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Úvodní slovo prezidenta
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
obracím se k Vám poprvé jako prezident Servodata Group. Až dosud

Nadcházející rok, rok 2014, je pak rokem koně. Dovolím si citovat z čín-

jste byli zvyklí na to, že příjmení Jirkal bylo spojeno s pozicí generál-

ského horoskopu: „Kůň je svou povahou šarmantní, galantní a pozor-

ního ředitele Servodat. Letos je však tento post poprvé – a věřím, že

ný. Má rád přímé a upřímné jednání, praktický způsob práce a celkovou

i dlouho bude – spojen se jménem Petra Mýtiny, zkušeného stratéga

nezávislost. Rok koně odmění všechny s čestným smýšlením a smys-

a manažera, v jehož profesní historii byly především společnosti SAP

lem pro disciplínu. Heslem roku 2014 bude týmová spolupráce. Pokud

a NESS Technologies. Po necelých třech letech, která Petr strávil jako

se chcete prosazovat, dělejte to v týmu, jinak nebudete tak moc úspěš-

nezávislý byznys konzultant, jsme jej oslovili s tím, zda by nechtěl být

ní.“ Přestože žijeme v jiné geografické i kulturní sféře, vůbec bych se ne-

hlavním hybatelem „nových Servodat“. Servodat, která si za středobod

zlobil, kdyby tato slova našla naplnění.

své činnosti určila služby v oblasti informačních a komunikačních ře-

Hodně jsem přemýšlel, zda se s Vámi podělit i o závěrečnou větu před-

šení. Jsem velmi rád, že Petr naši nabídku přijal.

povědi čínského horoskopu. Proč jsem váhal? Je to jednoduché: ta věta

Slovo prezident má svůj původ ve francouzštině. Neznamená nic víc

vůbec nemá pracovně-motivační význam. Pak jsem si ale řekl, že život

a nic míň než předseda. Ve světě politiky může být prezident tím nejsil-

není a nemůže být jen práce. Máme své rodiny, přátele, nejrůznější zá-

nějším hráčem, ale stejně tak i osobou s postavením spíše symbolic-

liby. Jsou stovky knih, které by měl člověk přečíst. Stovky filmů, které

kým, ceremoniálním.

by měl vidět. Hodiny a hodiny hudby, která může potěšit. A proto jsem

Jako prezident Servodata Group se nechystám ustoupit do pozadí. Na-

si řekl, že ta věta sem patří. Zní takto: „Rok dřevěného koně se báječně

opak. Chci všemi svými silami a zkušenostmi přispět k tomu, aby

hodí pro cestování, večírky a společenské akce.“

Servodata rostla, pronikala na nové trhy a byla stále větším a silnějším

Přeji Vám, abyste měli dobrý rok. Po všech stránkách.

hráčem. Takovým, se kterým se bude muset počítat, a to ještě více než
dosud. Zaměřím se především na vyhledávání nových obchodních příležitostí v oblasti komplexních řešení, školení a služeb.
Rok 2013 byl, podle čínského kalendáře, rokem hada. Starověká čínská
moudrost tvrdí, že had v domě je dobré znamení, protože vaše rodina
nebude hladovět. Budeme-li Servodata považovat za rodinu, hospodářské výsledky mluví jasnou řečí: tato rodina ve fiskálním roce 2013 hlad
neměla. Během roku jsme narostli – na palubu přibyly společnosti Do-

Rostislav Jirkal

xoLogic, s.r.o., a S-COMP Centre CZ s.r.o. Naše řady se téměř ztrojná-

prezident

sobily a nás teď čeká tento růst patřičně zúročit.

Servodata Group
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Úvodní slovo generálního ředitele
VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
když manažeři nastupují do nové firmy či na novou pozici, často hovoří

rozvojem našich interních týmů a budováním nových kompetencí. Čeká

o tom, že „přijímají novou výzvu“. Z této fráze se stalo do jisté míry klišé,

nás samozřejmě hodně usilovné práce a dobře si uvědomujeme, že i ti

jakkoli tato slova dotyční pronášejí se zcela čistými úmysly. I já nyní sto-

nejlepší zůstanou na vrcholu jen tak dlouho, dokud se nenajde někdo

jím před podobnou výzvou nesoucí jméno Servodata. Před výzvou, která

silnější, rychlejší či jinak lepší. Není až tak důležité, zda jsme právě teď

si zaslouží respekt vzhledem ke své velikosti a tradici silné a spolehlivé

těmi nejlepšími – v některých oblastech možná ano, v některých možná

značky, budované mými předchůdci po více než dvě desetiletí. Před výzvou,

ještě ne – ale jsem pevně přesvědčen, že jsme na správné cestě vzhůru.

která zavazuje k odpovědnosti vůči zákazníkům, partnerům i všem mým

Protože na mé vizitce s logem Servodat, obrazně řečeno, ještě ne

novým kolegyním a kolegům. Respekt je na místě, protože, jak říkají ho-

zaschl inkoust, s řadou z Vás se osobně setkám teprve v příštích týd-

rolezci, ztratit respekt před horou je nejkratší cesta do záhuby.

nech a měsících. Těším se na to a budu rád, pokud se nám podaří naše

Zároveň však jde o výzvu mimořádně lákavou – máme pevný základ, ve

vize propojit a uskutečnit. Do té doby Vám přeji mnoho úspěchů, pev-

kterém budeme pokračovat, a silnou vizi, kterou můžeme nad tímto zá-

né zdraví a vše dobré.

kladem budovat. Nechceme být „jen“ silným a spolehlivým partnerem
předních světových dodavatelů platforem i komponent ICT infrastruktury či technologickým inovátorem, který na lokální trh přivedl a bude
přivádět nové technologie. V souladu s naší vizí chceme a budeme nabízet více užitné hodnoty a stále širší nabídku komplexních řešení a doprovodných služeb a školení, protože způsob nasazení a využití těchto
technologií je dnes minimálně stejně důležitý pro naplnění potřeb na-

Petr Mýtina

šich zákazníků a partnerů jako samotné technologie.
Proces naplnění naší vize byl zahájen již v uplynulém roce rozšířením

generální ředitel

skupiny Servodata Group o společnosti DoxoLogic a S-COMP Centre CZ,

Servodata a.s.
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Základní údaje
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 1418/12, 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:

61,8 % GCP Limited / 37,2 % Ing. Rostislav Jirkal

Evidenční počet zaměstnanců za skupinu:

142
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Konsolidované hospodářské výsledky fiskálního
roku 2013 za skupinu Servodata a.s.
(Servodata a.s., SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o., DataScript s.r.o., DoxoLogic, s.r.o, a S-COMP Centre CZ s.r.o., údaje za poslední dvě společnosti jsou
zahrnuty pouze za období, po které již jsou součástí skupiny.)

Celkové výnosy

759 427 910,27 Kč

Tržby z prodeje produktů

644 893 327,57 Kč

Tržby z prodeje služeb

113 665 569,83 Kč
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Hlavní události uplynulého roku
Obchodní rok 2013 společnosti Servodata trval od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013.

2012

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Management společnosti posiluje
o Marcelu Kucbelovou

2013
LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

Management společnosti Servodata
posílil Jiří Vytlačil

Marcela Kucbelová nastupuje jako nová ředi-

Servodata získala nejvyšší úroveň
distribučního kontraktu
se společností Red Hat

telka obchodní divize Abakus. Její hlavní zod-

Servodata získala nejvyšší úroveň distribuč-

gementu společnosti Servodata Jiří Vytlačil,

ního kontraktu se společností Red Hat a na-

který bude mít na starosti zejména portfolio

dále je jediným autorizovaným distributorem

služeb a podporu jejich obchodu.

povědností je prodej řešení Microsoft.

produktů Red Hat na českém trhu. Red Hat
byla magazínem Forbes označena za 4. nej
inovativnější firmu v USA i na světě.

Společnost Servodata přistoupila
k právním krokům vůči
Janu Knyttlovi
Společnost Servodata přistoupila k právním krokům vůči Janu Knyttlovi, který byl do
srpna 2012 ředitelem obchodní divize a členem představenstva akciové společnosti. Jan
Knyttl se dopustil mnohačetného porušení
právních předpisů i individuálně uzavřených
smluvních závazků vůči společnosti, a to jako
člen statutárního orgánu Servodat.
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DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Servodata posilují a přibírají
DoxoLogic

Servodata získala formou akvizice
společnost S-COMP Centre CZ

Servodata získala dotaci
v programu OPPA

Servodata s potěšením oznamují dohodu

Společnosti Servodata a S-COMP Centre CZ

Již podruhé v historii byl vzdělávací projekt

o majetkovém propojení se společností Do-

dnes oznámily uzavření akviziční smlou-

společnosti vybrán a podpořen v rámci pro-

xoLogic, předním specialistou na open sour-

vy. Servodata tak posilují svůj expertní tým

gramu OPPA – Praha Adaptabilita.

ce enterprise služby a řešení, především pak

pro oblasti Microsoft Professional Services,

platformu JBoss.

infrastruktury se specializací na virtualizaci
prostřednictvím platformy Citrix a odborných školení.
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Poslání společnosti
Již více než dvacet let se opíráme o stejné hodnoty. Hodnotami, které

Pro naše partnery a dodavatele…

tvoří nosné pilíře Servodat a naší každodenní práce, jsou důvěra, ote-

JSME spolehlivým partnerem s mnohaletými zkušenostmi a špičkový-

vřenost a spolehlivost.

mi znalostmi, který dokáže dlouhodobě budovat a upevňovat postavení

Předpokladem úspěchu jsou také korektní a silné osobní vztahy s ob-

svých společníků na trhu.

chodními partnery, zákazníky a zaměstnanci. Zakládáme si na faktu,

Našim zákazníkům…

že naše vztahy budujeme dlouho, pečlivě a vždy ve smyslu win-win
strategie.

POMÁHÁME zvyšovat konkurenceschopnost našich zákazníků a zpřístup-

Za více než dvacet let existence jsme si mnohokrát ověřili, že jsme zvolili

ňujeme jim špičková řešení založená na nejnovějších počítačových tech-

dobře. Hodnoty, na kterých stavíme, se osvědčily jako správné a trvalé.

nologiích s dokonalým znalostním i servisním zázemím.

Našim zaměstnancům…
ROZVÍJÍME znalosti a schopnosti našich zaměstnanců a umožňujeme jim
podílet se na úspěchu a dalším růstu Servodat.

Vize
Naší vizí je touha. Touha po dokonalém poznání a pochopení nejmoder-

služeb. Specializují se. Chceme být součástí těchto změn. Vlastně chce-

nějších technologií a zhodnocení dlouholetých zkušeností při řešení roz-

me být ještě více: chceme se stát přední společností, která poskytuje

sáhlých a složitých projektů. Poznat, pochopit a předat dál – to je to, co

ty nejlepší služby a nejmodernější řešení šitá na míru stejně tak dobře,

nás neustále žene vpřed. Touha je pro nás také zárukou dalšího vlast-

jako gentlemanům padnou ručně šité hedvábné košile. Patříme k lídrům

ního úspěšného rozvoje v rámci celé Evropské unie a garancí toho, že

trhu a nehodláme z této pozice ustoupit.

budeme schopni dodávat pouze nejlepší řešení a služby.

Až dosud jsme dokázali růst bez kompromisů v oblasti kvality, spolehli-

Informační technologie se neustále a rychle mění. Dokáží proměnit i celá

vosti či otevřenosti. Není důvod cokoli měnit. Tato cesta se nám osvěd-

průmyslová odvětví a stále pronikají do nových oblastí. Ovládly oblast

čila, odměnou je nám důvěra zákazníků.
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Hlavní činnosti společnosti
Dlouhodobě se specializujeme na návrh a realizaci komplexních řešení

i výkonu IT prostředí zákazníka, ale také lepší komunikace mezi IT

podnikové informační infrastruktury a souvisejících služeb.

a obchodem.

Rozsáhlá nabídka – od distribuce technologií a licenčního managementu

Při návrhu řešení se konzultanti ze Servodat soustředí na to, aby byly

přes implementační projekty, služby podpory a školení až po návrh a re-

maximálně využity existující IT technologie či funkční moduly, popřípa-

alizaci komplexních řešení – je založena na technologických platformách

dě aby byly nahrazeny novými technologiemi s vyčíslitelnými přínosy.

předních dodavatelů jako jsou Microsoft, Red Hat, EMC, HP, Dell, Citrix

Cílem je, aby výsledná architektura byla kompaktní a jednotlivé kom-

a mnoha dalších standardních i open source technologiích.

ponenty spolu bez problému spolupracovaly, a to z pohledu integrace,

Pečlivě sledujeme současné trendy a faktory ovlivňující správný chod in-

bezpečnosti, datové dostupnosti i uživatelského komfortu. Samozřej-

formačních technologií. Naši zaměstnanci jsou ceněnými experty, kteří

mostí je ohled na trendy se zajištěním dlouhodobé životnosti. Součástí

navrhnou vhodnou strategii pro zajištění podpory aplikací a platforem

návrhů je i high-level roadmapa s doporučením konkrétních kroků

s důrazem na specifické požadavky zákazníka. Jejich zkušenosti se ne-

a s identifikací kritických rizik.

omezují pouze na technologickou část, ale i vhodné zasazení do celko-

Vstup společnosti S-COMP Centre CZ do skupiny vhodně doplnil portfo-

vé strategie společnosti i s ohledem na procesní požadavky zákazníka.

lio služeb Servodat v oblasti školení Microsoft produktů. Zatímco Ser-

Prioritou dodávaných služeb je vždy optimalizace řešení.

vodata se prostřednictvím své dceřiné společnosti DataScript zabývají

Poskytujeme služby v oblastech infrastruktury, aplikačních a integrač-

převážně školením systémových administrátorů, S-COMP Centre CZ je

ních platforem i byznys řešení, a to nezávisle na technologiích. Naše

profesionálem na uživatelská školení.

nabídka řešení se týká celého životního cyklu projektu – od konzultací

Spojením s DoxoLogicem získala Servodata „pod vlastní střechu” hlu-

a návrhu přes dodávku kompletního řešení až po technickou podporu.

boké odborné znalosti open source platformy JBoss, tedy programu pro

Naši zákazníci se tak mohou spolehnout, že poskytnuté řešení ma-

aplikační servery, a souvisejících služeb. Touto akvizicí si Servodata jed-

ximálně naplňuje strategické cíle jejich společnosti i konkrétní byz-

noznačně posílila pozici na trhu enterprise open source řešení.

nys a provozní požadavky. Naši experti umí společně se zákazníkem

I nadále Servodata poskytují portfolio produktů a služeb z oblasti správy li-

identifikovat, srozumitelně popsat a prioritizovat požadavek nebo

cencí, implementace a provozu řešení od Microsoftu a Red Hatu, kde jsou

problém. Výsledkem je nejen zajištění vysoké dostupnosti, stability

navíc jediným distributorem pro teritorium České a Slovenské republiky.
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Tým Servodat
Naši specialisté jsou vyhledávanými obchodními a projektovými part-

týmů a projektů nebo mezikulturní komunikaci. Pro vzdělávání zaměst-

nery. Díky svým mnohaletým zkušenostem a vysoké odbornosti doká-

nanců využívají Servodata metodiku, která vznikla za podpory Operač-

ží nabídnout a podpořit implementaci špičkových řešení založených na

ního programu Praha Adaptabilita.

nejnovějších počítačových technologiích. Zaměstnanci jsou motivováni

K 30. 9. 2013 bylo uzavřeno 143 pracovních smluv podle pracovního

k trvalému rozvoji svých znalostí a schopností i k možnosti podílet se

práva. Zaměřujeme se na vysoce kvalifikované pracovníky v oblasti ICT.

na dalším úspěchu a růstu ﬁrmy.

V roce 2013 jsme výrazně zvýšili počet zaměstnanců díky uskutečněným
akvizicím, které podporují strategický rozvoj společnosti.
Věková struktura zaměstnanců je: 25 % zaměstnanců do 30 let, 15 %

PERMANENTNÍ ROZVOJ

zaměstnanců nad 50 let.
Struktura vzdělání je: přibližně polovina zaměstnanců má VŠ vzdělání,

Svým zaměstnancům poskytujeme řadu motivačních benefitů, přede-

přibližně polovina SŠ vzdělání. Ve skupině nezaměstnáváme pracovníky

vším v oblasti vzdělávání. Kromě jazykových znalostí se mohou průběž-

se základním vzděláním.

ně zdokonalovat v prezentačních a obchodních dovednostech, vedení

Struktura podle pohlaví: 40 % žen a 60 % mužů.
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Certifikace
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Skupina drží certifikace Systému řízení jakosti ISO 9001:2000, Systému řízení bezpečnosti informací ISO 27001:2005, Systém řízení jakosti
projektů ISO 10006 a Systém managementu IT služeb ISO/IEC 20000-1

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

i osvědčení „TAJNÉ“ udělené Národním bezpečnostním úřadem.

žujeme ve vývoji vlastního softwaru.

Pro dodávky do státních organizací disponuje osvědčením Kvalifikovaný
dodavatel.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Současně jsme držitelem řady pokročilých úrovní partnerství a obchodních a technologických certifikací od předních světových ICT společností, jako například Microsoft, EMC2, Red Hat, Symantec, Citrix, Dell,
Hewlett-Packard a řady dalších.

Činnost společnosti nemá zvláštní dopady na životní prostředí. Z tohoto
důvodu nevyvíjíme v této oblasti žádné zvláštní aktivity.

16
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Organizační
struktura
Servodata Group

S-Comp
Centre CZ s.r.o.

DoxoLogic, s.r.o.

PROVOZ
A LIDSKÉ
ZDROJE

Servodata a.s.

OBCHOD
A SLUŽBY

Strategic Sales & Services

PR & Marketing

Strategic Sales

Technology Unit Open Source

Servodata
Bratislava, s.r.o.

FINANCE

Expert Sales Microsoft

Technology Unit Infrastructure & Microsoft

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
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DataScript s.r.o.

Expert Sales Red Hat
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Řídicí orgány společnosti
PŘEDSTAVENSTVO
Rostislav Jirkal

předseda představenstva (do 19. 2. 2014)

Petr Mýtina

předseda představenstva (od 19. 2. 2014)

Martin Malý

místopředseda představenstva

Ondřej Vičar

místopředseda představenstva

Eva Pešková

členka představenstva

Petr Cenek

člen představenstva

DOZORČÍ RADA
Jan Tauber

předseda dozorčí rady (do 2. 5. 2013)

Petr Mýtina

předseda dozorčí rady (od 2. 5. 2013 do 19. 2. 2014)

Rostislav Jirkal

předseda dozorčí rady (od 19. 2. 2014)

Marek Hoščálek

člen dozorčí rady

Vladimíra Kuklovská

členka dozorčí rady (do 19. 2. 2014)

Barbora Fišerová

členka dozorčí rady (od 19. 2. 2014)

VÝKONNÉ VEDENÍ
Rostislav Jirkal

generální ředitel (do 31. 1. 2014)

Petr Mýtina

generální ředitel (od 1. 2. 2014)

Eva Pešková

personální a provozní ředitelka

Martin Malý

obchodní ředitel

Petr Cenek

finanční ředitel

Marcela Kucbelová

ředitelka divize Expert Sales Microsoft

Vladimír Michálek

ředitel obchodní divize Strategic Sales

Iveta Babulenková

ředitelka divize Expert Sales Red Hat

Lenka Uzun

ředitelka divize Marketing a PR

Jiří Vytlačil

ředitel divize Strategic Sales & Services
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Dceřiné společnosti

Servodata a.s.
vlastní obchodní podíly ve

Společnost S-COMP

společnostech SERVODATA BRA-

Centre CZ působí na trhu od

TISLAVA, s.r.o., na Slovensku, DataScript

roku 1991. Renomé si vydobyla přede-

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

vším vysokou kvalitou poskytovaných slu-

s.r.o. v České republice. Úkolem společnosti

žeb v oblasti počítačového vzdělávání a rekva-

SERVODATA BRATISLAVA je posilování pozice

lifikačních programů akreditovaných Minister-

Servodat coby dodavatele špičkových informač-

stvem školství. Nabízí také Learning Manage-

ních a komunikačních řešení v oblasti podni-

ment System s názvem EDUCOMP, jedinečný

kové infrastruktury na slovenském trhu.

nástroj pro plánování, provoz, organizaci

SERVODATA BRATISLAVA jsou 100%

a správu vzdělávání a školení

vlastněnou dceřinou

ve společnosti.

společností.

DoxoLogic
Společnost

je softwarová společ-

DataScript s.r.o. je

nost poskytující služby a řeše-

specialistou na technologic-

ní v oblasti podnikových systémů se

ké vzdělávání a autorizované

specializací na enterprise open sour-

školicí středisko. DataScript je

ce. Firma pokrývá široké portfolio řeše-

100% vlastněnou dceřinou

ní a služeb, od operačních systémů

společností.

přes middleware a databáze až
po portálová řešení.
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Konsolidovaná účetní závěrka
ROZVAHA

30. 9. 2013

AKTIVA CELKEM

Běžné období v tis. Kč

30. 9. 2012

230 702

334 384

0

0

A

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B

Dlouhodobý majetek

42 107

31 810

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

32 225

27 073

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

9 847

4 702

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

35

35

B.III.1.

z toho podíl. c. papíry a podíly v podn. s rozh. vlivem

30 787

34 238

C

Oběžná aktiva

178 269

290 246

C.I.

Zásoby

33 424

68 567

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

1 255

2 359

C.III.

Krátkodobé pohledávky

135 311

163 443

C.IV.

Finanční majetek

8 279

55 877

D.I.

Časové rozlišení

10 326

12 328

PASIVA CELKEM

230 702

334 384

A

Vlastní kapitál

32 194

41 716

A.I.

Základní kapitál

25 000

25 000

z toho základní kapitál zapsaný v OR

25 000

25 000

0

0

2 017

2 034

A.II.

Kapitálové fondy

A.III.

Fondy ze zisku

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

13 459

6 105

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-8 282

8 577

B

Cizí zdroje

195 275

279 187

B.I.

Rezervy

1 140

0

B.II.

Dlouhodobé závazky

2 730

229

B.III.

Krátkodobé závazky

111 187

121 124

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

80 218

157 834

B.IV.1.

z toho dlouhodobé bankovní úvěry

1 070

1 477

C.I.

Časové rozlišení

3 233

13 481

20

Výroční zpráva 2013 | Servodata group

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

1. 10. 2012–30. 9. 2013

Běžné období v tis. Kč

1. 10. 2011 –30. 9. 2012

I.+II

Tržby za prodej zboží a výkony

739 968

1 011 665

I+II.1.

z toho tržby za prodej vl. výrobků a služeb

113 666

121 543

II.2.

Změna stavu vnitropod. zásob vlast. výroby

-18 592

19 053

II.3.

Aktivace

0

0

A+B

Náklady vynaložené na prodané zboží a výkonová spotřeba

-696 434

-953 224

Přidaná hodnota

43 534

58 441

C

Osobní náklady

-49 675

-35 113

E

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

-7 435

-7 677

G

Změna stavu rezerv a opr. položek

-13

0

III+IV+V

Jiné provozní výnosy

11 778

642

D+F+H+I

Jiné provozní náklady

-2 212

-2 471

Provozní výsledek hospodaření

-5 490

14 825

0

0

M

Změna stavu rezerv, opr. položek ve fin. oblasti

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

Jiné finanční výnosy

7 187

14 217

J+K+L+N+O+P+Q

Jiné finanční náklady

-9 441

-19 363

Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmu

-2 242

-5 138

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

-8 282

8 577

0

0

-1 302

-948

Kurzový rozdíl z vylučování vzájemných vztahů
Odpis konsolidačního rozdílu
XIII

Mimořádné výnosy

0

0

R+S

Mimořádné náklady

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření

0

0

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

0

0

-8 282

8 557

T

Výsledek hospodaření za účetní období

SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
V tomto období nedošlo k žádným událostem, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy.
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Zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami
PROPOJENÍ OSOB – STRUKTURA KONCERNU
SERVODATA

V souladu s ustanovením § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, předkládá dne 11. 2. 2014 představenstvo společnosti Servodata a.s., se sídlem Dolnoměcholupská
1418/12, 102 00 Praha 10, IČ 25112775, zapsána u Městského soudu

S ohledem na uspořádání a strukturu vlastnických vztahů vůči spo-

v Praze, oddíl B., vložka 4593, dále jen „Servodata“, zprávu o vztazích

lečnosti Servodata a z toho vyplývajících podílů na hlasovacích prá-

mezi ovládanou a ovládající osobou a o vztazích mezi ovládanou oso-

vech akcionářů je pro účely této zprávy ovládající osobou GCP Limited

bou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní

registrační číslo 50391 se sídlem 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Pe-

období hospodářského roku 2013 (od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013). Úče-

ter Port, Guernsey GY1 2HL, Channel Islands a Ing. Rostislav Jirkal, r.č.

lem zpracování této zprávy je splnění informační povinnosti dle usta-

620311/7228, bytem Praha 8, Vřesová 17, PSČ: 181 00

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

Vztahy týkající se osob dále ovládaných ovládanými osobami uvedený-

znění pozdějších předpisů.

mi v této zprávě nejsou touto zprávou řešeny.
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VYDIS
GROUP
a.s.

VYDIS
a.s.

GTH
Catering
a.s.

HSW
Signall
s.r.o.

Servodata
Bratislava,
s.r.o.

Datascript
s.r.o.

Corpus s.r.o.

Servodata
a.s.
S-Comp
Centre CZ
s.r.o.

GCP Limited
Profimedia.cz
a.s.

DoxoLogic,
s.r.o.
KS
KlimaService
a.s.

AZ Klima
a.s.

JRC Czech
a.s.

Roltechnik
a.s.
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Rostislav Jirkal

SD estate
s.r.o.

Areál
Dolnoměcholupská 1418
s.r.o.
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VÝČET SMLUV A PRÁVNÍCH ÚKONŮ
Servodata uzavřela smlouvy s ovládající osobou Ing. Rostislavem Jirka-

Servodata v rámci své obchodní činnosti realizovala dodávky hardwaru

lem, které zakládají jejich pracovní poměr se společností.

a softwaru své dceřiné společnosti SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o.

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

(dále jen SERVODATA BRATISLAVA). Dále Servodata na základě smlou-

činnosti společnosti Servodata propagační služby. Servodata dále uza-

vy poskytovala společnosti SERVODATA BRATISLAVA účetní služby.

vřela se společností Corpus smlouvy týkající se dodávek drobné výpo-

Servodata odkoupila do majetku jeden osobní vůz. V rámci své činnosti

četní techniky a přeúčtování provozních služeb.

poskytovala SERVODATA BRATISLAVA společnosti Servodata služby

Servodata uzavřela se společností SD estate s.r.o. (dále jen „SD es-

v oblasti licenčních a softwarových auditů.

tate“) smlouvy týkající se užívání nebytových prostor v administra-

Servodata uzavřela se společnostmi DataScript, DoxoLogic, S-COMP

tivně-technickém areálu Dolnoměcholupská, které jsou ve vlastnic-

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

tví společnostiSD estate. V průběhu ledna 2013 byl uvedený smluvní

Servodata v rámci své obchodní činnosti realizovala dodávky hardwaru

vztah převeden ze společnosti SD estate na nástupnickou společnost

a softwaru společnosti DoxoLogic. Obě společnosti si navzájem posky-

Areál Dolnoměcholupská 1418 s.r.o.

tují konzultační služby v rámci projektů. Servodata na základě smlouvy

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

poskytovala účetní služby společnosti DoxoLogic, dále Servodata uza-

smlouvy o pronájmu kancelářské a výpočetní techniky k vlastní spotřebě.

vřela se společností DoxoLogic smlouvy týkající se užívání nebytových

V rámci své činnosti poskytoval DataScript společnosti Servodata služby

prostor v administrativně-technickém areálu Dolnoměcholupská.

v oblasti firemního vzdělávání, vývoje software a presale služeb.

OVLÁDANÁ OSOBA

OSOBA OVLÁDAJÍCÍ / OVLÁDANÁ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

TYP SMLOUVY/PLNĚNÍ

Servodata a.s.

Ing. Rostislav Jirkal

Pracovní smlouva, Smlouva o výkonu funkce

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 zřízení a poskytnutí užívacího práva

Servodata a.s.

SD estate s.r.o.

Nájemní smlouva

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 školících, 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.

Smlouva o vedení účetnictví

Servodata a.s.

SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o.

Prodej osobního vozu

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, smlouva o vedení účetnictví

Servodata a.s.

DataScript s.r.o., DoxoLogic, s.r.o., S-COMP CENTRE CZ s.r.o.

Smlouvy o půjčce
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ZHODNOCENÍ

PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH
DOZORČÍ RADOU

Veškerá plnění byla realizována vždy za ceny obvyklé v místě a čase.
Společnost Servodata a.s. tímto prohlašuje, že jí nevznikla žádná újma

Dozorčí rada společnosti Servodata a.s. na svém nejbližším zasedání

z titulu uzavření výše uvedených smluv, poskytnutých plnění či přija-

tuto zprávu projedná a přezkoumá správnost a úplnost údajů, uvede-

tých protiplnění. Veškerá protiplnění byla realizována formou bankov-

ných v této zprávě, a ve smyslu ustanovení § 66a odst. 10 obchodního

ních převodů.

zákoníku v platném znění bude o přezkoumání této zprávy informovat
valnou hromadu společnosti.

PRÁVNÍ ÚKONY A OPATŘENÍ
Za představenstvo společnosti,
V účetním období hospodářského roku 2013 (od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013)

dne 16. 12. 2013

nebyly učiněny v zájmu propojených osob žádné právní úkony, v zájmu
nebo na popud propojených osob nebyla přijata či uskutečněna žádná
opatření, jakož ani nebyla ovládanou osobou poskytnuta žádná plnění
a ovládané osobě nebylo poskytnuto žádné protiplnění ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, které by byly představenstvu

Ing. Rostislav Jirkal

společnosti známy než shora uvedené. Ovládané osobě v této souvislos-

předseda představenstva

ti nevznikla žádná újma.

Servodata Group
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Zpráva nezávislého auditora
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Servodata a.s.
Dolnoměcholupská 12
102 00 Praha 10, Česká republika
T: +420 296 813 111
F: +420 296 813 310
E: info@servodata.net

www.servodata.net

V Praze 19. 2. 2014, Servodata a.s.

