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multimediální příslušenství a komponenty.
Další významnou oblastí naší činnosti je 

realizace jakkoliv obsáhlé strukturované 
kabeláže od jejího projektování, 
vybudování až po vystavení testovacího 
a předávacího certifikátu. 

Mezi naše přednosti patří velmi kvalitní 
kolektiv vysoce odborných a samostatně 
mobilních techniků, osobní přístup 
ke každému zákazníkovi, dostupnost 
služeb i mimo pracovní dobu 7 dnů 
v týdnu a 24 hodin denně, velmi příznivé 
ceny servisních služeb a v neposlední 
řadě obrovské dlouholeté zkušenosti při 
řešení nejrůznějších potíží v IT odvětví. 
Pro naše zákazníky je velkou výhodou 
naše stabilita, široké technické zázemí 
a vhodné prostory pro podnikání, 
kterým vysoce předčíme tzv. „garážové“ 
a „jednochlapové“ firmičky. Obrat naší 
firmy činí ročně několik desítek milionů Kč.

Jakkoli máme za sebou již dvacet let 
úspěšného působení, stále neúnavně 
pracujeme na vytváření dobrého jména 
společnosti. Dáváme do práce to 
nejlepší ze sebe a průběžně doplňujeme 
své vzdělání. Ze své praxe už víme co 
potřebujete a tak vlastně vám děkujeme 
za svůj profesní i osobnostní růst.

Společnost Amedeo s.r.o. vznikla v únoru 
2004 transformací podnikatelských 
aktivit jejího jednatele, avšak počátky 
podnikatelské činnosti v oboru 
informačních technologií lze nalézt již 
od 21. listopadu 1990. Hlavní činností 
dle živnostenského listu byla tvorba 
programů a poskytování software. 
Prvním kapitálem firmy byl počítač 
ATARI PC-3 dovezený z Německa 
a první zakázkou bylo programování 
jednoduchého účetnictví a skladového 
hospodářství. Aplikace pro FoxPro byla 
dokončena v polovině roku 1991.

Klíčovou údálostí v historii firmy bylo 
v roce 1993 navázání velmi úspěšné 
spolupráce se spotřebním družstvem 
Jednota v Hodoníně při implementaci 
zakázkového a skladového systému DS-
Auftrag firmy Datec Zlín. Tato spolupráce 
se dále rozrostla o kompletní instalaci 
a servis šesti pokladních systémů na bázi 
EAN kódů.

V roce 2000 byl přijat první zaměstnanec 
firmy, která poté rozšířila svoji činnost 
i na prodej a servis registračních pokladen 
značky SHARP a servis etiketovacích
kleští. Od počátku roku 2002 se pracovní 
kolektiv rozrostl o další technické 
a servisní pracovníky, abychom byli 
schopni poskytovat skutečně kvalitní 
a expresní servis výpočetní techniky.
V dubnu roku 2002 se podařilo naší firmě 
získat zakázku na úplný outsourcing 
IT služeb od našeho největšího 
partnera, Jednoty, spotřebního družstva 
v Hodoníně. 

AMEDEO s.r.o. editorial

Tato zakázka znamenala kompletní 
péči o výpočetní techniku a pokladny 
v majetku společnosti zařazené na 37. 
místě TOP50 žebříčku obchodních firem 
v České republice s celkovým obratem 
téměř 1 miliarda korun! 

Od roku 2005 jsme se specializovali 
mimo jiné na dodávky a servis fiskálních 
registračních pokladen s cílem vybudovat 
největší regionální Ministerstvem financí 
ČR autorizované poradenské, prodejní 
a servisní středisko registračních pokladen 
a od poloviny roku 2005 je autorizované 
servisní středisko Amedeo s.r.o. č. A0124 
oprávněno servisovat pokladny:

 Quorion, Optima, Consulta, EURO, 
Epson tiskárny, Star tiskárny, STAR 
pokladny, Novum, Sharp, Sinclair, FASY, 
Casio a Sencor!

V roce 2005 se firma přestěhovala 
do vlastní zakoupené budovy s velkým 
a dostupným parkovištěm. Budovu a okolí 
postupně přetváříme k obrazu svému.
V roce 2010 jsme se začlenili do sdružení 
pobočkové sítě MIRONET, která je 
jednou z nejrychleji rostoucích prodejců 
výpočetní techniky v rámci celé ČR s 
obratem více než 1 mld. Kč a se stovkou 
odborných zaměstnanců.
Kromě registračních pokladen se 

dále specializujeme na prodej a servis 
výpočetní techniky v celém jejím rozsahu, 
ať už se jedná o počítačové sestavy 
Amedeo nebo počítače a notebooky 
předních světových výrobců (Acer, HP, 
Dell, Fujitsu-Siemens, Lenovo, Asus 
a dalších). V naší maloobchodní prodejně 
nebo na e-shopu lze dále nakoupit 
veškerou výpočetní techniku jako
jsou monitory, LCD, tiskárny, skenery, 

každý občan státu s rozvinutou ekonomikou si 
bude moci kdekoliv a kdykoliv zatelefonovat ze 
svého kapesního telefonu, že bude moci kdekoliv 
pracovat na svém přenosném počítači a že digitální 
fotoaparát bude stejně běžný jako zubní pasta nebo 
kartáček. Že se do automobilů překotným tempem 
rozšíří satelitní navigace, že se počítače budou 
domlouvat bez drátů a že se téměř už neobejdeme 
bez milovaného i proklínaného internetu -  to byla 
donedávna představa z filmů science-fiction. Kdysi 
dávno mne velmi zaujal film „SÍŤ“ s půvabnou 
Sandrou Bullock v hlavní roli, jíž byla elektronicky 
změněna identita, byla ohrožena její svoboda 
a dokonce i život a to jen  proto, že odhalila škodlivý 
počítačový kód, který měl ovládnout celý svět. 
Tenkrát jsem tomu nemohl uvěřit a takové možnosti 
vzájemného propojení počítačů ve mně vzbuzovaly 
pochybnosti.

Ve věčnosti lidstva uplynulo malé zrnko času a já 
už nepochybuji o síle internetu a počítačů, protože 
my teď žijeme přímo takový film! Počítače ovládají 
téměř vše, od jaderných elektráren až po váš televizor 
či ledničku. V Japonsku roboti hrají fotbal, sčítáme 
se na internetu, peníze platíme mobilními telefony, 
úřady vědí o všech všechno. Po „SÍTI“ kolují tisíce 
virů a škodlivých kódů se snahou ovládnout Váš 
počítač, ukrást Vaše data a v konečném důsledku 
i Vaše peníze. S rostoucím počtem mobilních 

zařízení roste i počet virů a nákaz pro mobilní 
přístroje. Na internetu, mobilech a počítačích jsme 
stále závislejší, začínají vládnout světu a omezují 
naši svobodu.

O ohni platí, že je dobrý sluha, ale zlý pán. 
A také platí základní pravidlo mechaniky, tj. co se 
může pokazit, to se pokazí. Totéž novodobě platí 
o počítačích a internetu. Pokud technika funguje, 
dělá nám život snazším a jednodušším, ale pokud 
si postaví hlavu, je zle. Stejně jako dnešní auta už 
neopraví běžný automechanik, tak ani stále složitější 
informační a komunikační technologie nezvládne 
běžný uživatel samotný. Potřebuje specialisty se 
znalostmi, zkušenostmi a odborností. 

A právě takoví specialisté pracují v naší firmě 
a starají se už více než dvacet let o to, aby se 
informační a komunikační technika ve Vaší 
firmě, kanceláři, obchodě nebo domácnosti nestala 
stávkujícím nepřítelem. Jsou připraveni pracovat pro 
Vás, abyste vytěžili prostřednictvím informačních 
technologií maximální užitek, abyste se mohli 
bez obav z počítačů věnovat své práci, své rodině 
a prožít svůj život spokojeně a bez podobných obtíží 
jako Sandra Bullock ve svém filmu.

Přeji Vám pouze to nejlepší. 
Ing. Bohumil Bořecký

jednatel

Vážení zákazníci, milí přátelé,

dostáváte do ruky tištěný firemní profil společnosti 
Amedeo, jehož úkolem je představit naši společnost, 
produkty a služby, které mohou být přínosné 
a užitečné třeba i Vaší společnosti, živnosti, 
obchodu, restauraci, kanceláři a dokonce i Vaší 
rodině a domácnosti.
Editorial má být stručný a výstižný, ale popsat 

na několika drobných řádcích více než dvacet 
let působení na trhu v oblasti informačních 
a komunikačních technologií, je úkol nadlidský 
a téměř nemožný. S přihlédnutím k bouřlivě, 
stále rychleji se vyvíjející technice informační 
a komunikační je tento úkol již předem prohraný. 
Vždyť kdo by si před pár lety pomyslel, že téměř 

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI

S námi jste ve světě výhod:
» nabízíme jistotu a stabilitu s více než 20 lety zkušeností
» důvěryhodné zázemí kamenné prodejny
» kvalifikovaný zásah při havárii, který Vám pomůže z nesnází
» kompletní outsourcing IT
» zvýhodněné partnerství 



řešíme to za Vás

PRO FIRMY A ŽIVNOSTNÍKY

Navrhneme nejlepší řešení

Šetříme Váš čas, nervy i peníze

Pomáháme Vám zdolávat vyšší cíle

zabýváme se prodejem počítačů, notebooků, monitorů, záložních zdrojů, tiskáren

a kompletního sortimentu informačních a komunikačních technologií

vyrábíme vlastní počítačové sestavy Amedeo

dodáváme veškerý spotřební materiál pro výpočetní techniku, tonery, cartridge, čistící prostředky, papíry

umíme odvirovat a ochránit počítač proti virům, malwaru a ostatním nákazám

provádíme pravidelné preventivní prohlídky, čištění a profylaxi výpočetní techniky 

zajišťujeme cenově příznivý, vždy dostupný záruční i pozáruční servis výpočetní techniky

poradíme Vám, jak nejvýhodněji rozšířit či repasovat počítač 

navrhneme, vybudujeme a otestujeme strukturovanou kabeláž nebo bezdrátovou síť

s příslušným certifikátem

umíme navrhnout a stanovit koncepci vybudování nebo rozvoje informační a komunikační infrastruktury

jsme specialisté na zálohování a obnovu dat

vybudujeme Vám kamerový systém nebo zabezpečení objektů

v sortimentu máme mobilní telefony, GPS, foto a video techniku

veškeré zboží lze u nás pořídit také prostřednictvím splátkového prodeje

Zajišťujeme bezstarostné připojení

Udržujeme Vaši firmu v chodu

Chráníme Vaše data

AMEDEO - PRODEJ A SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY A REGISTRAČNÍCH POKLADEN

SPOLEHLIVÁ POČÍTAČOVÁ ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOST I PODNIKÁNÍ



www.amedeo.cz prodej a servis výpočetní techniky

Výpočetní technika & příslušenství

Individuální přístup ke klientům

Znalosti a vysoká odbornost

Nasloucháme a řešíme to podstatné

Dostupná technická podpora

Expresní autorizovaný servis

Jsme partnerem nejrychleji rostoucí firmy v oboru - MIRONET, která  má:

» e-shop s nejširší nabídkou počítačů za super ceny
» rozsáhlou síť kamenných prodejen
» největší prodejní centrum notebooků v ČR
» nejrychlejší servis po celé ČR

Děkujeme společnosti

Amedeo s.r.o.
za dosavadní spolupráci při prodeji a podpoře řešení ESET

na českém trhu a potvrzujeme tímto její zařazení do kategorie Silver

na 2. pololetí roku 2008.

Eset software spol. s r.o.

S významnými výrobci z oblasti IT udržujeme a stále zlepšujeme vyšší formy spolupráce a partnerství. 

Tato skutečnost nám umožňuje kvalitnější a rychlejší přístup k nejnovějším technologiím.



registrační pokladny, pokladní systémy, digitální váhy, servis 

PRO PRODEJNY, RESTAURACE, BARY, BUTIKY
A HOTELY
Navrhneme pro Vás to nejlepší řešení

Staráme se, aby Vám neutíkaly zisky

Jsme tady, když nás potřebujete 

dodáváme registrační pokladny, pokladní systémy, PC pokladny, dotykové terminály

jsme specialisté na obchodní a průmyslové váhy, snímače čárových kodů

servisujeme pokladní systémy a registrační pokladny

dodáváme související spotřební materiál pro registrační pokladny, pokladní systémy a digitální váhy

jsme autorizované servisní středisko s širokým technickým zázemím, schválené MF ČR

v regionu zastupujeme servis váh DIBAL a DIGI

disponujeme profesionálním kolektivem techniků

v sortimentu máme také pokladní boxy, počítačky bankovek, tiskárny čárových kódů

kvalifikovaně Vás obeznámíme s obsluhou přístrojů, zaškolíme pro práci s programy a dohlédneme na Váš obchod

naši pracovní dobu určují především Vaše potřeby

PŘISPÍVÁME K LEPŠÍ KVALITĚ SLUŽEB V RESTAURACÍCH A HOTELECH

AMEDEO - SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO VAŠI PRODEJNU



www.amedeo.cz vše pro běžné uživatele PC

PRO ŠKOLY

PRO DOMÁCNOSTI

umíme vybudovat kompletní počítačové učebny

výuka s našimi interaktivními tabulemi je hrou

multimediální videoprojektory jsou dokonalou 

výukovou pomůckou

dodávky a instalace techniky s využitím peněz

z Evropských dotačních fondů

maloobchodní prodejna s vlastním parkovištěm

e-shop (www.amedeo.cz)

servis u zákazníka

komplexní péče o výpočetní techniku a internet

široký sortiment včetně GSM, GPS a foto-video

vybudování domácí sítě (LAN, WLAN) včetně 

zabezpečení a ochrany

odvirování a odstranění škodivých nákaz

nastavení komunikace PC a mobilních zařízení

PC sestavy
notebooky
LCD a T V monitory
tiskárny a multifunkční zařízení
klávesnice a myši
herní ovladače a příslušenství
reproduktory,  sluchátka, mikrofony
PC komponenty ( VGA, HDD, CPU, MB)
síťové prvky (routery, switche,
L AN karty)
multimediální přehrávače
počítačová literatura

software, antiviry, hry
kancelářské a fotopapíry, etikety
datová média (CD, DVD, BR)
paměťové karty, USB f lash disky 
tonery, cartridge, barvící pásky 
GPS navigační technika
mobilní telefony
čistící prostředky
foto a video technika
televize LCD, plazmy
přepěťové ochrany, záložní zdroje
kabely a redukce

AMEDEO - NAUČÍME VÁS, JAK S POČÍTAČEM KAMARÁDIT
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www.amedeo.cz

reference

A-Z PLOTOVÉ CENTRUM spol. s r.o. Rajhrad

JEDNOTA spotřební družstvo v Hodoníně

LERI s.r.o. Praha 

Narex Ždánice spol. s r.o. Ždánice

Pekárna Bachan s.r.o. Blatnice pod sv. Antonínkem

Prima stavebniny s.r.o. Brno

VMD Veselí nad Moravou

FIRMY

ACEprint, s.r.o. Kyjov
A.P.O. CZ, s. r.o. Kyjov
A studio group, spol. s r.o. Kyjov 
AutoCentrum Glos, s.r.o. Hodonín
AZ Plastik, spol. s r.o. Praha
ČSAD Kyjov, a.s. Kyjov
EHOS s.r.o. Prušánky
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
FANTASY ITALIA, s.r.o. Hodonín
FAREN, s.r.o. Uherský Brod
FLAJZAR, s.r.o. Bzenec
Igristoe-trading CZ, s.r.o. Kyjov
Internova -CZ GmbH, s.r.o. Uherský Brod
IPOS-S, a.s. Kyjov
Jihomoravská armaturka, spol. s r.o. Hodonín
KM beta,  a.s. Hodonín
LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s. Čejč 
MACEK a SYN, s.r.o. Ratíškovice
MIRJA, s.r.o. Želetice 
MND, a.s. Hodonín
MORAVAN stavební bytové družstvo Kyjov
Reality GAIA, spol. s r.o. Hodonín
Rolux - -T.T.C., s.r.o. Kostelec
Sedlář, spol. s r.o. Kyjov
SOHAG a.s. Jihlava
SP Servis, s.r.o. Hodonín
STK Kyjov, s.r.o. Kyjov
Teplárna Kyjov, a.s. Kyjov
TEPLO Kyjov, spol. s r.o. Kyjov
TEXTILIA design s.r.o. Kyjov
Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velké Pavlovice
Vinacz, spol. s r.o. Dolní Bojanovice
Vindiš, s.r.o. Vyškov
WELCO, s.r.o. Uherský Brod
3 Weld s.r.o. Ratíškovice

OBCE, INSTITUCE

Centrála cestovního ruchu JMK Brno
Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod
Masarykovo muzeum Hodonín 
Město Hodonín 
Město Ždánice
Obec Svatobořice-Mistřín
Obec Sobůlky
Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín

ŠKOLY

Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou
Gymnázium Hodonín
Mateřská škola Ždánice 
Mateřská škola Šardice 
Základní škola Bukovany
Základní škola Sobůlky
Základní škola Žeravice
Základní a Mateřská škola Svatobořice
Základní škola T.G.Masaryka Šardice
Základní škola Hodonín, U Červených domků
Základní umělecká škola Ždánice

ORDINACE LÉKAŘŮ

RESTAURACE, HOTELY

Bar Herna Angel Kyjov
Café Bar 99 Kyjov 
Cafe restaurant Central Hodonín
Hotel Albor Čejkovice
Jihomoravské lázně Hodonín 
Lázně Leopoldov Smraďavka 
M-Café Kyjov 
Novogame s.r.o. Praha
Pizzeria MAFIOSI Wien 
Restaurace Sportclub Hodonín
Restaurace Na Návsi Buchlovice
Restaurace Kovárna Moravský Písek
Restaurace Metropol Silničná 
Restaurace U Orla Šardice
Steakhouse Vracov
Vinárna U Hroznu Mikulov
Zámecká restaurace Milotice

VÝZNAMNÉ REFERENCE

ROZŠIŘTE ŘADY NAŠICH SPOKOJENÝCH A ÚSPĚŠNÝCH ZÁKAZNÍKŮ!

Praha

Brno
Kyjov



AMEDEO, s.r.o.
Svatoborská 428
697 01 Kyjov (naproti STK)
telefon: +420 518 610 351
fax: +420 518 610 351
GSM: +420 736 62 42 42
e-mail: amedeo@amedeo.cz
www.amedeo.cz

VÝPOČETNÍ TECHNIKA / SÍTĚ
REGISTRAČNÍ POKLADNY / PRODEJ / SERVIS
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