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Informace o společnosti



Úvod

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám předložil výroční zprávu společnosti Společnost pro informační databáze, a.s. 
za rok 2006.

Jsem velmi rád, že se naší společnosti daří naplňovat její dlouhodobé cíle a nabízet spolehlivé, dostupné, 
jednoduché a rychlé služby, vycházející z potřeb klientů (uživatelů registrů). Tyto služby jsou poskytované 
s podporou nejmodernějších technologií. Velmi nás těší neustále rostoucí zájem o naše služby, který nás 
ale zároveň zavazuje k jejich průběžnému vylepšování. 

V rámci snahy o maximální efektivitu využívání on-line negativního registru spotřebitelů (registr FO) ze 
strany uživatelů došlo v roce 2006 k zásadnímu zvýšení jeho přidané hodnoty. Díky optimalizaci datové 
struktury a zkvalitnění nabízených služeb mohou uživatelé registru FO rozhodovat o poskytnutí své služby 
s výrazně nižší mírou rizika než společnosti, které služby registru FO nevyužívají.

Společnost vedle registru FO zajišťuje pro sdružení SOLUS v České republice od května 2005 také provoz 
negativního on-line registru podnikatelů a právnických osob (registr IČ).

Zájem o využívání negativních on-line registrů ze strany uživatelů se neustále zvyšuje. V roce 2006 bylo 
zaznamenáno celkem 1 974 602 dotazů do registru FO, což představuje meziroční nárůst o více než 
72 %. Celkový počet uskutečněných dotazů do registru IČ za rok 2006 činil 20 179 dotazů, tj. nárůst 
o více než 175 % oproti roku 2005.

Řada uživatelů negativních on-line registrů podniká nejen v České republice, ale také na území Slovenské 
republiky. Proto se naše společnost rozhodla rozšířit své podnikatelské aktivity také na území Slovenské 
republiky. Rutinní provoz negativního on-line registru FO Slovenská republika, jehož provoz zajišťuje 
dceřiná společnost SID Slovensko, a.s., byl zahájen v květnu 2006. Pro uživatele negativních on-line registrů 
v České republice znamená expanze na Slovensko další významný přínos, neboť mohou na obou trzích 
využívat obdobné technické řešení.
 
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na rozvoji společnosti a přispěli tak k pozitivnímu 
obchodnímu vývoji společnosti a k dosažení stanovených cílů pro rok 2006. Jsem přesvědčen, že také rok 
2007 bude pro naši společnost úspěšný.

         Ing. Pavel Janda
  předseda představenstva
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Základní údaje o společnosti

Identifikační údaje

Obchodní firma: Společnost pro informační databáze, a. s. (dále také jen „společnost“)
Sídlo: Na Pankráci 30/1618, PSČ 140 00, Praha 4 
IČ:  26118513
Datum založení: 1. 9. 1999 na základě zakladatelské listiny na dobu neurčitou
Datum vzniku: 6. 10. 1999 zapsáním do obchodního rejstříku

Společnost je evidována v obchodním rejstříku Městského soudu Praha v oddíle B, vložka 6169.

Předmět podnikání

Podle ustanovení čl. 4 stanov společnosti je předmět podnikání definován takto:
•	 získávání	informací	a	jejich	analýzy	pro	potřeby	bankovních	domů	(pomocné	bankovní	služby);
•	 činnost	organizačních	a	ekonomických	poradců;
•	 poskytování	software	a	poradenství	v	oblasti	hardware	a	software;
•	 zpracování	dat,	služby	databank,	správa	sítí;	
•	 koupě	zboží	za	účelem	jeho	dalšího	prodeje	a	prodej.

Údaje o cenných papírech

Objem emise cenných papírů (v mil. Kč): 1 Jmenovitá hodnota cenného papíru (v Kč): 10 000
Počet kusů cenných papírů v emisi: 100 Druh cenného papíru: akcie
Forma cenného papír na jméno Podoba cenného papíru: listinná

Údaje o základním kapitálu

Výše upsaného základního kapitálu činí 1 000 000 Kč a je zcela splacena. Základní kapitál je rozdělen na
100 akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč. Všechny akcie znějí na jméno a jsou vedeny v listinné podobě.

Struktura akcionářů společnosti

Společnost měla k 31. 12. 2006 šest akcionářů, a to:
•	 CCS	Česká	společnost	pro	platební	karty	a.s., Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, 
 Praha 8 – Libeň, IČ: 27605507
•	 CETELEM	ČR,	a.	s.,	Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00,  Praha 5, IČ: 25085689
•	 ESSOX	s.r.o.,	Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 01, České Budějovice, IČ: 26764652
•	 Global	Payments	Europe,	s.r.o., V Olšinách 80/626, PSČ 100 00,  Praha 10, IČ: 27088936
•	 Home	Credit	a.	s., Moravské náměstí 249/8, PSČ 602 00,  Brno, IČ: 26978636
•	 Santander	Consumer	Finance	a.s., Šafránkova 1, PSČ 155 00, Praha 5, IČ: 25103768

Dceřinné a jiné partnerské společnosti

Společnost vlastní 100% podíl ve společnosti SID Slovensko, a.s., IČ: 36240915, se sídlem Panenská 7, 
811 03 Bratislava, Slovenská republika. 

CCS Česká společnost pro platební karty a.s.

4 %

CETELEM ČR, a. s.

26 %

ESSOX s.r.o.

11 %
Global Payments Europe, s.r.o.

26 %

Home Credit a. s.

26 %

Santander Consumer Finance a.s.

7 %

Struktura akcionářů SID



Organizační struktura / Management

Představenstvo

•	 Ing.	Pavel	Janda,	předseda	představenstva,	v	představenstvu	společnosti	je	zástupcem	společnosti	
Home	Credit	a.s.;

•	 JUDr.	Alena	Ludrovská,	místopředsedkyně	představenstva,	v	současné	době	zastává	funkci	předsedkyně	
představenstva	CETELEM	ČR,	a.s.	a	ředitelky	zóny	pro	střední	Evropu	v	rámci	skupiny	CETELEM;		

•	 Ing.	Petr	Sedláček,	člen	představenstva,	v	současné	době	zastává	funkci	generálního	ředitele	a	jednatele	
společnosti Global Payments Europe, s.r.o.

Dozorčí rada

•	 Ing. Luděk Čermák, předseda dozorčí rady, v současné době zastává funkci obchodního a marketingového 
ředitele	a	funkci	prokuristy	společnosti	ESSOX	s.r.o.;

•	 Ing.	Marianna	Avalová,	místopředsedkyně	dozorčí	 rady	(od	7.	2.	2006),	v	současné	době	zastává	
funkci	ředitelky	divize	řízení	risku	společnosti	Santander	Consumer	Finance	a.s.;

•	 Ing.	Václav	Řehoř,	PhD.,	MBA,	člen	dozorčí	 rady	(od	1.	6.	2006),	v	současné	době	zastává	 funkci	
finančního ředitele společnosti CCS Česká společnost pro platební karty a.s. 

Vedoucí zaměstnanci jmenovaní statutárním orgánem

•	 Jan	Stopka	–	výkonný	ředitel	společnosti	(od	1.	11.	2003)

Vývoj obchodní činnost v roce 2006

Vzhledem k rozšiřujícímu se počtu uživatelů registru FO z různých sektorů došlo v průběhu roku 2006  
k optimalizaci datové struktury a ke zkvalitnění nabízených služeb tak, aby byla zachována vypovídající 
hodnota poskytovaných informací. Datová struktura registru FO byla rozšířena o nové informace, a to  
o informaci o (i) výši dlužné částky po splatnosti, (ii) počtu dlužných splátek a (iii) produktu, ze kterého byl 
daný záznam vygenerován. 

Došlo také k rozšíření dostupných dotazů a poskytovaných odpovědí. Současná verze registru FO 
umožňuje realizovat čtyřnásobně více typů dotazů oproti původní struktuře. Jednoduchým nastavením 
ideálního dotazu mají uživatelé také sami možnost rozhodnout o úspoře provozních nákladů, které jsou 
spojené nejenom s realizováním jednotlivých typů dotazů, ale také s následným vyhodnocením získaných 
odpovědí. Díky aktuální datové struktuře registru FO získává dotazující se uživatel nezbytné informace  
v optimální podobě , které potřebuje pro efektivní řízení rizika u poskytovaných služeb.

Výše uvedené skutečnosti společně s rychlostí vyřizování dotazů, bezpečností zpracovávaných dat  
a jednoduchostí registru FO přispívají ke zvyšujícímu se zájmu o využívání registru FO ze strany uživatelů. 
V roce 2006 bylo zaznamenáno celkem 1 974 602 dotazů do registru FO, což představuje meziroční 
nárůst o více než 72 %.

V roce 2006 se do registru IČ uskutečnilo celkem 20 179 dotazů, tj. nárůst o více než 175 % oproti 
roku 2005. 

Dalším velmi důležitým faktorem pro využívání registrů je měnící se chování dlužníků v prodlení. Z důvodu 
zapojování nových společností z různých sektorů do činnosti registrů je vyvíjen efektivní tlak na dlužníky  
v prodlení, aby své závazky po splatnosti uhradili. Činnost registrů tak přispívá ke zlepšování jejich platební 
morálky. V poslední době velmi výrazně roste počet dlužníků, kteří svůj původní dluh po splatnosti, který 
byl důvodem pro zařazení do jednoho z registrů, následně uhradili.
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Počet dotazů
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Vývoj	počtu	dotazů	v	roce	2006	–	registr	FO

V druhé polovině května 2006 byl po 6-ti měsících příprav spuštěn rutinní provoz negativního úvěrového 
registru fyzických osob ve Slovenské republice. Provoz registru FO ve Slovenské republice zajišťuje 
dceřinná společnost SID Slovensko, a.s. Za období od května do prosince 2006 uživatelé realizovali  
137 656 dotazů, což v období „plnění“ registru je velmi slušný výsledek. Realizace projektu ve Slovenské 
republice umožní uživatelům, jejichž finanční skupina působí nejen na českém trhu, využívat obdobných 
služeb negativního on-line registru také na slovenském trhu. V roce 2006 byla zahájena jednání  
s dalšími potencionálními uživateli registru a předpokládáme jejich průběžné zapojování do činnosti registru  
v následujícím období.

Statistika	registru	FO	a	registru	IČ	v	České	republice:

(i)	Počet	dotazů	do	registru	FO:
a) 1. čtvrtletí 2006 281 788 dotazů b) 2. čtvrtletí 2006 413 105 dotazů
c) 3. čtvrtletí 2006 562 100 dotazů d) 4. čtvrtletí 2006 717 609 dotazů

Celkem	za	rok	2006:	1	974	602	dotazů

Oproti roku 2005 došlo k nárůstu o 72,3 % (v roce 2005 celkem 1 145 964 dotazů).
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Vývoj	počtu	dotazů	v	roce	2006	–	registr	IČ

(ii)	Počet	dotazů	do	registru	IČ:
a) 1. čtvrtletí 2006  4 459 dotazů b) 2. čtvrtletí 2006  5 574 dotazů
c) 3. čtvrtletí 2006 4 738 dotazů d) 4. čtvrtletí 2006 5 408 dotazů

Celkem	za	rok	2006:	20	179	dotazů

Oproti roku 2005 došlo k nárůstu o 175 % (v roce 2005 celkem 7 337 dotazů).
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Další aktivity společnosti

Společnost se v roce 2005 stala hlavním partnerem odborných seminářů „Cesta k odpovědnému úvěrování 
v České republice“, v této činnosti pokračovala i v roce 2006. Tyto odborné semináře jsou pořádány ve 
spolupráci se sdružením SOLUS.

Finanční situace společnosti
Zkrácená účetní závěrka

ROZVAHA	(v	tis.	Kč)

Aktiva	celkem
běžný 
rok  
12 170

minulý 
rok

8 906

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0

B Dlouhodobý majetek 607 488

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 38 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 569 488

B.III.1 Z toho: podíly v ovládaných 
a řízených osobách 0 0

C Oběžná aktiva 11 387 8252

C.I. Zásoby 0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 70 70

C.III. Krátkodobé pohledávky 5 191 3 040

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 6 126 5 142

D Časové rozlišení 176 166

Pasiva celkem
běžný 
rok 
12 170

minulý 
rok

8 906

A Vlastní kapitál 7 116 3 554

A.I. Základní kapitál 1 000 1 000

A.II. Kapitálové fondy 83 2

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 200 100

±	A.IV. Výsledek hospodaření min. let 1 102 –115

±	A.V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 4 731 2 567

B Cizí zdroje 5 054 5 352

B.I. Rezervy 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0

B.III. Krátkodobé závazky 5 054 5 352

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

B.IV.1 Z toho: bank. úvěry dlouhodobé 0 0

C Časové rozlišení 0 0

VÝKAZ	ZISKU	A	ZTRÁTY	(v	tis.	Kč)

I+II Tržby za prodej zboží a výkony 30 857 21 700

I+II.1. Z toho: tržby za prodej zboží 
a vl. výrobků a služeb 30 857 21 700

II.2. Změna stavu vnitr. zás. vl. výr. 0 0

II.3. Aktivace 0 0

A+B Náklady vynaložené na prodané 
zboží a výkon. spotřeba 21 094 15 566

+ Přidaná hodnota 9 763 6 134

C Osobní náklady 3 219 2 385

E Odpisy dlouhodobého nehmot.
a hmotného majetku 19 20

G Změna stavu rezerv, opr. položek 0 0

III+IV+V Jiné provozní výnosy 14 172

D+F+H+I Jiné provozní náklady 0 127

* Provozní výsledek hosp. 6 532 3 773

M Změna stavu rezerv opr. položek 
ve fin. oblasti 0 0

VI+VII+
VIII+IX+
X+XI+XII

Jiné finanční výnosy 50 16

J+K+L+
N+O+P

Jiné finanční náklady 44 36

* Finanční výsledek hospodaření 6 -20

Q Daň z příjmu za běžnou činnost 1 807 1 190

** Výsledek hosp. za běžnou činnost 4 731 2 567

XIII Mimořádné výnosy 0 0

R Mimořádné náklady 0 0

S Daň z příjmu z mimoř. činnosti 0 0

* Mimořádný výsledek hospod. 0 0

T Převod podílu na výsledku
hospodaření společníkům 0 0

*** Hosp. výsledek za účet. období 4 731 2 567
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Údaje	o	změnách	vlastního	kapitálu	(v	tis.	Kč)	

	 Rok	 2004	 2005	 2006									
 základní kapitál 1 000 1 000 1 000        
 kapitálové fondy 0 2 83           
 zákonný rezervní fond 0 100 200           
 nerozdělený zisk min. obd. 0 0 1 102             
 neuhrazená ztráta min. obd. -1 810 - 115 0               
 hospodářský výsledek 1 796 2 567 4 731                       
 vlastní kapitál  986 3 554 7 116               

Údaje o majetkových účastech

Společnost vlastní 100 % podíl ve společnosti SID Slovensko, a.s., IČ: 36240915, se sídlem Panenská 7, 
811 03 Bratislava, Slovenská republika. 

Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci společnosti v roce 2007

V průběhu roku se počítá s dalším rozšířením okruhu uživatelů registru FO a registru IČ. Na první polovinu 
roku 2007 je naplánováno zahájení přípravných prací na vylepšení přidané hodnoty registru IČ. Společnost 
předpokládá, že se v roce 2007 do registru FO uskuteční více než 2 485 000 dotazů, do registru IČ více 
než 27 000 dotazů. Plánované výnosy nejenom pokryjí náklady na činnost společnosti v roce 2007, ale 
vytvoří také zdroje ve výši cca 7 mil. Kč pro další rozvoj společnosti a vylepšení poskytovaných služeb.  

Údaje o hospodářském výsledku společnosti připadající na 1 akcii

	 Rok	 2004	 2005	 2006									
 Ztráta/zisk na 1 akcii (v Kč) 17 960 25 670 47 310     
 Vyplacené dividendy na 1 akcii (v Kč) 0 0 10 000       

1  Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti  ze dne 1. 6. 2006 byly dne 23. 6. 2006 vyplaceny akcionářům dividendy  
 za  rok 2005, hodnota vyplacené dividendy na 1 akcii byla 10 000 Kč. 

1

Výtah	ze	Zprávy	nezávislého	auditora	(BDO	Prima	Audit	s.r.o.,	osvědčení	KA	ČR	č.	018)

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti Společnost pro informační databáze, a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2006, 
výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 a přílohu této 
účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti 
Společnost pro informační databáze, a.s. k 31. 12. 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok 2006, v souladu s českými účetními předpisy.

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu 
s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České 
republiky. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Společnost pro 
informační databáze, a.s. k 31. 12. 2006 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní 
závěrkou.
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Předpokládaný vývoj podnikatelské činnosti a strategické 
záměry společnosti

Společnost bude i v následujících letech zaměřovat svoji činnosti především na zpracovávání dat, jejich 
bezpečnost a na manažerské vedení projektů, s cílem hrát hlavní roli na „trhu úvěrových registrů“. Pro tento  
cíl má společnost všechny předpoklady, zejména konkurence schopné produkty, silné uživatelské zázemí a v ne- 
poslední řadě silné akcionáře.

Společnost	si	pro	rok	2007	stanovila	zejména	tyto	následující	priority	a	cíle:
•	 průběžné	zkvalitňování	 služeb,	a	 to	především	vylepšování	 stávajících	 statistik,	přidávání	nových	druhů	

statistik,	rozšíření	typů	dotazů	atd.;
•	 zvýšení	počtu	dotazů	do	obou	negativních	on-line	registrů,	rozšíření	počtu	uživatelů	zapojených	do	využívání	

registrů, a to ze strany členů sdružení SOLUS. Dnes mezi členy sdružení SOLUS patří (i) nebankovní 
finanční instituce, (ii) banky, (iii) mobilní operátoři, (iv) poskytovatel Internetu a kabelové televize a (v) 
energetická společnost. Celkem se k 31. 12. 2006 jednalo o 21 společností z 5 sektorů s tím, že v průběhu 
následujících	let	se	očekává	další	rozšiřování	a	zapojení	nových	sektorů;

•	 nadále	naplňovat	dlouhodobé	cíle	společnosti,	a	 to	nabízet	spolehlivé,	dostupné,	 jednoduché	a	rychlé	
služby,	vycházející	z	potřeb	klientů	a	poskytované	s	podporou	nejmodernějších	technologií;

•	 v	první	polovině	roku	2007	zahájit	přípravné	práce	na	vylepšení	přidané	hodnoty	registru	IČ	se	snahou	 
o	maximální	přiblížení	datové	struktury	registru	IČ	k	registru	FO;	

•	 podporovat	 rozvoj	podnikatelské	činnosti	dceřinné	 společnosti	 SID	Slovensko,	a.s.	 na	území	Slovenské	
republiky.

Aktuální	členská	základna	sdružení	SOLUS

Nebankovní	finanční	instituce:	
•	 Beneficial	Finance	a.s.	
•	 CCS	Česká	společnost	pro	platební	karty	s.r.o.
•	 CETELEM	ČR,	a.s.	
•	 COFIDIS	s.r.o.
•	 Český	Triangl,	a.s.
•	 ESSOX	s.r.o.
•	 Home	Credit	a.s.	
•	 Profireal,	a.s.
•	 Santander	Consumer	Finance	a.s.
•	 VB	Leasing	CZ,	spol.	s	r.o.
•	 VLTAVÍN	leas,	a.s.

Banky:	
•	 Československá	obchodní	banka,	a.s.
•	 eBanka,	a.s.
•	 HVB	Bank	Czech	Republic	a.s.
•	 Komerční	banka,	a.s.
•		Raiffeisenbank	a.s.

Telekomunikační	operátoři:	
•	 Telefónica	O2	Czech	Republic,	a.s.	
•	 T-Mobile	Czech	Republic	a.s.
•	 Vodafone	Czech	Republic	a.s.

Poskytovatel	satelitní	a	kabelové	televize	a	Internetu:
•	 UPC	Česká	republika,	a.s.

Energetika:	
•	 E.ON	Česká	republika,	s.r.o.
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