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vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych vám předložil výroční zprávu společnosti Společnost pro informační databáze, a.s. 
za uplynulý rok 2007. společnost zaměřuje svoji činnost především na zpracování dat, jejich bezpečnost 
a na manažerské vedení projektů. naše služby jsou poskytovány s podporou nejmodernějších technologií.
 
s potěšením mohu konstatovat, že naše společnost uzavřela historicky rekordní rok své existence, což dokazují 
i výsledky uvedené v této výroční zprávě. velmi nás těší neustále se zvyšující zájem o využívání negativních 
klientských registrů sOlus (registr FO a registr ič), kterých je naše společnost zpracovatelem. 

Od přechodu na on-line verzi registru FO v roce 2004 do konce roku 2007 zrealizovali uživatelé do registru 
FO téměř 7 mil. dotazů. v roce 2007 bylo zaznamenáno celkem 3 012 389 dotazů do registru FO, což před-
stavuje meziroční nárůst o více než 52 %.

v průběhu roku 2007 došlo k vylepšení přidané hodnoty registru ič se snahou o maximální přiblížení datové 
struktury registru ič k registru FO. v roce 2007 se do registru ič uskutečnilo celkem 56 484 dotazů, tj. nárůst 
o více než 180 % oproti roku 2006. 

jelikož řada uživatelů negativních klientských registrů sOlus podniká nejen v české republice, ale také na úze-
mí slovenské republiky, rozhodla se naše společnost v minulosti rozšířit své podnikatelské aktivity také na území 
slovenské republiky. rutinní provoz negativního klientského registru FO slovenská republika, jehož provoz za-
jišťuje dceřiná společnost sid slovensko, a.s., byl zahájen v květnu 2006. celkový počet uskutečněných dotazů 
do negativního klientského registru FO slovenská republika za rok 2007 činil 294 448, tj. nárůst o více než 
113 % oproti roku 2006.

na závěr svého krátkého shrnutí bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na rozvoji společnosti, 
přispívají k pozitivnímu obchodnímu vývoji společnosti a pomohli k dosažení stanovených cílů roku 2007. 
 

ing. pavel janda
předseda představenstva
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Identifikační údaje

Obchodní firma: Společnost pro informační databáze, a. s. 
sídlo: na pankráci 1618/30, 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
právní řád: české republiky
právní předpis: zákon č. 513/1991 sb., obchodní zákoník
právní forma: akciová společnost
rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku: Městský soud praha
číslo, pod kterým je společnost v obchodním rejstříku zapsána: oddíl b, vložka 6169
Místo, na kterém jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě společnosti: v sídle 
společnosti.

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): 2
jmenovitá hodnota cenného papíru (v kč): 10 000
počet kusů cenných papírů v emisi: 200
druh cenného papíru:  akcie
Forma cenného papíru: na jméno
podoba cenného papíru: listinná

k platnosti převodu akcií se vyžaduje předchozí písemný souhlas představenstva společnosti. výnos z akcie 
je zdaňován podle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů (v platném znění). daň se vybírá srážkou při 
výplatě dividendy.

Údaje o základním kapitálu

výše upsaného základního kapitálu činí 2 000 000 kč a je zcela splacena. Základní kapitál je rozdělen 
na 200 akcií o jmenovité hodnotě 10 000 kč. všechny akcie znějí na jméno a jsou vedeny v listinné podobě.

Od založení společnosti v roce 1999 došlo ke dvěma změnám: 
(i) v roce 2002 došlo ke štěpení akcií z 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000 kč na 100 ks akcií o jmeno-

vité hodnotě 10 000 kč a 
(ii) dne 7. června 2007 řádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z původní 

výše 1 000 000 kč na částku 2 000 000 kč. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno z vlastních 
zdrojů společnosti, a to formou nové emise akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře. Zvýšení 
základního kapitálu na částku 2 000 000 kč bylo zapsáno do obchodního rejstříku na základě rozhodnutí 
Městského soudu v praze č.j. F 102952/2007, které nabylo právní moci ke dni 6. září 2007. 
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Popis struktury koncernu

jelikož ve smyslu ustanovení § 66a odst. 5 obchodního zákoníku nedisponoval ve sledovaném účetním období 
žádný akcionář vyšším než požadovaným 40 % množstvím hlasovacích práv ve společnosti, není společnost sou-
částí žádného koncernu. 

Struktura akcionářů společnosti

společnost měla k 31. 12. 2007 šest akcionářů, a to:

  CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
  chlumčanského 497/5, psč 180 00, praha 8 – libeň
  ič: 27916693

  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 21, české budějovice
  ič: 26764652

  Global Payments Europe, s.r.o.
  v Olšinách 80/626, psč 100 00, praha 10 – strašnice
  ič: 27088936

  Home Credit a. s.
  Moravské náměstí 249/8, psč 602 00, brno – město
  ič: 26978636

  Santander Consumer Finance a.s.
  Šafránkova 1, psč 155 00, praha 5
  ič: 25103768

Dceřiné 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.
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struktura akcionářů společnosti – podíly:

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

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 %
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Představenstvo

• Ing. Pavel Janda, předseda představenstva, absolvent vŠe v praze – Fakulta národohospodářská, v před-
stavenstvu společnosti je zástupcem společnosti Home Credit a.s.;

• JUDr. Alena Ludrovská, místopředsedkyně představenstva, absolventka právnické fakulty univerzity komen-
ského v bratislavě, s dlouholetou odbornou praxí v oblasti bankovnictví, v současné době zastává funkci před-
sedkyně představenstva CETELEM ČR, a.s. a ředitelky zóny pro střední Evropu v rámci skupiny CETELEM; 

• Ing. Petr Sedláček, člen představenstva, absolvent vŠe v praze – Fakulta managementu, s dlouholetou 
odbornou praxí v oblasti finančního řízení, v současné době zastává funkci generálního ředitele a jednatele 
společnosti global payments europe, s.r.o.

v průběhu sledovaného účetního období nedošlo v představenstvu společnosti k žádným změnám. 

Dozorčí rada

• Ing. Luděk Čermák, předseda dozorčí rady, absolvent vŠe v praze, v současné době zastává funkci ob-
chodního a marketingového ředitele a funkci prokuristy společnosti ESSOX s.r.o.;

• Ing. Marianna Avalová, místopředsedkyně dozorčí rady, absolventka vŠe v praze – Fakulta mezinárod-
ních vztahů, v současné době zastává funkci ředitelky divize řízení risku a finanční ředitelky společnosti 
Santander Consumer Finance a.s.;

• Ing. Václav Řehoř, PhD., MBA, člen dozorčí rady, absolvent české zemědělské univerzity v praze – Fakulta 
provozně ekonomická a the Manchester Metropolitan university, v současné době zastává funkci finanční-
ho ředitele a dále je pověřen výkonem funkce generálního ředitele společnosti ccs česká společnost pro 
platební karty s.r.o. 

v průběhu sledovaného účetního období nedošlo v dozorčí radě společnosti k žádným změnám. 

Vedoucí zaměstnanci jmenovaní statutárním orgánem

dne 30. 10. 2003 byl představenstvem společnosti jmenován pan jan stopka výkonným ředitelem společnosti 
s účinností k 1. 11. 2003. v průběhu roku 2007 nedošlo k žádné změně. 
 

Údaje o plněních poskytnutých členům představenstva, dozorčí rady, vedení 
společnosti a ostatním vedoucím zaměstnancům společnosti v roce 2007

společnost poskytla výkonnému řediteli plnění v souvislosti s pracovním poměrem a členům představenstva 
a dozorčí rady plnění v souvislosti s výkonem funkce člena daného orgánu. 

členům představenstva ani členům dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala 
žádné záruky ani jištění za úvěry, nevyplatila žádné životní a důchodové pojištění.

Zaměstnancům společnosti neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jiště-
ní za úvěry. na základě Motivačního programu je manažerům společnosti, kteří jsou u společnosti zaměstnáni 
déle jak 2 roky, hrazen příspěvek na penzijní připojištění, a to ve stejné výši, jakou si přispívá sám zaměstnanec, 
maximálně však do výše daňově uznatelných nákladů.
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I. Vývoj obchodní činnost v roce 2007

společnost je zpracovatelem negativních klientských registrů sOlus (registr FO a registr ič), které shromažďují 
informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení 
sOlus. negativní klientské registry sOlus fungují na základě on-line dotazů a jednoznačně interpretovatel-
ných odpovědí, které jsou poskytovány v čase kratším než jedna vteřina. Zájem o využívání negativních klient-
ských registrů sOlus se neustále zvyšuje. společnost se v roce 2007 dohodla na budoucí spolupráci s dalšími 
4 společnostmi z různých sektorů (nově také například ze sektoru stavebních spořitelen).

negativní klientské registry sOlus jsou v české republice unikátní a nezbytným standardem při řízení rizik 
u poskytovaných služeb tím, že shromažďují informace o spotřebitelích i podnikatelských subjektech v prodlení 
se splácením svých závazků napříč různými ekonomickými sektory. negativní klientské registry sOlus nezasa-
hují do soukromí klientů členských společností, zpracovávají se jen nezbytně nutné údaje k identifikaci klienta 
a informace týkající se jeho dluhu po splatnosti či následné úhrady závazku po splatnosti, i přesto však poskytují 
vysokou přidanou hodnotu. negativní klientské registry sOlus jsou k dispozici svým uživatelům non-stop (24 
hodin, 7 dní v týdnu).

Od přechodu na on-line verzi registru FO v roce 2004 do konce roku 2007 realizovali uživatelé registru FO 
téměř 7 mil. dotazů. v roce 2007 bylo zaznamenáno celkem 3 012 389 dotazů do registru FO, což předsta-
vuje meziroční nárůst o více než 52 %.

vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o využívání registru ič, došlo v roce 2007 k vylepšení přidané hodnoty re-
gistru ič se snahou o maximální přiblížení datové struktury registru ič k registru FO. současná verze registru ič 
umožňuje realizovat čtyřnásobně více typů dotazů oproti původní struktuře (aktuálně mají uživatelé k dispozici 18 
typů dotazů). 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 ič získává dotazující se uživatel ne-
zbytné informace v optimální podobě, které potřebuje pro efektivní řízení rizika u poskytovaných služeb. v roce 
2007 se do registru ič uskutečnilo celkem 56 484 dotazů, tj. nárůst o více než 180 % oproti roku 2006. 

velmi důležitým faktorem pro využívání registrů je také měnící se chování dlužníků v prodlení. Z důvodu zapo-
jování 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 platební morálky klientů 
tím, že je chrání před dalším neuváženým zadlužováním v případě, že mají problémy se splácením aktuálních 
závazků a snižuje tak riziko finanční ztráty z poskytovaných služeb ze strany věřitelů (uživatelů registrů, členů 
sdružení sOlus). v roce 2007 vzrostl počet dlužníků, kteří svůj původní dluh po splatnosti, který byl důvodem 
pro zařazení do jednoho z registrů, následně uhradili. v průběhu roku 2007 tak učinilo více než 195 000 
dlužníků v prodlení, což bylo o více než 105 % oproti roku 2006. činnost registrů působí preventivně na růst 
počtu dlužníků v prodlení.

rutinní provoz negativního klientského registru FO ve slovenské republice, který byl zahájen v květnu 2006, 
zajišťuje dceřiná společnost sid slovensko, a.s. Za rok 2007 uživatelé realizovali 294 448 dotazů. realizace 
projektu ve slovenské republice umožňuje uživatelům, jejichž finanční skupina působí nejen na českém trhu, 
využívat obdobných služeb negativního klientského registru také na slovenském trhu. 

statistika registru FO v české republice
Počet dotazů do registru FO za jednotlivá čtvrtletí roku 2007:
a) 1. čtvrtletí 2007 630 568 dotazů  
b) 2. čtvrtletí 2007 724 260 dotazů
c) 3. čtvrtletí 2007 780 406 dotazů
d) 4. čtvrtletí 2007 877 155 dotazů
Celkem za rok 2007:  3 012 389 dotazů.

Oproti roku 2006 došlo k nárůstu o 52,6 % (v roce 2006 celkem 1 974 602 dotazů).
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vývoj počtu dotazů za jednotlivé roky od spuštění on-line verze registru FO ukazuje následující graf:

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

led
en ún

or

bře
ze

n
du

be
n

kv
ěte

n

če
rve

n

če
rve

ne
c

srp
en zá

ří
říje

n

list
op

ad

pro
sin

ec

Jan
ua

ry

Fe
bru

ary

M
arc

h
Apri

l
M

ay Jun
e

Jul
y

 A
ug

ust

Se
pte

mbe
r

Octo
be

r

Nov
em

be
r

Dec
em

be
r

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

vývoj počtu dotazů v roce 2007 – registr ič:

vývoj počtu dotazů v roce 2007 – registr FO:

statistika registru ič v české republice
Počet dotazů do registru IČ za jednotlivá čtvrtletí roku 2007:
a) 1. čtvrtletí 2007    7 799 dotazů  
b) 2. čtvrtletí 2007  15 771 dotazů
c) 3. čtvrtletí 2007  12 154 dotazů
d) 4. čtvrtletí 2007  20 760 dotazů
Celkem za rok 2007:  56 484 dotazů.

Oproti roku 2006 došlo k nárůstu o 180 % (v roce 2006 celkem 20 179 dotazů).

vývoj počtu dotazů za jednotlivé roky od spuštění ostrého provozu registru ič ukazuje následující graf:
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statistika registru FO ve slovenské republice
Počet dotazů do registru FO Slovenská republika za jednotlivá čtvrtletí roku 2007:
a) 1. čtvrtletí 2007  60 887 dotazů  
b) 2. čtvrtletí 2007 66 263 dotazů
c) 3. čtvrtletí 2007 74 346 dotazů
d) 4. čtvrtletí 2007 92 952 dotazů
Celkem za rok 2007:  294 448 dotazů.

Oproti roku 2006 došlo k nárůstu o více než 113 % (v roce 2006 celkem 137 656 dotazů).
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vývoj počtu dotazů v roce 2007 – registr FO slovenská republika:

II. Předpokládaný vývoj podnikatelské činnosti a strategické záměry spo-
lečnosti

společnost bude i v následujících letech zaměřovat svoji činnosti především na zpracovávání dat, jejich bez-
pečnost 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 nepo-
slední řadě silné akcionáře.

společnost si pro rok 2008 stanovila zejména tyto následující priority a cíle:
• v průběhu roku 2008 dokončit projekty zahájené ke konci roku 2007, zejména projekty „propojení registrů 

s insolvenčním rejstříkem“ a „neplatné doklady“; 
• průběžné zkvalitňování služeb, a to především vylepšování stávajících statistik, přidávání nových druhů sta-

tistik, rozšíření typů dotazů atd.;
• zvýšení počtu dotazů do obou negativních klientských registrů sOlus, 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) stavební spořitelna, (v) poskytovatel internetu a kabelové 
televize a (vi) energetická společnost. Celkem se k 31. 12. 2007 jednalo o 25 společností z 6 sektorů;

• nadále naplňovat dlouhodobé cíle společnosti, a to nabízet spolehlivé, dostupné, jednoduché a rychlé služ-
by, vycházející z potřeb klientů a poskytované s podporou nejmodernějších technologií, zahájení dalších 
projektů, které nabídnou uživatelům nové služby; 

• podporovat rozvoj podnikatelské činnosti dceřiné společnosti SID Slovensko, a.s. na území Slovenské republiky;
• spolupracovat se sdružením SOLUS v organizaci odborných seminářů.

Zpráva představenstva



III. 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 2007. tyto odborné semináře jsou pořádány ve spo-
lupráci se sdružením sOlus.

v pořadí pátý seminář se konal 26. června 2007. na tomto semináři vystoupili (i) plk. Mgr. vladimír Zimmel, 
zástupce ředitele Úskpv, policejní prezidium, který hovořil na téma „trendy v padělání dokladů a finanční krimi-
nalitě“, (ii) Mudr. petr ježek, asociace občanských poraden čr, který přítomným představil projekt “komplexní 
systém dluhového poradenství pro občanské poradny v čr” a (iii) pan jan stopka, výkonný ředitel společnosti 
a tajemník sdružení sOlus, který hovořil na téma „aktuální statistiky a novinky ve fungování negativních klient-
ských registrů sOlus“.

společnost se v roce 2007 dále stala hlavním partnerem odborných seminářů k insolvenčnímu zákonu. 
v průběhu října 2007 se uskutečnily tři na sebe navazující semináře týkající se problematiky insolvenčního zá-
kona. na semináři dne 11.10.2007 vystoupil judr. bohumil havel phd., který hovořil k problematice „podstata 
insolvenčního práva a zásady insolvenčního zákona“. na druhém navazujícím semináři, který se uskutečnil  
18. 10. 2007, vystoupil judr. petr kuhn s tématem „procesní aspekty s důrazem na postavení věřitele“. na v po-
řadí třetím semináři, který se uskutečnil 23. 10. 2007, vystoupili (i) judr. tomáš richter, ll.M., phd. s tématem 
„jednotlivé způsoby řešení úpadku podle nového insolvenčního práva“ a dále (ii) bc. petr taranda, který ho-
vořil na téma „náčrt změn v daňových předpisech v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho 
řešení“.

společnost bude ve spolupráci se sdružením sOlus v organizaci odborných seminářů pokračovat i v roce 
2008.

 
IV. Finanční situace společnosti

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Účetní závěrka za rok 2007 (rozvahový den 31. 12. 2007), v rozsahu (i) rozvaha, (ii) výkaz zisků a ztrát 
v druhovém členění a (iii) příloha k účetní závěrce včetně přehledu o peněžních tocích (cash flow), je uvedena 
v příloze výroční zprávy.

ÚDAJE O OČEKÁVANÉ HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ SITUACI SPOLEČNOSTI V ROCE 2008
společnost ke konci roku 2007 zahájila přípravu několika projektů, které vylepší přidanou hodnotu obou ne-
gativních klientských registrů sOlus. jedná se zejména o tyto projekty: (i) „propojení registrů s insolvenčním 
rejstříkem“, (ii) „neplatné doklady“ a (iii) „nové statistiky pro uživatele“. dokončení a realizace těchto projektů 
je naplánováno na rok 2008. 

v průběhu roku 2008 se počítá s dalším rozšířením okruhu uživatelů registru FO a registru ič. společnost před-
pokládá, že se v roce 2008 do registru FO uskuteční více než 3 432 000 dotazů, do registru ič více než 143 000 
dotazů. plánované výnosy nejenom pokryjí náklady na činnost společnosti v roce 2008, ale vytvoří také zdroje 
ve výši cca 11 mil. kč pro další rozvoj společnosti a vylepšení poskytovaných služeb. společnost počítá se 
zahájením dalších projektů, které nabídnou uživatelům nové služby. 

ÚDAJE O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (V TIS. KČ)

 Rok 2005 2006 2007 
 Základní kapitál 1 000 1 000 2 000 
 kapitálové fondy 2 83 1 150 
 Zákonný rezervní fond 100 200 200 
 nerozdělený zisk min. obd. 0 1 102 2 403 
 neuhrazená ztráta min. obd. -115 0 0 
 hospodářský výsledek 2 567 4 731 10 644 
 vlastní kapitál 3 554 7 116 16 397 

10

Zpráva představenstva
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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 HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU SPOLEČNOSTI PŘIPADAJÍCÍ NA 1 AKCII

 Rok 2005 2006 2007 
 Ztráta/zisk na 1 akcii (v kč) 25 670 47 310 53 220 
 vyplacené dividendy na 1 akcii (v kč) 0 10 000  20 000 

ÚDAJE O ÚVĚRECH
společnost nemá žádné přijaté úvěry. dne 28. listopadu 2006 společnost (věřitel) podepsala v souladu s usta-
novením § 497 a násl. zákona č. 513/1991 sb., obchodního zákoníku smlouvu o úvěru se společností sid  
slovensko, a.s., ič: 36240915, se sídlem panenská 7, 811 03 bratislava, slovenská republika (dlužník). dlužník 
je oprávněn na základě podepsané smlouvy o úvěru požádat věřitele o poskytnutí úvěru v celkové výši maximálně  
1 000 000 kč, a to i po částech. k 31. 12. 2007 dlužník o poskytnutí úvěru, ani jeho části, nepožádal.

1 na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti ze dne 1. 6. 2006 byly dne 23. 6. 2006 vyplaceny akcionářům dividendy za rok 2005, hod-
nota vyplacené dividendy na 1 akcii byla 10 000 kč. Základní kapitál ke dni vyplacení dividend činil 1 000 000 kč, počet akcií 100ks.

2 na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti ze dne 7. 6. 2007 byly dne 3. 7. 2007 vyplaceny akcionářům dividendy za rok 2006, hodnota 
vyplacené dividendy na 1 akcii byla 20 000 kč. Základní kapitál ke dni vyplacení dividend činil 1 000 000 kč, počet akcií 100 ks.

Zpráva představenstva
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ing. pavel janda, předseda představenstva, absolvent vŠe v praze – Fakulta národohospodářská, v předsta-
venstvu společnosti je zástupcem společnosti home credit a.s.

ing. pavel janda
předseda představenstva

Odpovědnost za výroční zprávu

Údaje o osobách odpovědných 
za výroční zprávu
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akciové společnosti
Společnost pro informační databáze, a.s.

(dále také jen „společnost“)

a. o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2007 sestavené k 31. 12. 2007,
b.  o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2007,
c. o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2007,

předložená
řádné valné hromadě konané dne 25. června 2008

předkládá: dozorčí rada společnosti
15. 5. 2008 

Zpráva dOZOrčí rady

Zpráva dozorčí rady
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

akciové společnosti
Společnost pro informační databáze, a.s.

za rok 2007

a. dozorčí rada po přezkoumání řádné roční účetní závěrky společnosti pro informační databáze, a.s. za rok 
2007 sestavené ke dni 31. 12. 2007 ověřené auditorem konstatuje, že zkoumané účetní záznamy byly ve-
deny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. vzhledem k tomuto zjištění 
a v souladu s vyjádřením auditora předkládá dozorčí rada řádné valné hromadě doporučení schválit řádnou 
účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2007.

b. dozorčí rada po přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti 
za rok 2007 doporučuje řádné valné hromadě schválit návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 
2007.

c. dozorčí rada se v roce 2007 sešla celkem na 5-ti schůzích. dozorčí rada v roce 2007 průběžně zajišťovala 
úkoly, které jí náleží ze zákona a stanov společnosti pro informační databáze, a.s. dozorčí rada konstatuje, 
že jí byly poskytovány potřebné podklady a informace nutné k její činnosti. během roku byl vykonáván prů-
běžný dohled nad činností společnosti. dozorčí rada využila svého práva a dozorčí radou pověřený člen se 
účastnil vybraných schůzí představenstva.

tato zpráva byla projednána a schválena na schůzi dozorčí rady společnosti dne 15. května 2008.

ing. luděk čermák
předseda dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady
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Zpráva nezávislého auditora 
o ověření účetní závěrky

k 31. 12. 2007
společnosti

Společnost pro informační databáze, a.s.

Zpráva auditOra

Zpráva auditora
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Obchodní firma u níž bylo    
provedeno ověření účetní závěrky:  Společnost pro informační databáze, a.s.

sídlo:  Na Pankráci 1618/30
                                                         Praha 4     

identifikační číslo:                            26118513

právní forma:                                   akciová společnost

předmět činnosti:                            zpracování dat, služby databank

Zpráva auditora je určena pro:         akcionářům společnosti

Ověřované období:                          1. leden 2007 až 31. prosinec 2007

Ověření provedli:

auditorská firma:                              bdO prima audit s.r.o., osvědčení ka čr č. 018
                                                        Olbrachtova 1980/5
                                                        praha 4

auditoři:                                            ing. eva knyplová, osvědčení ka čr č. 1521
   ing. yvona pavlovská – Fialová, osvědčení ka čr č. 1700

asistenti auditora:                            ing. blanka havelcová, osvědčení ka čr č. 2710/0

rozdělovník:                                    výtisk č. 1 – 3: společnost pro informační databáze, a.s.
                                                         výtisk č. 4:        bdO prima audit s.r.o.

Zpráva auditora



Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti společnost pro informační databáze, a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 
2007, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a přílohu 
této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán 
společnosti společnost pro informační databáze, a.s. součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajis-
tit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané 
situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. audit jsme provedli v souladu 
se zákonem o auditech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami komory 
auditorů české republiky. v souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a pro-
vést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skuteč-
nostech uvedených v účetní závěrce. výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení 
rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. při posuzování 
těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní 
závěrky. cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účin-
nosti vnitřních kontrol. audit též obsahuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních 
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
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Zpráva nezávislého auditora

Akcionářům společnosti Společnost pro informační databáze, a.s.

Zpráva auditora



Výrok auditora

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. 2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok 2007, v souladu s českými účetními předpisy.

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zod-
povědný statutární orgán společnosti. naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko 
o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložka-
mi komory auditorů české republiky. tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, 
aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též 
předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní zá-
věrkou. jsme přesvědčení, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti společnost pro informační databáze, a.s. 
k 31. 12. 2007 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

v praze dne 14. února 2008

bdO prima audit s.r.o. 
zastoupená partnery:

 ing. eva knyplová  ing. ladislav novák
 auditor, osvědčení č. 1521 auditor, osvědčení č. 0165
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řádná účetní závěrka v plném rozsahu za rok 2007 (rozvahový den 31. 12. 2007):
 
• Rozvaha

• Výkaz zisků a ztrát v druhovém členění

• Příloha účetní závěrky za rok 2007 včetně výkazu přehled o peněžních tocích (cash flow) 

informace

19

přílohy

přílohy
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řádná účetní závěrka

Rozvahový den 31. 12. 2007

řádná Účetní Závěrka 
v plnéM rOZsahu 

Za rOk 2007
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rOZvaha
 

ke dni 31. prosince 2007

jednotky: 1000 Kč

rok Měsíc ič

2007 12 26118513

„Minimální závazný výčet 
informací podle vyhlášky 
č. 500/2002 sb.“ 
  

  
 
  
 

Označ.
  

a

aktiva

b

číslo
řádku

běžné účetní období Minulé 
úč.

obd.
netto

brutto korekce netto

aktiva celkeM 001 24 183 -56 24 127 12 170

a. 1. pohledávky za upsaný základní kapitál 002

a. 2. 002a

b. dlouhodobý majetek 003 1 838 -56 1 782 607

b. i. dlouhodobý nehmotný majetek 004 145 -12 133

b. i. 1. Zřizovací výdaje 005

b. i. 2. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006

b. i. 3. Software 007 145 -12 133

b. i. 4. Ocenitelná práva 008

b. i. 5. Goodwill (+/-) 009

b. i. 6. jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010

b. i. 7. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011

b. i. 8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

b. i. 9. 012a

b. ii. dlouhodobý hmotný majetek 013 57 -44 13 38

b. ii. 1. pozemky 014

b. ii. 2. stavby 015

b. ii. 3. samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 57 -44 13 38

b. ii. 4. pěstitelské celky trvalých porostů 017

b. ii. 5. Základní stádo a tažná zvířata 018

b. ii. 6. jiný dlouhodobý hmotný majetek 019

b. ii. 7. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020

b. ii. 8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021

b. ii. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022

b. ii. 10. 022a

b. iii. dlouhodobý finanční majetek 023 1 636 1 636 569

b. iii. 1. podíly v ovládaných a řízených osobách 024 1 636 1 636 569

b. iii. 2. podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025

b. iii. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026

b. iii. 4. půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027

b. iii. 5. jiný dlouhodobý finanční majetek 028

b. iii. 6. pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029

b. iii. 7. poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030

b. iii. 8. 030a

Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky

Společnost pro 
informační databáze, a.s.
 
sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání 
liší-li se od bydliště

Na Pankráci 1618/30 
140 00 Praha 4 

rozvaha
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Označ.
  

a

aktiva

b

číslo
řádku

běžné účetní období Minulé 
úč.

obd.
netto

brutto korekce netto

c. Oběžná aktiva 031 22 204 22 204 11 387

c. i. Zásoby 032

c. i. 1. Materiál 033

c. i. 2. nedokončená výroba a polotovary 034

c. i. 3. výrobky 035

c. i. 4. Zvířata 036

c. i. 5. Zboží 037

c. i. 6. poskytnuté zálohy na zásoby 038

c. i. 7. 038a

c. ii. dlouhodobé pohledávky 039 71 71 70

c. ii. 1. pohledávky z obchodních vztahů 040

c. ii. 2. pohledávky – ovládající a řídící osoba 041

c. ii. 3. pohledávky – podstatný vliv 042

c. ii. 4. pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043

c. ii. 5. dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 70 70 70

c. ii. 6. dohadné účty aktivní 045 1 1

c. ii. 7. jiné pohledávky 046

c. ii. 8. Odložená daňová pohledávka 047

c. ii. 9. 047a

c. iii. krátkodobé pohledávky 048 7 348 7 348 5 191

c. iii. 1. pohledávky z obchodních vztahů 049 7 348 7 348 5 191

c. iii. 2. pohledávky – ovládající a řídící osoba 050

c. iii. 3. pohledávky – podstatný vliv 051

c. iii. 4. pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052

c. iii. 5. sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053

c. iii. 6. stát – daňové pohledávky 054

c. iii. 7. krátkodobé poskytnuté zálohy 055

c. iii. 8. dohadné účty aktivní 056

c. iii. 9. jiné pohledávky 057

c. iii. 10. 057a

c. iv. krátkodobý finanční majetek 058 14 785 14 785 6 126

c. iv. 1. peníze 059 40 40 34

c. iv. 2. Účty v bankách 060 14 745 14 745 6 092

c. iv. 3. krátkodobé cenné papíry a podíly 061

c. iv. 4. pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062

c. iv. 5. 062a

d. i. časové rozlišení 063 141 141 176

d. i. 1. náklady příštích období 064 141 141 176

d. i. 2. komplexní náklady příštích období 065

d. i. 3. příjmy příštích období 066

d. i. 4. 066a

rozvaha
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Označ.
  

a

pasiva

b

číslo
řádku

 běžné období

5

Minulé období

6

pasiva celkeM 067 24 127 12 170

a. vlastní kapitál 068 16 397 7 116

a. i. Základní kapitál 069 2 000 1 000

a. i. 1. Základní kapitál 070 2 000 1 000

a. i. 2. vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

a. i. 3. Změny základního kapitálu (+/-) 072

a. i. 4. 072a

a. ii. kapitálové fondy 073 1 150 83

a. ii. 1. emisní ážio 074

a. ii. 2. Ostatní kapitálové fondy 075

a. ii. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076 1 150 83

a. ii. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077

a. ii. 5. 077a

a. iii. rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 200 200

a. iii. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 079 200 200

a. iii. 2. statutární a ostatní fondy 080

a. iii. 3. 080a

a. iv. výsledek hospodaření minulých let 081 2 403 1 102

a. iv. 1. nerozdělený zisk minulých let 082 2 403 1 102

a. iv. 2. neuhrazená ztráta minulých let (-) 083

a. iv. 3. 083a

a. v. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 10 644 4 731

a. v. 2. 084a

b. cizí zdroje 085 7 730 5 054

b. i. rezervy 086

b. i. 1. rezervy podle zvláštních právních předpisů 087

b. i. 2. rezerva na důchody a podobné závazky 088

b. i. 3. rezerva na daň z příjmů 089

b. i. 4. Ostatní rezervy 090

b. i. 5. 090a

b. ii. dlouhodobé závazky 091

b. ii. 1. Závazky z obchodních vztahů 092

b. ii. 2. Závazky – ovládající a řídící osoba 093

b. ii. 3. Závazky – podstatný vliv 094

b. ii. 4.
Závazky ke společníkům členům družstva a k účastníkům 
sdružení

095

b. ii. 5. dlouhodobé přijaté zálohy 096

b. ii. 6. vydané dluhopisy 097

b. ii. 7. dlouhodobé směnky k úhradě 098

b. ii. 8. dohadné účty pasivní 099

b. ii. 9. jiné závazky 100

b. ii. 10. Odložený daňový závazek 101

b. ii. 11. 101a

rozvaha
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Označ.
  

a

pasiva

b

číslo
řádku

 běžné období

5

Minulé období

6

b. iii. krátkodobé závazky 102 7 730 5 054

b. iii. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 4 343 3 395

b. iii. 2. Závazky – ovládající a řídící osoba 104

b. iii. 3. Závazky – podstatný vliv 105

b. iii. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106

b. iii. 5. Závazky k zaměstnancům 107 310 196

b. iii. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 241 152

b. iii. 7. stát – daňové závazky a dotace 109 2 729 1 251

b. iii. 8. krátkodobé přijaté zálohy 110

b. iii. 9. vydané dluhopisy 111

b. iii. 10. dohadné účty pasivní 112

b. iii. 11. jiné závazky 113 107 60

b. iii. 12. 113a

b. iv. bankovní úvěry a výpomoci 114

b. iv. 1. bankovní úvěry dlouhodobé 115

b. iv. 2. krátkodobé bankovní úvěry 116

b. iv. 3. krátkodobé finanční výpomoci 117

b. iv. 4. 117a

c. i. časové rozlišení 118

c. i. 1. výdaje příštích období 119

c. i. 2. výnosy příštích období 120

c. i. 3. 120a

sestaveno dne:

14. 2. 2008

podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby která je účetní jednotkou:
Ing. Pavel Janda – předseda představenstva
Ing. Petr Sedláček – člen představesntva

právní forma účetní jednotky:  
   

akciová společnost   
    
 

předmět podnikání:  
  
zpracování dat služby databank 

 

pozn.:

rozvaha
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Označ.
  

a

výkaZ Zisku a Ztráty

b

číslo
řádku

skutečnost v účetním období

sledovaném
1

minulém
2

i. tržby za prodej zboží 01

a. náklady vynaložené na prodané zboží 02

+ Obchodní marže 03

ii. výkony 04 49 227 30 857

ii. 1. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 49 227 30 857

ii. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06

ii. 3. aktivace 07

b. výkonová spotřeba 08 30 010 21 094

b. 1. spotřeba materiálu a energie 09 413 207

b. 2. služby 10 29 597 20 887

+ přidaná hodnota 11 19 217 9 763

c. Osobní náklady 12 4 808 3 220

c. 1. Mzdové náklady 13 2 592 1 712

c 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 268 882

c. 3. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 899 599

c. 4. sociální náklady 16 49 27

d. daně a poplatky 17 7 7

e. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 38 19

iii. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19

iii. 1. tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20

iii. 2. tržby z prodeje materiálu 21

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F. 2. prodaný materiál 24

g.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

25

iv. Ostatní provozní výnosy 26 1 15

h. Ostatní provozní náklady 27

v. převod provozních výnosů 28

i. převod provozních nákladů 29

* provozní výsledek hospodaření 30 14 365 6 532

v druhovém členění

ke dni 31. 12. 2007

jednotky: 1000 Kč

rok Měsíc ič

2007 12 26118513

„Minimální závazný výčet 
informací podle vyhlášky 
č. 500/2002 sb.“

Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky

Společnost pro 
informační databáze, a.s.
 
sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání 
liší-li se od bydliště 

Na Pankráci 1618/30 
140 00 Praha 4 

výkaZ Zisku a Ztráty

výkaz zisku a ztráty
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Označ.
  

a

výkaZ Zisku a Ztráty

b

číslo
řádku

skutečnost v účetním období

sledovaném
1

minulém
2

vi. tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31

j. prodané cenné papíry a podíly 32

vii. výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33

vii. 1.
výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem

34

vii. 2. výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35

vii. 3. výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36

viii. výnosy z krátkodobého finančního majetku 37

k. náklady z finančního majetku 38

iX. výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

l. náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41

X. výnosové úroky 42 163 50

n. nákladové úroky 43

Xi. Ostatní finanční výnosy 44 5

O. Ostatní finanční náklady 45 74 44

Xii. převod finančních výnosů 46

p. převod finančních nákladů 47

* Finanční výsledek hospodaření 48 94 6

Q. daň z příjmů za běžnou činnost 49 3 815 1 807

Q. 1.  – splatná 50 3 815 1 807

Q. 2.  – odložená 51

** výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 10 644 4 731

Xiii. Mimořádné výnosy 53

r. Mimořádné náklady 54

s. daň z příjmů z mimořádné činnosti 55

s. 1.  – splatná 56

s. 2.  – odložená 57

* Mimořádný výsledek hospodaření 58

t. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 10 644 4 731

**** výsledek hospodaření před zdaněním 61 14 459 6 538

sestaveno dne:

14. 2. 2008

podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby která je účetní jednotkou:
Ing. Pavel Janda – předseda představenstva
Ing. Petr Sedláček – člen představesntva

právní forma účetní jednotky:  
   

akciová společnost   
    
 

předmět podnikání:  
  
zpracování dat služby databank 

 

pozn.:

výkaz zisku a ztráty
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Název společnosti:  Společnost pro informační databáze, a.s.

Sídlo:  Na Pankráci 1618/30, PSČ 140 00, Praha 4 

Právní forma:  akciová společnost

IČ:  26118513

přílOha Účetní Závěrky Za rOk 2007

příloha účetní závěrky
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A. Obecné údaje

společnost byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost a zapsána do obchodního rejstříku 
u Městského soudu v praze dne 6. 10. 1999, oddíl b, vložka 6169.

společnost má základní kapitál ve výši 2 000 tis. kč. jeho navýšení z původního 1 000 tis. kč na součas-
nou hodnotu bylo zapsáno do obchodního rejstříku na základě rozhodnutí Městského soudu v praze č.j.  
F 102952/2007, které nabylo právní moci ke dni 6. září 2007. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno 
z vlastních zdrojů společnosti, a to formou vydání nové emise akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akci-
onáře.

Základní kapitál je rozdělen na 200 ks akcií na jméno, akcie jsou vedeny v listinné podobě. nominální hodnota 
činí 10 000 kč na jednu akcii.

hlavním předmětem činnosti je zpracování dat, služby databank, správa sítí.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2007.

právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny 
v následující tabulce:

Název právnické osoby
2007 2006 2005

% podílu na základním kapitálu

CETELEM ČR, a.s. 26 % 26 % 26 %

Global Payments Europe, s.r.o. 26 % 26 % 26 %

Home Credit a.s. 26 % 26 % 26 %

CELKEM 78 % 78 % 78 %

B. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti

a)  Představenstvo
• Ing. Pavel Janda – předseda představenstva, 
• JUDr. Alena Ludrovská – místopředsedkyně představenstva, 
• Ing. Petr Sedláček – člen představenstva.

v průběhu sledovaného účetního období nedošlo v představenstvu společnosti k žádným změnám. 

b) Dozorčí rada
• Ing. Luděk Čermák – předseda dozorčí rady, 
• Ing. Marianna Avalová – místopředsedkyně dozorčí rady, 
• Ing. Václav Řehoř, PhD., MBA – člen dozorčí rady. 

v průběhu sledovaného účetního období nedošlo v dozorčí radě společnosti k žádným změnám. 

c) Další vedoucí zaměstnanci jmenovaní statutárním orgánem
dne 30. 10. 2003 byl představenstvem jmenován pan jan stopka výkonným ředitelem společnosti s účinností 
k 1. 11. 2003. v průběhu roku 2007 nedošlo k žádné změně.

d) Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2007
společnost měla k 31. 12. 2007 pět zaměstnanců a šest členů řídících orgánů.

e) Údaje o plněních poskytnutých členům statutárního orgánu, dozorčí rady, vedení společnosti 
a ostatním vedoucím zaměstnancům společnosti v roce 2007
společnost poskytla výkonnému řediteli plnění v souvislosti s pracovním poměrem a členům představenstva 
a dozorčí rady plnění v souvislosti s výkonem funkce člena daného orgánu.

příloha účetní závěrky
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Zaměstnancům jsou od 1. 8. 2007 na základě Motivačního programu poskytovány relax passy, a to ve výši 
1 000 kč za každý odpracovaný měsíc. dále je hrazen manažerům společnosti, kteří jsou u společnosti zaměst-
náni déle jak 2 roky, příspěvek na penzijní připojištění, a to ve stejné výši, jakou si přispívá sám zaměstnanec, 
maximálně však v zákonem uznatelných daňových mezích.

společnost neposkytla zaměstnancům ani členům statutárního orgánu žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala 
žádné záruky ani jištění za úvěry.

valná hromada konaná dne 7. 6. 2007 schválila členům představenstva a dozorčí rady výplatu tantiém. celko-
vá částka ve výši 430 000 kč byla rozdělena mezi 6 členů.

C. Účetní metody a obecné účetní zásady 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 
sb. v platném znění, vyhláškou 500/2002 sb., v platném znění, kterou se stanoví předpisy pro podvojné účet-
nictví podnikatelů, českými účetními standardy pro podnikatele. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu 
účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat 
ve svých aktivitách. 

Údaje v této příloze k účetní závěrce jsou vyjádřeny v celých tisících korun českých, pokud není uvedeno jinak. 

D. Přehled významných účetních pravidel a postupů

1. Dlouhodobý majetek
nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovacími cenami. 

dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
ocenění je vyšší než 60 000 kč v jednotlivém případě. technické zhodnocení, pokud v úhrnu převýšilo u jednot-
livého majetku částku 40 000 kč, zvyšuje pořizovací cenu jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku. 

dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
ocenění je vyšší než 40 000 kč v jednotlivém případě. technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého 
majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 kč, zvyšuje pořizovací cenu jednotlivého dlouhodobého 
hmotného majetku. 

hmotné, resp. nehmotné položky nepřesahující uvedené limity nebo u kterých není naplněn předpoklad mini-
mální doby trvání provozně technických funkcí, resp. doby použitelnosti budou v souladu s §§ 6-9 uvedené 
vyhlášky č. 500/2002 sb., v platném znění, účtovány do spotřeby.

v odůvodněných případech, zejména když charakter hmotné či nehmotné položky (její ocenění v kontextu 
s předpokládanou dobou využitelnosti) je takový, že jednorázové zohlednění v nákladech v roce pořízení by 
zřejmě kolidovalo se zásadou věrného poctivého obrazu účetnictví, bude pro konkrétní případ rozhodnuto 
o tom, že daná položka bude časově rozlišena na účtu 381, a to na dva roky.

dlouhodobý majetek je účetně odpisován shodně s odpisováním daňovým podle zákona č. 586/1992 sb., 
o daních z příjmů, a to metodou zrychlených odpisů.

příloha účetní závěrky
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2. Dlouhodobý finanční majetek 
podíly, cenné papíry a deriváty jsou při nabytí oceněny pořizovací cenou. při prodeji či jiném úbytku jsou oce-
ňovány cenou zjištěnou metodou FiFO. 

cenné papíry, zakládající podstatný nebo rozhodující vliv na jiné společnosti, které naše společnost drží dlou-
hodobě, byly k okamžiku sestavení účetní závěrky přeceněny metodou ekvivalencí.

3. Pohledávky
pohledávky jsou oceňovány nominální hodnotou. 

4. Závazky
Závazky z obchodního styku jsou účtovány jmenovitou hodnotou. 

5. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích (cash flow) je přílohou účetní závěrky, viz příloha.

6. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
pro ocenění majetku a závazků k okamžiku uskutečnění účetního případu používá společnost v souladu s usta-
novením § 24 zákona o účetnictví denní kurz devizového trhu vyhlášený čnb v předchozí pracovní den. rea-
lizované kurzové zisky a ztráty byly účtovány do výnosů, resp. nákladů běžného roku. 

k okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 2007 byly pohledávky, závazky, podíly na obchodních společnos-
tech, cenné papíry a deriváty, ceniny a devizové hodnoty (finanční majetek) vyjádřené v cizí měně přepočítány 
kurzem devizového trhu vyhlášeným čnb a platným dne 31. 12. 2007.

7. Odložená daň
Odložená daň se vypočítává z přechodných rozdílů mezi daňovou a účetní základnou aktiv, popř. pasiv. v naší 
společnosti nevznikly žádné přechodné rozdíly, z toho důvody o odložené dani nebylo účtováno.

E. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Dlouhodobý majetek

1.1. dlOuhOdObý nehMOtný Majetek

pořizovací cena

Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena

2006 Přírůstky Úbytky 2007

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software 145 145

Ocenitelná práva

Goodwill

Jiný DNM

Nedokončení DNM

Zálohy na DNM

CELKEM 0 145 0 145

příloha účetní závěrky
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Dlouhodobý nehmotný majetek
Zůstatková cena Oprávky

2007 2006 2007 2006

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software 133 12

Ocenitelná práva

Goodwill

Jiný DNM

Nedokončení DNM

Zálohy na DNM

CELKEM 133 0 12 0

1.2. dlOuhOdObý hMOtný Majetek

pořizovací cena

Dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena

2006 Přírůstky Úbytky 2007

Pozemky

Stavby

Samostatné movité věci

      Počítače 57 57

      Dopravní prostředky

      Inventář

Jiný DHM

Nedokončený DHM

Zálohy na DHM

CELKEM 57 0 0 57

Zůstatková cena a oprávky

Dlouhodobý hmotný majetek
Zůstatková cena Oprávky

2007 2006 2007 2006

Pozemky

Stavby

Samostatné movité věci

      Počítače 13 38 44 19

      Dopravní prostředky

      Inventář

Jiný DHM

CELKEM 13 38 44 19

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 2007 činily 25 tis. kč a v roce 2006 
činily 19 tis. kč.

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze
souhrnná výše (v pořizovacích cenách) drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze k 31. 12. 2007 
činí 319 tis. kč, k 31. 12. 2006 činila 228 tis. kč. 

Zůstatková cena a oprávky

příloha účetní závěrky
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1.3. dlOuhOdObý Finanční Majetek

dne 17. 10. 2005 společnost koupila 100% podíl ve společnosti sid slovensko, a.s., ič: 362 40 915, se sídlem 
panenská 7, 811 03 bratislava, slovenská republika, v pořizovací ceně 600 tis. skk. k okamžiku sestavení 
účetní závěrky byl podíl přeceněn metodou ekvivalencí.

Podíly v ovládaných a řízených osobách: 

rok 2007

Název společnosti
Pořizovací

cena

Opravná 
položka

(ekvivalence)
Počet CP

Nominální 
hodnota CP 

v SKK

Podíl 
v procentech

SID Slovensko, a.s. 486 1 067 10 100 100

CELKEM 486 1 067 100

Název společnosti Výše vlastního kapitálu Kč Výsledek hospodaření Kč

SID Slovensko, a.s. 1 636 1 077

CELKEM 1 636 1 077

Významné skutečnosti týkající se dceřiných společností
k datu sestavení účetní závěrky společnosti dosáhla dceřiná společnost sid slovensko, a.s. v roce 2007 před-
běžného hospodářského výsledku ve výši 1 077 tis. kč. Z tohoto důvodu došlo k přecenění podílu metodou 
ekvivalencí. přecenění ekvivalencí v roce 2007 činilo 1 067 tis. kč.

rok 2006

Název společnosti
Pořizovací

cena

Opravná 
položka

(ekvivalence)
Přírůstky

Nominální 
hodnota CP 

v SKK

Podíl 
v procentech

SID Slovensko, a.s. 486 83 10 100 100

CELKEM 486 83 100

Název společnosti Výše vlastního kapitálu Kč Výsledek hospodaření Kč

SID Slovensko, a.s. 569 191

CELKEM 569 191

1.4. Majetek najatý FOrMOu FinančníhO leasingu

společnost si v červnu 2005 na finanční pronájem najala osobní automobil Škoda Octavia ambiente. 
společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing následovně:

Popis předmětu / 
skupiny předmětů

Měsíc / 
rok zahájení

Doba 
pronájmu 
v měsících

Leas. splátky
celkem

Uhrazené 
splátky 

k 1. 12. 2006

Splatno 
do 1 roku

Splatno 
v dalších 

letech

Škoda Octavia Ambiente 6/2005 36 757 663 94 0

příloha účetní závěrky
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2. Pohledávky
krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů

31. 12. 2007 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Krátkodobé

– odběratelé 7 348 5 191 3 040

– poskytnuté provozní zálohy 70 70 69

CELKEM 7 418 5 261 3 109

společnost neeviduje žádné pohledávky po době splatnosti, všechny pohledávky mají splatnost do 17. února 2008.

3. Krátkodobý finanční majetek

31. 12. 2007 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Pokladní hotovost a peníze na cestě 40 34 23

Účty v bankách 14 745 6 092 5 119

CELKEM 14 785 6 126 5 142

4. Dividendy
valná hromada konaná dne 7. 6. 2007 rozhodla o výplatě dividend, a to v celkové výši 2 mil. kč. daná částka 
byla rozdělena mezi šest akcionářů společnosti, na 1 akcii došlo k vyplacení dividendy ve výši 20 000 kč.

5. Základní kapitál
registrovaný základní kapitál ke dni 31. 12. 2007 činil 200 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 kč 
v listinné podobě. v průběhu roku 2007 došlo ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, 
a to formou nové emise akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře. Zvýšení základního kapitálu 
na částku 2 000 000 kč bylo zapsáno do obchodního rejstříku na základě rozhodnutí Městského soudu 
v praze č.j. F 102952/2007, které nabylo právní moci ke dni 6. 9. 2007. původní hodnota byla 100 ks akcií 
na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 kč.

6. Vlastní kapitál

Změny / zůstatky
Zákl. 

kapitál
Kap. 
fondy

ZRF
Ost. 

fondy 
ze zisku

Neroz. 
zisk/

neuhr. 
ztráta

VH ve 
schval. 
řízení/
HVBO

VK 
celkem

Zůstatky k 31. 12. 2006 1 000 83 200 1 102 4 731 7 116

Rozdělení VH roku 2006 1 000 1 301 -2 301

Dividendy/podíly na zisku -2 430 -2 430

Ostatní změny 1 067 1 067

Výsledek hospodaření za 
účetní období 2007

10 644 10 644

Zůstatky k 31. 12. 2007 2 000 1 150 200 0 2 403 10 644 16 397

příloha účetní závěrky
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7. Závazky

7.1. krátkOdObé ZávaZky 

31. 12. 2007 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Krátkodobé

– dodavatelé 4 343 3 395 4 125

– jiné závazky 107 60 54

CELKEM 4 343 3 455 4 125

společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. všechny závazky jsou hrazeny do lhůty splatnosti.

7.2. ZávaZky vůči státu a institucíM sZ a Zp

Závazek 2007 celkem Z toho splatné 2006 celkem Z toho splatné

Pojistné na sociální zabezpečení 173 0 109 0

Pojistné na zdravotní pojištění – ZP MV ČR 66 0 43 0

Pojistné na zdravotní pojištění – OZP 2 0 0 0

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění celkem

241 0 152 0

Daň z příjmů ze závislé činnosti 154 0 95 0

Daň z přidané hodnoty 259 0 54 0

Ostatní daně – silniční daň 0 0 0 0

Daňové nedoplatky celkem 413 0 149 0

CELKEM 654 0 301 0

Závazky vůči státu a institucím sZ a Zp vznikly z titulu prosincových mezd, byly uhrazeny do doby splatnosti, 
tj. do 15. 1. 2008. 

splatný závazek z titulu prosincového přiznání k dani z přidané hodnoty byl uhrazen do doby splatnosti, 
do 25. 1. 2008.

doplatek silniční daně za rok 2008 byl uhrazen 31. 1. 2008.

7.3. jiné ZávaZky a ZávaZky vůči ZaMěstnancůM

Závazek 2007 celkem Z toho splatné

Závazky vůči zaměstnancům 310 310 

Závazky vůči členům orgánů společnosti 103 103 

CELKEM 413 413 

Závazky vůči zaměstnancům a členům orgánů společnosti vznikly z titulu prosincových mezd, byly uhrazeny 
do doby splatnosti, tj. do 15. 1. 2008.

příloha účetní závěrky
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8. Výnosy 

31. 12. 2007 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Výnosy z provozní činnosti 49 228 30 872 21 872

Výnosy z finanční činnosti 168 50 16

Výnosy z mimořádné činnosti 0 0 0

CELKEM 49 396 30 922 21 888

9. Náklady

31. 12. 2007 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Náklady z běžné činnosti 34 863 24 340 18 099

Náklady z finanční činnosti 74 44 36

CELKEM 34 937 24 384 18 135

9.1. OsObní náklady

2007 2006 2005

Zaměstnanci 3 540 2 338 1 702

Členové řídících orgánů 1 268 882 684

CELKEM 4 808 3 220 2 386

9.2. náklady na výZkuM a vývOj

společnost v roce 2007 nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj.

10. Finanční investice
podíly v ovládaných a řízených osobách:
název firmy:  sid slovensko, a.s.
datum pořízení:  17. 10. 2005
sídlo firmy:  panenská 7, 811 03 bratislava, slovenská republika
pořizovací cena:  600 000 skk
počet akcií /podíl na Zk:  10 ks akcií á 100 000 skk, tj. 100 % podíl
vlastní kapitál:  2 066 tis. skk
výsledek hospodaření:  zisk 1 360 tis.skk

 

příloha účetní závěrky
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F. Aktiva a závazky neuvedené v účetnictví 

1. Leasing

společnost eviduje závazek ve výši 94 tis. vůči leasingové společnosti santander consumer Finance a.s. na osob-
ní auto Škoda Octavia, měsíční leasingové splátky činí 16 tis. kč, datum ukončení leasingu 3. 6. 2008.

2. Poskytnuté úvěry

dne 28. 11. 2006 společnost (věřitel) podepsala v souladu s ustanovením § 497 a násl. zákona č. 513/1991 
sb., obchodního zákoníku smlouvu o úvěru se společností sid slovensko, a.s., ič: 36240915, se sídlem panen-
ská 7, 811 03 bratislava, slovenská republika (dlužník). dlužník je oprávněn na základě podepsané smlouvy 
o úvěru požádat věřitele o poskytnutí úvěru v celkové výši maximálně 1 000 000 kč, a to i po částech. k 31. 
12. 2007 dlužník o poskytnutí úvěru, ani jeho části, nepožádal.

G. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

v období 1. ledna 2008 až 14. února 2008 nedošlo k žádným podstatným událostem, které by měly vliv 
na účetní období roku 2007.

podpis statutárního orgánu:

v praze dne 14. února 2008

 ing. pavel janda ing. petr sedláček  
      

 předseda představenstva člen představenstva

 společnost pro informační databáze, a.s.  společnost pro informační databáze, a.s.  

příloha účetní závěrky
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ke dni 31. 12. 2007

jednotky: 1000 Kč

rok Měsíc ič

2007 12 26118513

podle vyhlášky 
č. 500/2002 sb.

Označ. teXt
skutečnost ve 
sledovaném 

účetním období

skutečnost 
v minulém 

účetním období

 p. stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 6 126 5 142

peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

 Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 
(do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)

14 459 6 538

a.1. Úpravy o nepeněžní operace -125 -31

a.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, 
a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku (+/-)

38 19

a.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv

a.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+")

a.1.4. výnosy z dividend a podílů na zisku

a.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, 
a vyúčtované výnosové úroky (-)

-163 -50

a.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace

a*
čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

14 334 6 507

a.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -660 -2 487

a.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení 
a dohadných účtů aktivních

-2 123 -2 163

a.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasívních účtů časového 
rozlišení a dohadných účtů pasívních

1 463 -324

a.2.3. Změna stavu zásob (+/-)

a.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků 
a peněžních ekvivalentů

a.** čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 13 674 4 020

a.3. vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)

a.4. Přijaté úroky (+) 163 50

a.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) -2 603 -1 779

a.6.
příjmy a výdaje spojené s mim.účetními případy, které tvoří mim.výsledek hospodaření 
včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mim.činnosti

a.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)

a.*** čistý peněžní tok z provozní činnosti 11 234 2 291

peněžní toky z investiční činnosti

b.1. výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -145 -57

b.2. příjmy z prodeje stálých aktiv

b.3. půjčky a úvěry spřízněným osobám

b.*** čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -145 -57

peněžní toky z finančních činností

Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky

Společnost pro 
informační databáze, a.s.
 
sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání 
liší-li se od bydliště 

Na Pankráci 1618/30 
140 00 Praha 4 

přehled O peněžních tOcích (cash FlOw)

Cash flow
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Označ. teXt
skutečnost ve 
sledovaném 

účetním období

skutečnost 
v minulém 

účetním období

c.1. 
dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících 
do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty

c.2. dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -2 430 -1 250

c.2.1.
Zvýšení peněž. prostř. a peněž. ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, 
emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

c.2.2. vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

c.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)

c.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)

c.2.5. přímé platby na vrub fondů (-)

c.2.6.
vyplacené divid. nebo podíly na zisku vč. zapl. srážk. daně vztahující se k těmto
nárokům a vč. finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři k.s. (-)

-2 430 -1 250

c.*** čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -2 430 -1 250

F. čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 8 659 984

r. stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 14 785 6 126

sestaveno dne:

14. 2. 2008

podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby která je účetní jednotkou:
Ing. Pavel Janda – předseda představenstva
Ing. Petr Sedláček – člen představesntva

právní forma účetní jednotky:  
   

akciová společnost   
    
 

předmět podnikání:  
  
zpracování dat služby databank 

 

pozn.:

Cash flow
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