je poskytování privátních 5G sítí.

Chceme propojit nejmodernější IT techno-
logie s  precizní průmyslovou výrobou v  nej-
různějších oblastech a  změnit potenciál ce-
lého odvětví, a  tím i  Česka jako země, která 
bude vyhlášená a  vyhledávaná díky svým 
špičkovým řešením. Švýcarsko má banky, ho-
dinky a IT huby, Česko špičkový průmysl, tech-
nologii a  IT propojené v  unikátní podobě. 

Naše mise
Naší misí je pomáhat českým firmám k prosperi-
tě a růstu prostřednictvím našich průmyslových 
výrobků, IT technologií a schopnosti neustále 
inovovat a hledat potenciál v dalších oblastech. 

Naše strategie
Do svého portfolia vybíráme firmy, které souz-
ní s našimi hodnotami, vizí a posláním posouvat 
digitální ekonomiku kupředu. Ve společnostech 
získáme většinový podíl a následně do nich do-
sazujeme vlastní experty a manažery tak, aby-
chom maximálně rozvinuli jejich potenciál. Ke 
každé spolupráci přistupujeme jednotlivě a fir-
my zapojujeme tak, abychom našim klientům 
zajistili co nejvyšší hodnotu. Odpovídáme tedy 
za vyhledávání akvizičních cílů, řízení portfoli-
ových společností i za exekuci strategie.

Statutární orgán představenstva

AMISTA investiční společnost, a.s.
IČ: 274 37 558
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600
amista@amista.cz
 +420 226 233 110

Členové dozorčí rady

Ing. TOMÁŠ BUDNÍK
datum narození 6. října 1969
Tovární 1013, 252 43 Průhonice

 
JUDr. MARTINA ASCHERL
datum narození 21. dubna 1983
U Pole 857, 250 92 Šestajovice

„V Česku je spousta šikovných lidí 
s know-how na světové úrovni. Aby 
uspěli, je jim někdy potřeba dodat 
impuls a kapitál.“

— Tomáš Budník

PROFIL FONDU
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Praha

Brno

Mladá Boleslav

Pardubice

Ostrava

Plzeň

Zlín

Olomouc

Děčín

Thein Security
Thein Security je ve skupině 
nová značka, která zastřeší akti-
vity v  oblasti kyberbezpečnos-
ti. Součástí této značky jsou akvírované firmy z portfolia: 
H-Square ICT Solutions s.r.o., Epicom s.r.o., Cybersecurity 
Guard a.s., Net Pointers. Thein Security vznikla sloučením 
těchto značek s  cílem vytvořit špičkovou bezpečnostní 
organizaci, která pokryje oblast v celé šíři. Pod tuto znač-
ku tak budou spadat veškeré služby spojené s ochranou 
firem v  kyberprostoru. Díky nové službě SOC (Security 
Operations Center) značka nabízí i produkty „as a service“.

C System CZ a.s.
C System CZ se zabývá prode-
jem a servisem výpočetní techni-
ky a dodávkou IT služeb, včetně 
cloudových řešení. Obsluhuje firmy, zdravotnická zařízení 
nebo státní instituce. Do škol například dodává počítače, 
servery, datová úložiště, síťové prvky, software, ale i kom-
plexní IT řešení.

C System Net s.r.o
C System Net se zabývá tvorbou síťové infrastruktury a kro-
mě projektování elektronických zařízení, zpracování dat či 
správy sítí poskytuje software a poradenství v oblasti infor-
mačních technologií, hostingové a související činnosti.

Spark Tech Net s.r.o.
SparkTechNet vyvíjí software dle specifikace zákazníka se 
zaměřením na enterprise segment. Díky svým mnohaletým 
zkušenostem a se soustředí zejména na řešení pro korpo-
rátní zákazníky.

Český servis a.s.
Český servis se zaměřuje 
na hardwarovou podporu 
a servis zařízení pro uživa-
tele, výrobce i distributory. Disponuje servisní sítí po celé 
České republice a poskytuje autorizovaný servis pro řadu 
světových značek. Ročně opraví statisíce zařízení.

Síť, spol. s.r.o.
Síť je předním českým dodavatelem ICT 
infrastruktury, včetně cloudových slu-
žeb a enterprise architektury. Zaměřuje se na bezpečnost 
dat a uživatelsky jednoduchá řešení. Má k dispozici rozsáh-
lý tým specialistů schopných navrhnout a na klíč dodat ta 
nejsložitější IT řešení současnosti. Disponuje řadou technic-
kých certifikací nejvyšší dosažitelné úrovně. 

Aitcom s.r.o.
Aitcom poskytuje kompletní 
služby v oblasti IT infrastruk-
tury a koncových zařízení. Svým zákazníkům nabízí ucelený 
koncept od auditu a poradenství přes nasazení řešení a re-
alizaci opatření až po údržbu a servis. Společnost se na čes-
kém trhu etablovala jako dodavatel pokročilých IT služeb 
pro významné společnosti.

CROSS NETWORK INTELLIGENCE s.r.o.
Cross Network Intelli gence je 
poskytovatelem sofistikované 
platformy pro network inven-
tory a OSS optimalizaci. Velkým mobilním operátorům po-
máhá stavět jejich telekomunikační sítě a dohlížet na ně.

 NAŠE ZNAČKY  
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Naši klienti
Každý rok získáváme několik nových klientů a s těmi stávajícími udržujeme velmi dobré vztahy. 

Díky tomu se báze našich spokojených klientů stále rozrůstá. Toto jsou někteří z nich.
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Proofpoint
Společnost Thein Security začala pou-
žívat technologie značky Proofpoint, 
mimo jiné platformu pro simulaci 
phishingových útoků

Superpočítač
Společnost Síť v rámci zakázky v hod-
notě 30 milionů korun zdokonalila su-
perpočítač Výzkumného centra infor-
matiky při Fakultě elektrotechnické 
ČVUT. Ten se už přes dva roky využívá 
k výzkumu umělé inteligence, zpraco-
vání velkých dat a řešení úloh z oblasti 
počítačového vidění, výpočetní roboti-
ky, počítačové grafiky, strojového učení 
a paralelních výpočtů.

5
Firmy ve fondu dodávají své služ-
by zákazníkům v  pěti evropských ze-
mích: v České republice, na Slovensku, 
v Srbsku, Maďarsku a Bulharsku.

853 + 345
Nové kanceláře Thein Digital mají plo-
chu 853 m2 a k tomu 345 m2 venkovního 
prostoru na terase. Ve srovnání s naším 
předchozím sídlem s 272 m2 nám nová 
budova a výrazně větší plocha mimo jiné 
umožnily vytvořit oddělený prostor pro 
skupinu Security Operations Center. Ten 
má důležité prvky bezpečnosti, nezávis-
lé konektivity a napájení, jako samostat-
ný elektrický obvod, uzavřenou zónu se 
vstupem pouze na čip apod.

Thein Talent
Spustili jsme referral program, ve kte-
rém mohou spolupracovníci za doporu-
čení nového kolegy, který se ve skupině 
etabluje a úspěšně absolvuje zkušební 
dobu, získat odměnu až 40 000 Kč.

> 1000
Vyhráli jsme víc než 1000 výběrových 
řízení.

AI pomáhá HR
Talentovaní, zkušení a  spolehliví za-
městnanci jsou základem úspěchu pro 
jakoukoli firmu. Jako technologický lídr 
netradičně v  této oblasti využíváme 
umělou inteligenci, která dokáže efek-
tivně vyhledávat vhodné pozice a celý 
proces automatizovat. Přesvědčte se 
sami na: kariera.thein.eu

+ 7
naše nové akvizice

20  570
Počet spolupracovníků Thein Digital 
vzrostl z  20 na 570, tedy o  2750 
procent.

Ženy 177, Muži 393
Z toho je 55 kolegů 

hendikepovaných (ZTP).

2021
Rok, kdy jsme představili značku Thein Security a uvedli na trh unikátní kyber-
netickou službu Security Operations Center. Jak jsme se za těch dvanáct mě-
síců proměnili a co se nám povedlo?

Nejkomplexnější zakázka Thein Digital 
pro významného dodavatele telco služeb: 

dodávka hybridní DDoS ochrany  
od společnosti Arbor pro  

4 země  
výběrové řízení trvalo  

6 měsíců

implementace  
zabere  

2 roky
servisní podpora minimálně na  

5 let

100 
000 
000

Největší zakázka spo-
lečnosti Síť měla hod-
notu 100 milionů Kč.

NÁŠ ROK 2021 V ČÍSLECH A FAKTECH
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Chceme být mezi pěti 
hlavními IT hráči v Česku

6 |  ROZHOVOR
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Investiční IT fond J&T Thein díky akvizicím 
dorůstá do velikosti, kdy začíná šlapat na paty 
největším tuzemským hráčům v oboru. Posilovat 
hodlá i nadále. Potenciál vidí například 
na vznikajícím trhu privátních 5G sítí, kde se 
už v nejbližších letech může hrát o miliardy 

korun. „Myslím, že v Česku patříme k fi rmám, které jsou 
v tomto nejdále,“ říká k zavádění 5G sítí do průmyslových 
podniků spoluzakladatel fondu Tomáš Budník.

Ondřej SOUČEK »

 Poslední akvizice 
společností kolem 
C System CZ potvrzuje, že 
na českém trhu vzniká další 
velký IT hráč. Vyjednáváte 
už o dalších přírůstcích 
do budované IT skupiny?
Ano, zkoumáme další příle-
žitosti. Poslední transakce 
trvala více než rok, protože 
šlo o dosud největší a nejkom-
plexnější fi rmu, kterou jsme 
koupili. Tím chci říci, že když 
má skupina skutečně zájem 
nakupovat, musí počítat s ně-
jakým časovým plánem. 

 Jinými slovy už máte 
další transakce rozjednané?
Určitě. V tuto chvíli máme 
v hledáčku minimálně dvě 
další fi rmy. Jedna je opět z ob-
lasti IT infrastruktury, což jsou 
například cloudové služby, 
a druhá z oblasti kyberbez-
pečnosti. Určitě chceme růst 
dál. Zároveň to však nemusí 
být vždy růst jen akviziční, 
lze se vyvíjet i organicky. Nyní 
například budujeme vlastní 
bezpečnostní dohledové cent-
rum, což je oblast, které jsme 
se dosud nevěnovali. Měli 
bychom jej spustit na podzim. 

 O co jde?
Je to outsourcing dohledu 
bezpečnostních kybernetic-
kých technologií pro velké 
fi rmy. Když jste IT pracovník 
například v nemocnici, tak 
máte pod sebou často i kyber-
bezpečnost sítě, ale dost těžko 
k tomu budete mít vlastní spe-
cialisty, kteří se o tu ochranu 
starají a neustále bezpečnost 
kontrolují. Naše bezpeč-
nostní dohledové centrum 
automatizuje tyto kontroly 
ve velkém měřítku, takže do-
káže monitorovat bezpečnost 
kamerových nebo například 
vstupních systémů v několika 
nemocnicích najednou.

 Kam chcete dál 
směřovat? Budou to nadále 
jen oblasti kyberbezpečnosti 
a infrastruktury?

Ano, tyto dva pilíře jsme si 
vytyčili už na začátku a trou-
fám si říci, že se této strategie 
budeme držet dlouhodobě. 

 Proč zrovna tyto dvě 
oblasti?
O kybernetických hrozbách se 
dnes v médiích dočteme skoro 
každý den. Nebezpečí navíc 
potvrzují i skutečná data. 
Z nich například vyplývá, že 
phishingové útoky rostou 
meziročně o sto procent. 
Phishingový útok znamená, 
že se hacker v digitálním světě 
vydává za nějakou instituci, 
například banku, a od oběti si 
vyžádá informace o jejích ban-
kovních účtech a podobně. 

Kyberbezpečnost je navíc 
o to lákavější, že ji málokterá 
IT fi rma dokáže dělat, re-
spektive dělat skutečně účin-
ně. To samozřejmě znamená, 
že je zde vyšší marže. 

 Pak je tu oblast oné IT 
infrastruktury...
Tady je marže nižší, pro-
tože konkurenčních fi rem 
je hodně. Zároveň je ale 
tento trh mnohonásobně 
větší. Počítáme s tím, že i my 
budeme většinu tržeb dělat 
z infrastruktury. Nicméně je 
ale třeba dodat, že tomuto 
sektoru pomáhají i poslední 
trendy v chování fi rem, takže 
marže pomalu rostou.

 Můžete být 
konkrétnější?
Dříve si fi rmy objednávaly 
jen dodávky hardwaru, 
třeba datové úložiště, a tím 
to končilo. Nově si čím dál víc 
nakupují službu a spolehlivý 
provoz těchto zařízení. Dává 
jim to možnost větší fl exibili-
ty. Pro názornost – začínající 
e-shop může mít pár vlastních 
fyzických serverů, které mu 
mohou stačit, ale až poroste, 
musí se rozhodnout, zda si 
dál pořizovat vlastní, zabírat 
s nimi fyzický prostor a věřit, 
že zvýšená poptávka je trvalá. 
Druhá možnost je, že si 

Na skleničku  
s Thein Digital

Tak zní název seriálu setkání s našimi klienty a do-
davateli, který jsme odstartovali v říjnu 2021 a ve 
kterém budeme dál pokračovat. Na začátku první-
ho setkání Tomáš Budník představil značku Thein 
Digital, její plány a budoucnost kompletní digita-
lizace. Hlavními odbornými tématy, jimiž účastní-
ky provedl Martin Půlpán, byly kyberbezpečnost 
a nová služba Security Operations Center. David 
Spies pak pohovořil o přípravách a realizacích 5G 
privátních sítí a jejich zabezpečení. Setkali jsme se 
ve Spojce Karlín, prostoru jako stvořeném pro ob-
chodní diskuse, a navíc se skvělým cateringem. 

Do nového roku  
v novém sídle

Kdo chce růst, potřebuje prostor. Koncem roku 
jsme se proto přestěhovali. A  i když stále zůstá-
váme věrni Pankráci, je to z měna, ze které máme 
opravdu radost. V  moderní kancelářské budově 
v  Pikrtově ulici má Thein Digital čerstvě zrekon-
struované prostory v  horním patře s  obrovskou 
terasou. Voní novotou, jsou vzdušné a věříme, že 
jejich dobrá atmosféra se promítne i do naší práce. 
Takhle jsme své nové sídlo v prosinci otevírali.

NÁŠ ROK 2021 V ČÍSLECH A FAKTECH

https://www.thein.eu/media/filer_public/48/50/4850fd43-39d6-4c05-b056-6d7c30fb3399/theindigitalsmall.mp4
https://youtu.be/iSHzVy-fuYQ
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Vsadili jsme na správný trend

Rok 2021 byl pro skupinu Thein obdobím velkých sko-
ků, růstu i expanze do nových oblastí trhu. S naším šé-
fem Tomášem Budníkem jsme mluvili o tom, jak z byz-
nysového pohledu loňský rok vidí a hodnotí, co nám 
přineslo spuštění služby Security Operations Center 
nebo s jakými výhledy jsme vstoupili do roku 2022.

Ve skupině Thein často mluvíme o digitální trans-
formaci a našem poslání posouvat digitální eko-
nomiku kupředu. V jaké fázi této transformace se 
teď v České republice nacházíme a co nás v téhle 
oblasti v nejbližší době čeká?
Na téma digitální transformace a její úrovně v České 
republice vychází celá řada studií poradenských spo-
lečností, existují dokonce on-line testy, kde si zájemci 
mohou zjistit úroveň digitalizace v jejich konkrétním 
případě. V posledních dvou letech (i díky pandemii 
a uzavírkám ekonomik) tento proces zrychlil v někte-
rých odvětvích, jako v retailu, bankovnictví a částeč-
ně ve státní správě, ale na úroveň digitálně vyspělých 
států se budeme ještě několik let dostávat. Jsem 
přesvědčen, že aktivity skupiny Thein přispívají nejen 
k osvětě tohoto tématu, ale reálně se podílejí na vývo-
ji, zejména v oblasti cloudových technologií a privát-
ních 5G sítí.

Co tento vývoj bude znamenat pro firmy ve fondu 
J&T Thein SICAV?
My sami musíme jít příkladem a digitalizovat konkrétní 
firemní procesy a agendy. Jsou to typicky podnikové 
systémy, jako ERP, CRM, workflow a dokument man-
agement, a jejich migrace do cloudu. Další oblastí je 
využívání elektronických podpisů jak interně, tak vůči 

zákazníkům, formy komunikace a  využívání nových 
prodejních i komunikačních kanálů. Tyto aktivity umož-
ní zlepšit nejen interní nákladovost a synergii mezi fir-
mami, ale věříme, že posunou i zákaznickou zkušenost 
a pozitivně přispějí k hospodářskému výsledku celého 
fondu.

Jedním ze zásadních milníků roku 2021 pro nás 
bylo spuštění služby Security Operations Center. 
Jak tento nový produkt v  naší nabídce ovlivnil 
naši pozici na trhu v oblasti kybernetické bezpeč-
nosti a v čem je unikátní?
Celé odvětví kybernetické bezpečnosti se velmi pře-
kotně vyvíjí. Exponenciálně roste počet útoků i typů 
hrozeb, na které musí firmy reagovat, a  to nejlépe 
v  reálném čase. Ruku v  ruce s narůstajícím počtem 
hrozeb vzniká spousta technologií a startupů, které 
se snaží tyto hroby eliminovat a mitigovat. Firmy pak 
mají ve svém portfoliu desítky až stovky nástrojů a ře-
šení, které musí neustále monitorovat, aktualizovat, 
vyhodnocovat a stanovovat jim bezpečnostní politi-
ky. V ideálním případě je pak i podrobovat zátěžovým 
a penetračním testům. Na to vše je potřeba hodně 
bezpečnostních expertů, kteří jsou v dnešní době vel-
mi nedostatkoví. Proto vzniká velká příležitost nabízet 
bezpečnostní technologie jako službu, včetně dohledu 
24/7 a asistence při reakci na útok. Vybrali jsme plat-
formu, která umožňuje u zákazníků velmi rychlé nasa-
zení v prostředí Microsoft, je přirozeně v cloudu, takže 
se dá rychle rozšiřovat, aktualizovat o známé vektory 
útoků a  podporuje AI tak, aby byl bezpečnostní ana-
lytik schopen rychle identifikovat útok a nasadit spo-
lečně se zákazníkem přiměřenou a  účinnou reakci. 

Takových konceptů je v Evropě velmi málo a řadíme se 
mezi top 5 hráčů v EU, kteří tuto technologii a přístup 
již nasadili.

Co bylo pro vás osobně největším byznysovým 
úspěchem roku 2021?
Celý trh se potýkal s problémy v dodávkách technolo-
gií, kolabovaly logistické řetězce, byl a je nedostatek 
chipů a podobně. Jsem rád, že jsme byli schopni našim 
zákazníkům ve většině případů vše potřebné dodat, 
případně jim nabídnout smysluplnou alternativu. Navíc 
se ukázalo, že náš směr nabízet IT technologie jako 
službu, ať už jde o DaaS nebo IaaS má smysl. Zákazník 
potřebuje používat koncová zařízení nebo servery 
a může si je koupit, včetně instalace, servisu na místě 
i finanční služby, na pět let a nemusí řešit ani konkrétní 
značky a technologie ani nedostatek lidí. Potvrzuje to 
trend, na který jsme vsadili.

S jakými výhledy a plány vykročil fond J&T Thein 
SICAV do roku 2022?
Velmi rádi bychom vstoupili na Slovensko a začali nabí-
zet zejména bezpečnostní technologie a SOC a služby 
infrastruktury pro velké zákazníky. Samozřejmě bude-
me pokračovat v budování kvalitního prodejního týmu, 
který bude schopen konzultovat i ty nejsložitější poža-
davky zákazníků a pomáhat jim v realizaci přechodu 
do hybridních cloudů, ve využívání edge computingu, 
v budování obrovských datových úložišť a podobně. 
Velkou budoucnost vidíme i ve využívání už zmíněných 
privátních 5G sítí, kde bychom letos měli realizovat ně-
kolik prvních pilotních a ověřovacích projektů a tím dát 
základ pro další rozvoj a expanzi i v této oblasti.

NÁŠ ROK 2021 V ČÍSLECH A FAKTECH
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Kompletní Výroční zprávu J&T Thein SICAV podfond Digital 2021 si můžete stáhnout zde.

Aktiva 833 630 tis. Kč

Akcie 
698 125 655 ks

Zhodnocení 9,74% p. a.
Fond J&T Thein SICAV a.s., podfond Digital, vykázal v rozvaze ke 
dni ocenění aktiva v celkové výši 833 630 tis. Kč. Ta jsou tvořena 
především majetkovými účastmi s rozhodujícím vlivem (kdy fond 
vlastní přímo či nepřímo více než 50 % hlasovacích práv nebo je 
schopen vykonávat nad společností kontrolu jiným způsobem) 
v hodnotě 661 796 tis. Kč, akciemi ostatních majetkových účas-
tí v hodnotě 6 301 tis. Kč, drženými cennými papíry o hodnotě 
98 406 tis. Kč a vklady na bankovních účtech ve výši 67 127 tis. Kč. 
Pořizovací cena majetkových účastí s rozhodujícím vlivem dosáhla 
531 960 tis. Kč.

Fond J&T Thein SICAV a.s. dosáhl ve fiskálním roce 2021 ztráty ve 
výši 9 983 tis. Kč, kdy 9 812 tis. Kč dosáhly správní náklady fondu 
na obhospodařování, administraci, depozitáře, znalecké posudky, 
právní poradenství, audit, odborného poradce a úpis akcií, 101 tis. 
Kč dosáhly náklady na bankovní poplatky a 69 tis. Kč byl čistý úro-
kový náklad fondu.

Fond J&T Thein SICAV a.s., podfond Digital, vydal celkem 
698 125 655 ks kusových investičních akcií třídy AA na jméno v zak-
nihované podobě, na které připadá fondový kapitál podfondu ve 
výši 766 155 386 Kč. Hodnota jedné investiční akcie třídy AA činí 
k 31. 12. 2021 celkem 1,0974 Kč. Celkové zhodnocení vloženého ka-
pitálu vlastníků investičních akcií třídy AA fondu J&T Thein SICAV a.s., 
podfondu Digital, dosáhlo v uplynulém fiskálním roce 9,74 % p. a.

ROZVAHA k 31. 12. 2021

tis. Kč Poznámka 31. 12. 2021

AKTIVA Brutto Korekce Netto

3 Pohledávky za bankami 
a družstevními záložnami

4 67 127 0 67 127

      3a  splatné na požádání 67 127 0 67 127

4 Pohledávky za nebankovními 
subjekty

5 0 0 0

       b) ostatní pohledávky 0 0 0

5 Dluhové cenné papíry 6 98 406 0 98 406

98 406 0 98 406

6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 7 6 301 0 6 301

v tom:  a) Akcie 6 301 0 6 301

8 Účasti s rozhodujícím vlivem 8 661 796 0 661 796

Aktiva 
celkem

833 630 0 833 630

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY od 13. 10. 2020 do 31. 12. 2021

tis. 
Kč

Poznámka 13. 10. 2020 
až 31. 12. 2021

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 15 -69

z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů -198

  b) výnosy z úroků z ostatních aktiv 129

5 Náklady na poplatky a provize 16 -101

6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 17 -1

6d   ostatní -1

9 Správní náklady 18 -9 812

9b   ostatní správní náklady -9 812

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před 
zdaněním

-9 983

23 Daň z příjmů 19 0

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -9 983

*** Výsledek hospodaření před zdaněním -9 983

SEZNAM SPOLEČNOSTÍ  
vlastněných fondem J&T Thein SICAV a.s., podfondem Digital k 31. 12. 2021

Název společnosti IČO Sídlo 

Aitcom s.r.o  274 70 598 Luční 1866, 530 03, Pardubice 

SÍŤ, spol. s r.o. 607 79 420 Pražákova 702/12, 709 00, Ostrava 

SPV IT&COM s.r.o., 096 57 100 Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4 

SPV SÍŤ, s.r.o. 097 20 863 Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4 

Thein Security s.r.o. 274 15 546 Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4 

H-Square ICT Solutions s.r.o. 041 14 574 Husova 241/7, 110 00, Praha 1 

EpicCom s.r.o. 087 32 094 Blažkova 186, 104 00, Praha 10 

Cybersecurity Guard a.s. 108 36 551 Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 

Thein Digital s.r.o. 098 91 196 Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4 

Český servis a.s. 278 18 331 Řipská 347/6, 627 00, Brno 

C SYSTEM CZ a.s. 276 75 645 Otakara Ševčíka 840/10, 636 00, Brno 

C SYSTEM NET s.r.o. 262 53 623 Nádražní 1259/4, 664 34, Kuřim 

Spark Tech Net, s.r.o. 242 34 745 Pražská 209, 252 64, Velké Přílepy 

CROSS NETWORK 
INTELLIGENCE s.r.o 

019 19 211 Dlouhá 705/16, 110 00, Praha 1 

https://www.amista.cz/download.php?id=1249


„Vydali jsme se cestou, na které chceme 
klasický model IT, založený na nákupu a prodeji, 
transformovat v poskytování služeb.

— Tomáš Budník


