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CO DĚLÁME

Vývoj mobilních aplikací

Vývoj webových aplikací

UX a UI Design

Podpora a servis

Outsourcing IT specialistů

Consulting



EMAN V ČÍSLECH

2010
vstup na trh

224,3
obrat v roce 2021
(= meziroční růst 28 %)

mil. Kč

150+
členů týmu

22,8
EBITDA

mil. Kč

5x
pobočky
ČR 1x USA 31. 8. 2020

vstup na BCCP



ROZVÍJÍME NAŠE DLOUHOLETÁ 
PARTNERSTVÍ

eman.cz/nase-prace



PESTRÉ PORTFOLIO 
KLIENTŮ

eman.cz/reference



SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH 
UDÁLOSTÍ V ROCE 2021

Navzdory pandemii COVID-19 jsme splnili obchodní 

plán a drželi růstový kurz. Díky kvalitním výsledkům 

naší práce, partnerskému přístupu k zákazníkům a 

skvělým referencím se nám také podařilo rozšířit 

počet aktivit u stávajících klientů.

Počet aktivit se nám podařilo zvýšit 

také v zahraničí.



SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH 
UDÁLOSTÍ V ROCE 2021

Vedle zakázkového vývoje softwaru se nám dařilo také v aktivitách 

souvisejících s diverzifikací našeho portfolia – začali jsme budovat 

technologický holding.

Založili jsme investiční fond eMan Innovations a pronikli do oblasti 

blockchainu a webu 3.0, mj. při vývoji NFT hry Alteration.

Na konci roku 2021 nastoupil Michal Košek na pozici CEO.



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2021

224,3
Výnosy:

(28% meziroční růst)

7,6
Zisk před zdaněním:

22,8
EBITDA:

(EBITDA plán překonán o 2,8 mil. Kč)

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč



VÝHLED HOSPODAŘENÍ 
PRO ROK 2022

260
Výnosy:

27
EBITDA:

10,4 %
EBITDA marže:

mil. Kč

mil. Kč



PLÁN NA ROK 2022

Chceme navázat na úspěchy, kterých jsme v roce 2021 dosáhli. Plánujeme pokračovat

v diverzifikaci aktivit u našich zákazníků a navazovat spolupráce s novými – jak

v tuzemsku, tak zahraničí, převážně ve Spojených státech amerických a Německu.

Rozvíjet budeme také náš technologický holding. Čeká nás realizace prvních projektů 

pod hlavičkou investičního fondu eMan Innovations, spuštění dalších aktivit v oblasti NFT 

a blockchainu a plánujeme také vstup na pole produktů s obsahem kanabinoidů pod 

značkou Zenplanto.

Rozvoj nás čeká také uvnitř společnosti. Chceme významně posílit tým a budovat další 

technologické i oborové kompetence.
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