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TO, CO JE 
UŽ ZA NÁMI 
A TO, CO 
JE PŘED 
NÁMI JSOU 
MALIČKOSTI 
VE SROVNÁNÍ 
S TÍM, CO JE 
UVNITŘ NÁS.

RALPH EMERSON
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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
uplynul rok od doby, kdy jsem měl příležitost poprvé Vás oslovit ze stránek vý-

roční zprávy společnosti Servodata, jako její, tehdy čerstvě jmenovaný, generál-

ní ředitel a předseda představenstva. Přestože by se mohlo zdát, že jeden rok 

je v lidském i firemním životě dlouhá doba, z vlastní zkušenosti všichni víme, 

že uteče až neuvěřitelně rychle. 

Cílem Servodat, kvůli jehož naplnění mi akcionáři firmy dali svoji důvěru a po-

stavili mě do vedení skupiny s dnes už téměř dvěma stovkami zaměstnan-

ců, je urychlení a rozšíření náročné transformace z dodavatele softwarových 

licencí a hardwarové infrastruktury na poskytovatele služeb a řešení směřujících 

k efektivnějšímu a bezpečnějšímu využívání a provozu těchto technologií. Naše 

motto je „platform integrator“, protože věříme, že pouze moderní a bezpečná 

IT platforma, pružně a ekonomicky reagující na změny požadavků, schopná 

z množství dat tvořit informace, poskytující osobní produktivitu a mobilitu uži-

vatelům, otevřená hybridním cloudovým zdrojům, inovativním službám a řeše-

ním, umožní našim zákazníkům maximalizovat přínosy z jejich investic a zacho-

vat si konkurenceschopnost v digitální ekonomice, ve které žijeme.

Jak jsme v plnění tohoto cíle úspěšní, je dobře patrné z bezmála dvojnásob-

ného meziročního nárůstu obratu z námi poskytovaných služeb. Tato část ob-

chodních aktivit Servodat se vyvíjí podle našich ambiciózních plánů a očeká-

vání. Nezapomínáme však ani na náš tradiční byznys, kde jsme obhájili naši 

silnou pozici a v oblasti open source softwaru Red Hat jsme dokonce zazname-

nali více jak 50procentní nárůst obratu. Zároveň je ovšem třeba říci, že celkový 

obrat a ziskovost v této části trhu klesá o něco rychleji, než jsme ještě počát-

kem roku 2014 predikovali, což spolu s významnými transformačními náklady 

negativně ovlivnilo naše celkové výsledky. To však opět jen potvrzuje, že naše 

nová strategie je jednoznačně správným rozhodnutím.

V průběhu roku 2014 došlo v Servodatech k mnoha zásadním změnám, počí-

naje novou organizační strukturou s významným personálním posílením ma-

nagementu, obchodu i služeb, změnou stylu řízení a souvisejících firemních 

procesů, konsolidací a rozšiřováním portfolia až po osvojení nových znalos-

tí a dovedností nebo po integraci akvizic. V tomto smyslu nebude jiný ani 

rok 2015, kdy chceme naši transformaci opět významně posunout, a zejména 

všechny změny přeměnit v návyky a standardní praxi. 

Jakkoliv před námi stojí mnoho práce a výzev, do roku 2015 vyhlížím s opti-

mismem. Optimismem založeným nejen na dílčích výsledcích a pokračujícím 

oživení české i světové ekonomiky, ale zejména na pozitivní reakci na naši no-

vou strategii od zákazníků i strategických partnerů, na pevné podpoře našich 

akcionářů v čele s mým předchůdcem Rostislavem Jirkalem a v neposlední řadě 

optimismem založeným na kvalitní a profesionální práci všech mých kolegyň 

a kolegů a jejich stále rostoucí podpoře prováděných změn.

Přeji Servodatům i Vám úspěšný rok 2015.

Petr Mýtina

předseda představenstva a generální ředitel Servodata a.s.
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Dlouhodobě se specializujeme na návrh a realizaci komplexních řešení pod-

nikové informační a komunikační infrastruktury a poskytování souvisejících 

služeb. Firmám i organizacím státní a veřejné správy vytváříme platformy pro 

provoz systémů a aplikací, nezbytných pro jejich efektivní fungování. Vyu-

žíváme přitom naše zkušenosti se softwarovými a hardwarovými produkty 

předních světových dodavatelů i s vývojem vlastních řešení. V rámci souvise-

jících služeb poskytujeme také administrátorská a uživatelská školení zakon-

čená certifikacemi.

Pečlivě sledujeme současné trendy a faktory ovlivňující vývoj a efektivitu in-

formačních a komunikačních technologií v podnikovém prostředí. Naše řešení 

vyhovují nasazení ve všech odvětvích a pokrývají celý životní cyklus projektů 

– od konzultací a návrhu přes dodávku kompletního řešení až po technickou 

podporu a školení. Zcela nezávisle na konkrétních dodavatelích technologií vo-

líme vždy takové komponenty, aby výsledné řešení splňovalo nejnáročnější po-

žadavky na efektivitu, spolehlivost či škálovatelnost. 

Specialisté Servodat drží dlouhou řadu odborných certifikací a na základě 

svých zkušeností se neomezují pouze na technologickou část, ale i vhodné za-

sazení budovaného řešení do celkové strategie zákazníka. Naši zákazníci se 

díky tomu mohou spolehnout, že poskytnuté řešení bude maximálně naplňo-

vat strategické cíle jejich organizace i konkrétní provozní požadavky. 

HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Obchodní firma: Servodata a.s.  

(Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2008 zapsáno 

v OR dne 31. 12. 2008 s účinností od 31. 12. 2008.)

Sídlo:  Dolnoměcholupská 1418/1 
 102 00  Praha 10

Identifikační číslo:  251 12 775

Právní forma:  akciová společnost

Datum vzniku akciové společnosti:  13. 3. 1997

Zapsána u:  Městského soudu v Praze,  
 oddíl B., vložka 4593

Základní kapitál společnosti:  25 000 000 Kč

Hlavní akcionáři:  62,3 % GCP Limited  
 37,2 % Ing. Rostislav Jirkal

Evidenční počet zaměstnanců  
za skupinu:  112
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SLUŽBY 

Jsme zkušeným konzultačním a implementačním partnerem řešení především 

podnikové infrastruktury, middleware a portálů. Pomáháme společnostem  

s novými IT a bezpečnostními strategiemi, včetně správy softwarového majetku  

a licenčních modelů.

MICROSOFT 

Jsme implementačním partnerem a dlouholetým dodavatelem technologií 

Microsoft (SharePoint, Exchange, Azure, Office 365, Lync a dalších). Jsme jed-

ním z největších licenčních partnerů Microsoftu v České republice. 

OPEN SOURCE 

Jsme jediným autorizovaným distributorem softwaru Red Hat na českém trhu 

a předním českým dodavatelem open source technologií (Liferay, JBoss, Enter-

priseDB a dalších). 

Dosahujeme trojciferného meziročního růstu obratu z dodávek a implemen-

tací řešení založených na open source platformách a ruku v ruce posilujeme  

na trhu jedinečný tým. 

INFRASTRUKTURA IT 

Jsme dlouholetým partnerem společností EMC, HP, Dell, VMware, Citrix,  

Symantec i dalších globálních dodavatelů infrastrukturního softwaru  

a hardwaru. 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A VÝVOJ ŘEŠENÍ 

Máme vlastní projektovou kancelář certifikovaných projektových a servisních 

manažerů, kteří excelentně, a pokud to lze, tak agilně řídí individuální vývoj  

či customizaci dodávaných řešení . Specializujeme se na platformu Java a .NET. 

TECHNICKÁ PODPORA

Máme vlastní service desk a poskytujeme našim zákazníkům technickou pod-

poru až 24x7.

VZDĚLÁVÁNÍ 

Jsme poskytovatelem komplexního portfolia autorizovaných školení pro IT  

profesionály i koncové uživatele.

KDO JSME?
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JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

TECHNOLOGIE

LICENČNÍ/SUBSKRIPČNÍ MANAGEMENT

ŠKOLENÍ

Školení a certifikace IT profesionálů
Školení a certifikace uživatelů
Testovací a certifikační centra

Návrhy licenčních/subskripčních programů
Software Asset Management

PROVOZ A PODPORA

Help Desk & Service Desk
Proaktivní podpora & provoz infra-
struktury
Proaktivní podpora & provoz aplikací
Outsourcing infrastruktury
Outsourcing aplikací

DODÁVKA

 Design
Vývoj aplikací
Customizace
Deployment
Testování
Rollout IT
Migrace & upgrady platforem
Projektové řízení

KONZULTACE

Technické & obchodní konzultace
 Návrh & revize architektury řešení
Integrace systémů & aplikací
Business Process Management 
Business Rules
IT procesy
Metodiky & Best Practices

INFRASTRUKTURA

Virtualizace & konsolidace
Archivace & zálohování
Data Management
System Management
Databáze
Operační systémy
Bezpečnost
Serverová infrastruktura
Monitoring

APLIKAČNÍ/INTEGRAČNÍ 
PLATFORMY

Aplikační servery
Business Process Management
Business Rules
Messaging
Enterprise Service Bus
Data Services

OBCHODNÍ ŘEŠENÍ

Portály
Správa dokumentů & workflow
Komunikační platformy
Learning Management systémy
Business Intelligence
Content Management
Advanced Monitoring systémy
Service Desk řešení
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Konsolidované výsledky zahrnují tržby společností Servodata a.s., SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o., DataScript s.r.o., DoxoLogic, s.r.o. a S-COMP Centre CZ s.r.o.  

Fiskální rok 2014 začal pro Servodata Group 1.  října 2013 a skončil 30. září 2014.

KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY FISKÁLNÍHO ROKU 2014 ZA SKUPINU SERVODATA A.S.

Celkové tržby 2014:

795,8 milionů Kč

Růst tržeb z poskytování služeb 
oproti roku 2014: + 91,4 %

Růst tržeb z prodeje licencí Red Hat 
oproti roku 2014: + 50,0 %

Tržby z poskytování služeb 2014: 
181,9 milionů Kč

Tržby z prodeje zboží 2014: 
613,9 milionů Kč

Růst tržeb oproti roku 2013: + 7,5 %
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SOUČÁSTI SERVODATA GROUP

Servodata a.s.  
vlastní obchodní podíly 

ve společnostech SERVODATA 
BRATISLAVA, s.r.o., na Slovensku, 

DataScript s.r.o., DoxoLogic, s.r.o., a S-COMP 
Centre CZ s.r.o. v České republice. Úkolem 
společnosti SERVODATA BRATISLAVA je 

posilování pozice Servodat coby dodavatele 
špičkových informačních a komunikačních 
řešení v oblasti podnikové infrastruktury 

na slovenském trhu. SERVODATA 
BRATISLAVA jsou 100% vlastněnou 

dceřinou společností.

Společnost S-COMP  
Centre CZ s.r.o. působí 

na trhu od roku 1991. Renomé si 
vydobyla především vysokou kvalitou 

poskytovaných služeb v oblasti počítačového 
vzdělávání a rekvalifikačních programů 

akreditovaných Ministerstvem školství. Nabízí 
také Learning Management System s názvem 
EDUCOMP, jedinečný nástroj pro plánování, 

provoz, organizaci a správu vzdělávání 
a školení ve společnosti. S-COMP Centre 

CZ je 100% vlastněnou dceřinou 
společností.

Společnost DataScript s.r.o.  
je specialistou na technologické  

vzdělávání a autorizovaným školicím střediskem. 
DataScript je 100%  
vlastněnou dceřinou  

společností.

DoxoLogic, s.r.o. je softwarová  
společnost poskytující služby a řešení 

v oblasti podnikových systémů se specializací 
na enterprise open source. Firma pokrývá  

široké portfolio řešení a služeb, od operačních 
systémů přes middleware a databáze až 
po portálová řešení. DoxoLogic je 100 % 

vlastněnou dceřinou společností.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Servodata Group 10

PŘEDSTAVENSTVO

Rostislav Jirkal  předseda představenstva (do 19. 2. 2014)

Petr Mýtina předseda představenstva (od 19. 2. 2014)

Martin Malý místopředseda představenstva

Otakar Smolík místopředseda představenstva (od 7. 10. 2014)

Ondřej Vičar místopředseda představenstva

Eva Pešková členka představenstva

Petr Cenek člen představenstva

DOZORČÍ RADA

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Petr Mýtina              předseda dozorčí rady (do 19. 2. 2014)

Rostislav Jirkal          předseda dozorčí rady (od 19. 2. 2014)

Vladimíra Kuklovská   členka dozorčí rady (do 19. 2. 2014)

Marek Hoščálek        člen dozorčí rady

Barbora Fišerová      členka dozorčí rady (od 19. 2. 2014 do 12. 2. 2015)

Alexandr Kosovský    navržen jako člen dozorčí rady, jehož schválením se
 bude zabývat Valná hromada společnosti Servodata a.s. 
 na svém dalším zasedání (31. 3. 2015)



Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Servodata Group 11

Díky svým mnohaletým zkušenostem a vysoké odbornosti jsou naši specia-

listé vyhledávanými obchodními a projektovými partnery. Dokáží navrhnout, 

implementovat a spravovat špičková řešení, založená na nejnovějších techno-

logiích. Naši zaměstnanci jsou motivováni k trvalému rozvoji svých znalostí 

a schopností, získávání dalších certifikací i k možnosti podílet se na budou-

cím úspěchu a růstu firmy.

PERMANENTNÍ ROZVOJ

Svým zaměstnancům poskytujeme řadu motivačních benefitů, přede-
vším v oblasti vzdělávání. Kromě odborných znalostí se mohou za pod-
pory Servodat rozvíjet i ve znalosti cizích jazyků, v prezentačních a ob-
chodních dovednostech, vedení týmů a projektů nebo v mezikulturní 
komunikaci. Pro vzdělávání zaměstnanců využívají Servodata metodi-
ku, která vznikla za podpory Operačního programu Praha Adaptabilita.

AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

K 30. září 2014 bylo uzavřeno 126 pracovních smluv podle pracovního práva. 

Zaměřujeme se především na vysoce kvalifikované pracovníky v oblasti ICT 

a zaměstnance s obchodními dovednostmi. Ve fiskálním roce 2014 jsme dále 

zvyšovali počet zaměstnanců, především pro oblast návrhu a implementace 

ICT řešení. Došlo rovněž k výrazné obměně obchodního oddělení, úpravě or-

ganizační struktury i zavedení nového stylu řízení.

Management společnosti v roce 2014 posílil o tři zkušené manažery a vý-

razné osobnosti české ICT scény. Do představenstva a obchodního vedení 

společnosti nastoupil Otakar Smolík, bývalý viceprezident společnosti Ness 

Technologies a respektovaný odborník s dlouholetou zkušeností s řízením 

korporátních firem i státních institucí. Do čela divizí zajišťujících návrh, im-

plementaci a následnou podporu řešení v rámci platforem Microsoft a open 

source nastoupili Ondřej Štrba (Microsoft Technology Unit Director) a Petr 

Náhlovský (Open Source Technology Unit Director).

V Servodata group pracuje 17 % zaměstnanců do 30 let a 20 % zaměst-

nanců nad 50 let. Přibližně 66 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdě-

lání, ostatní mají vzdělání středoškolské. Mezi zaměstnanci Servodat je 

56 % žen a 44 % mužů.

CERTIFIKACE

Servodata Group drží certifikace Systému řízení jakosti ISO 9001:2000, Systému 

řízení bezpečnosti informací ISO 27001:2005, Systému řízení jakosti projektů 

ISO 10006 a Systému managementu IT služeb ISO/IEC 20000-1. Pro dodávky 

do státních organizací disponuje osvědčením Kvalifikovaný dodavatel.

Současně jsme držitelem řady pokročilých úrovní partnerství a obchodních 

a technologických certifikací od předních světových ICT společností, jako na-

příklad Microsoft, EMC, Red Hat, Symantec, Citrix, Dell, Hewlett-Packard 

a řady dalších.

Zaměstnanci Servodat jsou držiteli více než stovky certifikací pro různé ob-

lasti návrhu, implementace a správy ICT technologií od předních světových 

dodavatelů i certifikací potvrzujících kompetence pro předprodejní podporu 

i kvalifikovaný prodej ICT řešení a služeb.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Neprovádíme žádné aktivity v oblasti výzkumu. V rámci vývoje se angažuje-

me ve vývoji vlastního softwaru.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Činnost společnosti Servodata nemá zvláštní dopady na životní prostředí. 

Z tohoto důvodu nevyvíjíme v této oblasti žádné zvláštní aktivity.

MAJETEK SPOLEČNOSTI

Dlouhodobý majetek společnosti je převážně tvořen softwarem (účetní a ob-

chodní) a hmotným majetkem (vnitřní infrastruktura a osobní vozy).

TÝM SERVODAT
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KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

30. 9. 2014 30. 9. 2013

běžné období v tis. Kč

AKTIVA CELKEM                                              244 052 230 702

B Dlouhodobý majetek                                         41 405 42 107

C Oběžná aktiva                                                        198 935 178 269

D Časové rozlišení                                                     3 172 10 326

PASIVA CELKEM                  244 052 230 702

A Vlastní kapitál                                                      16 284 32 194

B Cizí zdroje                                                          223 888 195 275

C Časové rozlišení                                                     3 880 3 233

1. 10. 2013 – 
30. 9. 2014

1. 10. 2012 – 
30. 9. 2013

I+II
Tržby za prodej zboží 
a výkony

795 821 739 968

A+B
Náklady vynaložené 
na prod. zboží a výkonová 
spotř.

-729 157 -696 434

 + Přidaná hodnota 66 664 43 534

C Osobní náklady -78 738 -49 675

E
Odpisy dlouhodobého 
nehm. a hmotného majetku

-7 370 -7 435

III+IV+V Jiné provozní výnosy 13 972 12 095

D+F+G+H+I Jiné provozní náklady -5 909 -4 009

 
Provozní výsledek 
hospodaření

-11 381 -5 490

VII+VIII+XI+XII Jiné finanční výnosy 12 017 7 533

K+O+P Jiné finanční náklady -15 314 -9 775

 
Finanční výsledek 
hospodaření

-3 297 -2 242

R
Daň z příjmu za běžnou 
činnost

-1 052 -550

 
Výsledek hospodaření 
za účetní období

-15 730 -8 282

ROZVAHA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
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V souladu s ustanovením § 66a zákona č. 513/1991 Sb., ob-

chodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, předkládá dne 

24. 2. 2015 představenstvo společnosti Servodata a.s., se sídlem 

Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, IČ 25112775, za-

psána u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4593, dále jen 

„Servodata“, zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající oso-

bou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období hospodář-

ského roku 2014 (od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014). Účelem zpra-

cování této zprávy je splnění informační povinnosti dle ustanove-

ní § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů.

PROPOJENÍ OSOB  
– STRUKTURA KONCERNU SERVODATA 

S ohledem na uspořádání a strukturu vlastnických vztahů vůči 

společnosti Servodata a z toho vyplývajících podílů na hlasova-

cích právech akcionářů je pro účely této zprávy ovládající oso-

bou GCP Limited, registrační číslo 50391 se sídlem 1 Royal Plaza, 

Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 2HL, Channel Islands 

a Ing. Rostislav Jirkal, r. č. 620311/7228, bytem Praha 8, Vřesová 

17, PSČ: 181 00.

Vztahy týkající se osob dále ovládaných ovládanými osobami uve-

denými v této zprávě nejsou touto zprávou řešeny.

ÚLOHA SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ A ZPŮSOB  
A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Servodata a.s. je ve vztahu k GCP Limited finanční investicí. Ovlá-

dání probíhá prostřednictvím valných hromad a většinovým za-

stoupením v dozorčí radě.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI 
PROPOJENÝMI OSOBAMI

GCP Limited

VYDIS
GROUP

a.s.

VYDIS
a.s.

GTH
Catering

a.s.

HSW 
Signall
s.r.o.

Servodata
a.s.

Datascript
s.r.o.

Servodata
Bratislava,

s.r.o.

S-Comp
Centre CZ

s.r.o.

DoxoLogic,
s.r.o.

Corpus s.r.o.

a.s.

SD estate
s.r.o.

KS 
KlimaService

a.s.

Areál
Dolnoměcho- 
lupská 1418

s.r.o.

AZ Klima
a.s.

JRC Czech
a.s.

Roltechnik
a.s.

SIEZA,
s.r.o.

3070
a.s.

SWELL,
spol. s r.o.

Rostislav Jirkal
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VÝČET SMLUV A PRÁVNÍCH ÚKONŮ

Servodata uzavřela smlouvy s ovládající osobou Ing. Rostislavem Jirkalem, které 

zakládají jejich pracovní poměr se společností. Tyto smlouvy byly v průběhu 

roku ukončeny a nahrazeny Konzultačním kontraktem.

Společnost Corpus spol. s.r.o. (dále jen „Corpus“) poskytoval v rámci své čin-

nosti společnosti Servodata propagační služby. Servodata dále uzavřela se 

společností Corpus smlouvy týkající se dodávek drobné výpočetní techniky  

a přeúčtování provozních služeb.

Servodata uzavřela se společností Areál Dolnoměcholupská 1418 s.r.o. (dále jen 

„Areál“) smlouvu týkající se užívání nebytových prostor v administrativně-tech-

nickém areálu Dolnoměcholupská, které jsou ve vlastnictví společnosti Areál. 

Servodata uzavřela se společností SD estate s.r.o. (dále jen „SD estate“) smlou-

vu týkající se zapůjčení dopravního prostředku.

Servodata uzavřela se společností DataScript s.r.o. (dále jen „DataScript“) smlou-

vy o pronájmu kancelářské a výpočetní techniky k vlastní spotřebě. V rámci své 

činnosti poskytoval DataScript společnosti Servodata služby v oblasti firemního 

vzdělávání, vývoje software a presale služeb.

Servodata v rámci své obchodní činnosti realizovala dodávky hardwaru a soft-

waru své dceřiné společnosti SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o. V rámci své čin-

nosti poskytovala SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o. společnosti Servodata služby 

v oblasti licenčních a softwarových auditů.

Servodata uzavřela se společnostmi DataScript, DoxoLogic, S-COMP Centre CZ 

s.r.o. (dále jen „S-COMP Centre“) smlouvy o půjčkách.

Servodata v rámci své obchodní činnosti realizovala dodávky hardwaru a soft-

waru společnosti DoxoLogic. Obě společnosti si navzájem poskytují konzultační 

služby v rámci projektů.

Servodata na základě smluv poskytovala účetní služby společnostem DoxoLogic, 

DataScript, SERVODATA BRATISLAVA, Corpus, Areál a SD estate.

Ovládaná osoba
Osoba ovládající/ovládaná stejnou  
ovládající osobou Typ smlouvy/plnění

Servodata a.s. Ing. Rostislav Jirkal Pracovní smlouva, ukončena 19. 2. 2014, Smlouva o výkonu funkce, ukončena 19. 2. 2014, 
Konzultační kontrakt (Smlouva o poskytování služeb) uzavřena 20. 2. 2014

Servodata a.s. Corpus spol. s.r.o. Smlouvy o poskytování propagačních služeb, výrobě tiskovin; pronájem techniky

Servodata a.s. Corpus spol. s.r.o. Dodávky drobné výpočetní techniky; přeúčtování provozních služeb

Servodata a.s. SD estate s.r.o. Smlouva o zapůjčení dopravního prostředku

Servodata a.s. Areál Dolnoměcholupská 1418 s.r.o. Nájemní smlouva

Servodata a.s. Areál Dolnoměcholupská 1418 s.r.o. Smlouva o zřízení a poskytnutí užívacího práva

Servodata a.s. DataScript s.r.o. Smlouva o vývoji a převodu práv k softwarovému nástroji

Servodata a.s. DataScript s.r.o. Smlouva o pronájmu kancelářské a výpočetní techniky, inventáře

Servodata a.s. DataScript s.r.o. Smlouvy o poskytování školicích, tréninkových a presale služeb

Servodata a.s. SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o. Dodávky HW, SW a služeb dle objednání

Servodata a.s. SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o. Dodávky služeb v oblasti licenčních a softwarových auditů

Servodata a.s. DoxoLogic, s.r.o. Dodávky HW, SW a konzultačních služeb dle objednání

Servodata a.s. DoxoLogic, s.r.o. Nájemní smlouva ukončena k 30. 11. 2013

Servodata a.s. DataScript s.r.o., DoxoLogic, s.r.o., S-COMP 
Centre CZ s.r.o. 

Smlouvy o půjčce

Servodata a.s. DataScript s.r.o., DoxoLogic, s.r.o., 
SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o., Corpus spol. 
s.r.o., Areál Dolnoměcholupská 1418 s.r.o., SD 
estate s.r.o. 

Smlouvy o vedení účetnictví
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ZHODNOCENÍ

Veškerá plnění byla realizována vždy za ceny obvyklé v místě a čase. Společ-

nost Servodata a.s., tímto prohlašuje, že jí nevznikla žádná újma z titulu uza-

vření výše uvedených smluv, poskytnutých plnění či přijatých protiplnění. Veš-

kerá protiplnění byla realizována formou bankovních převodů.

PRÁVNÍ ÚKONY A OPATŘENÍ

V účetním období hospodářského roku 2014 (od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014) 

nebyly učiněny v zájmu propojených osob žádné právní úkony, v zájmu nebo 

na popud propojených osob nebyla přijata či uskutečněna žádná opatření, ja-

kož ani nebyla ovládanou osobou poskytnuta žádná plnění a ovládané osobě 

nebylo poskytnuto žádné protiplnění ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 ob-

chodního zákoníku, které by byly představenstvu společnosti známy, než shora 

uvedené. Ovládané osobě v této souvislosti nevznikla žádná újma.

Za představenstvo společnosti, dne 24. 2. 2015

 

Petr Mýtina, předseda představenstva

PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH DOZORČÍ RADOU

Dozorčí rada společnosti Servodata a.s., na svém nejbližším zasedání tuto zprá-

vu projedná a přezkoumá správnost a úplnost údajů uvedených v této zprávě, 

a ve smyslu ustanovení § 66a odst. 10 obchodního zákoníku v platném znění 

bude o přezkoumání této zprávy informovat valnou hromadu společnosti.



Servodata a.s.
Dolnoměcholupská 1418/12

102 00 Praha 10, Česká republika

T: +420 296 813 111

F: +420 296 813 310

E: info@servodata.net

V Praze 24. 2. 2015, Servodata a.s.

www.servodata.net


