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Profil 
Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

(dále jen burza), je nejv˘znamnûj‰ím

organizátorem trhu s cenn˘mi papíry

v âeské republice. Prostfiednictvím

oprávnûn˘ch osob, na urãeném místû 

a ve stanovenou dobu organizuje poptávku

a nabídku registrovan˘ch cenn˘ch papírÛ,

investiãních instrumentÛ, popfi. jin˘ch

instrumentÛ kapitálového trhu v rozsahu

povolení vydaného Komisí pro cenné

papíry. 

Burza je zaloÏena na ãlenském principu,

coÏ znamená, Ïe v‰echny obchody

uzavfiené na burze jsou realizovány

prostfiednictvím jejích ãlenÛ. 

Burza je v˘znamn˘m nástrojem trÏního

usmûrÀování pohybu voln˘ch finanãních

prostfiedkÛ a jako regulátor trhu umoÏÀuje,

aby se kapitálové pfiebytky dostaly právû

tam, kde jsou z ekonomického hlediska

nejvíce Ïádané.

Od poãátku roku 2002 se v˘sledky

burzovních obchodÛ zvefiejÀují v souladu

s vyhlá‰kou MF ã. 17/2002 Sb.,

v elektronické podobû na internetov˘ch

stránkách burzy. Dále se informace

z obchodování publikují prostfiednictvím

denního tisku, pfiedev‰ím Hospodáfisk˘ch

novin, dále na Internetu a prostfiednictvím

informaãních agentur. Zdrojem

s nejrozsáhlej‰ími a nejaktuálnûj‰ími

informacemi z burzy zÛstávají její

internetové stránky www.pse.cz, které

‰iroké investorské vefiejnosti zpfiístupÀují

reálné hodnoty indexÛ PX 50 a PX-D,

prÛbûÏné v˘sledky z obchodování,

statistické pfiehledy, podrobné informace

o emitentech a emisích obchodovan˘ch na

burzovních trzích a mnoho dal‰ích

informací z oblasti kapitálového trhu.

Burza rovnûÏ provádí osvûtovou

a poradenskou ãinnost urãenou

úãastníkÛm kapitálového trhu.

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. 1
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VYBRANÉ UKAZATELE
Základní údaje o obchodování na burze k 31. 12.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Celkov˘ objem obchodÛ (mil. Kã) 1 987 179 1 222 833 1 187 486 860 192 679 537 393 200 195 407

PrÛmûrn˘ denní objem obchodÛ (mil. Kã) 7 949 4 911 4 675 3 427 2 718 1 579 835

Index PX 50 394,6 478,5 489,7 394,2 495,3 539,6 425,9

Index PX-D 1 065,6 1 366,0 1 296,7 996,4 1 235,0 - -

TrÏní kapitalizace akcií a PL (mil. Kã) 340 251 442 894 479 650 416 202 495 681 539 242 478 634

Celkov˘ objem obchodÛ akcií + PL (mil. Kã) 128 799 264 145 163 457 172 594 246 301 249 935 125 643

Podíl CT na obchodech s akciemi a PL (%) 92,3 93,1 87,0 41,7 8,9 11,5 17,4

Poãet emisí akcií a PL na hlavním trhu 5 5 8 10 45 44 62

Poãet emisí akcií a PL na vedlej‰ím trhu 48 60 81 96 58 52 6

Poãet emisí akcií a PL na volném trhu 49 86 106 198 217 1 574 1 648

TrÏní kapitalizace dluhopisÛ (mil. Kã) 319 399 280 075 231 116 198 107 174 005 136 918 87 832

Celkov˘ objem obchodÛ dluhopisÛ (mil. Kã) 1 858 380 958 688 1 024 029 687 598 433 236 143 264 69 764

Poãet emisí dluhopisÛ na hlavním trhu 28 30 30 33 33 26 20

Poãet emisí dluhopisÛ na vedlej‰ím trhu 14 11 3 3 2 1 0

Poãet emisí dluhopisÛ na volném trhu 42 53 62 62 57 53 28

Podíl burzy a Univyc na objemu 

obchodÛ a pfievodÛ v âeské republice (%) 99,4 96,0 89,4 84,6 64,6 34,1 43,8

PL = podílové listy, CT = centrální trh

Vybrané ukazatele (mil. Kã)
2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

V˘nosy 202 241 265 258 267 309 213

Náklady 168 192 245 240 288 295 199

Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním 34 49 20 18 -21 14 14

Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní 21 32 11 14 -25 12 6

Vlastní kapitál 466 445 437 429 414 440 429

Vybrané ukazatele hospodafiení burzy potvrzují, Ïe dlouhodobû dochází k pozitivnímu v˘voji vlastních zdrojÛ financování, které jsou i pfii

poklesu na stranû v˘nosÛ jednoznaãnû ovlivnûny pfiízniv˘m trendem sniÏování provozních nákladÛ.

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. 3



s generálním 
tajemníkem 
burzy

âeská ekonomika v roce 2001 navázala na

pozitivní v˘voj v pfiedcházejícím roce. Hrub˘ 

domácí produkt zaznamenal nárÛst o 3,6 %, 

coÏ pfiedstavuje nejlep‰í v˘sledek od roku 1996.

Na tomto pozitivním trendu se nejvíce podílela

privatizace podnikÛ v oblasti petrochemického

prÛmyslu a radiokomunikaãních

a telekomunikaãních sluÏeb, která by mûla

pokraãovat i v roce 2002, dokonãení privatizace

bankovnictví a dal‰í pfiíliv zahraniãních investic 

do âeské republiky. 

Na  otázky  souv ise j íc í  s  v˘vo jem praÏské

burzy  v  roce 2001 v  kontextu  ãeského

kapi tá lového t rhu  odpov ídá Ing.  Pave l

Ho l lmann,  MBA,  generá ln í  ta jemník  

Burzy  cenn˘ch pap í rÛ  Praha,  a .s .

Rozhovo
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Jak se vyvíjely podmínky pro fungování kapitálového trhu

v âeské republice v roce 2001?

V roce 2001 se zaãaly v praxi aplikovat novely zákonÛ z oblasti

kapitálového trhu, které pfiispûly ke zv˘‰ení transparentnosti trhu

a dal‰ímu pfiiblíÏení se vyspûl˘m finanãním trhÛm. Do‰lo

pfiedev‰ím ke zpfiísnûní kritérií pro registraci cenn˘ch papírÛ na

organizovan˘ch trzích, coÏ pfiineslo vyfiazení nelikvidních emisí

z burzovních trhÛ a zavedení informaãní povinnosti pro v‰echny

registrované cenné papíry.

I pfies nesporn˘ pfiínos legislativních zmûn potvrdilo uplatnûní

novel zákonÛ v praxi nezbytnost dal‰ích úprav ãeského právního

prostfiedí. JiÏ v prÛbûhu roku 2001 byly zahájeny práce na dal‰ích

legislativních úpravách a na konci roku 2001 byla schválena

novela obchodního zákoníku, která v˘raznû zjednodu‰ila podmínky

pro vstup nov˘ch emisí na burzu.

Objevily se na ãeském kapitálovém trhu v roce 2001 

i negativní jevy?

Negativnû asi nejvíce ovlivnily ãesk˘ kapitálov˘ trh finanãní potíÏe

nûkter˘ch obchodníkÛ s cenn˘mi papíry, které ve tfiech pfiípadech

skonãily prohlá‰ením konkurzu na majetek spoleãnosti. Tato

problematika znovu otevfiela diskusi o úãinné kontrole úãastníkÛ

kapitálového trhu a pfiispûla k akceleraci pfiípravy novely zákona

o Komisi pro cenné papíry. 

Jak se nadále vyvíjí právní prostfiedí ãeského kapitálového trhu?

Oãekávají se dal‰í legislativní zmûny?

Jak jsem jiÏ zmínil, je pfiipravena novela zákona o Komisi pro

cenné papíry, kterou v souãasné dobû (konec dubna 2002)

projednává Senát, a jejímÏ cílem je pfiedev‰ím odstranit

kompetenãní nejasnosti a pfiesnûji vymezit pravomoci komise.

Souãasnû s novelou zákona o Komisi pro cenné papíry dochází

i k úpravám v zákonû o cenn˘ch papírech, zákonû o burze

cenn˘ch papírÛ a v obchodním zákoníku. NejzávaÏnûj‰í

pfiipravovanou zmûnou v oblasti legislativy kapitálového trhu 

je v‰ak návrh dvou nov˘ch zákonÛ, zákona o kolektivním

investování, kter˘ nahradí zákon o investiãních spoleãnostech

a investiãních fondech, a zákona o podnikání na kapitálovém

trhu, kter˘ bude nahrazovat zákon o cenn˘ch papírech a zákon

o burze cenn˘ch papírÛ. DÛvodem pfiípravy zcela nov˘ch zákonÛ je

skuteãnost, Ïe nevyhnutelné legislativní zmûny, které mají zajistit

harmonizaci na‰eho práva s právem Evropské unie, nelze provést

pouhou novelizací stávající legislativy.

or

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. 5



Jak se legislativní zmûny promítly do burzovních pfiedpisÛ?

Burza i v roce 2001 pokraãovala v novelizaci sv˘ch pfiedpisÛ

s dÛrazem na úpravy, které vycházely z novel zákonÛ z oblasti

kapitálového trhu. Nejv˘raznûj‰í zásahy zaznamenaly pfiedpisy

s problematikou registrace cenn˘ch papírÛ na burze, které

v souladu s novelizovan˘m zákonem o cenn˘ch papírech novû

zavádûjí informaãní povinnost pro emitenty, jejichÏ cenné papíry

jsou registrovány na volném trhu burzy. RovnûÏ ostatní ãásti

Burzovních pravidel t˘kající se pfiedev‰ím ãlenství, obchodování

a vypofiádání byly upraveny v souladu s novelami zákonÛ. Dal‰í

zmûny v Burzovních pravidlech, které na svém prosincovém

zasedání schválila burzovní komora, pfiispûly k urychlení procesu

pfiijímání krátkodob˘ch dluhopisÛ a jednotliv˘ch emisí

dluhopisového programu a k posílení postavení Garanãního fondu

burzy.

Do‰lo v rámci novelizace burzovních pfiedpisÛ k úpravám

poplatkové politiky burzy?

Do‰lo pouze k dílãím úpravám. Stále v‰ak jednoznaãnû platí, 

Ïe v‰echny úpravy poplatkÛ se provádûjí s cílem minimalizovat

transakãní náklady ãlenÛ burzy pfii souãasném zv˘‰ení komfortu

obchodování a vypofiádání. 

Mohl byste charakterizovat zmûny ve struktufie cenn˘ch papírÛ

na burzovních trzích?

Novela zákona o cenn˘ch papírech pfiinesla mnoho zásadních

zmûn. Zavedení registrovan˘ch cenn˘ch papírÛ místo vefiejnû

obchodovateln˘ch je novû spojeno s rozhodovací pravomocí

organizátora trhu o pfiijetí, resp. setrvání cenného papíru na

vefiejném trhu. Dále novela zákona ukládá organizátorÛm trhu

pfiezkoumávat zpÛsobilost jiÏ obchodovan˘ch emisí podle novû

definovan˘ch podmínek. Na základû pravidelného hodnocení

zpÛsobilosti emisí bylo v prÛbûhu roku 2001 zahájeno 18

správních fiízení o vylouãení emisí z obchodování. Burzovní trh

rovnûÏ opustily podílové listy otevfien˘ch podílov˘ch fondÛ, neboÈ

nesplÀovaly zákonnou definici investiãního cenného papíru.

V prÛbûhu roku 2001 tak do‰lo ke sníÏení poãtu emisí akcií

a podílov˘ch listÛ ze 151 na 102, pfiedev‰ím právû v dÛsledku

uplatÀování vy‰‰ích poÏadavkÛ na emise registrované na

burzovních trzích. Poãet emisí dluhopisÛ se jen mírnû sníÏil

a projevil se v redukci poãtu emisí na volném trhu burzy. Bûhem

roku 2001 bylo na burzovní trhy pfiijato 13 emisí, pfieváÏnû

dluhopisÛ, z nichÏ u dvou emisí je nominální hodnota stanovena

v euro. 

Mohl byste struãnû popsat v˘voj obchodování na burze 

v roce 2001?

V˘voj obchodování na praÏské burze do znaãné míry ovlivnila

situace na zahraniãních trzích. K nejv˘raznûj‰ímu poklesu hlavních

burzovních indexÛ do‰lo v záfií v souvislosti s teroristick˘mi útoky

na Spojené státy, které zpÛsobily strm˘ pokles indikátorÛ trhu

nejen americk˘ch burz, ale promítly se i v globálním mûfiítku.

Index PX 50 uzavfiel rok 2001 na hodnotû 394,6 bodu

s meziroãním poklesem o 17,5 %. Celkov˘ roãní objem obchodÛ

dosáhl hodnoty 1 987 mld. Kã, coÏ pfiedstavuje ve srovnání

s rokem 2000 nárÛst o 62,5 %. PrÛmûrn˘ denní objem obchodÛ

se meziroãnû zv˘‰il o 62 % a dosáhl témûfi 8 miliard Kã. V˘razn˘

nárÛst zaznamenal objem obchodÛ s dluhopisy, kter˘ vzrostl

o 93,8 %. Naopak celkov˘ objem obchodÛ s akciemi a podílov˘mi

listy ve srovnání s rekordním rokem 2000 meziroãnû poklesl

o 51,2 %. Dále vzrostl v˘znam prestiÏních trhÛ burzy, tj. hlavního

a vedlej‰ího, neboÈ se obchody s emisemi registrovan˘mi na

hlavním a vedlej‰ím trhu podílely na celkovém objemu 93,5 %, 

ve srovnání s 82,7 % v roce 2000. 
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Jaké projekty burza realizovala v roce 2001?

Mezi nejv˘znamnûj‰í patfiil projekt sjednocení databází, kter˘ se

promítl pfiedev‰ím do úprav struktur informací zpracovávan˘ch

a ‰ífien˘ch burzou. ZvefiejÀování nové struktury burzovních

informací distribuovan˘ch odbûratelÛm na závûr kaÏdého

burzovního dne burza zahájila 2. ledna 2002. Zmûny smûfiovaly

pfiedev‰ím k pfiehlednûj‰ímu uspofiádání informací, oddûlení

souborÛ s informacemi z obchodování od informací o cenn˘ch

papírech a sjednocení struktur pro promptní a pfiipravovan˘

derivátov˘ trh. 

Cílem dal‰ích projektÛ burzy bylo zv˘‰ení bezpeãnosti systémÛ,

zjednodu‰ení a zv˘‰ení spolehlivosti komunikace mezi burzou

a úãastníky trhu, dokonãení SW pro inspekãní ãinnost burzy

a zkvalitnûní interního informaãního systému s dÛrazem na

spolehlivost technologií. 

Jak pokraãuje pfiíprava obchodování s deriváty?

Rok 2001 byl pro burzu z pohledu pfiipravenosti na obchodování

s deriváty velmi v˘znamn˘. Byly vytvofieny nezbytné podmínky pro

zahájení obchodování a vypofiádání. Burza i Univyc potvrdily

pfiipravenost k organizování obchodÛ s deriváty jak z technického,

právního a vûcného, tak i personálního hlediska. Dne 2. srpna

udûlila Komise pro cenné papíry burze licenci k organizování

obchodování s opcemi a futures na vybraná podkladová aktiva

a 17. prosince získala licenci na vypofiádání derivátov˘ch obchodÛ

uzavfien˘ch na burze spoleãnost Univyc. 

Dal‰í nezbytnou podmínkou vedoucí k zahájení organizovaného

obchodování s deriváty na ãeském kapitálovém trhu je udûlení

derivátov˘ch licencí jednotliv˘m obchodníkÛm s cenn˘mi papíry,

ktefií musí splnit kapitálové, technické, organizaãní a personální

poÏadavky stanovené komisí, pfiíprava systémÛ obchodníkÛ

a sloÏení makléfisk˘ch zkou‰ek. 

Jak se vyvíjelo hospodafiení burzy v roce 2001?

V˘sledkem hospodafiení burzy za rok 2001 bylo dosaÏení zisku

pfied zdanûním ve v˘‰i více neÏ 33,5 mil. korun. V˘‰e

hospodáfiského v˘sledku byla v˘raznû pozitivnû ovlivnûna

pfiedev‰ím niÏ‰ími náklady na ãinnost burzy, neboÈ vlivem poklesu

trÏeb z burzovních poplatkÛ i pfii zv˘‰eném objemu burzovních

obchodÛ trÏby v porovnání s pfiedchozími lety poklesly. I pfii niÏ‰ím

ãerpání nákladÛ v‰ak burza, pfiedev‰ím díky dal‰ímu rozvoji

technologie, zv˘‰ila rozsah a nabídku poskytovan˘ch sluÏeb.

Jak se vyvíjela oblast zahraniãních vztahÛ?

Jednou z nejv˘znamnûj‰ích událostí roku 2001 bylo pro burzu její

zaãlenûní do Federace evropsk˘ch burz (FESE). Na valné hromadû

FESE, která se konalo 14. ãervna 2001 v PafiíÏi, byla praÏská

burza pfiijata za pfiidruÏeného ãlena této federace. PfiidruÏené

ãlenství se zmûní v fiádné po vstupu âeské republiky do Evropské

unie. Na‰e ãlenství je ocenûním dosaÏené úrovnû praÏské burzy

na ãeském kapitálovém trhu.

Postupn˘mi  zmûnami  

podmínek pro  pfi i je t í  cenného

papí ru  k  burzovn ímu obchodu

se burza  pfi ib l i Ïu je  evropsk˘m

zvyk lostem.

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. 7
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4. 11. 1992 Vznik Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

6. 4. 1993 Zahájení obchodování se 7 emisemi cenn˘ch papírÛ

22. 6. 1993 Uvedení 622 emisí akcií z první vlny kuponové 

privatizace na burzovní trh

13. 7. 1993 Uvedení 333 emisí akcií z první vlny kuponové 

privatizace na burzovní trh

5. 4. 1994 Zahájení v˘poãtu oficiálního burzovního indexu PX 50

1. 3. 1995 Uvedení 674 emisí akcií z druhé vlny kuponové privatizace 

na burzovní trhy

6. 4. 1995 Zavedení 2 souhrnn˘ch indexÛ PX-GLOB a PXL 

a 19 oborov˘ch indexÛ

1. 9. 1995 Zavedení nového ãlenûní burzovních trhÛ na hlavní a vedlej‰í

(pÛvodnû kotovan˘ trh) a voln˘ trh (pÛvodnû nekotovan˘ trh)

15. 3. 1996 Zahájení obchodování v systému KOBOS (prÛbûÏné obchodování 

pfii promûnlivé cenû) s 5 emisemi akcií a 2 emisemi dluhopisÛ

1997 Vyfiazení 1301 nelikvidní emise akcií z volného trhu burzy

5. 1. 1998 Pfievedení 35 spoleãností z hlavního trhu na vedlej‰í trh z dÛvodu

nesplnûní stanovené v˘‰e likvidity na centrálním trhu

25. 5. 1998 Zahájení obchodování v systému SPAD (Systém pro podporu 

trhu akcií a dluhopisÛ)

4. 1. 1999 Zavedení nového, kontinuálnû propoãítávaného indexu PX-D

Zahájení kontinuálního v˘poãtu PX 50

20. 9. 1999 Vyfiazení 75 emisí akcií z volného trhu

14. 6. 2001 Na valné hromadû Federace evropsk˘ch burz (FESE) pfiijetí burzy za

pfiidruÏeného ãlena.

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. 9



LEDEN
2. 1. Burza zahájila prÛbûÏné zvefiejÀování

informací o registrovan˘ch blokov˘ch

obchodech.

ÚNOR
21. 2. Burzovní komora jmenovala Pavla

Hollmanna a Jana Bla‰ka nov˘mi ãleny

burzovní komory do konání valné hromady

burzy. 

B¤EZEN
9. 3. Celkov˘ denní objem burzovních

obchodÛ poprvé pfiekroãil hranici 20 mld.

Kã a dosáhl hodnoty 22,012 mld. Kã.

DUBEN
20. 4. Pfiedstavitelé pûti stfiedoevropsk˘ch

burz (Bratislava, Budape‰È, LublaÀ, Praha

a Var‰ava) se se‰li ve Var‰avû

k projednání dal‰ího postupu vzájemné

spolupráce. 

KVùTEN
1. 5. Novely ãástí Burzovních pravidel

schválené burzovní komorou, které fie‰í

problematiku ãlenství a pfiijímání cenn˘ch

papírÛ na burzovní trhy, nabyly úãinnosti.

31. 5. Devátá fiádná valná hromada

akcionáfiÛ burzy schválila rozhodnutí

o rozdûlení zisku za rok 2000, kter˘

dosáhl po zdanûní hodnoty 32,4 mil. Kã,

coÏ pfiedstavuje nejvy‰‰í zisk v historii

burzy. Dále schválila zmûny ve struktufie

burzovní komory a dozorãí rady. 

âERVEN
14. 6. Na valné hromadû Federace

evropsk˘ch burz (FESE) byla praÏská burza

pfiijata za pfiidruÏeného ãlena FESE. 

7. 6. Novû zvolení ãlenové burzovní

komory zvolili na svém prvním zasedání

pfiedsedou burzovní komory George Jedliãku

a Du‰ana Barana místopfiedsedou.

20. 6. Burzovní komora schválila návrh

parametrÛ (rozpt˘lení a likviditu) pro registraci

cenného papíru na burze v souladu

s novelou zákona o cenn˘ch papírech. 

âERVENEC
1. 7. Nabyly úãinnosti novely ãástí

Burzovních pravidel schválené burzovní

komorou, které upravují problematiku

obchodování a vypofiádání v souladu

s novelou zákona o cenn˘ch papírech. 

SRPEN
2. 8. Komise pro cenné papíry udûlila

burze povolení organizovat pfii splnûní

stanoven˘ch podmínek vefiejn˘ trh

s vybran˘mi opcemi a futures.

23. 8. Burzovní komora rozhodla

o vylouãení 13 emisí z obchodování.

Emise nevyhovûly podmínkám

stanoven˘ch v zákonû o cenn˘ch papírech.

Objem burzovních obchodÛ s dluhopisy

dosáhl v období leden - srpen 2001

hodnoty 1121,6 mld. Kã, coÏ o 17,0 %

pfievy‰uje celoroãní objem obchodÛ

dosaÏen˘ roce 2000. 

¤ÍJEN
8. 10. Pravidelné pololetní zasedání

v˘boru CESI (Central European Stock

Index - stfiedoevropsk˘ index), které se

konalo na praÏské burze, fie‰ilo aktualizaci

báze indexu CESI pro období 

1. 11. 2001 - 30. 4. 2002. 

17. 10. Burzovní komora vzala na vûdomí

rezignaci Radovana Vávry na ãlenství

v burzovní komofie.

k 24. 10. Burza pfiestala zprostfiedkovávat

primární emise a zpûtné odkupy

podílov˘ch listÛ otevfien˘ch podílov˘ch

fondÛ na volném trhu burzy. 

Událo

10 V˘roãní zpráva 2001



LISTOPAD
1. 11. Zmûny v Burzovních pravidlech

v ãásti Pravidla ãlenství, které schválila

burzovní komora, nabyly úãinnosti.

9. 11. Celkov˘ denní objem obchodÛ na

burze dosáhl hodnoty 27,281 mld. Kã, coÏ

je nejvût‰í objem v historii  burzy.

14. 11. Burzovní komora jmenovala

Tomase Spurneho ãlenem burzovní

komory,  schválila novou strukturu

distribuce burzovních informací s úãinností

od 2. ledna 2002 a na základû dal‰ího

pfiezkoumání zpÛsobilosti emisí setrvat na

burzovním trhu rozhodla  v souladu

s novelou zákona o cenn˘ch papírech

o vylouãení dal‰ích 5 emisí z obchodování

s úãinností k 21. prosinci. 

22. 11. Na vedlej‰ím trhu burzy byla

registrována první emise obchodovaná

v euro. Jedná o emisi dluhopisÛ

spoleãnosti Czech Repackaged Securities

Transactions PLC (CREST). 

Poprvé v historii praÏské burzy pfiekonal

celkov˘ mûsíãní objem obchodÛ hranici

300 mld. Kã a dosáhl v listopadu rekordní

hodnoty 303,085 mld. Kã.

PROSINEC
11. 12. Burzovní v˘bor pro burzovní

obchody schválil zmûny Zásad aktualizace

báze indexu PX 50. Podle nového znûní

Zásad je poãet emisí v bázi variabilní,

nemÛÏe v‰ak pfiekroãit 50. 

17. 12. Komise pro cenné papíry udûlila

spoleãnosti UNIVYC, a.s., licenci na

vypofiádání derivátov˘ch obchodÛ

uzavfien˘ch na burze. 

2002
1. 1. V platnost ve‰el Sazebník burzovních

poplatkÛ na rok 2002, nabyly úãinnosti

zmûny v Burzovních pravidlech v ãásti

Pravidla vypofiádání a v ãástech t˘kajících

se pfiijetí cenného papíru na burzovní trhy. 

1. 1. Cenné papíry byly novû zafiazeny do

obchodních skupin 1, 2 a 3. Pro v‰echny

cenné papíry zafiazené do kontinuálního

reÏimu v rámci automatick˘ch obchodÛ

byla stanovena velikost lotu v hodnotû 

1 ks. 

2. 1. Burza oficiálnû zahájila zvefiejÀování

nové struktury burzovních informací

distribuovan˘ch odbûratelÛm na závûr

kaÏdého burzovního dne.

2. 1. V souladu s nov˘mi Zásadami

aktualizace báze indexu PX 50 je báze

indexu tvofiena 37 emisemi. 

8. 3. Burzovní komora vzala na vûdomí

rezignaci George Jedliãky na ãlenství

v burzovní komofie a na funkci pfiedsedy

burzovní komory a pfiedsedy burzovního

v˘boru pro kotaci a rezignaci ZdeÀka

Bakaly na ãlenství v burzovní komofie.

Nov˘m ãlenem burzovní komory zvolila

Michaela Jasanského.

4. 4. Burzovní komora zvolila Du‰ana

Barana pfiedsedou burzovní komory

a Michaela Jasanského jejím

místopfiedsedou. 

lostiroku 2001

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. 11
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Strategické smûfiování burzy je

stûÏejním tématem pro akcionáfie burzy,

ktefií mají tuto problematiku na programu

fiádné valné hromady burzy. Pro

rozhodování o dal‰ích smûrech rozvoje

hrají klíãovou roli zahraniãní vztahy a formy

moÏné spolupráce praÏské burzy se

zahraniãními trhy. V pfií‰tím období budou

proto zahraniãní vztahy burzy kromû

dvoustranné a mnohostranné spolupráce

v rámci FESE determinovány pfiedev‰ím

potfiebou fie‰it postavení burzy v rámci

vznikajících nebo uvaÏovan˘ch uskupení ãi

aliancí na evropském kapitálovém trhu.

Jedním z nejcitlivûj‰ích úkolÛ pro pfií‰tí dva

roky je nalezení optimálního zpÛsobu

a ãasu zapojení trhu praÏské burzy do

evropsk˘ch struktur. Souãasn˘ stav

evropsk˘ch jednání o budoucích

globalizovan˘ch trzích potvrzuje

pfievládající smûr vytváfiení takov˘chto

uskupení na spoleãné, jednotné

technologické platformû oproti fie‰ení

spojit rÛzné obchodní systémy do formy

aliance. Tento evropsk˘ trend v˘raznû

ovlivÀuje i budoucí technologickou

a investiãní strategii praÏské burzy.

V nadcházejícím období bude úsilí burzy

smûfiovat k hledání forem, jak sníÏit

náklady na provoz burzy. Pro dal‰í rozvoj

burzy je rovnûÏ nezbytné zamûfiit se na

pfiípravu nov˘ch produktÛ a sluÏeb, které

by pfiispûly k vy‰‰í atraktivitû burzy 

a ke zv˘‰ení jejích pfiíjmÛ. Podstatn˘ vliv

na dal‰í ãinnost burzy bude mít i rozvoj

ãeského kapitálového trhu, kter˘ by mûl

zaãít plnit svou základní úlohu jako zdroj

kapitálu.

Burza se rovnûÏ aktivnû podílí na pfiípravû

legislativních zmûn v oblasti kapitálového

trhu. Spolupracuje pfiedev‰ím na tvorbû

zákona o podnikání na kapitálovém trhu

v rámci pracovní skupiny, ve které jsou

rovnûÏ zástupci finanãních institucí,

asociací a zájmov˘ch skupin a odborníci

z fiad pfiedních právníkÛ a ekonomÛ

pÛsobících na kapitálovém a penûÏním

trhu. Celkovou koordinaci pfiíprav zaji‰Èuje

ve spolupráci s Komisí pro cenné papíry

Ministerstvo financí âR, které by mûlo

pfiedloÏit paragrafované znûní zákona

poslanecké snûmovnû do záfií 2002.

Zákon se pfiipravuje v souladu se

zam˘‰lenou rekodifikací civilního kodexu

a soukromého práva. Nahradí stávající

zákon o cenn˘ch papírech, s v˘jimkou

soukromoprávní ãásti, která se zab˘vá

smlouvami o cenn˘ch papírech, a zcela

nahradí zákon o burze cenn˘ch papírÛ.

ie burzy
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STRUKTURA TRHU S CENN¯MI PAPÍRY

âinnosti z oblasti cenn˘ch papírÛ a fiízení obchodování, které

spolu úzce souvisejí, jsou od 1. listopadu 2001 kompetenãnû

slouãeny do odboru obchodování a cenn˘ch papírÛ. 

Pracovníci z oblasti fiízení obchodování se v roce 2001 kromû

standardních ãinností podíleli pfiedev‰ím na pfiípravû projektÛ,

jejichÏ hlavním cílem bylo zpfiehlednûní a zjednodu‰ení

obchodování v souladu s poÏadavky úãastníkÛ trhu. 

V oblasti cenn˘ch papírÛ burza pokraãovala v úsilí zatraktivnit

nabídku cenn˘ch papírÛ registrovan˘ch na burzovních trzích.

V roce 2001 byly napfiíklad poprvé v historii burzy pfiijaty

k burzovnímu obchodu emise dluhopisÛ, jejichÏ jmenovitá hodnota

je stanovena v euro. 

Dal‰ímu prohlubování transparentnosti a standardizace smûrem

k prostfiedí Evropské unie napomohla novela zákona o cenn˘ch

papírech, která zpfiísnila podmínky registrace cenn˘ch papírÛ na

vefiejn˘ch trzích. Na druhé stranû novelizovan˘ zákon nesplnil plnû

oãekávání organizátora vefiejného trhu a nevytvofiil dostateãné

legislativní pfiedpoklady pro uvádûní atraktivních zahraniãních

cenn˘ch papírÛ na praÏskou burzu. V rámci moÏností v‰ak bude

burza nadále usilovat o prosazení potfiebn˘ch legislativních úprav,

které by pfiispûly k dal‰ímu roz‰ífiení tuzemského trhu s cenn˘mi

papíry.

ING. JI¤Í OPLETAL, fieditel odboru obchodování a cenn˘ch papírÛ
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Burza umoÏÀuje obchodování na ãtyfiech trzích:

• hlavním

• vedlej‰ím

• novém

• volném

PoÏadavky jednotliv˘ch burzovních trhÛ jsou specifikovány

v Burzovních pravidlech. Pro pfiijetí emise k obchodování na

burzovním trhu je nutná Ïádost emitenta, splnûní podmínek

stanoven˘ch Burzovními pravidly a souhlasné rozhodnutí

burzovního v˘boru pro kotaci. 

Hlavní a vedlej‰í trh jsou povaÏovány za prestiÏní trhy, neboÈ na

emise obchodované na tûchto trzích a jejich emitenty se kladou

pfiísnûj‰í poÏadavky. Vstupem na tyto trhy dává emitent najevo

svoji otevfienost a vstfiícnost, resp. ochotu komunikovat smûrem

k investorské vefiejnosti.

Organickou souãástí vedlej‰ího trhu je tzv. nov˘ trh, kter˘ je urãen

pro spoleãnosti se sice krátkou historií existence, av‰ak

s perspektivním podnikatelsk˘m zámûrem. Tyto spoleãnosti mají

moÏnost získat na kapitálovém trhu vefiejn˘m úpisem finanãní

zdroje vyuÏitelné pro dal‰í rÛst a inovaci. Nov˘ trh je specifick˘

jmenováním tzv. patrona, kter˘ investorské vefiejnosti ruãí za

vstupující spoleãnost. Povinností patrona je pfiipravit emitenta pro

vstup na nov˘ trh burzy a poté prÛbûÏnû ovûfiovat plnûní

informaãních povinností emitenta po celou dobu zafiazení emise

na novém trhu. Do konce roku 2001 v‰ak nebyla na tento trh

pfiijata Ïádná emise. 

K burzovnímu obchodu na volném trhu mohou b˘t pfiijaty cenné

papíry splÀující podmínky zákona o cenn˘ch papírech, pfiiãemÏ ze

strany burzy nejsou na emitenta kladeny Ïádné dal‰í povinnosti. 

Informaãní povinnosti emitentÛ
Voln˘ trh

Burzovní pravidla poÏadují od emitenta, jehoÏ emise je

registrována na volném trhu burzy, plnûní informaãní povinnosti

v rozsahu stanoveném zákonem o cenn˘ch papírech. Jedná se

pfiedev‰ím o pfiedkládání v˘roãní zprávy vãetnû úãetní závûrky,

pololetní zprávy, informací o svolání valné hromady, v˘platû

dividend, návrhÛ zmûn spoleãenské smlouvy, stanov nebo

zakladatelské listiny emitenta a ve‰ker˘ch dal‰ích skuteãností

t˘kajících se emitenta, které mohou vyvolat v˘znamnou zmûnu

kurzu jím vydaného cenného papíru. 

PrestiÏní trhy

Burzovní pravidla stanoví emitentÛm, jejichÏ cenné papíry jsou

registrovány na hlavním, vedlej‰ím a novém trhu burzy, dal‰í

povinnosti, mezi které patfií pfiedkládání pfiedbûÏn˘ch

hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ, zasílání ãtvrtletních hospodáfisk˘ch

v˘sledkÛ a zápisÛ z valn˘ch hromad. Spoleãnosti z hlavního trhu

musí navíc pfiedkládat fiádnou úãetní závûrku sestavenou podle

Mezinárodních úãetních standardÛ (IAS). V‰echny informace,

s v˘jimkou originálních nebo notáfisky ovûfien˘ch dokumentÛ, jsou

zasílány na burzu elektronicky. Informace o emisích a emitentech

cenn˘ch papírÛ se po zkontrolovaní distribuují v reálném ãase

ãlensk˘m spoleãnostem a informaãním agenturám. 

st burzy
v roce 2001



RovnûÏ v roce 2001 burza dÛslednû sledovala plnûní

informaãních povinností emitentÛ. V˘sledkem trvalé spolupráce

burzy s emitenty, edukativní ãinnosti, prohloubení zku‰eností

emitentÛ i dal‰ích faktorÛ bylo zlep‰ení plnûní povinností

emitentÛ. Dokladem je skuteãnost, Ïe v daném roce byly udûleny

pouze dvû sankce - nevefiejná v˘tka a trvalé vylouãení cenného

papíru z burzovního obchodu.

Zmûny v burzovních pfiedpisech
Burzovní pravidla v ãástech Podmínky pfiijetí cenného papíru

k burzovnímu obchodu, Podmínky pfiijetí cenného papíru

k burzovnímu obchodu na novém trhu burzy a Podmínky pfiijetí

cenného papíru k burzovnímu obchodu na volném trhu burzy byla

novelizována v dÛsledku pfiijetí novel zákonÛ upravujících

kapitálov˘ trh, pfiedev‰ím zák. ã. 591/1992 Sb., o cenn˘ch

papírech a zák. ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, dále zák. 

ã. 530/1990 Sb., o dluhopisech a zák. ã. 214/1992 Sb.,

o burze cenn˘ch papírÛ. 

V˘znamnou zmûnu zaznamenala Burzovní pravidla v ãásti t˘kající

se volného trhu, neboÈ musela zahrnout zpfiísnûní informaãní

povinnosti vypl˘vající ze zákona o cenn˘ch papírech. Burzovní

pravidla rovnûÏ reflektovala nové zákonné pojetí registrace na

vefiejném trhu vãetnû pfiísnûji stanoven˘ch podmínek pfiijetí

cenného papíru k obchodování a jeho setrvání na vefiejném trhu.

Zákon o cenn˘ch papírech totiÏ novû ukládá organizátorÛm

vefiejn˘ch trhÛ povinnost pfiezkoumávat jiÏ registrované emise

podle novû definovan˘ch zákonn˘ch podmínek. Za tímto úãelem

burza zpracovala interní metodiku a kritéria, podle kter˘ch se

v‰echny emise registrované na burzovních trzích pravidelnû

provûfiují. Z tohoto dÛvodu bylo bûhem roku 2001 zahájeno 

18 správních fiízení o vylouãení emisí z obchodování na burzovním

trhu. 

Burzovní trh opustily v prÛbûhu roku 2001 rovnûÏ ve‰keré

podílové listy otevfien˘ch podílov˘ch fondÛ, neboÈ nesplÀovaly

zákonnou definici investiãního cenného papíru. 

Dal‰í úprava Burzovních pravidel, úãinná od 1. ledna 2002, vy‰la

vstfiíc emitentÛm, neboÈ povinnost emitenta uvefiejÀovat oznámení

o pfiijetí na hlavní a vedlej‰í trh v celostátnû distribuovaném

deníku byla nahrazena povinností publikovat toto oznámení na

internetov˘ch stránkách burzy. Úprava Burzovních pravidel rovnûÏ

umoÏnila zkrácení lhÛty pro rozhodnutí o pfiijetí emise dluhopisÛ

s dobou splatnosti krat‰í neÏ jeden rok, tzv. krátkodob˘ch

dluhopisÛ, jednotliv˘ch emisí dluhopisového programu nebo

jednotliv˘ch tran‰í emisí jiÏ obchodovan˘ch na burze na 15 dnÛ

ode dne doruãení Ïádosti o pfiijetí. 

Sazebník burzovních poplatkÛ zaznamenal oproti roku 2000

sníÏení poplatku za pfiijetí cenn˘ch papírÛ na voln˘ trh ze 

30 tis. Kã na 5 tis. Kã.

Poãty cenn˘ch papírÛ
Pfiehled obchodovan˘ch cenn˘ch papírÛ k 31. 12. 2001

Akcie a podílové listy Dluhopisy

Hlavní trh 5 28

Vedlej‰í trh 48 14

Nov˘ trh 0 -

Voln˘ trh 49 42

Pfiehled cenn˘ch papírÛ uveden˘ch na burzovní trhy v roce 2001

Úãinnost Název cenného papíru Druh 1)

Hlavní trh

26. 1. ST. DLUHOP. 6,95/16 SD

14. 9. ST. DLUHOP. 6,05/04 SD

5. 10. ST. DLUHOP. 6,55/11 SD

26. 10. ST. DLUHOP. 5,70/06 SD

Vedlej‰í trh

15. 5. HL. M. PRAHA 6,85/11 KD

15. 5. HL. M. PRAHA VAR/11 KD

16. 7. â. POJI·ËOVNA VAR/06 PD

30. 7. âP LEASING VAR/05* PD

22. 11. CREST VAR/05 PD

Voln˘ trh

3. 5. HZL RBCZ 7,50/06 ZL

23. 8. METALIMEX A

29. 11. CPI VAR/06 PD

21. 12. TEPLÁRNA PÍSEK ** A

1) A = akcie, PD = podnikov˘ dluhopis, KD = komunální dluhopis,

SD = státní dluhopis, ZL = hypoteãní zástavní list

* Emise byla pfievedena z volného trhu. 

** Emise byla pfievedena z vedlej‰ího trhu. 
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OBCHODOVÁNÍ

Obchodování na burze v roce 2001 nedoznalo ve srovnání

s pfiedchozím rokem Ïádn˘ch podstatn˘ch zmûn. Probûhlo celkem

250 burzovních dnÛ, pfii nichÏ se nevyskytly Ïádné závaÏné

technické problémy. 

Na promptním trhu burzy bylo moÏné uzavírat a registrovat

obchody v rámci následujících typÛ obchodÛ:

• systém pro podporu trhu akcií a dluhopisÛ (SPAD)

• automatické obchody - aukãní reÏim - uzavfiená aukce

- otevfiená aukce

- kontinuální reÏim 

• blokové obchody

V souladu s novelou zákona o cenn˘ch papírech nejsou jiÏ

podílové listy otevfien˘ch podílov˘ch fondÛ povaÏovány za

investiãní cenné papíry, a proto burza k 24. fiíjnu ukonãila

zprostfiedkování primárních emisí a zpûtn˘ch odkupÛ pro otevfiené

podílové fondy.

Projekty
V prÛbûhu roku 2001 se pfiipravoval projekt, jehoÏ hlavním cílem

bylo zjednodu‰ení obchodování. Hlavní pfiínos projektu, kter˘ byl

zahájen  2. ledna 2002, spoãívá zejména ve zjednodu‰ení

harmonogramu burzovního dne a v podstatném sníÏení poãtu

obchodních skupin. Oproti pÛvodním ‰esti obchodním skupinám

jsou od poãátku roku 2002 cenné papíry zafiazovány pouze do tfií

obchodních skupin. 

Pfiehled obchodních skupin s úãinností od 2. 1. 2002
obchodní skupina zpÛsob obchodování zafiazené emise

1 - automatické obchody (aukãní a kontinuální reÏim) v‰echny zaknihované cenné papíry

- blokové obchody s v˘jimkou emisí obchodovan˘ch ve SPAD

2 - automatické obchody (aukãní reÏim) v‰echny listinné cenné papíry

- blokové obchody

3 - SPAD cenné papíry zafiazené do SPAD

- automatické obchody (aukãní a kontinuální reÏim)

- blokové obchody (nadlimitní)
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V prÛbûhu druhého pololetí roku 2001 burza pfiipravovala zmûny

obchodního systému vyvolané vyhlá‰kou ã. 105/2001 Sb.,

o hlá‰ení obchodÛ s investiãními instrumenty uzavfien˘ch mimo

vefiejn˘ trh. V návaznosti na tyto zmûny probíhala pfiíprava nové

sluÏby pro ãleny burzy. Jde o registraci obchodÛ, ve kter˘ch na

jedné stranû vystupuje ãlen burzy a protistranou je osoba, která

není ãlenem burzy. Tato sluÏba byla zavedena od 1. dubna 2002.

Dal‰ím v˘znamn˘m projektem burzy byla pfiíprava nové struktury

kurzovního lístku vãetnû informací o v˘sledcích obchodování.

âlenÛm burzy a ostatním odbûratelÛm burzovních informací byly

nové struktury k dispozici pro testovací úãely jiÏ od 1. fiíjna 2001

soubûÏnû se stávajícími soubory kurzovního lístku. Vydávání

oficiálního kurzovního lístku i ostatních v˘sledkÛ obchodování

v nové podobû burza zahájila 2. ledna 2002.

Legislativa
V prÛbûhu roku 2001 schválila burzovní komora  rozsáhlej‰í

novelizaci Burzovních pravidel v ãástech t˘kajících se

obchodování. Zmûny Burzovních pravidel, které nabyly úãinnosti 

1. ãervence 2001, upravují obchodování a vypofiádání v souladu

s novelou zákona o cenn˘ch papírech a zákona o burze cenn˘ch

papírÛ. Dal‰í úprava Burzovních pravidel, která reaguje na

vyhlá‰ku ã. 105/2001 Sb., o hlá‰ení obchodÛ s investiãními

instrumenty uzavfien˘ch mimo vefiejn˘ trh, byla schválena burzovní

komorou v lednu 2002. Tato novela Burzovních pravidel, která

mimo jiné umoÏÀuje zavedení nové sluÏby - blokov˘ch obchodÛ

mezi ãlenem a neãlenem burzy uzavfien˘ch mimo burzu

a následnû registrovan˘ch v automatizovaném obchodním

systému burzy, nabyla úãinnosti 1. dubna 2002.

Burzovní indexy
Burzovní v˘bor pro burzovní obchody schválil 11. prosince 2001

zmûny Zásad aktualizace báze indexu PX 50. Ve srovnání

s pfiedchozím znûním Zásad do‰lo k následujícím dÛleÏit˘m

zmûnám: 

1. poãet emisí v bázi je variabilní, nemÛÏe v‰ak pfiekroãit 50, 

2. nefondové emise akcií obchodované ve SPAD se zafiazují do

báze automaticky. Z ostatních nefondov˘ch emisí akcií mohou

b˘t do báze zafiazeny pouze takové, jejichÏ podíly na celkové

trÏní kapitalizaci a celkovém objemu obchodÛ v‰ech

nefondov˘ch emisí akcií, které nejsou obchodovány ve SPAD,

souãasnû dosahují hodnot stanoven˘ch Komisí pro správu

burzovních indexÛ, 

3. emise vyfiazené z báze indexu mimo termíny periodick˘ch

aktualizací se nenahrazují. 

Po periodické aktualizaci provedené 2. ledna 2002 byla báze

indexu PX 50 tvofiena 37 emisemi. 

V bázi indexu PX-D, do které se mohou  zafiazovat pouze emise

obchodované ve SPAD, do‰lo v roce 2001 ke zmûnû poãtu emisí.

S úãinností od 27. prosince v rámci periodické aktualizace se

pÛvodních ‰est emisí báze âESKÁ SPO¤ITELNA, âESKÉ

RADIOKOMUNIKACE, âESK¯ TELECOM, âEZ, KOMERâNÍ BANKA

a UNIPETROL roz‰ífiilo o emisi PHILIP MORRIS âR. Báze tak byla

na poãátku roku 2002 tvofiena sedmi emisemi, jejichÏ podíl na

celkovém roãním objemu obchodÛ s akciemi v roce 2001 pfiev˘‰il

97 %. 

V roce 2001 do‰lo k dal‰í redukci poãtu oborov˘ch indexÛ.

Z dÛvodu nedostateãného poãtu bazick˘ch emisí byl k 25. záfií

zru‰en oborov˘ index BI17 - biÏuterie, sklo a keramika. Ze

stejného dÛvodu zanikl k 21. prosinci oborov˘ index BI09 -

hutnictví, zpracování kovÛ. Na poãátku roku 2002 burza

stanovovala hodnoty 14 oborov˘ch indexÛ.

18  V˘roãní zpráva 2001

âINNOST BURZY V ROCE 2001



Hodnocení v˘sledkÛ obchodování v roce 2001
Celkov˘ roãní objem obchodÛ dosáhl rekordní hodnoty 

1 987,2 mld. Kã, coÏ pfiedstavuje ve srovnání s rokem 2000

nárÛst o 62,5 %. PrÛmûrn˘ celkov˘ denní objem obchodÛ 

(7,949 mld. Kã) se meziroãnû zv˘‰il o 61,9 %. Úspû‰nûj‰í bylo

druhé pololetí, ve kterém byly zobchodovány cenné papíry za 

1 091,6 mld. Kã, coÏ reprezentuje 54,9 % celoroãního objemu

obchodÛ. Historicky nejvy‰‰ích hodnot dosáhly objemy obchodÛ

v listopadu, kdy byl 9. listopadu zaznamenán rekordní denní

objem obchodÛ v hodnotû 27,3 mld. Kã. RovnûÏ celkov˘ mûsíãní

objem obchodÛ za listopad poprvé pfiekonal hranici 300 mld. Kã,

kdyÏ dosáhl hodnoty 303,1 mld. Kã. Zatímco roãní objem

obchodÛ na trhu dluhopisÛ ve v˘‰i 1 858,4 mld. Kã meziroãnû

vzrostl o 93,8 %, objem obchodÛ s akciemi a podílov˘mi listy

(128,8 mld. Kã) poklesl o 51,2 %. Podíl akcií a podílov˘ch listÛ

(PL) na celkovém objemu se proto sníÏil z 21,6 % v roce 2000 na

6,5 % v roce 2001.

Trh akcií a PL

Celkov˘ objem obchodÛ dosáhl roãní hodnoty 128,8 mld. Kã, coÏ

je o 51,2 % ménû neÏ doposud nejvy‰‰ích 264,1 mld. Kã za rok

2000. Kurzotvorn˘ centrální trh, jehoÏ objem obchodÛ ve v˘‰i

118,9 mld. Kã meziroãnû poklesl o 51,6 %, se na celkovém

objemu podílel 92,3 %. Obchodní segment SPAD zabezpeãil 

96,1 % objemu obchodÛ uzavfien˘ch na centrálním trhu.

Oficiální burzovní index PX 50 uzavfiel rok na hodnotû 394,6 bodu

s meziroãním poklesem 17,5 %. Hodnota indexu PX-D meziroãnû

poklesla o 22,0 %. RovnûÏ globální index PX-GLOB si pohor‰il

o 13,6 %. Obor doprava a spoje, kter˘ nejvíce ovlivÀuje prÛfiezové

indexy, zaznamenal cenov˘ propad o 39,0 %. Z kapitalizaãnû

v˘znamn˘ch oborÛ si penûÏnictví polep‰ilo o 18,0 % a v˘roba

nápojÛ a tabáku o 33,25 %. Naopak index energetiky poklesl

o 15,8 % a index chemického prÛmyslu o 23,5 %. 

TrÏní kapitalizace dosáhla na konci roku 2001 hodnoty 

340,3 mld. Kã. Meziroãnû se sníÏila o 23,2 %, kdyÏ poãet emisí

akcií a PL poklesl ze 151 (k 29. 12. 2000) na 102 

(k 28. 12. 2001).

Trh dluhopisÛ

Na rekordním celkovém objemu obchodÛ s dluhopisy v roce 2001

ve v˘‰i 1 858,4 mld. Kã se státní dluhopisy podílely 72,7 %,

podnikové dluhopisy 13,3 %, bankovní dluhopisy 12,4 %. Na

hypoteãní zástavní listy pfiipadlo 1,1 % a na komunální dluhopisy

0,5 % celkového roãního objemu obchodÛ s dluhopisy. TrÏní

kapitalizace meziroãnû vzrostla o 14,0 % z 280,1 mld. Kã na

konci roku 2000 na 319,4 mld. Kã k 28. 12. 2001. 

Vypofiádání
Vypofiádáním obchodÛ uzavfien˘ch na burze je povûfiena dcefiiná

spoleãnost burzy UNIVYC, a.s. 

V prÛbûhu roku 2001 zaslal Univyc do Zúãtovacího centra âeské

národní banky (ZC âNB) pfiibliÏnû 180 tisíc platebních pfiíkazÛ

pfiedstavujících vypofiádání transakcí v objemu 3 559 mld. Kã, 

coÏ odpovídá 56% meziroãnímu nárÛstu. Na této hodnotû se

vypofiádání burzovních obchodÛ podílelo objemem 1 187 mld. Kã

a vypofiádání mimoburzovních transakcí objemem 2 372 mld. Kã.

Podíl pfieveden˘ch finanãních prostfiedkÛ spoleãností Univyc

pfiedstavoval 99,35 % celkového objemu vypofiádan˘ch transakcí

s cenn˘mi papíry na ãeském kapitálovém trhu.

Stejnû jako v minul˘ch letech spravoval Univyc pro ãleny burzy

prostfiedky soustfiedûné v Garanãním fondu burzy, kter˘ zahrnoval

Fond garancí pro automatické obchody, Fond garancí pro SPAD,

záruãní prostfiedky tvÛrcÛ trhu a záruãní prostfiedky z pÛjãování

cenn˘ch papírÛ, tzv. kolaterály. Bûhem roku do‰lo ke sníÏení

denních stavÛ obou fondÛ, a tím i ke sníÏení jejich v˘nosÛ.

DÛvodem byl tfietinov˘ pokles poãtu ãlenÛ SdruÏení Garanãního

fondu burzy a dále  sníÏení úrokov˘ch sazeb.
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Bûhem roku 2001 zajistil Univyc vypofiádání ãtyfi primárních emisí

dluhopisÛ v celkové hodnotû 11 mld. Kã. Dále zprostfiedkoval

v˘platu v˘nosÛ 12 emisí listinn˘ch cenn˘ch papírÛ, k jejichÏ

úschovû se opût vyuÏíval smluvní depozitáfi Komerãní banky, a.s.

Univyc také jako první subjekt na kapitálovém trhu zaregistroval

a umoÏnil vypofiádat mimoburzovní obchody 34. emise státních

dluhopisÛ s oddûlenou jistinou a 15 oddûlen˘mi kupóny. RovnûÏ

zprostfiedkoval pfievod cenn˘ch papírÛ a finanãních prostfiedkÛ pfii

privatizaci podnikÛ PraÏsk˘ch vodovodÛ a kanalizací a.s., âeské

poji‰Èovny a.s. a Komerãní banky, a.s.

V prÛbûhu roku Univyc v˘raznû podporoval své rozvojové aktivity.

Oddûlení rozvoje pokraãovalo jednak v realizaci jiÏ zapoãat˘ch

projektÛ, jednak pfiipravilo nûkteré zcela nové produkty. Od

poãátku roku 2001 mohou obchodníci v souladu s novelou

zákona o cenn˘ch papírech realizovat zástavy cenn˘ch papírÛ

v systému SPAD nebo v rámci automatick˘ch obchodÛ. RovnûÏ

mohou provádût pfievody s cenn˘mi papíry s omezenou

pfievoditelností na základû plné moci emitenta.

V návaznosti na vyhlá‰ku Ministerstva financí âR ã. 105/2001

zaãal Univyc od kvûtna z povûfiení sv˘ch ãlenÛ hlásit Komisi pro

cenné papíry vypofiádání mimoburzovních transakcí. Zaãátkem

roku 2002 byl systém hlá‰ení je‰tû dále prohlouben zavedením

podrobnûj‰ího ãlenûní typÛ vypofiádávan˘ch obchodÛ a transakcí. 

V návaznosti na tyto úpravy do‰lo také ke zmûnû poplatkové

politiky burzy a Univyc. S úãinností od 1. dubna 2002 jsou

poplatky za obchodování úãtované burzou oddûleny od poplatkÛ

za vypofiádání úãtovan˘ch spoleãností Univyc. RovnûÏ byla

sjednocena v˘‰e poplatkÛ za blokové a mimoburzovní obchody. 

Novinkou, kterou Univyc pfiipravil pro své ãleny ve spolupráci

s burzou, byla i nabídka vypofiádání obchodÛ uzavfien˘ch v EURO.

PenûÏní vypofiádání se v tomto pfiípadû provádí prostfiednictvím

euro úãtu Univyc u HVB Bank Czech Republic a.s. V prÛbûhu roku

se rovnûÏ realizoval projekt informaãního on-line napojení Univyc

na Zúãtovací centrum (ZC) âNB. V souãasné dobû probíhá druhá

etapa projektu, která zahrnuje pfiípravu nového on-line systému

zasílání a zpracování platebních pfiíkazÛ do ZC âNB. Dále

pokraãovaly práce na pfiípravû pfievzetí ãásti databáze Stfiediska

cenn˘ch papírÛ (SCP), tzv. subregistru. Byl vypracován projekt

a návrh smlouvy vãetnû provádûcího protokolu, kter˘ upravuje

podmínky vedení této ãásti evidence. Novela zákona

o dluhopisech umoÏnila spoleãnosti Univyc ve spolupráci 

s burzou vypracovat projekt na vedení registru podílÛ sbûrn˘ch

dluhopisÛ a vypofiádání burzovních a mimoburzovních obchodÛ

s nimi. Univyc, povûfien˘ emitentem, resp. administrátorem

emise, povede registr koneãn˘ch majitelÛ tûchto dluhopisÛ. 

V prosinci 2001 udûlila Komise pro cenné papíry spoleãnosti

Univyc oprávnûní k vypofiádávání derivátov˘ch obchodÛ. Tato

licence spoleãnosti umoÏÀuje vypofiádávat futures kontrakty na

akciové indexy, úrokové míry a státní dluhopisy.
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Objemy obchodÛ v roce 2001 podle typu trhu a typu cenného papíru
Dluhopisy Akcie Podílové listy Celkem

objem poãet objem poãet objem poãet objem poãet
(mld. Kã) (tis. ks) (mld. Kã) (tis. ks) (mld. Kã) (tis. ks) (mld. Kã) (tis. ks)

CT 0,006 1 102,864 492 120 0,000 0 102,871 492 121

Hlavní trh BO 1 641,875 153 888 6,964 24 336 0,000 0 1 648,839 178 223

Celkem 1 641,881 153 889 109,828 516 456 0,000 0 1 751,709 670 345

CT 0,000 0 11,538 21 962 0,010 17 11,548 21 978

Vedlej‰í trh BO 91,735 1 185 2,676 5 791 0,001 2 94,412 6 978

Celkem 91,735 1 185 14,214 27 753 0,011 19 105,960 28 956

CT 0,000 0 4,438 952 0,034 31 4,472 983

Voln˘ trh BO 124,764 8 887 0,274 1 334 0,000 0 125,037 10 221

Celkem 124,764 8 887 4,712 2 286 0,034 31 129,509 11 204

CT 0,006 1 118,841 515 034 0,044 48 118,891 515 082

Celkem BO 1 858,373 163 960 9,914 31 461 0,001 2 1 868,288 195 422

Celkem 1 858,380 163 960 128,754 546 495 0,045 50 1 987,179 710 505

CT = centrální trh, BO = blokové obchody



INFORMAâNÍ A OBCHODNÍ SYSTÉM 

âinnost odboru informatiky byla v roce 2001 zamûfiena na dal‰í

zdokonalování technick˘ch systémÛ burzy, zejména v oblasti jejich

bezpeãnosti a spolehlivosti. Dále se odbor zab˘val fie‰ením celé

fiady projektÛ, které zaji‰Èují zvy‰ování kvality a rozsahu sluÏeb

poskytovan˘ch burzou a Univyc sv˘m ãlenÛm, odborn˘m útvarÛm

burzy a Univyc. 

ING. MIROSLAV PROKE·, CSc., fieditel odboru informatiky

¤e‰ení komunikaãního spojení mezi burzou a jejími ãleny, ãleny

Univyc a informaãními agenturami zaznamenalo v roce 2001

v˘razn˘ technologick˘ posun. Byl dokonãen pfiechod od

komunikaãního protokolu SNA k protokolu TCP/IP. Tento nároãn˘

projekt se fie‰il ve dvou etapách. V první etapû do‰lo ke

sjednocení zpÛsobu komunikace prostfiednictvím smûrovaãÛ

a propojení v rámci sítû typu WAN, vãetnû nasazení

bezpeãnostních technologií typu IPSec. Druhá etapa spoãívala

v zásadním pfiepracování SW zaji‰Èujícího komunikaci mezi burzou

a jejími partnery. Pfiechod na nejroz‰ífienûj‰í protokol TCP/IP

pfiinesl zejména zjednodu‰ení komunikace a zv˘‰ení spolehlivosti

zavedením dal‰ích zpÛsobÛ ochrany systému. RovnûÏ umoÏnil

vyuÏívat moderní internetové technologie, napfi. WWW a FTP

servery, které zjednodu‰ily komunikaci se ãleny a vytvofiily

pfiedpoklady pro dal‰í rozvoj komunikaãního systému.

V prÛbûhu roku byla pfiijata dal‰í technická opatfiení, která zaji‰Èují

nezbytné zálohování kritick˘ch systémÛ burzy a archivaci dat

i v oblasti interního informaãního systému. V závûru roku dokonãil

odbor informatiky pfiemístûní celého záloÏního pracovi‰tû do nové

lokality, ve které se nadále udrÏuje technické zázemí umoÏÀující

základní obchodní ãinnosti burzy a Univyc v pfiípadû mimofiádn˘ch

událostí.

Pro zv˘‰ení interní bezpeãnosti a podpory interní spolupráce

zavedla burza v kvûtnu nov˘ systém, kter˘ zaji‰Èuje základní

ãinnosti z oblasti sdílení a v˘mûny informací. Jde o elektronickou

po‰tu, spoleãné adresáfie, kalendáfie, úkoly a databázovou

podporu aplikací vãetnû moÏností digitálního podpisu, ‰ifrování,

fulltextové podpory, dálkového pfiístupu a dal‰ích sluÏeb. Systém

je urãen jako základní prostfiedek pro práci s dokumenty ve formû

textu, tabulky, obrázku, elektronické po‰ty, www stránek. Dále se

bude vyuÏívat pro v˘stavbu dal‰ích aplikací podporujících interní

procesy organizace, napfi. elektronickou spisovnu a podatelnu,

systém správy dokumentÛ apod.

Z hlediska bezpeãnosti a ochrany interních systémÛ se vûnovala

velká pozornost zv˘‰ení kvality pfiipojení burzy do internetového

prostfiedí, vãetnû implementace nejmodernûj‰ích bezpeãnostních

technologií a architektury typu demilitarizovaná zóna a firewall.

PoÏadavek na zv˘‰ení spolehlivosti a nepfietrÏité dostupnosti

informaãních systémÛ burzy pro odbornou i laickou vefiejnost

vyfie‰ila procesní a technologická záloha www serveru. Nasazením

nejdokonalej‰ího antivirového systému, kter˘ umoÏÀuje realizovat

kontrolu, vyhledávání a odstraÀování programov˘ch virÛ na

nûkolika úrovních technické infrastruktury burzy, se zajistilo

zv˘‰ení bezpeãnosti pfied vnûj‰ím napadením. DÛraz na

antivirovou ochranu systémÛ burzy se pozitivnû projevuje v tom,

Ïe i pfii nárÛstu mnoÏství virov˘ch technologií a útokÛ nebyly

v posledních letech technické systémy burzy a jejich ãinnost

jakkoli ochromeny. 

V rámci podpory ãinností vnitfiních útvarÛ burzy pokraãovaly práce

na inspekãním SW. V roce 2001 byla ukonãena tfietí etapa, která

umoÏÀuje, aby ãlenové pfiedávali deník obchodníka burze

elektronickou cestou. Následnû odbor inspekce provádí kontroly,

které automaticky porovnávají evidenci burzy i obchodníka

a vyhledávají, pfiípadnû vyhodnocují nûkteré pfiípady poru‰ování

zákonÛ nebo burzovních pfiedpisÛ ze strany ãlenÛ burzy. 

Nejv˘znamnûj‰ím projektem roku 2001 bylo sjednocení databází,

které bylo spojeno s v˘razn˘mi zmûnami v informaãních v˘stupech

z burzy a v návaznosti jednotliv˘ch systémÛ. Základním cílem

projektu byla centralizace obchodních, statistick˘ch a dal‰ích dat,

zpracovávan˘ch a ‰ífien˘ch burzou, do technologicky homogenní

databáze, která umoÏÀuje zjednodu‰it systém zpracování

a distribuce informací. Zmûny uloÏení informací se promítly i do

úprav struktur ‰ífien˘ch dat. Do‰lo napfi. k oddûlení informací

kurzovního lístku od dal‰ích podrobnûj‰ích informací

o obchodování a cenn˘ch papírech. RovnûÏ informace

zobrazované na internetov˘ch stránkách burzy, statistické v˘stupy

a uÏivatelské aplikace interního informaãního systému

zaznamenaly rozsáhlé úpravy. Hlavním pfiínosem projektu bylo

zv˘‰ení bezpeãnosti zpracování burzovních operací, zprÛhlednûní

burzovních informací a sjednocení struktury informací, vãetnû

informací pro pfiipravovan˘ derivátov˘ trh. Sjednocená databázová

struktura vytváfií optimální podmínky pro rozvoj dal‰ích

sofistikovan˘ch uÏivatelsk˘ch aplikací. 
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V souvislosti s vydáním vyhlá‰ky 105/2001 Sb., o hlá‰ení

obchodÛ s investiãními instrumenty uzavfien˘ch mimo vefiejn˘ trh

byly v roce 2001 provedeny analytické a programátorské práce

zaji‰Èující naplnûní poÏadavkÛ vyhlá‰ky a upravující datové

rozhraní a SW na stranû burzy, ãlenÛ burzy a Univyc. Byla

vytvofiena nová funkce - pfiedání vypofiádání, která reaguje na

poÏadavky vyhlá‰ky a zároveÀ umoÏÀuje zpfiehlednit a zjednodu‰it

proces vypofiádání. V prosinci 2001 bylo zahájeno testování se

SW firmami, k nasazení nového fie‰ení do‰lo 1. dubna 2002. 

Ve spolupráci s Univyc byl pfiipraven a realizován projekt vedení

registru sbûrn˘ch dluhopisÛ a na to navazující obchodování

a vypofiádání obchodÛ s tûmito sbûrn˘mi dluhopisy. Specifikem

projektu je provedení vypofiádání pfiímo na úãtech koneãn˘ch

majitelÛ veden˘ch v Univyc. Projekt byl pfiipraven tak, aby mohl

dále umoÏnit obchodování zahraniãních cenn˘ch papírÛ, pfiípadnû

vedení oddûlené ãásti evidence Stfiediska cenn˘ch papírÛ podle 

§ 70a zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn˘ch papírech.

Ve druhé polovinû roku zahájil odbor informatiky ve spolupráci

s Univyc pfiípravu vypofiádání obchodÛ a transakcí v termínu T+0.

Projekt byl rozdûlen do dvou etap. K 1. lednu 2002 byla

nasazena ãást zaji‰Èující vypofiádání v T+0 pro transakce, 

pro které Univyc provádí pouze vypofiádání cenn˘ch papírÛ. 

Vypofiádání v T+0 pro transakce, pro které Univyc provádí

vypofiádání cenn˘ch papírÛ i vypofiádání penûÏních prostfiedkÛ, 

se zahájilo 1. dubna 2002. 

V prÛbûhu roku spolupracoval odbor informatiky s odborem

derivátÛ a Univyc na dal‰ím zdokonalování systému pro

obchodování a vypofiádání obchodÛ s deriváty. V rámci tûchto

ãinností se doplnily a otestovaly nûkteré nové funkce v návaznosti

na pfiipravované zahájení obchodování. 

INSPEKâNÍ âINNOST BURZY

Postavení a zamûfiení inspekce vycházelo i v roce 2001 ze

skuteãnosti, Ïe podmínkou rozvoje burzy je udrÏení a dal‰í

posilování prestiÏe burzy jako bezpeãného místa pro obchodování

s cenn˘mi papíry, kde jsou prioritnû chránûny zájmy investorÛ.

Inspekce u ãlenÛ burzy se v souãasné dobû provádûjí formou

analytického monitoringu a navazujících dotazÛ, pfiípadnû

operativních inspekcí. Cílem této ãinnosti je prÛbûÏnû vyhledávat

a pro‰etfiit situace, u nichÏ by mohlo docházet k poru‰ování

Burzovních pravidel, zákona o cenn˘ch papírech a zákona o burze

cenn˘ch papírÛ. Jednání ãlensk˘ch spoleãností v celém rozsahu

jejich aktivit se ovûfiuje formou pravideln˘ch hloubkov˘ch inspekcí.

âinnost inspekce je v˘znamnû podporována inspekãním software,

kter˘ zabezpeãuje pfiím˘ pfiístup inspektorÛ ke v‰em relevantním

údajÛm o obchodování, a obsahuje vybrané funkce pro indikaci

poru‰ení pfiedpisÛ. Prioritou inspekce je vãas odhalovat pfiípady

poru‰ení pfiedpisÛ a minimalizovat tak jejich ‰kodlivé dÛsledky, 

ve spolupráci se ãleny zji‰Èovat pfiíãiny poru‰ení a pfiijímat

odpovídající opatfiení k odstranûní nedostatkÛ. 

ING. VLADIMÍR SKALN¯, fieditel odboru inspekce

V roce 2001 provedla inspekce 11 hloubkov˘ch, 12 opakovan˘ch

a 41 operativních inspekcí, pfii kter˘ch se pro‰etfiilo cca 1 200

obchodÛ s indikací poru‰ení pfiedpisÛ. Dále inspekce formou

dotazu u ãlena pro‰etfiila dal‰ích cca 700 obchodÛ a internû

analyzovala více neÏ 7 000 obchodÛ s indikací poru‰ení pfiedpisÛ.

Na základû zji‰tûní inspekce bylo ve správním fiízení udûleno 

27 sankcí.

Pfiehled sankcí udûlen˘ch ãlenÛm burzy v roce 2001:

Druh sankce Poãet sankcí

V˘tka 8

PenûÏitá pokuta 18

Oznámení poru‰ení povinnosti ãlena burzy ostatním ãlenÛm 1
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Nejãastûj‰í uloÏené sankce byly za poru‰ení Pravidel ãlenství 

(15 sankcí), Pravidel vedení evidence pokynÛ, transakcí

a cenn˘ch papírÛ, jin˘ch investiãních instrumentÛ, které nejsou

cenn˘mi papíry, popfi. jin˘ch instrumentÛ kapitálového trhu 

(10 sankcí) a Pravidel obchodování (10 sankcí).

V prÛbûhu roku 2001 byla dokonãena jiÏ tfietí etapa rozvoje

inspekãního software, kter˘ pfiispívá k dal‰ímu zdokonalování

metod a postupÛ inspekãní ãinnosti. Tfietí etapa rozvoje zahrnuje

mimo jiné automatizované zpracování údajÛ o pokynech zákazníkÛ

a vyhodnocování nûkter˘ch aspektÛ dodrÏování odborné péãe.

Kapacita inspekce se tak postupnû pfiesunuje od manuálního

vyhledávání pfiípadÛ moÏného poru‰ení pfiedpisÛ k pro‰etfiení

konkrétních obchodÛ vybran˘ch elektronicky. Rozvoj inspekãního

software umoÏÀuje inspekci pruÏnû reagovat na neobvyklé situace

a neprodlenû po jejich indikaci se dotazovat ãlenÛ. Tím dochází

i k prohloubení bezprostfiedního kontaktu inspekce se ãleny

a k posílení preventivní funkce inspekce.

Zv˘‰ená úãinnost inspekãní ãinnosti spolu se zaji‰tûním prÛbûÏné

anal˘zy obchodních aktivit ãlenÛ a bezprostfiedního kontaktu

inspekce se ãleny mûly pozitivní vliv na jednání ãlenÛ zejména

v oblasti dodrÏování odborné péãe a pravidel obchodování, kde

poãet zji‰tûn˘ch poru‰ení pfiedpisÛ trvale klesá, a to zejména

v relaci k poãtu monitorovan˘ch obchodÛ.

Za úãelem posílení bezpeãnosti obchodování na burze a sníÏení

rizik vypl˘vajících z neplnûní závazkÛ z uzavfien˘ch burzovních

obchodÛ byly v Burzovních pravidlech, v ãásti Pravidla ãlenství,

zpfiísnûny podmínky pro oprávnûní nakupovat a prodávat cenné

papíry na burze. Jde zejména o oblasti udrÏování majetkové

stability, fiádného doplÀování garanãního fondu a plnûní povinností

souvisejících s vypofiádáním a zúãtováním obchodÛ. Na základû

zmûny v poloÏkové skladbû deníku obchodníka, kterou vyvolala

novela zákona o cenn˘ch papírech, a v zájmu dal‰ího posílení SW

podpory inspekãní ãinnosti byla schválena nová Pravidla vedení

evidence pokynÛ a obchodÛ ãlenÛ. Zmûny v Pravidlech mimo jiné

umoÏÀují pfienos údajÛ od ãlena na burzu prostfiednictvím sluÏeb

datového rozhraní automatizovaného obchodního systému. 

V roce 2002 se inspekce zamûfií na dal‰í rozvoj SW podpory,

pfiedev‰ím v oblasti kontroly derivátÛ. Z hlediska vûcného

zamûfiení bude prioritou dodrÏování burzou stanoven˘ch zásad

jednání s klienty a zachování vûcn˘ch pfiedpokladÛ pro

obchodování na burze. Neplnûní tûchto pfiedpokladÛ by mohlo

ohrozit vypofiádání obchodÛ na burze, pfiípadnû ãinnost ostatních

ãlenÛ burzy. 

âlenství
V prÛbûhu roku 2001 ukonãilo ãlenství na burze 11 spoleãností.

Na základû vlastního rozhodnutí ukonãilo  ãlenství 8 spoleãností.

U dal‰ích dvou spoleãností bylo dÛvodem zániku ãlenství neplnûní

podmínek ãlenství. V jednom pfiípadû bylo ãlenství pfievedeno na

jinou právnickou osobu. Celkovû se poãet ãlenÛ sníÏil ze 44,

které mûla burza k 1. 1. 2001, na 35 k 31. 12. 2001. Do roku

2002 vstoupila burza se 34 ãleny.

Ukonãení ãlenství na burze v prÛbûhu roku 2001

k 1. ãervnu KOMERIO, brokersk˘ dÛm Koneãn˘, a.s.

k 16. ãervenci IP banka, a.s. (zánik ãlenství na základû 

rozhodnutí Komise pro cenné papíry o odejmutí

povolení k obchodování s cenn˘mi papíry)

k 13. srpnu Bradley, Rosenblatt & Company, a.s. (zánik

ãlenství v souladu s Burzovními pravidly)

k 31. srpnu Credit Suisse First Boston (Praha) a.s.

k 20. záfií HypoVereinsbank CZ a.s. (k témuÏ datu se

spoleãnost stala ãlenem UNIVYC, a.s.)

k 30. záfií OFT BROKERS spol. s r.o.

k 31. fiíjnu Charles Bridge Securities, a.s.

k 31. fiíjnu CAUTUS FINANCE, a.s.

k 14. prosinci eBanka, a.s.

k 31. prosinci Harvardská burzovní spoleãnost, a.s.

Postoupení ãlenství

k 1. fiíjnu postoupení ãlenství ze spoleãnosti Raiffeisen

Capital and Investment Praha, s.r.o., na

Raiffeisenbank a.s.
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INFORMAâNÍ A PR POLITIKA 

Burza se v oblasti pÛsobení na ‰irokou domácí i zahraniãní

investorskou vefiejnost zamûfiila na maximální zv˘‰ení informaãní

otevfienosti, pfiedev‰ím prostfiednictvím sv˘ch webov˘ch stránek.

Tento nástroj povaÏujeme za komfortnûj‰í, ale i hospodárnûj‰í neÏ

klasické cesty pÛsobení PR a marketingu. V˘znam internetov˘ch

stránek burzy, které se staly nejvyhledávanûj‰ím zdrojem

burzovních informací pro ‰irokou investorskou vefiejnost,

v loÀském roce nadále rostl. 

Ve své informaãní politice kladla burza dÛraz na vãasné a pfiesné

informování trhu a rovnûÏ podporovala v‰echny ãinnosti, které

smûfiovaly k zaji‰tûní vy‰‰ího standardu poskytovan˘ch informací.

O v‰ech sv˘ch v˘znamn˘ch aktivitách informovala média

prostfiednictvím tiskov˘ch zpráv, vãetnû pravideln˘ch statistick˘ch

pfiehledÛ z obchodování. Poskytování burzovních informací na bázi

smluvních vztahÛ zaznamenalo v roce 2001 dal‰í nárÛst zájmu,

pfiedev‰ím v oblasti ‰ífiení informací v reálném ãase. 

Marketingové ãinnosti burzy byly zastoupeny pfiedev‰ím

vzdûlávacími aktivitami, na kter˘ch se burza podílela spoleãnû

s Komisí pro cenné papíry a ostatními úãastníky trhu. Sama byla

hlavním organizátorem mezinárodní konference, která byla

zamûfiena na aktuální problematiku vztahÛ s investory. 

V souladu s novou organizaãní strukturou burzy byly od 

1. listopadu 2001 marketingové a PR aktivity zaãlenûny do

odboru sluÏeb.

ING. VLADIMÍR EZR, CSc., fieditel odboru sluÏeb

Burzovní informace
Burza pravidelnû informuje média o v‰ech sv˘ch aktivitách

t˘kajících se pfiedev‰ím obchodování, pfiijímání a vyfiazování

cenn˘ch papírÛ a ãlenské problematiky. Kromû základních

tiskov˘ch zpráv, kter˘ch v loÀském roce vydala burza více neÏ 70,

poskytuje ekonomick˘m redaktorÛm statistické pfiehledy v˘sledkÛ

obchodování na burze s t˘denní, mûsíãní, ãtvrtletní, pololetní

a roãní periodicitou. Své tiskové zprávy burza novû zpfiístupnila 

na vlastních internetov˘ch stránkách. 

V rámci své publikaãní ãinnosti burza kromû v˘roãní zprávy

a roãenky pfiipravila publikaci PrÛvodce pro investora, která je

urãena pro ‰irokou investorskou vefiejnost.

Burza dále prohloubila informaãní i statistickou ãást sv˘ch

internetov˘ch stránek, které náv‰tûvníkÛm poskytují komplexní

pfiehled o v‰ech aktivitách burzy. V souvislosti s pfiípravou nové

distribuce burzovních informací na závûr burzovního dne do‰lo

k roz‰ífiení v˘sledkÛ obchodování a informací o cenn˘ch papírech,

dále byla doplnûna statistika o dílãí data a o statistické soubory

ke staÏení. Zájem o internetové stránky burzy potvrzují poãty

náv‰tûv, které ve srovnání s pfiedcházejícím rokem vykazují

rostoucí tendenci. Nejúspû‰nûj‰ím mûsícem roku 2001 byl pro

burzu bfiezen, kdy bylo dosaÏeno témûfi 30 tisíc náv‰tûv pfii

prÛmûrné mûsíãní náv‰tûvnosti 26 tisíc.

Poãet profesionálních odbûratelÛ burzovních informací

zaznamenal jen mírn˘ vzestup, do‰lo v‰ak k dal‰ímu nárÛstu

klientÛ u odbûratelÛ burzovních informací v reálném ãase. 

K 2. lednu 2002 pfiipravila burza pro odbûratele burzovních

informací novou strukturu informaãních souborÛ s v˘sledky

obchodování, která pfiispûla pfiedev‰ím k pfiehlednûj‰ímu

uspofiádání informací, oddûlení souborÛ s informacemi

z obchodování od informací o cenn˘ch papírech a ke sjednocení

struktur pro promptní a pfiipravovan˘ derivátov˘ trh. Pro informaãní

agentury s pfiím˘m napojením burza dokonãila pfiechod burzovní

aplikace z prostfiedí protokolu SNA do prostfiedí komunikaãního

protokolu TCP/IP, ãímÏ do‰lo ke sjednocení pfiipojení ãlenÛ

a informaãních agentur na burzovní informaãní systém. 

âINNOST BURZY V ROCE 2001
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Marketingové aktivity
Nejv˘znamnûj‰í vzdûlávací aktivitou burzy byla v roce 2001

celodenní konference s názvem Efektivní vztahy s investory. Burza

ji pofiádala 5. prosince v praÏském hotelu Marriott ve spolupráci

s programem Partnefii pro finanãní stabilitu a pfiedstaviteli

programu US AID. Vystoupení pfiedních domácích a zahraniãních

odborníkÛ pfiiblíÏila aktuální témata zvefiejÀování informací, fie‰ení

informaãních poÏadavkÛ investorÛ a vztahy s investory. Závûreãná

diskuse na téma Efektivní vztahy s investory jako pfiedpoklad

rÛstu kapitálu potvrdila zájem o tuto problematiku a nutnost fie‰it

ji v rámci komplexní strategie spoleãnosti. 

Burza se rovnûÏ jako partner aktivnû úãastnila na pfiípravû cyklu

semináfiÛ vûnovan˘ch problematice kapitálového trhu s názvem

Kapitálov˘ trh od „A“ do „Z“, kter˘ pofiádala v prÛbûhu kvûtna

a ãervna spoleãnost Aspekt Kilcullen (od 1. 1. 2002 ASPEKT

Central Europe Group). Dále se burza ve spolupráci s katedrou

bankovnictví a poji‰Èovnictví Vysoké ‰koly ekonomické v Praze

podílela na pfiípravû makléfiského kurzu. Kurz, kter˘ zahrnoval dva

moduly, se pofiádal ve dvoudenních cyklech v období od 21. záfií

do 19. fiíjna a zástupci burzy i Univyc vystoupili se sv˘mi

pfiedná‰kami k problematice obchodování a vypofiádání. Cílem

makléfiského kurzu bylo zprostfiedkovat pracovníkÛm obchodníkÛ

s cenn˘mi papíry, bank, investiãních spoleãností a penzijních

fondÛ aktuální teoreticko-praktické poznatky, které jsou nezbytné

pro úspû‰né sloÏení makléfiské zkou‰ky. 

Ples burzy, pofiádan˘ jiÏ potfietí ve spolupráci se spoleãností

Aspekt Kilcullen, se konal 23. bfiezna. Souãástí doprovodného

programu plesu bylo kaÏdoroãní vyhlá‰ení informaãnû

nejotevfienûj‰í spoleãnosti v rámci ocenûní finanãního trhu -

Paegas Signum Temporis. PrestiÏní finanãní cena se od roku

1996 pfiedává vefiejnû obchodovateln˘m akciov˘m spoleãnostem,

které o sv˘ch obchodních aktivitách a hospodáfisk˘ch v˘sledcích

poskytují nejkvalitnûj‰í a nejvãasnûj‰í informace.

Zahraniãní vztahy
V roce 2001 bylo naplnûno asociaãní úsilí burzy a na valné

hromadû Federace evropsk˘ch burz (FESE), které se konalo 

14. ãervna v PafiíÏi, byla praÏská burza pfiijata za pfiidruÏeného

ãlena této federace. Po vstupu âeské republiky do Evropské unie

se pfiidruÏené ãlenství zmûní v fiádné. 

V rámci pravideln˘ch setkání se pfiedstavitelé pûti

stfiedoevropsk˘ch burz se‰li 20. dubna ve Var‰avû k projednání

dal‰ího postupu vzájemné spolupráce. Jednalo se zejména

o v˘mûnû poznatkÛ z procesu harmonizace jednotliv˘ch trhÛ pfied

vstupem do Evropské unie. K hlavním tématÛm diskuse dále

patfiily moÏnosti spolupráce v oblasti technologick˘ch postupÛ 

pfii dohledu nad obchodováním, kritéria kotace a ãlenství,

zvefiejÀování burzovních informací a problematika nov˘ch produktÛ

a sluÏeb. Zástupci praÏské burzy se zúãastnili i dvou pravideln˘ch

jednání v˘boru CESI, jejichÏ hlavním úkolem je aktualizovat bázi

indexu CESI pro nadcházející pololetní období. První zasedání se

konalo v Lublani, podzimní zasedání v˘boru CESI pofiádala burza

8. fiíjna v Praze. V prÛbûhu roku probûhlo nûkolik jednání

zástupcÛ praÏské burzy s pfiedstaviteli velk˘ch západoevropsk˘ch

burz o moÏnostech zapojení do sjednocujících se kapitálov˘ch

trhÛ v Evropû. 

Personální politika
V oblasti personální péãe burza navázala na pfiedchozí období.

Pokraãovala v prohlubování jazykov˘ch znalostí sv˘ch

zamûstnancÛ prostfiednictvím jazykov˘ch kurzÛ. Dále podporovala

zvy‰ování kvalifikace sv˘ch pracovníkÛ pfiedev‰ím s vyuÏitím

tuzemsk˘ch kurzÛ a semináfiÛ. Burza se rovnûÏ finanãnû podílela

na individuální zdravotní péãi sv˘ch zamûstnancÛ a nadále pro nû

zaji‰Èovala moÏnost sportovního vyÏití. Novû byl zaveden program

penzijního a Ïivotního pfiipoji‰tûní s finanãní podporou

zamûstnavatele.

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. 25
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P¤ÍPRAVA DERIVÁTOVÉHO TRHU 

Rok 2001 byl pro burzu z hlediska realizace krokÛ vedoucích

k zahájení organizovaného obchodování s deriváty povaÏován za

pfiedûlov˘. Podniknuté kroky smûfiovaly pfiedev‰ím k získání

povolení pro organizování nabídky a poptávky tûchto obchodÛ

a jejich vypofiádání, ke zv˘‰ení regulérnosti obchodování

a v neposlední fiadû také k v˘bûru vhodn˘ch produktÛ

a zdokonalení obchodního systému. 

V prÛbûhu bfiezna byly Komisi pro cenné papíry (KCP) pfiedány

Ïádosti o licence, ve kter˘ch burza i Univyc prokázaly splnûní

organizaãních, vûcn˘ch, technick˘ch a personálních poÏadavkÛ

nutn˘ch pro bezproblémové spu‰tûní derivátového trhu. Na

základû tûchto podkladÛ udûlilo 2. srpna Prezídium KCP burze

oprávnûní k organizování obchodování s vybran˘mi instrumenty

derivátového trhu. Univyc získal povolení k vypofiádání

derivátov˘ch kontraktÛ 10. prosince. Obû licence se vztahují 

na futures kontrakty odvozené od hodnot akciov˘ch indexÛ,

úrokov˘ch mûr a státních dluhopisÛ. 

âesk˘ kapitálov˘ trh je do znaãné míry ovlivÀován trendy na

svûtov˘ch trzích. I praÏská burza se inspirovala západoevropsk˘mi

trhy a pfiipravila pro budoucí investory nov˘ produkt - futures na

ko‰ podkladov˘ch dluhopisÛ. K v˘bûru tohoto podkladového aktiva

pfiispûl také fakt, Ïe dluhopisy jsou v âeské republice nejvíce

likvidními cenn˘mi papíry s denním objemem obchodÛ ve v˘‰i

nûkolika miliard korun.

Pfiíprava tohoto produktu si vyÏádala celou fiadu dodateãn˘ch

úprav obchodního systému vãetnû roz‰ífiení informaãních tokÛ

mezi burzou a ãlensk˘mi spoleãnostmi. Nové úpravy, stejnû jako

celkovou pfiipravenost software pro obchodování a vypofiádání,

otestovala burza v závûru roku. Úpravy se net˘kaly pouze

technické ãásti projektu, ale také nûkter˘ch ustanovení

Burzovních pravidel. Navrhované legislativní zmûny novû upravují

pfiedev‰ím problematiku dohledu nad obchodováním s dÛrazem

na fiízení rizik a vlastní principy obchodování a vypofiádání futures

na dluhopisy.

âinnost burzy se v‰ak nezamûfiovala pouze na interní aktivity.

Pracovníci burzy se v˘znamnû podíleli i na pfiípravû makléfisk˘ch

zkou‰ek pro budoucí obchodníky s deriváty. Ve spolupráci s KCP

pfiipravovali okruhy témat a otázky k makléfisk˘m zkou‰kám.

RovnûÏ pfiedná‰kovou ãinností se zapojili do semináfiÛ

organizovan˘ch renomovan˘mi vzdûlávacími agenturami.

Dal‰í postup v pfiípravû derivátového trhu závisí na zájmu

a pfiipravenosti ãlenÛ burzy o tuto novou sluÏbu.
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BURZOVNÍ KOMORA

Burzovní komora je statutárním orgánem

burzy, kter˘ fiídí její ãinnost a jedná jejím

jménem. V souladu se sv˘m plánem

ãinnosti se burzovní komora se‰la bûhem

roku 2001 na celkem 12 fiádn˘ch

a mimofiádn˘ch zasedáních.

SloÏení burzovní komory 
do 31. 5. 2001 
(do konání fiádné valné hromady
Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.)

Pfiedseda
George Jedliãka, PricewaterhouseCoopers

âeská republika, s.r.o.

Místopfiedseda
Mgr. Du‰an Baran, âeská spofiitelna, a.s. 

- zástupce akcionáfie

âlenové
Zdenûk Bakala, MBA, Patria Finance, a.s.

Ing. Jan Bla‰ko, MBA, âeská 

poji‰Èovna, a.s. - zástupce akcionáfie

Ing. Petr Bodnár, BODY INTERNATIONAL

BROKERS a.s. - zástupce akcionáfie

Ing. Miroslav Fuãík, Union banka, a.s. 

- zástupce akcionáfie 

Ing. Pavel Hollmann, MBA, Burza 

cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Ing. Vûslav Michalik, CSc., CA IB

Securities, a.s. - zástupce akcionáfie 

Ing. Jan S˘kora, MBA, Wood & 

Company, s.r.o. - zástupce akcionáfie 

Ing. Tomá‰ ·evãík, Harvardská burzovní

spoleãnost, a.s. - zástupce akcionáfie

Ing. Radovan Vávra, Komerãní banka, a.s.

- zástupce akcionáfie

JUDr. Jan Vinter, V‰eobecná úverová

banka, a.s. - zástupce akcionáfie

Ing. Petra Wendelová, CSc., ERNST &

YOUNG s.r.o.

SloÏení burzovní komory 
od 31. 5. 2001

Pfiedseda
George Jedliãka
PricewaterhouseCoopers âeská 

republika, s.r.o.

datum narození: 13. 1. 1951

vzdûlání: St. John's University

funkce: Director of FAS (Financial Advisory

Services) do 28. 2. 2002 

K 8. 3. 2002 rezignoval na ãlenství

v burzovní komofie a na funkci pfiedsedy

burzovní komory.

Místopfiedseda
Mgr. Du‰an Baran
âeská spofiitelna, a.s. - zástupce

akcionáfie

datum narození: 6. 4. 1965

vzdûlání: Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzity Karlovy, GSBC University 

of Colorado

souãasná funkce: místopfiedseda

pfiedstavenstva a finanãní fieditel

Dne 4. 4. 2002 zvolen pfiedsedou

burzovní komory.

âlenové
Zdenûk Bakala, MBA
Patria Finance, a.s.

datum narození: 7. 2. 1961

vzdûlání: University of California, Amos

Tuck School of Business Administration

(titul MBA)

funkce: generální fieditel do 31. 1. 2002

K 8. 3. 2002 rezignoval na funkci ãlena

burzovní komory. 

Nov˘m ãlenem burzovní komory byl

jmenován Mgr. Michael Jasansk˘,
ãlen pfiedstavenstva spoleãnosti  Patria

Finance, a.s., kter˘ byl 4. 4. 2002 zvolen

místopfiedsedou burzovní komory. 

Ing. Jan Bla‰ko, MBA
âeská poji‰Èovna, a.s. - zástupce

akcionáfie

datum narození: 19. 8. 1964

vzdûlání: Graduate School of Business,

The University of Chicago 

souãasná funkce: v˘konn˘ ãlen

pfiedstavenstva

Ing. Petr Bodnár
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 

- zástupce akcionáfie

datum narození: 12. 9. 1954

vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická

souãasná funkce: pfiedseda

pfiedstavenstva

Ing. Pavel Hollmann, MBA
Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

datum narození: 27. 4. 1948

vzdûlání: âVUT Praha, MBA, PIBS Praha

souãasná funkce: generální tajemník

Tomas Spurny, MBA
(od 14. 11. 2002)

Komerãní banka, a.s. - zástupce akcionáfie

datum narození: 16. 4. 1965

vzdûlání: Stern School of Business, New

York University, Columbia Business

School, Columbia University, NY

funkce: ãlen pfiedstavenstva 

do 30. 4. 2002

K 29. 5. 2001 rezignoval na funkci ãlena

burzovní komory.

Ing. Jan S˘kora, MBA 
Wood & Company, s.r.o. (zmûna názvu

a právní formy spoleãnosti na WOOD

Company Financial Services, a.s., 

k 1. 2. 2002) - zástupce akcionáfie 

datum narození: 18. 1. 1972

vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická,

Rochester Institute of Technology

funkce: jednatel a fieditel spoleãnosti 

(do 31. 1. 2002), od 1. 2. 2002 pfiedseda

pfiedstavenstva a fieditel spoleãnosti 

Ing. Tomá‰ ·evãík 
Harvardská burzovní spoleãnost, a.s. 

- zástupce akcionáfie

datum narození: 3. 2. 1969

vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická

souãasná funkce: pfiedseda

pfiedstavenstva a fieditel spoleãnosti

Ing. Radovan Vávra (rezignace na

ãlenství v burzovní komofie k 5. 10. 2001) 

Komerãní banka, a.s. - zástupce akcionáfie

Burzovní
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JUDr. Jan Vinter
V‰eobecná úverová banka, a.s. 

datum narození: 11. 3. 1940

vzdûlání: Právnická fakulta Univerzity

Karlovy

funkce: fieditel poboãky Praha 

do 31. 12. 2001

DOZORâÍ RADA

Dozorãí rada má ‰est ãlenÛ volen˘ch na

dobu tfií let. Dozorãí rada dohlíÏí na v˘kon

pÛsobnosti burzovní komory a na ãinnost

burzy.

SloÏení dozorãí rady do 31. 5. 2001
(do konání fiádné valné hromady
Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.)

Pfiedseda
Ing. Franti‰ek Vejmola

âlenové
Ing. Jifií Klumpar, GE Capital Bank, a.s.

Ing. Lumír Nováãek, Investiãní spoleãnost

Union, a.s.

JUDr. Radko Resch, Harvardská burzovní

spoleãnost, a.s.

Ing. Jan StruÏ, ING Bank N.V.

SloÏení dozorãí rady od 31. 5. 2001

Pfiedseda
Ing. Vûslav Michalik, CSc.
CA IB Securities, a.s. - zástupce akcionáfie 

datum narození: 1. 3. 1963

vzdûlání: Fakulta jaderné fyziky âVUT

souãasná funkce: pfiedseda

pfiedstavenstva

âlenové
JUDr. Martin Aschenbrenner,
LL.M., Ph.D.
Procházka Randl Kubr & Partnefii

datum narození: 8. 5. 1973

vzdûlání: Právnická fakulta UK, Harvard

Law School, Cambridge

souãasná funkce: advokát

Ing. Miroslav Fuãík
Union banka, a.s. - zástupce akcionáfie 

datum narození: 27. 4. 1954

vzdûlání: Vysoká ‰kola báÀská v Ostravû

souãasná funkce: místopfiedseda

pfiedstavenstva, námûstek generálního

fieditele

Ing. Jifi í  Klumpar
GE Capital Bank, a.s.

datum narození: 9. 5. 1956

vzdûlání: Fakulta jaderná a fyzikálnû

inÏen˘rská âVUT

souãasná funkce: vrchní fieditel divize

Compliance, ãlen pfiedstavenstva

Ing. Jan StruÏ
ING Bank N.V.

datum narození: 5. 5. 1949

vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická

souãasná funkce: Chief Executive Officer

Ing. Petra Wendelová, CSc.
ERNST & YOUNG s.r.o.

datum narození: 3. 6. 1962

vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická

souãasná funkce: Corporate Finance

Partner

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK 

Ing. Pavel Hollmann, MBA

BURZOVNÍ V¯BORY

Burzovní v˘bor pro ãlenské otázky

Pfiedseda
Ing. Jan Bla‰ko, MBA 

PPF burzovní spoleãnost a.s.

Místopfiedseda
Prof. Ing. Ale‰ Tfiíska, DrSc.

INVESTKONZULT, a.s.

Tajemník
Mgr. Ing. Josef Marek 

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Burzovní v˘bor pro ãlenské otázky zasedal

v roce 2001 jedenáctkrát. V˘bor se

zamûfiil zejména na zv˘‰ení

transparentnosti obchodování na burze,

podporu analytické inspekãní ãinnosti

burzy pfii ochranû investorÛ a dal‰í

zvy‰ování nárokÛ na ãlenské spoleãnosti.

Spoluprací s inspekcí se vylouãila

i ojedinûlá zpoÏdûní v plnûní závazkÛ

z burzovního obchodu a v˘znamnû se

zlep‰ilo plnûní informaãní povinnosti ãlenÛ

burzy. Trvale se sledovala kapitálová

pfiimûfienost, v˘‰e vlastního kapitálu

a plnûní pfiedepsané v˘‰e pohotovû

likvidních prostfiedkÛ. V˘bor se zab˘val

i aktuálním plnûním ãlensk˘ch povinností

jako je placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ

a plnûní obecn˘ch podmínek ãlenství

s cílem zajistit fiádné plnûní závazkÛ

vypl˘vajících z uzavfien˘ch obchodÛ. 

Na více neÏ polovinû jednání se

projednávaly návrhy úprav burzovních

pfiedpisÛ a vyhodnocoval se jejich

praktick˘ dopad. V˘bor posoudil celkem

osm návrhÛ zmûn Burzovních pravidel ve

vazbû na novely zákonÛ z oblasti

kapitálového trhu a dal‰í zmûny

v podmínkách ãlenství a v kontrolní

ãinnosti.

V roce 2001 se ãinnost v˘boru novû

roz‰ífiila o projednávání ukládání sankcí ve

správním fiízení. Administrativnû nároãná

ãinnost znamenala zahájení 25 správních

fiízení, v nichÏ bylo ve 22 pfiípadech vydáno

správní rozhodnutí a ve tfiech pfiípadech

bylo nafiízeno ústní fiízení. V jednom

pfiípadû se úãastník správního fiízení

odvolal k nadfiízenému orgánu. 

Odbor inspekce pfiedloÏil v˘boru v˘sledky

52 inspekcí proveden˘ch u ãlenÛ burzy.

ZávaÏnûj‰í poru‰ení Burzovních pravidel

pfiedkládal v˘bor burzovní komofie spolu

s návrhem na zahájení správního fiízení

a na pfiípadné uloÏení sankce. Na základû

návrhÛ v˘boru uloÏila burzovní komora ve

správním fiízení celkem 27 sankcí za

poru‰ení Burzovních pravidel a pfiedpisÛ

burzy. 
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V˘bor se rovnûÏ zab˘val v˘vojem ãlenské

a akcionáfiské struktury. Vzal na vûdomí

ukonãení ãlenství 11 spoleãností na

burze. Nov˘m akcionáfiem a ãlenem burzy

se stala spoleãnost Raiffeisenbank a.s. 

V˘bor se zab˘val i projednáváním 

5 pfievodÛ akcií burzy. K 31. 12. 2001

byla nejvût‰ím akcionáfiem burzy

âeskoslovenská obchodní banka, a.s.

s 16,6% podílem na základním kapitálu.

Celkovû zmûnilo majitele 1,43 % akcií

burzy.

Burzovní v˘bor pro burzovní obchody

Pfiedseda
Ing. Jan S˘kora, MBA 

Wood & Company, s.r.o. (od 1. 2. 2002 

- WOOD Company Financial Services a.s.)

Místopfiedseda a tajemník
Ing. Jifií Opletal 

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

V prÛbûhu roku 2001 se v˘bor scházel

podle potfieb trhu. Pravideln˘m bodem

programu jednání byla vÏdy informace

o v˘sledcích obchodování za uplynulé

období. V prvních mûsících roku 2001 se

v˘bor zab˘val zejména zmûnami

v burzovních pfiedpisech upravujících

obchodování a vypofiádání obchodÛ

s deriváty, do kter˘ch bylo nezbytné

zahrnout zmûny vypl˘vající z novel zákonÛ.

Úprava pfiedpisÛ pfiedcházela podání

Ïádosti o roz‰ífiení licence burzy na

organizování termínov˘ch a opãních

obchodÛ. 

V prÛbûhu kvûtna v˘bor projednával

rozsáhlou novelu Burzovních pravidel,

zejména ãásti upravující obchodování

a vypofiádání, které byly vyvolány novelou

zákona o cenn˘ch papírech. Dále se v˘bor

zab˘val stanovením standardních

podmínek pro obchodování ve SPAD

a zmûnami zásad aktualizace báze indexÛ

PX-D a PX 50.

Ve druhé polovinû roku jednal v˘bor

o úpravách Garanãního fondu burzy, o krytí

rizik plynoucích z vypofiádání burzovních

obchodÛ s dluhopisy denominovan˘mi

v euro, o zjednodu‰ení obchodování na

burze a o dal‰ích novelách burzovních

pfiedpisÛ upravujících obchodování

a vypofiádání obchodÛ, které byly vyvolány

vyhlá‰kou ã.105/2001 Sb. 

V˘bor doporuãil burzovní komofie ke

schválení zejména návrhy pfiedpisÛ

upravujících problematiku obchodování

a vypofiádání a návrh na zjednodu‰ení

obchodování na burze.

Burzovní v˘bor pro kotaci

Pfiedseda
George Jedliãka 

PricewaterhouseCoopers âeská 

republika, s.r.o. (do 8. 3. 2002)

Ing. Pavel Hollmann, MBA, Burza cenn˘ch

papírÛ Praha, a.s. (od 4. 4. 2002)

Místopfiedsedové
Ing. Pavel Makovec, EPIC Securities, a.s.

Ing. Petr ·obotník

PricewaterhouseCoopers, s.r.o.

Tajemník
JUDr. Eva ·trupová 

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Burzovní v˘bor pro kotaci se scházel

pravidelnû jedenkrát mûsíãnû a operativnû

se tfiikrát se‰el na mimofiádn˘ch

zasedáních. Hlavní náplní v˘boru bylo

projednávání úprav Burzovních pravidel

v ãástech Podmínky pfiijetí cenného papíru

k burzovnímu obchodu, které musely b˘t

novelizovány v dÛsledku pfiijetí novel

zákonÛ upravujících kapitálov˘ trh.

Do Burzovních pravidel se promítlo nové

zákonné pojetí registrace na vefiejném

trhu, obligatorní správní fiízení v pfiípadech

nepfiijetí cenného papíru k burzovnímu

obchodu, vylouãení z burzovního obchodu

a sankcí, zavedení zákonné informaãní

povinnosti emitentÛ, jejichÏ cenné papíry

byly pfiijaty k burzovnímu obchodu na

volném trhu burzy a dal‰í instituty. Po

rozsáhl˘ch pfiípravn˘ch pracích byly

upravené pfiedpisy pfiedloÏeny burzovní

komofie, která je schválila na svém

dubnovém zasedání. 

V souladu s novelou zákona o cenn˘ch

papírech pfie‰la s úãinností od ledna 2001

na tento v˘bor kompetence rozhodovat

v pfiípadech Ïádostí o pfiijetí k burzovnímu

obchodu na volném trhu.

Dále se v˘bor zab˘val projednáváním

a schvalováním Ïádostí o pfiijetí cenn˘ch

papírÛ k obchodování. Poprvé v historii

burzy byly pfiijaty k burzovnímu obchodu

také tfii emise dluhopisÛ, jejichÏ jmenovitá

hodnota je stanovena v euro. 

V˘bor pokraãoval v dÛsledné kontrole

plnûní informaãní povinnosti emitentÛ,

jejichÏ cenné papíry byly pfiijaty

k burzovnímu obchodu na hlavním

a vedlej‰ím trhu burzy a sledoval plnûní

informaãní povinnosti stanovené zákonem

o cenn˘ch papírech i u spoleãností

obchodovan˘ch na volném trhu. 

BURZOVNÍ ROZHODâÍ
SOUD

Burzovní rozhodãí soud (dále jen BRS) pfii

Burze cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., je

stál˘m rozhodãím soudem, kter˘ pÛsobí

jako nezávisl˘ orgán pro rozhodování

sporÛ z burzovních obchodÛ uzavfien˘ch na

burze. Spory rozhodují nezávislí rozhodci

podle pfiedpisÛ o rozhodãím fiízení (zákon

ã. 216/1994 Sb.). BRS je ve své

rozhodovací a organizaãní ãinnosti

nezávisl˘ a skládá se z pfiedsednictva

BRS, osob zapsan˘ch v seznamu rozhodcÛ

a tajemíka BRS.

Pfiedsednictvo BRS

Pfiedseda
JUDr. Ing. Václav ·kolout

Místopfiedsedové
JUDr. Vladana Vali‰ová

JUDr. Karel Muzikáfi, LL.M.(C.J.)

âlenové
Prof. JUDr. Milan Bake‰, DrSc.

JUDr. Vít Horáãek

JUDr. Josef Mûchura

JUDr. Jaroslav Vansa
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Hospodářsk
V roce 2001 pokraãovala burza v trendu sniÏování provozních

nákladÛ s cílem minimalizovat transakãní náklady ãlenÛ burzy pfii

zachování sv˘ch nutn˘ch reprodukãních a rozvojov˘ch funkcí.

Vzhledem k v˘sledku hospodafiení burzy za rok 2001, kter˘ je

oproti rozpoãtu o 26,5 mil. Kã vy‰‰í, pfii souãasném sníÏení sazeb

burzovních poplatkÛ, se potvrdilo, Ïe tûchto cílÛ bylo dosaÏeno.

Jedním z hlavních nástrojÛ, kter˘ burza pouÏila mimo rozpoãtová

pravidla, byl interní plán hospodafiení jako reakce na negativní

v˘voj pfiíjmÛ z obchodování. Plán pfiijalo vedení burzy v pololetí

roku 2001 a jeho aplikací do‰lo v hospodafiení burzy ke sníÏení

celkov˘ch nákladÛ o 8,8 %.

V roce 2001 se burze rovnûÏ podafiilo sníÏit pohledávky po lhÛtû

splatnosti o 18,9 % a organizaãními zmûnami uvolnit k dal‰ímu

pronájmu 650 m2 sv˘ch prostor v Burzovním paláci. Získané

finanãní zdroje umoÏnily burze pfiedãasnû splatit dlouhodob˘ úvûr

od âeské spofiitelny o jeden rok. V souãasné dobû nemá burza

Ïádné cizí úvûrové zdroje.

V oblasti zamûstnanecké politiky a stability pracovníkÛ zaãala

burza vyuÏívat daÀovû optimální moÏnosti pro pfiispívání

zamûstnancÛm na penzijní pfiipoji‰tûní a kapitálové Ïivotní

poji‰tûní. 

Z ekonomického pohledu lze burzu charakterizovat jako finanãnû

zdravou, prosperující a stabilní spoleãnost, která má dobrou

v˘chozí pozici pro realizaci sv˘ch podnikatelsk˘ch zámûrÛ v roce

2002.

ING. PETR HORÁâEK, fieditel odboru ekonomiky a správy

Finanãní v˘sledky
Pfiíjmy z ãinnosti burzy staãily pokr˘t provozní i investiãní potfieby

spoleãnosti, z tohoto dÛvodu v prÛbûhu roku nevznikla Ïádná

úvûrová potfieba.

Dlouhodob˘ úvûr poskytnut˘ burze âeskou spofiitelnou v roce

1995 na úhradu nákupu obchodního podílu spoleãnosti Holan

Center, s.r.o., byl v termínech stanoven˘ch splátkov˘m

kalendáfiem hrazen z vlastních zdrojÛ s tím, Ïe v mûsíci fiíjnu

2001 se uhradila dal‰í mimofiádná splátka ve v˘‰i 16,5 mil. Kã.

Úvûr byl ke konci roku 2001 splacen.

V˘voj struktury majetku a zdrojÛ financování (%)
Rok 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Majetek (aktiva) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Dlouhodob˘ majetek 79,31 80,33 84,60 90,06 89,08 85,58

z toho: hmotn˘ a nehmotn˘ majetek 78,44 78,73 82,34 88,34 87,50 83,79

finanãní majetek 0,02 0,02 0,02 0,36 0,34 0,42

dlouhodobé pohledávky 0,85 1,58 2,24 1,36 1,24 1,37

Krátkodobé pohledávky 3,93 5,35 5,16 4,35 3,77 5,10

z toho: z obchodního styku 3,93 4,62 4,86 3,77 3,46 5,09

ostatní pohledávky 0,00 0,73 0,30 0,58 0,31 0,01

pohledávky za upsané jmûní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03

Finanãní majetek 15,61 13,81 9,77 5,29 6,82 8,94

Pfiechodné úãty 1,15 0,51 0,47 0,30 0,30 0,35

Zdroje (pasiva) 100,00 100,00 100 ,00 100,00 100,00 100,00

Dlouhodobé zdroje 89,64 88,43 90,90 94,23 92,94 92,26

z toho: vlastní zdroje 89,64 79,58 74,11 68,51 60,81 63,64

bankovní úvûry a v˘pomoci 0,00 8,85 16,79 25,39 32,13 28,62

dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00

Krátkodobé závazky 5,45 8,53 6,72 3,69 5,67 6,85

Rezervy 2,37 1,70 1,25 0,78 0,58 0,57

Pfiechodné úãty 2,54 1,34 1,13 1,30 0,81 0,32

30  V˘roãní zpráva 2001



ké výsledky

Hospodáfisk˘m v˘sledkem akciové spoleãnosti Burza cenn˘ch

papírÛ Praha, a.s., v roce 2001 je dosaÏení zisku pfied zdanûním

ve v˘‰i 33 548 tis. Kã. Z tohoto hospodáfiského v˘sledku vzniká

spoleãnosti daÀová povinnost ve v˘‰i 12 182 tis. Kã. Dále je

daÀová povinnost zv˘‰ena o domûrku danû z pfiíjmu ve v˘‰i 

33 tis. Kã, která vyplynula z kontroly provedené Finanãním

úfiadem za období 1997 aÏ 2000. Zv˘‰ení rezervy na odloÏenou

daÀovou povinnost v roce 2001 ve vztahu k rozdílnému v˘voji

úãetního a daÀového zisku ãiní 92 tis. Kã. Hospodáfisk˘ v˘sledek

za úãetní období (po zdanûní a zohlednûní odloÏené daÀové

povinnosti) tvofií zisk ve v˘‰i 21 241 tis. Kã.

V porovnání s rozpoãtem na rok 2001 je dosaÏen˘ zisk po

zdanûní vy‰‰í o 19 272 tis. Kã. V˘‰e hospodáfiského v˘sledku za

rok 2001 byla jednoznaãnû ovlivnûna niÏ‰ím ãerpáním nákladÛ

v rámci pfiijat˘ch úsporn˘ch opatfiení, která negovala nepfiízniv˘

v˘voj v pfiíjmech z burzovních obchodÛ.

TrÏby a v˘nosy v porovnání s pfiedchozími lety poklesly, pfiedev‰ím

vlivem trvalého poklesu trÏeb z burzovních poplatkÛ i pfii zv˘‰eném

objemu uzavfien˘ch obchodÛ. Burzovní poplatky tvofií 70 %

z celkového objemu pfiíjmÛ spoleãnosti. 

Pfii niÏ‰ím ãerpání nákladÛ zabezpeãovala spoleãnost poskytování

sluÏeb ve stejném rozsahu a kvalitû jako v pfiedchozích letech

s tím, Ïe do‰lo k jejich dal‰ímu technologickému zkvalitÀování.

Finanãní situace a prosperita spoleãnosti je patrná z uvedeného v˘voje ukazatelÛ
2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

Ukazatele rentability

Rentabilita celkového kapitálu 0,041 0,058 0,019 0,023 X 0,017 0,009 0,003 0,023

Rentabilita vlastního kapitálu 0,046 0,073 0,025 0,034 X 0,027 0,015 0,004 0,039

Rentabilita základního kapitálu 0,058 0,088 0,029 0,038 X 0,031 0,017 0,004 0,045

Rentabilita cizího kapitálu 0,523 0,303 0,075 0,078 X 0,048 0,022 0,071 0,060

Ukazatele finanãní stability spoleãnosti

Finanãní nezávislost 0,896 0,796 0,741 0,685 0,623 0,636 0,591 0,933 0,597

Dlouhodobé zdroje 0,920 0,885 0,922 0,950 0,939 0,997 0,914 0,933 0,597

Úrokové krytí 7,85 4,98 1,70 1,47 X 1,55 1,29 1,19 -

Platební neschopnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celková likvidita 3,74 2,43 2,56 2,93 2,29 2,25 1,58 7,45 0,65

Celková zadluÏenost 0,05 0,17 0,23 0,26 0,37 0,35 0,41 0,04 0,39

Zv˘‰ení, respektive sníÏení  3 854 19 630 24 517 -13 427 -15 367 2 837 9 804 13 628 18 238

krátkodobého finanãního majetku

Ukazatel Rozpoãet Skuteãnost Skuteãnost Skuteãnost Skuteãnost Skuteãnost Skuteãnost
2001 2001 2000 1999 1998 1997 1996

tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã

Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním 7 071 33 548 49 607 19 617 18 265 -21 039 14 392

- z provozní ãinnosti 12 500 33 582 54 778 32 968 47 922 10 489 29 960

- z finanãní ãinnosti -5 429 -384 -5 244 -13 057 -32 337 -31 782 -16 042

- z mimofiádné ãinnosti 0 350 73 -294 2 680 254 474

DaÀ z pfiíjmÛ 5 102 12 307 17 238 8 669 3 969 4 460 2 328

- splatná 4 399 12 215 16 612 6 524 2 543 2 242 3 743

- odloÏená 703 92 626 2 147 1 426 2 218 -1 415

Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní 1 969 21 241 32 369 10 946 14 296 -25 499 12 064
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Účetní
závûrka

V¯ROK AUDITORA K V¯ROâNÍ ZPRÁVù

Zpráva auditora pro akcionáfie spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Provedli jsme audit níÏe uveden˘ch úãetních závûrek spoleãnosti Burza Cenn˘ch PapírÛ Praha, a.s., k 31. prosinci 2001: 

• nekonsolidovaná úãetní závûrka pfiipravená v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky, která je souãástí

této v˘roãní zprávy na stranách 32 aÏ 46,

• konsolidovaná úãetní závûrka pfiipravená v souladu s mezinárodními úãetními standardy, která je souãástí této v˘roãní zprávy na stranách 47 aÏ 58,

Ovûfiili jsme téÏ soulad ostatních finanãních informací uveden˘ch v této v˘roãní zprávû s auditovan˘mi úãetními závûrkami. Podle na‰eho názoru jsou tyto

informace ve v‰ech v˘znamn˘ch aspektech v souladu s námi ovûfien˘mi úãetními závûrkami.

V Praze dne 25. ãervna 2002

Auditorská spoleãnost: Odpovûdn˘ auditor:

Deloitte & Touche spol. s r.o. MICHAL PETRMAN

Licence ã. 79 Dekret ã. 1105

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva auditora pro akcionáfie spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Provedli jsme audit pfiiloÏené úãetní závûrky spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., k 31. prosinci 2001. Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdné

pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako celek na základû provedeného auditu.  

Ná‰ audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk˘mi smûrnicemi vydan˘mi Komorou auditorÛ âeské republiky. Tyto smûrnice vyÏadují,

abychom plánovali a provedli audit s cílem získat pfiimûfienou míru jistoty, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m

zpÛsobem provedené ovûfiení úãetních záznamÛ a dal‰ích informací prokazujících údaje v úãetní závûrce. Audit také zahrnuje posouzení úãetních postupÛ

a v˘znamn˘ch odhadÛ pouÏit˘ch spoleãností pfii sestavení závûrky a posouzení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit

dává pfiimûfien˘ základ pro vyslovení v˘roku na úãetní závûrku.

Podle na‰eho názoru úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech majetek, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci spoleãnosti Burza

cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., k 31. prosinci 2001 a v˘sledek hospodafiení za rok 2001 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské

republiky.

V Praze dne 29. bfiezna 2002

Auditorská spoleãnost: Odpovûdn˘ auditor:

Deloitte & Touche spol. s r.o. MICHAL PETRMAN

Osvûdãení ã. 79 Osvûdãení ã. 1105
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V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT (v plném rozsahu) k 31. 12. 2001 (v tis. Kã)

2001 2000

I. TrÏby za prodej zboÏí

A. Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí

+ Obchodní marÏe

II. V˘kony 189 133 230 271

1. TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 189 133 230 271

2. Zmûna stavu vnitropodnikov˘ch zásob vlastní v˘roby

3. Aktivace

B. V˘konová spotfieba 56 054 59 141

1. Spotfieba materiálu a energie 1 479 1 517

2. SluÏby 54 575 57 624

+ Pfiidaná hodnota 133 079 171 130

C. Osobní náklady 59 325 56 020

1. Mzdové náklady 38 550 36 881

2. Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva 4 205 3 593

3. Náklady na sociální zabezpeãení 13 382 13 524

4. Sociální náklady 3 188 2 022

D. Danû a poplatky 234 263

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 36 599 56 213

III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 820 608

F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 4 054 268

IV. Zúãtování rezerv a ãasového rozli‰ení provozních v˘nosÛ

G. Tvorba rezerv a ãasového rozli‰ení provozních nákladÛ 2 826 2 173

V. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních v˘nosÛ 4 844 3 746

H. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních nákladÛ 2 670 7 152

VI. Ostatní provozní v˘nosy 1 656 1 516

I. Ostatní provozní náklady 1 109 133

VII. Pfievod provozních v˘nosÛ

J. Pfievod provozních nákladÛ

* Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek 33 582 54 778

VIII. TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a vkladÛ

K. Prodané cenné papíry a vklady

IX. V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku

1. V˘nosy z cenn˘ch papírÛ a vkladÛ v podnicích ve skupinû

2. V˘nosy z ostatních dlouhodob˘ch cenn˘ch papírÛ a vkladÛ

3. V˘nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku

X. V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku

XI. Zúãtování rezerv do finanãních v˘nosÛ

L. Tvorba rezerv na finanãní náklady

XII. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do finanãních v˘nosÛ

M. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do finanãních nákladÛ

XIII. V˘nosové úroky 4 754 4 738

N. Nákladové úroky 3 099 8 134

XIV. Ostatní finanãní v˘nosy 211 485

O. Ostatní finanãní náklady 2 250 2 333

XV. Pfievod finanãních v˘nosÛ

P. Pfievod finanãních nákladÛ

* Hospodáfisk˘ v˘sledek z finanãních operací -384 -5 244

R. DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost 12 307 17 238

1. - splatná 12 215 16 612

2. - odloÏená 92 626

** Hospodáfisk˘ v˘sledek za bûÏnou ãinnost 20 891 32 296

XVI. Mimofiádné v˘nosy 350 73

S. Mimofiádné náklady

T. DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti

1. - splatná

2. - odloÏená

* Mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek 350 73

U. Pfievod podílu na hospodáfiském v˘sledku spoleãníkÛm (+/-)

*** Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období (+/-) 21 241 32 369

Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním (+/-) 33 548 49 607

Kontrolní ãíslo 941 421 1 148 184
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ROZVAHA (v plném rozsahu) k 31. 12. 2001 (v tis. Kã)

2001 2000

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 836 247 -316 625 519 622 559 100

A. Pohledávky za upsan˘ vlastní kapitál

B. Stálá aktiva 713 899 -306 183 407 716 440 279

I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 79 587 -62 417 17 170 29 357

1. Zfiizovací v˘daje

2. Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje

3. Software 76 071 -58 901 17 170 29 357

4. Ocenitelná práva

5. Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 3 516 -3 516

6. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 634 212 -243 766 390 446 410 822

1. Pozemky 71 856 71 856 71 856

2. Stavby 358 824 -54 807 304 017 313 369

3. Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí 190 431 -176 264 14 167 25 597

4. Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ

5. Základní stádo a taÏná zvífiata

6. Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 12 695 -12 695

7. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 406 406

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

9. Opravná poloÏka k nabytému majetku

III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 100 100 100

1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 100 100 100

2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatn˘m vlivem

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady

4. PÛjãky podnikÛm ve skupinû

5. Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek

C. ObûÏná aktiva 116 373 -10 442 105 931 115 993

I. Zásoby

1. Materiál

2. Nedokonãená v˘roba a polotovary

3. V˘robky

4. Zvífiata

5. ZboÏí

6. Poskytnuté zálohy na zásoby

II. Dlouhodobé pohledávky 4 406 4 406 8 812

1. Pohledávky z obchodního styku 4 406 4 406 8 812

2. Pohledávky ke spoleãníkÛm a sdruÏení

3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem

4. Pohledávky v podnicích s podstatn˘m vlivem

5. Jiné pohledávky

III. Krátkodobé pohledávky 30 877 -10 442 20 435 29 945

1. Pohledávky z obchodního styku 30 713 -10 305 20 408 25 836

2. Pohledávky ke spoleãníkÛm a sdruÏení

3. Sociální zabezpeãení

4. Stát - daÀové pohledávky 3 986

5. OdloÏená daÀová pohledávka

6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem

7. Pohledávky v podnicích s podstatn˘m vlivem

8. Jiné pohledávky 164 -137 27 123

IV. Finanãní majetek 81 090 81 090 77 236

1. Peníze 39 39 48

2. Úãty v bankách 10 551 10 551 11 188

3. Krátkodob˘ finanãní majetek 70 500 70 500 66 000

D. Ostatní aktiva - pfiechodné úãty aktiv 5 975 5 975 2 828

I. âasové rozli‰ení 2 225 2 225 2 817

1. Náklady pfií‰tích období 1 873 1 873 2 073

2. Pfiíjmy pfií‰tích období 352 352 742

3. Kurzové rozdíly aktivní 2

II. Dohadné úãty aktivní 3 750 3 750 11

Kontrolní ãíslo 3 341 238 -1 266 500 2 074 738 2 236 389
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2001 2000

PASIVA CELKEM 519 622 559 100

A. Vlastní kapitál 465 790 444 882

I. Základní kapitál 365 741 366 741

1. Základní kapitál 384 948 384 948

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly -19 207 -18 207

II. Kapitálové fondy 35 998 35 948

1. Emisní áÏio 22 769 22 769

2. Ostatní kapitálové fondy 13 229 13 179

3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku

4.

III. Fondy ze zisku 25 656 6 699

1. Zákonn˘ rezervní fond 25 656 6 699

2. Nedûliteln˘ fond 

3. Statutární a ostatní fondy

IV. Hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let 17 154 3 125

1. Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 17 154 3 125

2. Neuhrazená ztráta minul˘ch let

V. Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného úãetního období (+/-) 21 241 32 369

B. Cizí zdroje 40 642 106 709

I. Rezervy 12 343 9 517

1. Rezervy zákonné 4 403 2 936

2. Rezerva na kurzové ztráty

3. Ostatní rezervy 7 940 6 581

II. Dlouhodobé závazky

1. Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem

2. Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem

3. Dlouhodobé pfiijaté zálohy

4. Emitované dluhopisy

5. Dlouhodobé smûnky k úhradû

6. Jiné dlouhodobé závazky

III. Krátkodobé závazky 28 299 47 692

1. Závazky z obchodního styku 10 030 11 441

2. Závazky ke spoleãníkÛm a sdruÏení

3. Závazky k zamûstnancÛm 2 004 2 926

4. Závazky ze sociálního zabezpeãení 1 214 2 088

5. Stát - daÀové závazky a dotace 1 674 17 766

6. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 13 209 13 117

7. Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem

8. Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem

9. Jiné závazky 168 354

IV. Bankovní úvûry a v˘pomoci 49 500

1. Bankovní úvûry dlouhodobé 49 500

2. BûÏné bankovní úvûry

3. Krátkodobé finanãní v˘pomoci

C. Ostatní pasiva - pfiechodné úãty pasiv 13 190 7 509

I. âasové rozli‰ení 7 468 2 501

1. V˘daje pfií‰tích období 4 443 2 499

2. V˘nosy pfií‰tích období 2 944

3. Kurzové rozdíly pasivní 81 2

II. Dohadné úãty pasivní 5 722 5 008

Kontrolní ãíslo 2 051 525 2 199 023
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P¤ÍLOHA ÚâETNÍ ZÁVùRKY

I. Obecné údaje

1. ZaloÏení a charakteristika spoleãnosti

Spoleãnost Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., se sídlem v Praze 1, Rybná 14, byla zaloÏena spoleãenskou smlouvou ze dne 24. 7. 1992 za úãasti

dvanácti ãeskoslovensk˘ch bank a pûti brokersk˘ch spoleãností. 

Do obchodního rejstfiíku, vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1, byla zapsána  24. 11. 1992. Povolení ke vzniku Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.,

vydalo Ministerstvo financí âeské republiky 16. 10. 1992 (ã. j. 102/58/294/92). Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., je vedena v obchodním rejstfiíku

Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloÏka 1773.

Pfiedmût podnikání:

• organizování v souladu s obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy a burzovními pfiedpisy na urãeném místû a ve stanovenou dobu prostfiednictvím

oprávnûn˘ch osob obchodování s cenn˘mi papíry, právy s cenn˘mi papíry spojen˘mi a deriváty,

• zaji‰Èování publikování v˘sledkÛ burzovních obchodÛ,

• provádûní poradenské, osvûtové a dal‰í ãinnosti související s hlavním pfiedmûtem ãinnosti,

• koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej, s v˘jimkou zboÏí uvedeného v pfiíloze zákona ã. 455/1991, v úplném znûní, a tímto zákonem

vylouãeného,

• poskytování software,

• inÏen˘rsko-technická ãinnost v oblasti v˘poãetní techniky,

• ‰kolicí ãinnost,

• zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti vzdûlávání,

• vydavatelství. 

Usnesením obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3. 4. 1996 byl zv˘‰en základní kapitál zapsan˘ v obchodním rejstfiíku na 384 948 000 Kã a je rozdûlen

na 384 948 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotû 1 000 Kã. Îádn˘ z akcionáfiÛ se na základním kapitálu spoleãnosti nepodílí více neÏ 20 %.

2. Statutární orgány a organizaãní uspofiádání Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Pfiedstavenstvo Burzy cenn˘ch papírÛ Praha a.s. - burzovní komora:

Dle návrhu na zmûnu zápisu spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., do obchodního rejstfiíku podaného dne 27. 8. 2001 u Mûstského soudu

v Praze.

Pfiedseda George Jedliãka

Místopfiedseda Mgr. Du‰an Baran

âlenové Zdenûk Bakala, MBA

Ing. Jan Bla‰ko, MBA

Ing. Petr Bodnár

Ing. Pavel Hollmann, MBA

Ing. Jan S˘kora, MBA

Ing. Tomá‰ ·evãík

Ing. Radovan Vávra

JUDr. Jan Vinter

Dozorãí rada Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.:

Pfiedseda Ing. Vûslav Michalik, CSc.

âlenové JUDr. Martin Aschenbernner, LL.M., Ph.D.

Ing. Miroslav Fuãík

Ing. Jifií Klumpar

Ing. Jan StruÏ

Ing. Petra Wendelová, CSc.

Burzovní komora jmenovala generálním tajemníkem Ing. Pavla Hollmanna, MBA, kter˘ je zamûstnancem burzy, fiídí ãinnost burzovního aparátu a provoz

burzy. Jeho práva a povinnosti jsou urãeny zákonem o burze cenn˘ch papírÛ.

Organizaãní uspofiádání Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., platné od 1. 11. 2001:

V pfiímé podfiízenosti generálního tajemníka jsou:

•  právní sluÏba 

•  interní audit a bezpeãnost

•  sekretariát generálního tajemníka, podatelna a fiízení lidsk˘ch zdrojÛ

•  odbor  obchodování a cenn˘ch papírÛ

•  odbor sluÏeb

•  odbor informatiky

•  odbor inspekce

•  odbor ekonomiky a správy
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3. Spoleãnosti, v nichÏ má Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., vût‰í neÏ 20% podíl na jejich základním kapitálu

Obchodní jméno: UNIVYC, a.s.

Sídlo: Rybná 14, Praha 1

ZaloÏení spoleãnosti: Obchodní spoleãnost UNIVYC, a.s., je právním nástupcem obchodní spoleãnosti Burzovní registr

cenn˘ch papírÛ, s.r.o., vymazané bez likvidace dle ust. § 69 obch. zák.

Vznik spoleãnosti: zápisem do obchodního rejstfiíku dne 8. fiíjna 1996

V˘‰e základního kapitálu: 10 000 000 Kã, rozdûleno na 10 000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotû 1 000 Kã

Spoleãník: Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. 

V˘‰e podílu na základním kapitálu: 100 %

Nerozdûlen˘ hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let: 6 538 tis. Kã

PfiedbûÏn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2001: 4 905 tis. Kã

Pofiizovací hodnota majetkové úãasti je 100 000 Kã.

II. Úãetní metody a zásady

Spoleãnost vede úãetnictví v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. v platném znûní, o úãetnictví, a úãtovou osnovou a postupy úãtování pro podnikatele

vydanou ministerstvem financí pod ã. j. V/20 100/1992 ze dne 15. 7. 1992 v platném znûní. 

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., je registrována jako plátce DPH od 1. 5. 1995. S ohledem na skuteãnost, Ïe pfievaÏující objem ãinnosti nepodléhá DPH,

je vedena pouze evidence za uskuteãnûná zdanitelná plnûní.

Ve smyslu opatfiení, kter˘m se stanoví postupy pro provedení konsolidace úãetní závûrky, nevzniká Burze cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., povinnost za rok 2001

provádût konsolidaci úãetní závûrky. V souladu s v˘‰e uveden˘m zákonem a úãtovou osnovou a postupy úãtování pro podnikatele byly vydány Zásady pro

vedení úãetní evidence na Burze cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., v roce 2001.

1. ZpÛsob ocenûní

Úãetní v˘kazy jsou sestaveny na bázi historick˘ch cen.

Jednotlivé sloÏky majetku a závazkÛ v úãetnictví se oceÀují následujícím zpÛsobem:

• PenûÏní prostfiedky a ceniny jsou oceÀovány nominálními hodnotami.

• Pohledávky a závazky jsou oceÀovány v nominální hodnotû. K pohledávkám, u kter˘ch je oprávnûn˘ pfiedpoklad, Ïe nebudou v plné v˘‰i uhrazeny, 

se vytváfiejí ke konci úãetního období (pfii inventarizaci) opravné poloÏky.

• Cenné papíry a majetkové úãasti jsou oceÀovány v cenách pofiízení.

• Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek se oceÀuje pofiizovací cenou.

• Novû pofiízen˘ majetek se oceÀuje pofiizovací cenou vãetnû v˘dajÛ spojen˘ch s jeho pofiízením (dopravné, DPH, clo, úroky, po‰tovné apod.).

2. Opravné poloÏky a rezervy

V souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví a se zásadou opatrnosti se vytváfiejí opravné poloÏky k majetku. Opravné poloÏky k majetku se

tvofií na základû skuteãností zji‰tûn˘ch pfii inventufie.

Rezervy se tvofií ve smyslu zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví a zákona ã. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ, ve znûní

pozdûj‰ích doplÀkÛ a zmûn.

Spoleãnost tvofií ostatní rezervy na rizika z podnikání v okamÏiku, kdy jsou budoucí rizika známa na základû souãasn˘ch skuteãností. 

Spoleãnost tvofií ostatní rezervy na specifická rizika v okamÏiku, kdy jsou tato rizika známa na základû souãasn˘ch skuteãností.

3. OdloÏená daÀ

OdloÏená daÀ je vypoãtena z doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetními a daÀov˘mi odpisy pfii aplikaci sazby danû z pfiíjmÛ platné v následujícím úãetním období.

4. Odpisov˘ plán

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou rozli‰eny na úãetní a daÀové. Odpisování je provádûno rovnomûrnû pro daÀové i úãetní

úãely. Pouze odepisování 34% vlastnického podílu budovy Burzovního paláce pro daÀové úãely je provádûno zrychlenû, neboÈ ve smyslu zákona o dani

z pfiíjmu bylo navázáno na zpÛsob odepisování pfiedchozího majitele. Vlastnick˘ podíl je úãetnû odepisován po dobu 45 let rovnomûrnû.

4.1. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

Dlouhodob˘m hmotn˘m majetkem se rozumí majetek, jehoÏ ocenûní je vy‰‰í neÏ 40 000 Kã v jednotlivém pfiípadû a doba pouÏitelnosti je del‰í neÏ

jeden rok.

Nakoupen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek je ocenûn pofiizovacími cenami.

Technické zhodnocení, pokud pfiev˘‰ilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaÀovací období ãástku 40 000 Kã, zvy‰uje pofiizovací cenu

dlouhodobého hmotného majetku.

Zatfiídûní dlouhodobého hmotného majetku je dle zákona o dani z pfiíjmu do pûti odpisov˘ch skupin.
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Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek je úãetní jednotkou sledován v evidenci oddûlenû:

•  budovy vãetnû pfiíslu‰enství,

•  stroje, pfiístroje a zafiízení,

•  dopravní prostfiedky,

•  inventáfi.

4.2. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

Dlouhodob˘m nehmotn˘m majetkem jsou majetkové poloÏky, jejichÏ ocenûní je vy‰‰í neÏ 60 000 Kã v jednotlivém pfiípadû a doba pouÏitelnosti 

je del‰í neÏ jeden rok.

Nakoupen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek je ocenûn pofiizovacími cenami.

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek tvofií zejména programové vybavení prostfiedkÛ v˘poãetní techniky (software), které není souãástí pofiizovací ceny

dlouhodobého hmotného majetku. Tento majetek je zatfiídûn do odpisové skupiny ã. 1 dle pfiílohy k zákonu o dani z pfiíjmu.

Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek je dle rozhodnutí úãetní jednotky odepisován po dobu 5 let, tzn. 20 % roãnû z pofiizovací ceny.

4.3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

U technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku do 60 000 Kã za rok a dlouhodobého hmotného majetku do 40 000 Kã za rok

provádí úãetní jednotka jednorázov˘ odpis ve v˘‰i 100 %.

4.4. Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek

Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek tvofií samostatné movité vûci, jejichÏ pofiizovací cena je niÏ‰í neÏ 40 000 Kã (vãetnû) a doba pouÏitelnosti je

del‰í neÏ jeden rok.

Drobn˘m dlouhodob˘m nehmotn˘m majetkem se rozumí majetek, jehoÏ ocenûní je niÏ‰í neÏ 60 000 Kã (vãetnû) a doba jeho pouÏitelnosti je del‰í

neÏ jeden rok.

U tohoto majetku provádí úãetní jednotka jednorázov˘ odpis ve v˘‰i 100 % pofiizovací ceny pfii jeho pfievodu do pouÏívání.

Drobn˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek s cenou niÏ‰í neÏ 1 000 Kã a dobou pouÏitelnosti krat‰í neÏ jeden rok se proúãtovává pfiímo do nákladÛ

v dobû pofiízení. 

5. ZpÛsob pfiepoãtu údajÛ v cizích mûnách

Úãetní jednotka vede úãetnictví v penûÏních jednotkách ãeské mûny, pfii pfiepoãtu údajÛ v cizích mûnách na ãeskou mûnu postupuje ve smyslu pravidel

stanoven˘ch v § 24 odst. 2 zákona o úãetnictví a opatfiení, kter˘m se stanoví pouÏívání kurzu pfii pfiepoãtu majetku a závazkÛ vyjádfien˘ch v cizí mûnû 

(ã. j. 282/63 114/1995), tzn. dle denních kurzÛ vyhlá‰en˘ch âNB.

K datu zpracování úãetní závûrky je provádûn pfiepoãet pohledávek, závazkÛ a úãtÛ v cizích mûnách dle platného kurzu âNB.

III. DoplÀující informace k rozvaze a v˘kazu ziskÛ a ztrát

1. Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek

1.1. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

Pofiizovací cena (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 PfiírÛstky Úbytky Stav k 31. 12. 2001

Pozemky 71 856 0 0 71 856

Budovy 360 286 2 004 3 466 358 824

Samostatné movité vûci 200 171 3 479 13 219 190 431

- stroje a zafiízení 185 984 3 071 8 931 180 124

- dopravní prostfiedky 2 754 408 300 2 862

- inventáfi 11 433 0 3 988 7 445

Drobn˘ hmotn˘ majetek 13 719 937 1 961 12 695

Nedokonãen˘ DHM 0 406 0 406

Zálohy na DHM 0 0 0 0

Celkem 646 032 6 826 18 646 634 212

Oprávky a opravné poloÏky (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 PfiírÛstky Úbytky Stav k 31. 12. 2001

Pozemky

Budovy 46 917 11 356 3 466 54 807

Samostatné movité vûci 174 574 14 909 13 219 176 264

- stroje a zafiízení 164 840 12 670 8 930 168 580

- dopravní prostfiedky 1 376 463 300 1 539

- inventáfi 8 358 1 776 3 989 6 145

Drobn˘ hmotn˘ majetek 13 719 937 1 961 12 695

Nedokonãen˘ DHM 0 0 0 0

Zálohy na DHM 0 0 0 0

Celkem 235 210 27 202 18 646 243 766
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ZÛstatková hodnota (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001

Pozemky 71 856 71 856

Budovy 313 369 304 017

Samostatné movité vûci 25 597 14 167

- stroje a zafiízení 21 144 11 544

- dopravní prostfiedky 1 378 1 323

- inventáfi 3 075 1 300

Drobn˘ hmotn˘ majetek 0 0

Nedokonãené DHM 0 406

Zálohy na DHM 0 0

Celkem 410 822 390 446

Odpisy dlouhodobého hmotného  majetku zaúãtované do nákladÛ (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 43 536 23 049

ZÛstatková cena majetku vyfiazeného likvidací 0 99

Celkem 43 536 23 148

1.2. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

Pofiizovací cena (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 PfiírÛstky Úbytky Stav k 31. 12. 2001

Zfiizovací v˘daje 0 0 0 0

Nehmotné v˘sledky v˘zkumné ãinnosti 0 0 0 0

Software 75 512 559 0 76 071

Ocenitelná práva 0 0 0 0

Jin˘ DNM 2 811 705 0 3 516

Z toho: drobn˘ nehmotn˘ majetek 2 651 705 0 3 356

Nedokonãen˘ DNM 0 0 0 0

Zálohy na DNM 0 0 0 0

Celkem 78 323 1 264 0 79 587

Oprávky (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 PfiírÛstky Úbytky Stav k 31. 12. 2001

Zfiizovací v˘daje 0 0 0 0

Nehmotné v˘sledky v˘zkumné ãinnosti 0 0 0 0

Software 46 155 12 746 0 58 901

Ocenitelná práva 0 0 0 0

Jin˘ DNM 2 811 705 0 3 516

Z toho: drobn˘ nehmotn˘ majetek 2 651 705 0 0

Nedokonãen˘ DNM 0 0 0 0

Zálohy na DNM 0 0 0 0

Celkem 48 966 13 451 0 62 417

ZÛstatková hodnota (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001

Zfiizovací v˘daje 0 0

Nehmotné v˘sledky v˘zkumné ãinnosti 0 0

Software 29 357 17 170

Ocenitelná práva 0 0

Jin˘ DNM 0 0

Nedokonãen˘ DNM 0 0

Zálohy na DNM 0 0

Celkem 29 357 17 170

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúãtované do nákladÛ (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 12 677 13 451
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1.3. V˘voj dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

PfiírÛstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

PfiírÛstky majetku pfiedstavují dodávky hmotného a nehmotného majetku realizované v prÛbûhu roku 2001, které byly pfievedeny do uÏívání.

Struktura v˘znamn˘ch pofiízen˘ch investic v pofiizovacích cenách je následující:

Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek (v tis. Kã)

2001

Budovy 2 004

Z toho: technické zhodnocení budovy - 34% podíl 2 004

Stroje a zafiízení 3 479

Z toho: v˘poãetní technika 3 071

ostatní stroje a zafiízení 0

dopravní prostfiedky 408

inventáfi 0

Software 559

Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek (v tis. Kã)

2001

Software 705

Stroje a zafiízení 937

Z toho: v˘poãetní technika 883

Úbytky majetku v pofiizovacích hodnotách mají níÏe uvedenou skladbu:

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (v tis. Kã)

2001

Prodej majetku 13 271

Stavební úpravy 3 384

V˘poãetní technika 5 200

Dopravní prostfiedky 300

Ostatní stroje a zafiízení 431

Inventáfi 3 956

Vyfiazení majetku likvidací 3 329

Oprava zaúãtování majetku pofiízeného v roce 2000 85

Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (v tis. Kã)

2001

Prodej drobného majetku 1 626

Vyfiazení drobného majetku likvidací 335

1.4. ZatíÏení majetku zástavním právem

Majetek spoleãnosti není zatíÏen zástavním právem.

1.5. Najat˘ majetek (finanãní leasing)

V roce 2001 nemûla spoleãnost pronajat˘ Ïádn˘ majetek.

2. Dlouhodob˘ finanãní majetek (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001

Druh dlouhodobého Cena Opravná Cena Cena Opravná Cena

finanãního majetku pofiízení poloÏka po korekci pofiízení poloÏka po korekci

Dlouhodob˘ finanãní majetek celkem 100 0 100 100 0 100

S rozhodujícím vlivem 100 0 100 100 0 100 

Dlouhodob˘ finanãní majetek s rozhodujícím vlivem pfiedstavuje cenu pofiízení akcií spoleãnosti UNIVYC, a.s., jejíÏ základní kapitál je ve v˘‰i 

10 000 tis. Kã. Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., je 100% vlastníkem (viz bod 1.3. pfiílohy).
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3. Pohledávky

3.1. Dlouhodobé pohledávky (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001

Brutto Opravná Netto Brutto Opravná Netto

poloÏka poloÏka

Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku 8 812 0 8 812 4 406 0 4 406

Dlouhodobé pohledávky celkem 8 812 0 8 812 4 406 0 4 406

Dlouhodobou pohledávku z obchodního styku tvofií pohledávka za Magistrátem hl. mûsta Prahy v celkové v˘‰i 8 812 tis. Kã. Dle splátkového

kalendáfie jsou roãní splátky ve v˘‰i 4 406 tis. Kã, pfiiãemÏ poslední splátka je v roce 2003. V souladu s úãetními postupy je splátka pfiipadající na

rok 2003 v celkové v˘‰i 4 406 tis. Kã evidována jako dlouhodobá pohledávka. Splátka pfiipadající na rok 2002 ve v˘‰i 4 406 tis. Kã je evidována

jako krátkodobá pohledávka.

3.2. Krátkodobé pohledávky (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000

Ukazatel Brutto Opravná Netto Po lhÛtû splatnosti

poloÏka z brutto pohledávek

Pohledávky z obchodního styku 36 436 10 600 25 836 13 318

Splatné do 31. 12. 1994 15 15 0 15

Splatné po 31. 12. 1994 26 200 10 585 15 615 13 303

Poskytnuté provozní zálohy 5 206 0 5 206 0

V˘daje s provozem MÛstku - urãené k rozúãtování 609 0 609 0

Pohledávka za Magistrátem hl. m. Prahy 4 406 0 4 406 0

DaÀové pohledávky - stát 3 986 0 3 986 0

Záloha na daÀ z pfiíjmu 3 527 0 3 527 0

Zapoãtená sráÏková daÀ 457 0 457 0

Pfieplatek silniãní danû 2 0 2 0

Jiné pohledávky 2 139 2 016 123 2 016

Z technického zhod. BP - 66% podíl 1 936 1 879 57 1 879

Pohledávka za zamûstnanci 39 0 39 0

Pohledávka z poplatkÛ BRS 137 137 0 137

Soudní poplatek 27 0 27 0

Krátkodobé pohledávky celkem 42 561 12 616 29 945 15 334

Stav k 31. 12. 2001

Ukazatel Brutto Opravná Netto Po lhÛtû splatnosti

poloÏka z brutto pohledávek

Pohledávky z obchodního styku 30 713 10 305 20 408 10 786

Splatné do 31. 12. 1994 5 5 0 5

Splatné po 31. 12. 1994 21 140 10 300 10 840 10 781

Poskytnuté provozní zálohy 4 886 0 4 886 0

V˘daje s provozem MÛstku - urãené k rozúãtování 276 0 276 0

Pohledávka za Magistrátem hl. m. Prahy 4 406 0 4 406 0

DaÀové pohledávky - stát 0 0 0 0

Jiné pohledávky 164 137 27 137

Pohledávka za zamûstnanci 27 0 27 0

Pohledávka z poplatkÛ BRS 137 137 0 137

Soudní poplatek 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky celkem 30 877 10 442 20 435 10 923

DaÀové pohledávky z titulu zaplacen˘ch záloh na daÀ z pfiíjmÛ, které byly vykazovány v roce 2000 v krátkodob˘ch pohledávkách, byly v roce 2001

zapoãteny oproti pfiedbûÏné daÀové povinnosti (viz bod 3.7).

3.3. Opravné poloÏky k pohledávkám

Pohledávky ve lhÛtû splatnosti pfiedstavují úhrady za poplatky z uzavfien˘ch obchodÛ v mûsíci prosinci, poplatky za komunikaãní sluÏby a dal‰í

v závûru roku fakturované sluÏby. Úhrady tûchto pohledávek byly provedeny v první polovinû mûsíce ledna 2002.

Opravná poloÏka byla vytvofiena na pohledávky z obchodního styku po lhÛtû splatnosti na základû inventarizace na pohledávky s vysok˘m rizikem

a má níÏe uvedenou strukturu:

Opravná poloÏka na pohledávky splatné do 31. 12. 1994 (daÀovû neuznaná) 5 tis. Kã

Opravná poloÏka na pohledávky splatné po 31. 12. 1994 (daÀovû uznaná) 8 572 tis. Kã

Opravná poloÏka na pohledávky splatné po 31. 12. 1994 (daÀovû neuznaná) 1 728 tis. Kã

Opravná poloÏka na jiné pohledávky po lhÛtû splatnosti byla vytvofiena k pohledávce vzniklé z poplatkÛ BRS ve v˘‰i 137 tis. Kã jako daÀovû

uznatelná opravná poloÏka.
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3.4. Krytí pohledávek zástavním právem nebo jin˘m zpÛsobem

Îádná z pohledávek není kryta zástavním právem ani jin˘m zpÛsobem.

3.5. Pohledávky k podnikÛm ve skupinû

Z objemu pohledávek z obchodního styku k 31. 12. 2001 jsou pohledávky za spoleãností UNIVYC, a.s., ve v˘‰i 1 407 tis. Kã se splatností v lednu

2002. V‰echny pohledávky byly uhrazeny v prÛbûhu ledna 2002. 

4. Finanãní majetek (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001

Pokladna 48 39

BûÏné úãty 11 188 10 551

Krátkodob˘ finanãní majetek 66 000 70 500

Finanãní majetek celkem 77 236 81 090

Krátkodob˘ finanãní majetek pfiedstavuje depozitní smûnku Komerãní banky, a.s., splatnou dne 2. 1. 2002.

5. Vlastní kapitál

5.1. Zmûny vlastního kapitálu

Stav k 1. 1. 2001 Pohyby v prÛbûhu roku Stav k 31. 12. 2001

Vlastní kapitál 444 882 20 908 465 790

Základní kapitál 366 741 -1 000 365 741

Z toho: zapsan˘ v obchodním rejstfiíku 384 948 0 384 948

v tom: vlastní akcie -18 207 -1 000 -19 207

Kapitálové fondy 35 948 50 35 998 

Zákonn˘ rezervní fond 6 699 18 957 25 656

Hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let 35 494 -18 340 17 154

Z toho: nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 3 125 -3 125

neuhrazená ztráta minul˘ch let

zisk ve schvalovacím fiízení 32 369 -15 832 17 154

Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku 21 241 21 241

5.2. Základní kapitál

Základní kapitál ve v˘‰i 384 948 000 Kã je rozdûlen na 384 948 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotû 1 000 Kã. Îádn˘ z akcionáfiÛ se na

základním kapitálu spoleãnosti nepodílí více neÏ 20 %.

Omezená pfievoditelnost akcií: Akcie burzy mohou b˘t pfievedeny na jiné osoby jen s pfiedchozím souhlasem burzovní komory. K platnosti tohoto

souhlasu se vyÏaduje dvoutfietinová vût‰ina pfiítomn˘ch ãlenÛ burzovní komory. Pfievod akcií proveden˘ bez pfiedchozího souhlasu burzovní komory

bude vÛãi burze neúãinn˘ a nebude zapsán do seznamu akcionáfiÛ.

Spoleãnost je povinna odkoupit vlastní akcie, pokud burzovní komora nesouhlasí s pfievodem na jinou osobu, av‰ak kupní cena nesmí pfiesáhnout

jmenovitou hodnotu akcií. Nabyté akcie je burza povinna do tfií let od nabytí prodat a nejsou-li akcie v této lhÛtû prodány, je burza povinna vzít je

z obûhu a o jejich jmenovitou hodnotu sníÏit základní kapitál.

V˘voj a struktura odkoupen˘ch a prodan˘ch akcií burzovních spoleãností burzou v nominální hodnotû v prÛbûhu roku 2001 ve smyslu § 4 zákona

o burze na základû rozhodnutí burzovní komory je uveden v následujícím pfiehledu:

Období Kã Akcie odkoupené od spoleãnosti Akcie prodané spoleãnosti

Stav k 1. 1. 2001 18 207 000

leden 1 000 000 i-Tech Capital, a.s.

Stav k 31. 12. 2001 19 207 000

V souladu s § 161d obchodního zákoníku v platném znûní byl doplnûn zvlá‰tní rezervní fond pro vlastní akcie a odpovídá v˘‰i odkoupen˘ch akcií. 

5.3. Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2000

V˘sledkem hospodafiení spoleãnosti po zdanûní v roce 2000 byl zisk ve v˘‰i 32 369 tis. Kã, kter˘ byl pfiedloÏen valné hromadû ke schválení.

Po konání valné hromady nastaly skuteãnosti, které znamenaly sníÏení daÀové povinnosti a byly promítnuty do daÀového pfiiznání za rok 2000.

Hospodáfisk˘ v˘sledek po sníÏení daÀové povinnosti byl ve v˘‰i 32 986 tis. Kã.

Rozdûlení vytvofieného zisku (v tis. Kã): 

Schválené rozdûlení Upravené rozdûlení

Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku 32 369 32 986 

Zákonn˘ povinn˘ pfiídûl do rezervního fondu (dle § 217 obchodního zákoníku a Stanov burzy) 1 619 1 650

Zákonn˘ povinn˘ pfiídûl do rezervního fondu - vlastní akcie (dle § 161d obchodního zákoníku) 13 182 13 182

Nerozdûlen˘ hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku 17 568 18 154
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5.4. Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2001

V˘sledkem hospodafiení spoleãnosti v roce 2001 je zisk po zdanûní ve v˘‰i 21 241 tis. Kã.

Hospodáfiského v˘sledku po zdanûní bylo dosaÏeno následovnû:

Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním 33 548 tis. Kã

DaÀ splatná -12 215 tis. Kã

z toho: za bûÏné období -12 182 tis. Kã

domûrka danû za roky 1999 a 2000 -33 tis. Kã

OdloÏená daÀ -92 tis. Kã

Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní 21 241 tis. Kã

Návrh na rozdûlení zisku vytvofieného v roce 2001:

Zákonn˘ pfiídûl do rezervního fondu 1 063 tis. Kã

Nerozdûlen˘ hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku 20 178 tis. Kã

5.5. Zákonn˘ rezervní fond (v tis. Kã)

Stav k 1. 1. 2001 Tvorba âerpání Stav k 31. 12. 2001

Rezervní fond - zákonn˘ 4 799 1 650 0 6 449

Rezervní fond - vlastní akcie 1 900 17 307 0 19 207

Celkem 6 699 18 957 0 25 656

Pfiídûl do zákonného rezervního fondu byl uskuteãnûn dle § 217 obchodního zákoníku ve v˘‰i: 

- schválené valnou hromadou 1 619 tis. Kã

- odpovídající úpravû hospodáfiského v˘sledku vlivem úpravy danû z pfiíjmu 31 tis. Kã

Celkem 1 650 tis. Kã

V souladu s § 161d obchodního zákoníku v platném znûní byl doplnûn zvlá‰tní rezervní fond pro vlastní akcie: 

- z nerozdûleného hospodáfiského v˘sledku minul˘ch let 3 125 tis. Kã

- z hospodáfiského v˘sledku za úãetní období roku 2000 13 182 tis. Kã

- z nerozdûleného hospodáfiského v˘sledku roku 2000 v prÛbûhu roku 2001 (odkoupené akcie v roce 2001)* 1 000 tis. Kã

Celkem 17 307 tis. Kã

* Toto nav˘‰ení podléhá následnému odsouhlasení valnou hromadou.

6. Zákonné a ostatní rezervy (v tis. Kã)

Stav k 1. 1. 2001 Tvorba âerpání Stav k 31. 12. 2001

1. Zákonné rezervy - kurzové rozdíly 0 0 0 0

- opravy budovy 2 936 1 467 0 4 403

Zákonné rezervy celkem 2 936 1 467 0 4 403

2. Ostatní rezervy

- na rizika z obchodní ãinnosti 6 581 0 0 6 581

- na organizaãní zmûny k 1. 11. 2001 0 294 0 294

- na rizika ze soudního sporu 0 565 0 565

- v souvislosti s v˘bûrov˘m fiízením GT 0 500 0 500

Ostatní rezervy celkem 6 581 1 359 0 7 940

V roce 1999 zaãala úãetní jednotka vytváfiet rezervu na opravy budovy Burzovního paláce ve v˘‰i odpovídající plánu oprav a jejímu vlastnickému podílu.

V˘‰e rezervy na opravy k 31. 12. 2001 je 4 403 tis. Kã.

Úãetní jednotka vytváfií rezervu na rizika vypl˘vající z charakteru její ãinnosti, neboÈ pfii obchodování mohou vzniknout nezavinûné ‰kody z uzavíran˘ch

obchodních operací, a to v pfiípadech, kdy dojde k technické závadû a je tfieba operativnû fie‰it situaci. Vytvofiená rezerva na tato rizika nebyla v roce

2001 zv˘‰ena a její stav k 31. 12. 2001 je ve v˘‰i 6 581 tis. Kã.

V roce 2001 vytvofiila úãetní jednotka rezervy:

• na náklady vypl˘vající z rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. 10. 2001, kdy soud rozhodl, Ïe v˘povûì z pracovního pomûru daná burzou

je neplatná. Rezerva je tvofiena ve v˘‰i 565 tis. Kã a odpovídá v˘platû u‰lého v˘dûlku vãetnû úrokÛ a úhradû zákonn˘ch poji‰tûní. Rezerva bude

vyãerpána nebo zru‰ena ukonãením soudního sporu.

• na odstupné ve v˘‰i 294 tis. Kã, vypl˘vající z vyhlá‰en˘ch organizaãních zmûn k 1. 11. 2001. Tato rezerva bude vyãerpána v souvislosti s v˘platou

odstupného.

• na náklady vypl˘vající z rozhodnutí burzovní komory ze dne 14. 12. 2001 a spojené s vyhlá‰ením a zvefiejnûním v˘bûrového fiízení na generálního

tajemníka burzy ve v˘‰i 500 tis. Kã. Tato rezerva bude zru‰ena v souvislosti s ukonãením v˘bûrového fiízení.
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7. Závazky (v tis. Kã)

Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001

Ukazatel Celkem Po lhÛtû splatnosti Celkem Po lhÛtû splatnosti

Závazky z obchodního styku 11 441 1 193 10 030 136

Neinvestiãní âR 4 424 839 3 726 136

Investiãní âR 3 519 354 679 0

Neinvestiãní zahraniãní 226 0 0 0

Investiãní zahraniãní 0 0 0 0

Pfiijaté zálohy 2 898 0 5 034 0

Ostatní závazky 5 0 0 0

Z nájmu - Magistrát hl. m. Prahy 369 0 591 0

Závazky k zamûstnancÛm 2 926 0 2 004 0

Závazky ze sociálního zabezpeãení 2 088 0 1 214 0

DaÀové závazky 17 766 0 1 674 0

DaÀ z pfiíjmu burzy 16 612 0 969 0

DaÀ z pfiíjmÛ zamûstnancÛ 1 074 0 591 0

Odvod dle zákona 1/92 Sb. 0 0 21 0

Silniãní daÀ 0 0 1 0

DPH 80 0 92 0

OdloÏená daÀ 13 117 0 13 209 0

Jiné závazky (odmûny ãlenÛm statutárních orgánÛ) 354 0 168 0

Krátkodobé závazky celkem 47 692 1 193 28 299 136

Závazky z obchodního styku pfiedstavují úhrady za dodávky a sluÏby uskuteãnûné koncem roku 2001, jejichÏ úhrady byly provedeny v prÛbûhu mûsíce

ledna 2002. 

U závazkÛ, které nebyly uhrazeny ve lhÛtû splatnosti, se jedná o úhrady, jejichÏ splatnost byla stanovena na konec mûsíce prosince. Závazky byly

uhrazeny v prvních dnech roku 2002. 

Koneãn˘ závazek z titulu danû z pfiíjmÛ právnick˘ch osob za rok 2001 se skládá z tûchto poloÏek (v tis. Kã):

Stav k 31. 12. 2001

Zálohy na daÀ z pfiíjmÛ 11 246

DaÀ z pfiíjmÛ 12 182

Domûrka danû z pfiíjmÛ za roky 1999 a 2000 33

Koneãn˘ daÀov˘ závazek 969

7.1. Závazky k podnikÛm ve skupinû

Ze závazkÛ z obchodního styku k 31. 12. 2001 zÛstává závazek vÛãi spoleãnosti UNIVYC, a.s., ve v˘‰i 837 tis. Kã, jehoÏ splatnost  byla v mûsíci

lednu 2002. Závazek byl vyrovnán ve lhÛtû splatnosti. 

7.2. Závazky, které nejsou vedeny v úãetnictví

Úãetní jednotka nemá Ïádné dal‰í v˘znamné závazky, které nejsou uvedeny v úãetnictví.

8. OdloÏená daÀ (v tis. Kã)

31. 12. 2000 Zv˘‰ení v roce 2001 31. 12. 2001

OdloÏená daÀ 13 117 92 13 209

OdloÏená daÀ byla vypoãtena z doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetními a daÀov˘mi odpisy pfii aplikaci sazby danû z pfiíjmÛ ve v˘‰i 31 %. 

9. Bankovní úvûry a v˘pomoci (v tis. Kã)

PenûÏní ústav Celková v˘‰e úvûru Splaceno k 31. 12. 2001 ZÛstatek úvûru

âeská spofiitelna, a.s. 264 000 264 000 0

Celkem 264 000 264 000 0

V I. ãtvrtletí 1995 poskytla âeská spofiitelna, a.s., burze dlouhodob˘ úvûr ve v˘‰i 264 000 tis. Kã na úhradu nákupu obchodního podílu spoleãnosti

Holan Center, s.r.o. Koneãn˘ termín splatnosti byl dodatkem k úvûrové smlouvû sjednán na 25. 12. 2001. Úvûr byl zaji‰tûn vlastní smûnkou burzy.

Roãní splátky byly sjednány ve v˘‰i 33 000 tis. Kã.

V prÛbûhu let 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 a 2001 byly roãní splátky úvûru uhrazeny z vlastních zdrojÛ. Koncem roku 2000 a v polovinû roku

2001 byly uhrazeny mimofiádné splátky v celkové v˘‰i 33 000 tis. Kã. K 31. 12. 2001 je úvûr plnû splacen. 



Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. 45

10. TrÏby a v˘nosy

V˘voj a struktura trÏeb a v˘nosÛ je patrná z následujícího porovnání (v tis. Kã):

Skuteãnost 2000 Skuteãnost 2001

Ukazatel Objem Struktura v % Objem Struktura v %

Burzovní poplatky 196 572 81,4 140 230 69,5

Z toho: roãní poplatky z obchodování 34 980 14,5 28 050 13,9

poplatky za kotaci 23 792 9,8 17 378 8,6

poplatky z obchodování 137 800 57,1 94 802 47,0

SluÏby spojené s vypofiádáním 3 300 1,4 15 350 7,6

TrÏby za ostatní sluÏby 30 399 12,6 33 553 16,6

TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 230 271 95,4 189 133 93,7

V˘nosy z prodeje majetku 608 0,2 820 0,4

Smluvní pokuty a penále 1 516 0,6 1 245 0,6

Poplatek za pfiijetí ãlena 0 0 10 0

TrÏby z odprodan˘ch pohledávek 0 0 401 0,2

Ostatní provozní v˘nosy 1 516 0,6 1 656 0,8

V˘nosové úroky 4 738 2,0 4 754 2,4

Ostatní finanãní v˘nosy 485 0,2 211 0,1

Finanãní v˘nosy 5 223 2,2 4 965 2,5

Zúãtování rezerv a opravn˘ch poloÏek 3 746 1,6 4 844 2,4

Mimofiádné v˘nosy 73 0,0 350 0,2

TrÏby a v˘nosy celkem 241 437 100,0 201 768 100,0

11. V˘nosy a náklady vypl˘vající z obchodních vztahÛ se spfiíznûn˘mi osobami (dcefiin˘mi spoleãnostmi) (v tis. Kã)

UNIVYC, a.s. 2001

TrÏby za poskytované sluÏby 16 574

Z toho: za sluÏby spojené s vypofiádáním obchodÛ 15 350

za sluÏby spojené s komunikaãním systémem 1 083

pronájem nebytov˘ch prostor 138

ostatní sluÏby 3

TrÏby celkem 16 574

Pfiefakturace sluÏeb 330

Z toho: telefony 324

Náklady za sluÏby poskytované spoleãností Univyc 10 000

Z toho: sluÏby spojené s vypofiádáním 10 000

12. Zamûstnanci a náklady na zamûstnance

Ukazatel 2000 2001

PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet pracovníkÛ za rok osoby 68 66

Z toho: fiídící pracovníci osoby 9 9

Mzdové náklady celkem tis. Kã 36 881 38 550

Z toho: ostatní osobní náklady (OON) tis. Kã 134 425

Mzdové náklady (bez OON) tis. Kã 36 747 38 125  

Z toho: fiídící pracovníci tis. Kã 9 908 10 633  

Náklady na sociální zabezpeãení tis. Kã 13 524 13 382

Z toho: fiídící pracovníci tis. Kã 3 319 3 732  

Sociální náklady tis. Kã 2 022 3 188

Z toho: fiídící pracovníci tis. Kã 1 065 1 319  

V roce 2001 nebyly vyplaceny Ïádné odmûny ze zisku.

V roce 2001 byly vyplaceny odmûny statutárním orgánÛm ve v˘‰i 3 325 tis. Kã.

V roce 2001 nebyly poskytnuty ãlenÛm statutárních orgánÛ a dozorãích orgánÛ Ïádné pÛjãky ani záruky. 

V roce 2001 byly mimo v˘‰e uvedené mzdové náklady zahrnuty do mezd pro zdanûní prostfiedky za pouÏívání aut pro sluÏební a soukromé úãely ve v˘‰i

252 tis. Kã.

13. Události, které nastaly po dni úãetní závûrky

Po datu úãetní závûrky nenastaly Ïádné dÛleÏité události, které by mûly finanãní dopad na spoleãnost.

14. Dal‰í informace

V roce 1999 podala na spoleãnost Ïalobu spoleãnost KOMERO s.r.o. DÛvodem Ïaloby je ochrana proti nekalé soutûÏi a Ïalobce (KOMERO s.r.o.)

poÏaduje zadostiuãinûní ve v˘‰i 1 000 000 tis. Kã. Dne 28. 11. 2000 probûhlo jednání u Krajského obchodního soudu v Praze, pfii kterém byla Ïaloba

zamítnuta a Ïalobci uloÏeno zaplatit Ïalovanému náklady fiízení. V souãasné dobû probíhá odvolací fiízení u Vrchního soudu v Praze.
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P¤EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH (v plném rozsahu) za rok konãící 31. 12. 2001 (v tis. Kã)

2001 2000

P. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úãetního období 11 236 57 606

PenûÏní toky z hlavní v˘dûleãné ãinnosti (provozní ãinnosti)

Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním 33 199 49 533

A.1. Úpravy o nepenûÏní operace 40 400 65 650

A.1.1. Odpisy stál˘ch aktiv (+) s v˘jimkou zÛstatkové ceny prodan˘ch stál˘ch aktiv, odpis pohledávek (+) 

a dále umofiování opravné poloÏky k nabytému majetku (+/-) 37 683 56 223

A.1.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek, rezerv a zmûna zÛstatkÛ pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv a pasiv (+/-), 

tj. ãasové rozli‰ení nákladÛ a v˘nosÛ a kurzov˘ch rozdílÛ  1 138 6 372

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv (-/+) vãetnû oceÀovacích rozdílÛ z kapitálov˘ch úãastí 

(vyúãtování do v˘nosÛ „-“, nákladÛ  „+“) 3 234 -341

A.1.4. V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku s v˘jimkou podnikÛ, jejichÏ pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost 

(investiãní spoleãnosti a fondy) (-)

A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky (+) s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ a v˘nosové úroky (-) -1 655 3 396

A.* âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami 73 599 115 183

A.2. Zmûna potfieby pracovního kapitálu 144 -67 184

A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti (+/-) 13 150 1 453

A.2.2. Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti (+/-) -8 506 -2 637

A.2.3. Zmûna stavu zásob (+/-)

A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku -4 500 -66 000

A.** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami 73 743 47 999

A.3. V˘daje z plateb úrokÛ s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ (-) -3 099 -8 134

A.4. Pfiijaté úroky s v˘jimkou podnikÛ, jejichÏ pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost (investiãní spoleãnosti a fondy) (+) 4 923 4 738

A.5. Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období (-) -23 874 -6 523

A.6. Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek 

vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti (+/-) 350 73

A.*** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti 52 043 38 153

PenûÏní toky z investiãní ãinnosti

B.1. V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv (-) -5 555 -11 100

B.2. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv (+) 2 699 609

B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám (-/+)

B.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti -2 856 -10 491

PenûÏní tok z finanãních ãinností

C.1. Zmûna stavu dlouhodob˘ch, popfi. krátkodob˘ch závazkÛ (+/-) -49 500 -49 500

C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky -333 -24 532

C.2.1. Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení základního kapitálu, event. 

rezervního fondu vãetnû sloÏen˘ch záloh na toto zv˘‰ení (+)

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkÛm (-)

C.2.3. PenûÏní dary a dotace do vlastního kapitálu a dal‰í vklady penûÏních prostfiedkÛ spoleãníkÛ a akcionáfiÛ (+)

C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky (+)

C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondÛ (-) -333 -15 307

C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku vãetnû zaplacené sráÏkové danû vztahující se k tûmto nárokÛm a vãetnû 

finanãního vypofiádání se spoleãníky vefiejné obchodní spoleãnosti a komplementáfii u komanditní spoleãnosti (-) -9 225

C.3. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku s v˘jimkou podnikÛ, jejichÏ pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost 

(investiãní spoleãnosti a fondy) (+)

C.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti -49 833 -74 032

F. âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ -646 -46 370

R. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci úãetního období 10 590 11 236



Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. 47

závěrka
Konsolidovaná úãetní

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáfie spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Provedli jsme audit pfiiloÏené konsolidované rozvahy spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., a jejích dcefiin˘ch spoleãností („skupina“) 

k 31. prosinci 2001 a 2000 a související v˘kaz ziskÛ a ztrát, penûÏních tokÛ a zmûn vlastního kapitálu za roky 2001 a 2000. Za sestavení této úãetní

závûrky je odpovûdné vedení spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako celek na základû proveden˘ch auditÛ.

Ná‰ audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu. Tyto standardy vyÏadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat pfiimûfienou

míru jistoty, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem provedené ovûfiení úãetních záznamÛ a dal‰ích

informací prokazujících údaje v úãetní závûrce. Audit také zahrnuje posouzení úãetních postupÛ a v˘znamn˘ch odhadÛ pouÏit˘ch spoleãností pfii sestavení

závûrky a posouzení celkové prezentace úãetní závûrky. Domníváme se, Ïe proveden˘ audit dává pfiimûfien˘ základ pro vyslovení v˘roku na úãetní závûrku.

Podle na‰eho názoru konsolidovaná úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch aspektech vûrnû zobrazuje finanãní situaci spoleãnosti skupiny 

k 31. prosinci 2001 a 2000 a v˘sledky jejího hospodafiení, penûÏní toky a zmûny vlastního kapitálu za roky 2001 a 2000 v souladu s Mezinárodními

úãetními standardy.

V Praze dne 29. bfiezna 2002

Deloitte & Touche spol. s r.o.
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KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

(v tis. Kã) Bod 31. 12. 2001 31. 12. 2000

ObûÏná aktiva

PenûÏní prostfiedky 74 528 33 434

Pohledávky (netto) 4 30 796 35 943

Poskytnuté zálohy a ostatní obûÏná aktiva 3 112 3 904

Cenné papíry drÏené do splatnosti 5 173 671 255 205

BûÏná aktiva celkem 282 107 328 486

Stálá aktiva 

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (netto) 6 392 480 413 158

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (netto) 7 17 240 29 357

Dlouhodobé pohledávky 8 4 536 8 959

Stálá aktiva celkem 414 256 451 474

Aktiva celkem 696 363 779 960

Krátkodobé závazky

Závazky 9 160 234 208 365

V˘daje pfií‰tích období 10 14 254 8 743

Krátkodobé úvûry 33 000

Splatné danû 11 2 063 22 310

Krátkodobé závazky celkem 176 551 272 418

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé úvûry 10 16 500

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 11 12 225 11 656

Ostatní dlouhodobé závazky 2 473 2 504

Dlouhodobé závazky celkem 14 698 30 660

Závazky celkem 191 249 303 078

Vlastní kapitál

Základní kapitál 12 375 641 376 641

Kapitálové fondy 12, 21 65 876 46 575

Nerozdûlen˘ zisk 21 63 597 53 666

Vlastní kapitál celkem 505 114 476 882

Závazky a vlastní kapitál celkem 696 363 779 960

KONSOLIDOVAN¯ V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT 

(v tis. Kã) Bod 31. 12. 2001 31. 12. 2000

V˘nosy 13 227 176 270 519

SluÏby 14 -61 642 -66 106

Osobní náklady 15 -79 111 -74 451

Odpisy 16 -37 695 -58 402

Ostatní provozní (náklady)/v˘nosy 17 -5 232 -4 571

Zisk z provozní ãinnosti 43 496 66 989

Ostatní finanãní náklady/v˘nosy 18 -2 745 -2 560

Úroky nákladové/v˘nosové  19 2 217 -3 141

Ostatní náklady/v˘nosy 307 9 495

Zisk z neprovozní ãinnosti -221 3 794

Zisk pfied zdanûním 43 275 70 783

DaÀ z pfiíjmu 20 -14 701 -23 497

âist˘ zisk za rok 21 28 574 47 286

KONSOLIDOVANÁ ÚâETNÍ ZÁVùRKA
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KONSOLIDOVAN¯ V¯KAZ ZMùN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2001 

(v tis. Kã) Základní kapitál Vlastní akcie Kapitálové fondy Nerozdûlen˘ zisk Celkem

Stav k 1. 1. 1999 394 848 42 634 8 184 445 666

Pfiídûly nerozdûleného zisku 3 941 -3 941 0

Vyplacené dividendy 0

Vlastní akcie -2 900 -2 900

âist˘ zisk 11 390 11 390

Stav k 31. 12. 1999 394 848 -2 900 46 575 15 633 454 156

Pfiídûly nerozdûleného zisku 0

Vyplacené dividendy -9 253 -9 253

Vlastní akcie -15 307 -15 307

âist˘ zisk 47 286 47 286

Stav k 31. 12. 2000 394 848 -18 207 46 575 53 666 476 882

Ostatní 50 608 658

Pfiídûly nerozdûleného zisku 19 251 -19 251 0

Vyplacené dividendy 0

Vlastní akcie -1 000 -1 000

âist˘ zisk 28 574 28 574

Stav k 31. 12. 2001 394 848 -19 207 65 876 63 597 505 114

KONSOLIDOVAN¯ V¯KAZ CASH FLOW 

(v tis. Kã) 31. 12. 2001 31. 12. 2000

PenûÏní tok z provozní ãinnosti

Zisk/ztráta pfied zdanûním 43 275 70 783

Úprava o nepenûÏní operace

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 37 695 58 402

Odpis a zúãtování goodwillu a negativního goodwillu 0 0

Zisk/ztráta z prodeje hmotného a nehmotného majetku 3 222 -298

Zisk/ztráta z prodeje finanãních investic 0 0

Provozní zisk pfied zdanûním a zmûnami pracovního kapitálu 84 192 128 887

Zmûna stavu pohledávek 9 570 5 862

Zmûna stavu investic 81 534 -68 576

Zmûna stavu závazkÛ -48 131 -1 065

Zmûna stavu ostatních obûÏn˘ch aktiv a závazkÛ -22 149 -9 051

âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti 105 016 56 057

Pfiijaté/zaplacené úroky 2 360 -3 141

Placená daÀ z pfiíjmu -31 566 -6 793

PenûÏní tok z investiãní ãinnosti

Pofiízení hmotného a nehmotného majetku -6 784 -13 047

Pofiízení finanãních investic 0 0

Pfiíjem z prodeje hmotného a nehmotného majetku 2 729 699

Pfiíjem z prodeje finanãních investic 0 0

PÛjãky podnikÛm ve skupinû 0 0

âist˘ penûÏní tok z investiãní ãinnosti -4 055 -12 348

PenûÏní tok z finanãní ãinnosti

Zmûna stavu úvûrÛ -49 500 -49 500

Zmûna dlouhodob˘ch závazkÛ 538 995

Zmûna krátkodob˘ch závazkÛ

Zmûna vlastního kapitálu a kapitálov˘ch fondÛ 18 301 -15 307

Vyplacené dividendy -9 225

âist˘ penûÏní tok z finanãní ãinnosti -30 661 -73 037

âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ 41 094 -39 262

Stav penûÏních prostfiedkÛ na zaãátku úãetního období 33 434 72 696

Stav penûÏních prostfiedkÛ na konci úãetního období 74 528 33 434
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P¤ÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚâETNÍ ZÁVùRCE

1. Vymezení konsolidaãního celku

Hlavním pfiedmûtem ãinnosti spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., a její dcefiiné spoleãnosti UNIVYC, a.s. (dále jen „spoleãnost“) je organizace

obchodování s cenn˘mi papíry, s právy s cenn˘mi papíry spojen˘mi a deriváty v souladu s obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy a burzovními pfiedpisy na

urãeném místû a ve stanovenou dobu prostfiednictvím oprávnûn˘ch osob, vypofiádání burzovních obchodÛ, vypofiádání obchodÛ s cenn˘mi papíry

a vedení úãtÛ s cenn˘mi papíry ãlenÛm spoleãnosti UNIVYC, a.s.

Spoleãnost Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., se sídlem v Praze 1, Rybná 14, byla zaloÏena spoleãenskou smlouvou ze dne 24. 7. 1992 za úãasti

dvanácti ãeskoslovensk˘ch bank a pûti brokersk˘ch spoleãností. 

Zapsána do obchodního rejstfiíku, vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1, byla dne 24. 11. 1992. Povolení ke vzniku Burzy cenn˘ch papírÛ 

Praha, a.s., vydalo Ministerstvo financí âeské republiky dne 16. 10. 1992 (ã.j. 102/58/294/92). Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., je vedena

v obchodním rejstfiíku Mûstského soudu v Praze oddíl B, vloÏka 1773.

Spoleãnost UNIVYC, a.s. byla zaloÏena notáfisk˘m zápisem ze dne 21. 6. 1996 jako akciová spoleãnost  a byla zapsána do obchodního rejstfiíku 

dne 8. fiíjna 1996. Vznikla pfiemûnou Burzovního registru cenn˘ch papírÛ, s.r.o., jehoÏ je právním nástupcem. Jejím jedin˘m akcionáfiem je Burza cenn˘ch

papírÛ Praha, a.s.

Statutární orgány a organizaãní uspofiádání Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

1.1. Pfiedstavenstvo Burzy cenn˘ch papírÛ Praha a.s. - burzovní komora:
Dle návrhu na zmûnu zápisu spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., do obchodního rejstfiíku podaného dne 27. 8. 2001 u Mûstského

soudu v Praze.

Pfiedseda George Jedliãka

Místopfiedseda Mgr. Du‰an Baran

âlenové Zdenûk Bakala, MBA

Ing. Jan Bla‰ko, MBA

Ing. Petr Bodnár

Ing. Pavel Hollmann, MBA

Ing. Jan S˘kora, MBA

Ing. Tomá‰ ·evãík

Ing. Radovan Vávra

JUDr. Jan Vinter

Dozorãí rada Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.:

Pfiedseda Ing. Vûslav Michalik, CSc.

âlenové JUDr. Martin Aschenbernner, LL.M., Ph.D.

Ing. Miroslav Fuãík

Ing. Jifií Klumpar

Ing. Jan StruÏ

Ing. Petra Wendelová, CSc.

Burzovní komora jmenovala generálním tajemníkem Ing. Pavla Hollmanna, MBA, kter˘ je zamûstnancem burzy, fiídí ãinnost burzovního aparátu

a provoz burzy. Jeho práva a povinnosti jsou urãeny zákonem o burze cenn˘ch papírÛ.

Organizaãní uspofiádání Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., platné od 1. 11. 2001:

V pfiímé podfiízenosti generálního tajemníka jsou:

•  právní sluÏba,

•  interní audit a bezpeãnost,

•  sekretariát generálního tajemníka, podatelna a fiízení lidsk˘ch zdrojÛ,

•  odbor obchodování a cenn˘ch papírÛ,

•  odbor sluÏeb,

•  odbor informatiky,

•  odbor inspekce,

•  odbor ekonomiky a správy.

2. Základy úãetnictví

Konsolidovaná úãetní závûrka byla sestavena v souladu s mezinárodními úãetními standardy (IAS) platn˘mi pro období k 31. prosinci 2001 a vychází

z principu ãasového rozli‰ení, kdy transakce a dal‰í skuteãnosti jsou uznány v dobû jejich vzniku a zaúãtovány v úãetní závûrce v období, ke kterému se

vztahují, a dále z pfiedpokladu trvání podniku. Úãetní závûrka obsahuje rozvahu, v˘kaz ziskÛ a ztrát, v˘kaz zmûn kapitálu, v˘kaz o penûÏních tocích

a pfiílohu k finanãním v˘kazÛm. 

Konsolidovaná úãetní závûrka je sestavena v historick˘ch cenách, pfiiãemÏ cenné papíry urãené k prodeji, finanãní aktiva a pasiva k obchodování

a v‰echny deriváty jsou pfiecenûny na trÏní hodnotu.
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V roce 2001 spoleãnost aplikovala IAS 39 „Finanãní nástroje: Úãtování a oceÀování“. Pfiijetí IAS 39 nemûlo finanãní dopady do konsolidovaného v˘kazu

zmûny kapitálu. Dal‰í informace jsou uvedeny v úãetních postupech, které se vztahují k cenn˘m papírÛm drÏen˘m do splatnosti, a dále v pfiíslu‰n˘ch

poznámkách v pfiíloze k úãetní závûrce. V souladu s pfiíslu‰n˘mi poÏadavky nebyl IAS 39 aplikován se zpûtnou platností.

Spoleãnost vede úãetní knihy a pravidelnû pfiipravuje pfiedepsané v˘kazy podle ãesk˘ch úãetních standardÛ. Úãetní data jsou podkladem pro sestavení

finanãních v˘kazÛ, pfiiãemÏ spoleãnost provádí reklasifikace a úpravy dat, aby zajistila soulad s mezinárodními úãetními standardy. Rozdíly v hodnotû zisku

a vlastního kapitálu spoleãnosti pfii aplikaci ãesk˘ch, resp. mezinárodních úãetních standardÛ, jsou popsány v bodû 21 této pfiílohy k úãetní závûrce.

Prezentace úãetní závûrky v souladu s mezinárodními úãetními standardy vyÏaduje, aby vedení spoleãnosti provádûlo odhady, které mají vliv na

vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmínûn˘ch aktiv a pasiv k datu sestavení úãetní závûrky a nákladÛ a v˘nosÛ v pfiíslu‰ném úãetním období. 

Tyto odhady jsou zaloÏeny na informacích dostupn˘ch k datu sestavení úãetní závûrky a mohou se od skuteãn˘ch v˘sledkÛ li‰it.

Spoleãnost vykazuje finanãní údaje v ãesk˘ch korunách (Kã) s pfiesností na tisíce Kã.

3. Pfiehled v˘znamn˘ch úãetních pravidel a postupÛ

3.1. PenûÏní prostfiedky a penûÏní ekvivalenty 

PenûÏní prostfiedky a penûÏní ekvivalenty zahrnují krátkodobé investice se splatností krat‰í neÏ tfii mûsíce. Tato aktiva jsou vykazována v reálné

hodnotû.

3.2. Cenné papíry
Cenné papíry drÏené spoleãností jsou ãlenûny do portfolií v souladu se zámûrem spoleãnosti pfii jejich nabytí a se strategií spoleãnosti pro

investice do cenn˘ch papírÛ. V návaznosti na pfiijetí nového úãetního standardu IAS 39 v roce 2001 spoleãnost vytvofiila strategii investování do

cenn˘ch papírÛ a dle zámûru jejich nabytí ãlení cenné papíry do portfolií k obchodování, k prodeji a do portfolia cenn˘ch papírÛ drÏen˘ch do

splatnosti. Základní rozdíl mezi portfolii spoãívá v pfiístupu k oceÀování cenn˘ch papírÛ a vykazování jejich reáln˘ch hodnot ve finanãních v˘kazech.

Spoleãnost provedla ve v˘kazech rozdûlení cenn˘ch papírÛ v investiãním portfoliu do novû definovan˘ch portfolií i k 31. prosinci 2000, aby získala

srovnatelné údaje za obû vykazovaná období.

3.2.1. Cenné papíry drÏené do splatnosti

Cenné papíry drÏené do splatnosti jsou ta finanãní aktiva s fixními ãi urãiteln˘mi platbami a pevnou splatností, která spoleãnost zam˘‰lí a zároveÀ

je schopna drÏet do jejich splatnosti. Spoleãnost v tomto portfoliu vykazuje pokladniãní poukázky a depozitní smûnky. Cenné papíry drÏené do

splatnosti jsou zachyceny v ãisté cenû pofiízení na bázi metody efektivního v˘nosu, po odeãtení opravné poloÏky na sníÏení hodnoty.

Spoleãnost posuzuje pravidelnû, zda do‰lo ke sníÏení hodnoty cenn˘ch papírÛ drÏen˘ch v portfoliu do splatnosti. U finanãního aktiva do‰lo ke

sníÏení hodnoty, jestliÏe je jeho úãetní hodnota vy‰‰í neÏ jeho odhadovaná realizaãní hodnota, jeÏ je rovna souãasné hodnotû oãekávan˘ch

budoucích penûÏních tokÛ diskontovan˘ch s pouÏitím pÛvodní efektivní úrokové sazby daného finanãního nástroje. V˘‰e ztráty ze sníÏení hodnoty

aktiv vykazovan˘ch v ãisté cenû pofiízení je rovna rozdílu mezi úãetní hodnotou aktiva a souãasnou hodnotou oãekávan˘ch budoucích penûÏních

tokÛ diskontovan˘ch s pouÏitím pÛvodní efektivní úrokové sazby daného finanãního nástroje. V pfiípadû, Ïe do‰lo ke sníÏení hodnoty aktiv, vytváfií

spoleãnost opravné poloÏky, které jsou vykázány ve v˘kazu ziskÛ a ztrát v poloÏce Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek k cenn˘m papírÛm, které jsou

souãástí ostatních provozních nákladÛ.

3.2.2. Cenné papíry k prodeji a urãené k obchodování

K 31. 12. 2001 nemá spoleãnost Ïádné cenné papíry v portfoliu k prodeji ani v portfoliu k obchodování.

3.3. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek je zaúãtován v historick˘ch cenách sníÏen˘ch o odpisy. Odpisy jsou vypoãítány lineárnû na základû pofiizovací ceny

jednotliv˘ch poloÏek majetku a jejich odhadované Ïivotnosti. Odhadovaná Ïivotnost u v˘znamn˘ch skupin majetku je následující: 

Popis Odepisování v letech

Budovy 45 let

Provozní vybavení 4 - 12 let

Software 4 roky

Ve‰ker˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek s pofiizovací cenou niÏ‰í neÏ 40 000 Kã je odepsán do nákladÛ v roce pofiízení.

Spoleãnost pravidelnû posuzuje hodnotu svého majetku z hlediska moÏného sníÏení jeho hodnoty. V pfiípadû, Ïe je úãetní hodnota majetku vy‰‰í

neÏ jeho odhadovaná realizovatelná hodnota, spoleãnost pfiecení majetek na jeho realizovatelnou hodnotu. 

Náklady na opravy a údrÏbu jsou v okamÏiku vzniku úãtovány do operativních nákladÛ. 

3.4. Leasing

Aktiva ve finanãním leasingu, se kter˘mi souvisí obdobná práva a závazky, jaká pfiíslu‰í aktivÛm vlastním, jsou kapitalizována ve své reálné

hodnotû a jsou odepisována po dobu Ïivotnosti majetku. Kapitálová sloÏka budoucích leasingov˘ch závazkÛ je úãtována jako závazek, zatímco

úroková sloÏka je zúãtována do ziskÛ a ztrát po dobu trvání pronájmu tak, aby zatíÏení z dluÏn˘ch splátek bylo rovnomûrné. 

Splátky dle smluv o provozním leasingu jsou úãtovány rovnomûrnû po dobu trvání pronájmu. Pokud je provozní pronájem ukonãen pfied uplynutím

doby pronájmu, jsou ve‰keré platby, které mají b˘t pronajímateli uhrazeny ve formû pokut, zaúãtovány do nákladÛ v období, ve kterém do‰lo

k ukonãení leasingu.

Spoleãnost nemá k datu úãetní závûrky v uÏívání Ïádná taková aktiva.
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3.5. Zachycení v˘nosÛ

V˘nosy jsou zaúãtovány do období, ve kterém jsou sluÏby spojené s ãinností spoleãnosti poskytnuty.

3.6. PouÏití odhadÛ

Tato úãetní závûrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními úãetními standardy a jako taková zahrnuje hodnoty vycházející z informovan˘ch

odhadÛ a úsudkÛ vedení spoleãnosti. Skuteãné v˘sledky se mohou od tûchto odhadÛ li‰it.

3.7. DaÀ z pfiíjmÛ

Spoleãnost pfiedkládá své pfiiznání k dani z pfiíjmu na nekonsolidovaném základû. Na konci kaÏdého úãetního období jsou stanoveny odloÏené

daÀové pohledávky a závazky, které jsou vypoãteny z rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou hodnotou aktiv a pasiv spoleãnosti s pouÏitím pfiíslu‰né sazby

danû z pfiíjmÛ. Hlavní doãasné daÀové rozdíly vznikají z rozdíln˘ch úãetních a daÀov˘ch odpisÛ a opravn˘ch poloÏek. Náklady nebo v˘nosy z titulu

odloÏené danû jsou urãeny jako zmûna stavu odloÏené daÀové pohledávky nebo daÀového závazku na zaãátku a konci úãetního období. 

3.8. Cizí mûny

Transakce v cizích mûnách jsou zaúãtovány s pouÏitím devizov˘ch kurzÛ platn˘ch v den uskuteãnûní úãetního pfiípadu. Zisky a ztráty vypl˘vající

z úhrad tûchto transakcí a z pfiepoãtu aktiv a pasiv vyjádfien˘ch v cizích mûnách k datu úãetní závûrky jsou úãtovány do v˘kazu ziskÛ a ztrát.

3.9. Pohledávky 

Pohledávky jsou vykazovány v ãisté hodnotû, po odeãtení opravné poloÏky na pochybné pohledávky. Tato opravná poloÏka vychází z individuálního

posouzení dobytnosti jednotliv˘ch pohledávek. DaÀovû uznatelné odpisy a opravné poloÏky jsou stanoveny s pfiihlédnutím k vûkové struktufie

pohledávek. 

3.10. DÛchodové poji‰tûní

Vláda âeské republiky odpovídá za poskytování dÛchodÛ a dÛchodového zaji‰tûní zamûstnancÛm spoleãnosti. Spoleãnost odvádí vládû pravideln˘

mûsíãní pfiíspûvek, jehoÏ v˘‰e závisí na v˘‰i platÛ zamûstnancÛ a kter˘ slouÏí k financování státního dÛchodového zaji‰tûní. Závazky z tohoto titulu

jsou vykazovány jako ostatní krátkodobé závazky.

3.11. Základní kapitál a vlastní akcie

V pfiípadû, Ïe spoleãnost odkoupí své vlastní akcie nebo získá práva k odkoupení vlastních akcií, je uhrazená cena vãetnû v‰ech souvisejících

transakãních nákladÛ po odeãtení danû z pfiíjmÛ vykázána jako sníÏení celkové v˘‰e vlastního kapitálu. Zisky a ztráty vypl˘vající z prodeje vlastních

akcií jsou zachyceny na úãtu vlastní akcie v rámci základního kapitálu.

3.12. Reálná hodnota finanãních nástrojÛ 

Mezinárodní úãetní standard ã. 39, „Finanãní nástroje: Uvedení v úãetní závûrce a prezentace“, vyÏaduje, aby vedení spoleãnosti uvádûlo v úãetní

závûrce odhadovanou reálnou hodnotu nûkter˘ch aktiv a pasiv. Finanãní nástroje jsou obecnû definovány jako penûÏní prostfiedky, majetkov˘ podíl

v jiném podniku, smluvní právo na pfiijímání penûÏních prostfiedkÛ nebo jin˘ch finanãních aktiv od jiného podniku, smluvní právo na v˘mûnu

finanãních nástrojÛ s jin˘m podnikem za potencionálnû v˘hodn˘ch podmínek, finanãní závazek pfiedat jinému podniku penûÏní prostfiedky nebo jiná

finanãní aktiva nebo finanãní závazek vymûnit si finanãní nástroje s jin˘m podnikem za potencionálnû nev˘hodn˘ch podmínek. 

K 31. prosinci 2001 a 31. prosinci 2000 se vedení domnívá, Ïe vzhledem ke krátkodobé splatnosti tûchto finanãních nástrojÛ se úãetní hodnota

penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ, cenn˘ch papírÛ drÏen˘ch do splatnosti pohledávek, závazkÛ, v˘dajÛ pfií‰tích období a krátkodob˘ch

závazkÛ blíÏí jejich reálné hodnotû. 

4. Pohledávky

Z celkového hrubého stavu pohledávek z obchodního styku k 31. 12. 2001 ve v˘‰i 44 451 tis. Kã pfiedstavuje ãástka 35 520 tis. Kã pohledávky

z hlavní ãinnosti spoleãnosti. Zb˘vající ãástka odpovídá zejména pohledávkám vznikl˘m z pfiefakturace sluÏeb a poskytnut˘m provozním zálohám.

Pohledávky k 31. prosinci 2001 a 2000 jsou tvofieny následujícími poloÏkami:

(v tis. Kã) 2001 2000

Pohledávky z obchodního styku 44 451 49 725

Ostatní pohledávky 6 011 6 626

Pohledávky celkem (brutto) 50 462 56 351

Opravná poloÏka -19 666 -20 408

Pohledávky celkem (netto) 30 796 35 943

5. Cenné papíry do splatnosti

Cenné papíry do splatnosti obsahují:

(v tis. Kã) 2001 2000

Státní pokladniãní poukázky z prostfiedkÛ GFB 103 171 189 205

Depozitní smûnky 70 500 66 000

Celkem 173 671 255 205
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Spoleãnost UNIVYC, a.s., vykonává ãinnost správce prostfiedkÛ Garanãního fondu burzy (GFB) a Fondu tvÛrcÛ trhu (FTT), které jsou sdruÏeními bez právní

subjektivity. Univyc sám není ãlenem tûchto fondÛ. Fondy byly zaloÏeny za úãelem pokrytí potenciálního rizika spojeného s vypofiádáním burzovních

obchodÛ. Prostfiedky jsou uloÏeny na samostatn˘ch bankovních a majetkov˘ch úãtech veden˘ch na jméno spoleãnosti Univyc. Univyc dle smlouvy

o sdruÏení GFB a FTT investuje sdruÏené prostfiedky na penûÏním trhu formou termínovan˘ch vkladÛ nebo nákupu státních pokladniãních poukázek, ãímÏ

se dosahuje úrokov˘ch v˘nosÛ. 

Cenné papíry drÏené do splatnosti vykázané v konsolidované úãetní závûrce pfiedstavují státní pokladniãní poukázky nakoupené z finanãních prostfiedkÛ

Garanãního fondu burzy a Fondu tvÛrcÛ trhu, které jsou nedílnou souãástí konsolidované dcefiiné spoleãnosti UNIVYC, a.s. Tyto prostfiedky jsou vytváfieny

ãleny tûchto dvou fondÛ. Získané prostfiedky jsou investovány do státních pokladniãních poukázek nebo termínovan˘ch vkladÛ. Celková ãástka pak

pfiedstavuje závazek k ãlenÛm fondÛ. NíÏe je uveden rozpis pouÏití prostfiedkÛ tûchto fondÛ. Celková hodnota státních pokladniãních poukázek 

k 31. prosinci 2001 ãinila 103 171 tis. Kã a celková hodnota termínovan˘ch vkladÛ získan˘ch ze zdrojÛ fondÛ byla 15 414 tis. Kã. Celkové prostfiedky

fondÛ tedy dosahují v˘‰e 118 585 tis. Kã a jsou vykazovány jako souãást závazkÛ. 

Spoleãnost má ve svém drÏení depozitní smûnku Komerãní banky, a.s., ve v˘‰i 70 500 tis. Kã. 

6. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

K 31. 12. 2001 ãinila zÛstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku spoleãnosti 392 480 tis. Kã. Její nejv˘znamnûj‰í sloÏku pfiedstavuje 34%

vlastnick˘ podíl spoleãnosti k budovû Burzovního paláce a pfiíslu‰ejícímu pozemku v zÛstatkové hodnotû 375 873 tis. Kã. Dal‰í v˘znamnou poloÏkou

dlouhodobého hmotného majetku jsou zejména servery, poãítaãe a kanceláfiská technika.

K 31. 12. 2001 nebyl majetek spoleãnosti zatíÏen zástavním právem. 

Pofiizovací cena (v tis. Kã) Budovy Pozemky Stroje Dopravní Inventáfi Ostatní Celkem

a zafiízení prostfiedky

Stav k 1. 1. 2001 360 286 71 856 190 484 3 284 12 887 18 330 657 127

PfiírÛstky 2 004 0 3 071 964 0 1 545 7 584

Úbytky -3 466 0 -9 555 -300 -3 988 -2 060 -19 369

Stav k 31. 12. 2001 358 824 71 856 184 000 3 948 8 899 17 815 645 342

Oprávky (v tis. Kã) Budovy Pozemky Stroje Dopravní Inventáfi Ostatní Celkem

a zafiízení prostfiedky

Stav k 1. 1. 2001 46 917 167 531 1 899 9292 18 330 243 969

PfiírÛstky 11 356 0 13 335 482 1 950 1 139 28 262

Úbytky -3 466 0 -9 554 -300 -3 989 -2 060 -19 369

Stav k 31. 12. 2001 54 807 0 171 312 2 081 7 253 17 409 252 862

ZÛstatková hodnota (v tis. Kã) Budovy Pozemky Stroje Dopravní Inventáfi Ostatní Celkem

a zafiízení prostfiedky

Stav k 1. 1. 2001 313 369 71 856 22 953 1 385 3 595 413 158

Stav k 31. 12. 2001 304 017 71 856 12 688 1 867 1 646 406 392 480

7. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

ZÛstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku spoleãnosti k 31. 12. 2001 ãinila 17 240 tis. Kã. Nejv˘znamnûj‰í poloÏkou nehmotného

majetku spoleãnosti je software. Patfií sem zejména upgrady operaãního systému, v˘vojové aplikace a softwarové programy nezbytné k zabezpeãení

obchodování.

Pofiizovací cena (v tis. Kã) Software Pofiízení DNM Ostatní Celkem

Stav k 1. 1. 2001 75 692 0 3 086 78 778

PfiírÛstky 637 0 751 1 388

Úbytky -159 0 -45 -204

Stav k 31. 12. 2001 76 170 0 3 792 79 962

Oprávky (v tis. Kã) Software Pofiízení DNM Ostatní Celkem

Stav k 1. 1. 2001 46 335 0 3 077 49 412

PfiírÛstky 12 754 0 760 13 514

Úbytky -159 0 -45 -204

Stav k 31. 12. 2001 58 930 0 3 792 62 722

ZÛstatková hodnota (v tis. Kã) Software Pofiízení DNM Ostatní Celkem

Stav k 1. 1. 2001 29 357 0 0 29 357

Stav k 31. 12. 2001 17 240 0 0 17 240

8. Dlouhodobé pohledávky

Z celkové ãástky 4 536 tis. Kã pfiedstavuje nev˘znamnûj‰í poloÏku pohledávka za Magistrátem hl. mûsta Prahy ve v˘‰i 4 406 tis. Kã. Hodnota

pohledávky bude v roce 2003 vyrovnána hodnotou sluÏeb poskytnut˘ch Magistrátem hl. mûsta Prahy.
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9. Závazky

Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2000

(v tis. Kã) Celkem Po lhÛtû splatnosti Celkem Po lhÛtû splatnosti

Závazky z obchodního styku 12 345 136 14 158 1 201

Závazky ke spoleãníkÛm a sdruÏení 118 794 0 182 869

Závazky k zamûstnancÛm 3 119 0 3 610

Závazky ze sociálního zabezpeãení 1 983 0 2 591

Jiné závazky 23 993 0 5 137

Krátkodobé závazky celkem 160 234 136 208 365 1 201

Závazky ke spoleãníkÛm a sdruÏení v celkové hodnotû 118 794 tis. Kã se skládají z nerozdûlen˘ch závazkÛ vÛãi ãlenÛm Garanãního fondu burzy

a nerozdûlen˘ch závazkÛ vÛãi tvÛrcÛm trhu.

Jiné závazky obsahují zejména sloÏené záruky spojené se sluÏbou pÛjãování cenn˘ch papírÛ, která dle pravidel pro pÛjãování stanoví povinnost

vypÛjãovateli sloÏit penûÏní prostfiedky na zvlá‰tní úãet spoleãnosti UNIVYC, a.s., jako záruku za vypÛjãené cenné papíry.

10. Úvûry

V roce 1995 poskytla âeská spofiitelna, a.s., spoleãnosti dlouhodob˘ úvûr ve v˘‰i 264 000 tis. Kã. Úvûr byl zaji‰tûn vlastní smûnkou spoleãnosti.

ZÛstatek úvûru byl na základû dodatku k úvûrové smlouvû v prÛbûhu roku 2001 splacen mimofiádnou splátkou.

11. OdloÏená daÀ

OdloÏená daÀ z pfiíjmÛ je poãítána ze v‰ech doãasn˘ch rozdílÛ vznikl˘ch mezi úãetním a daÀov˘m pojetím jednotliv˘ch transakcí s pouÏitím daÀové

sazby ve v˘‰i 31 % pro rok 2001 (pro rok 2000: 31 %). 

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek je tvofien následujícími poloÏkami vznikl˘mi z titulÛ doãasn˘ch rozdílÛ:

(v tis. Kã) 31. 12. 2001 31. 12. 2000

Stálá aktiva -13 561 -13 486

Kurzové rozdíly -25

Ostatní -421

Pohledávky 1 782 1 830

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek -12 225 -11 656

12. Základní kapitál a kapitálové fondy

Kapitálové fondy pfiedstavují ãástky za spoleãnost a její dcefiinou spoleãnost, které nemohou b˘t rozdûleny vlastníkÛm. Tyto ãástky jsou urãovány

v souladu se zákonn˘mi poÏadavky.

Základní kapitál spoleãnosti zapsan˘ v obchodním rejstfiíku je rozdûlen na 384 948 akcií na jméno ve jmenovité hodnotû 1 000 Kã a 10 000 akcií na

jméno ve jmenovité hodnotû 1 000 Kã.

V prÛbûhu roku 2001 odkoupila spoleãnost 1 000 kusÛ vlastních akcií v nominální hodnotû 1 000 Kã na akcii. Tato poloÏka byla vykázána ve v˘kazu

zmûn vlastního kapitálu. 

13. V˘nosy

Struktura v˘nosÛ je uvedena v následující tabulce: 

2001 2000

(v tis. Kã) Objem Struktura v % Objem Struktura v %

Burzovní poplatky 140 230 61,7 196 572 72,7

Z toho: roãní poplatky z obchodování 28 050  34 980

poplatky za kotaci 17 378 23 792

poplatky z obchodování 94 802 137 800

v tom: na centrálním trhu 7 340 12 803

za pfiímé obchody 36 566 41 047

za SPAD 50 896 83 950

âlenské poplatky UNIVYC, a.s. 0 0 2 000 0,7

Poplatky za pozastavené obchody 0 0 10 213 3,8

TrÏby z vypofiádání mimoburzovních obchodÛ 42 688 18,8 31 041 11,5

TrÏby za zprostfiedkování v˘plat v˘nosÛ z cenn˘ch papírÛ 3 154 1,4 3 086 1,1

TrÏby za úschovu cenn˘ch papírÛ 4 294 1,9 4 656 1,7

TrÏby za ostatní sluÏby 36 810 16,2 22 951 8,5

TrÏby a v˘nosy celkem 227 176 100 270 519 100
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14. Náklady na sluÏby

Struktura sluÏeb je uvedena v následující tabulce:

(v tis. Kã) 2001 2000

Spotfieba materiálu -2 312 -2 140

Opravy a udrÏování -8 033 -8 109

Nájemné -13 607 -23 964

Poradenské sluÏby -3 658 -4 910

·kolení, semináfie a kurzy -2 664 -3 188

Vypofiádání mimoburzovních obchodÛ -15 350 -3 300

SluÏby spojené s provozem budovy -7 623 -7 405

Ostatní sluÏby -8 395 -13 090

Celkem -61 642 -66 106

15. Osobní náklady

(v tis. Kã) 2001 2000

Mzdové náklady -52 011 -49 510

Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva -4 984 -4 292

Náklady na sociální zabezpeãení -18 130 -17 987

Sociální náklady -3 986 -2 662

Celkem -79 111 -74 451

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ 92 95

16. Odpisy

(v tis. Kã) 2001 2000

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -24 091 -45 715

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku -13 505 -12 687

ZÛstatková cena vyfiazeného dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku -99 0

Celkem -37 695 -58 402

17. Ostatní provozní v˘nosy a náklady

Ostatní provozní v˘nosy (+)/náklady (-):

(v tis. Kã) 2001 2000

Ostatní provozní v˘nosy 9 206 17 156

Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních v˘nosÛ 1 084 -10 624

TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 850 698

Danû a poplatky -533 -278

Tvorba rezerv a ãasového rozli‰ení provozních nákladÛ -334 -2 173

Ostatní provozní náklady -11 433 -8 949

ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu -4 072 -401

Celkem -5 232 -4 571

18. Ostatní finanãní v˘nosy a náklady

Struktura ostatních finanãních v˘nosÛ a nákladÛ:

(v tis. Kã) 2001 2000

Kurzové zisky 301 484

Ostatní finanãní v˘nosy 1 1

Kurzové ztráty -404 -409

Ostatní finanãní náklady -2 643 -2 636

Celkem -2 745 -2 560

19. Úroky v˘nosové a nákladové

Úrokové v˘nosy a náklady v celkové v˘‰i 2 271 tis. Kã (-3 141 tis. Kã v roce 2000) se skládají z úrokov˘ch v˘nosÛ ve v˘‰i 5 316 tis. Kã (4 993 tis. Kã

v roce 2000) a z úrokov˘ch nákladÛ ve v˘‰i -3 099 tis. Kã (-8 134 tis. Kã v roce 2000). 

Pokles úrokov˘ch nákladÛ je zapfiíãinûn mimofiádn˘m splacením úvûru (10. bod pfiílohy).
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20. DaÀ z pfiíjmu

Náklady na daÀ z pfiíjmÛ:

(v tis. Kã) 2001 2000

Splatná -14 132 -22 425

OdloÏená -569 -1 072

Celkem -14 701 -23 497

20.1. V˘poãet danû z pfiíjmÛ

(v tis. Kã) 2001 2000

Zisk/ztráta pfied zdanûním 43 275 70 783

Teoretická v˘‰e danû vypoãítané podle daÀové sazby 31 %, resp. 15 % (2000: 31 %) 13 415 21 943

Nezdanitelné v˘nosy -7 069 - 7 784

Náklady daÀovû neuznatelné 9 446 9 449

Ostatní -171 - 109

Upraven˘ základ danû 45 481 72 339

Náklad z titulu splatné danû z pfiíjmÛ bûÏného období 14 099 22 425

DaÀ z pfiíjmÛ z pfiedchozích zdaÀovacích období 33 0

Náklad z titulu splatné danû z pfiíjmÛ 14 132 22 425

Pohyby odloÏené danû 569 1 072

Celkem daÀ z pfiíjmÛ 14 701 23 497

21. Porovnání nerozdûleného zisku vykazovaného podle ãesk˘ch a mezinárodních úãetních standardÛ (IAS)

(v tis. Kã) 2001

Nerozdûlen˘ zisk a kapitálové fondy vykazované podle ãesk˘ch úãetních standardÛ 115 714

Plus/mínus

Kurzové rozdíly 80

Rozpu‰tûní rezervy na opravy a udrÏování 4 404

Rozpu‰tûní ostatních rezerv 7 940

Dopad odloÏené danû 1 335

Nerozdûlen˘ zisk a kapitálové fondy vykazované podle IAS 129 473

(v tis. Kã) 2001

Zisk bûÏného období podle ãesk˘ch úãetních standardÛ 26 146

Plus/mínus

Kurzové rozdíly 80

Rozpu‰tûní tvorby rezerv 2 834

OdloÏená daÀ -495

Ostatní úpravy 9

Zisk bûÏného roku vykazovan˘ podle IAS 28 574

22. Informace o pfiedpokládané reálné hodnotû aktiv a pasiv

Reálná hodnota finanãních instrumentÛ je ãástka, za kterou by mohlo b˘t v transakcích mezi znal˘mi a ochotn˘mi stranami za obvykl˘ch podmínek

smûnûno aktivum nebo vyrovnán závazek. V pfiípadech, kdy je to moÏné, se reálná hodnota stanovuje na základû aktuálních trÏních cen. V mnoha

pfiípadech u rÛzn˘ch finanãních instrumentÛ spoleãnosti v‰ak trÏní ceny nejsou k dispozici. Pak jsou reálné hodnoty stanoveny na základû odhadÛ,

diskontovan˘ch penûÏních tokÛ nebo s pouÏitím jin˘ch obecnû uznávan˘ch oceÀovacích metod. V˘sledky tûchto metod jsou v˘znamnû ovlivnûny

pouÏit˘mi pfiedpoklady, zejména diskontními sazbami a odhady budoucích penûÏních tokÛ. V návaznosti na to by tyto odhady reáln˘ch hodnot nemohly

b˘t pouÏity pfii okamÏitém vypofiádání finanãního instrumentu.

Spoleãnost pfii zvefiejnûn˘ch odhadech reáln˘ch hodnot finanãních instrumentÛ pouÏila následující metody a odhady.

a) Hotovost a krátkodobé pohledávky vÛãi finanãním institucím

Vykázané hodnoty hotovosti a krátkodob˘ch instrumentÛ v zásadû odpovídají jejich reálné hodnotû.

b) Cenné papíry do splatnosti

Vykázané reálné hodnoty krátkodob˘ch cenn˘ch papírÛ drÏen˘ch v portfoliu do splatnosti v zásadû odpovídají jejich reálné hodnotû.
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23. Devizová pozice 

V tabulce je uvedena mûnová pozice spoleãnosti v nejdÛleÏitûj‰ích mûnách. 

âeské koruny Evropská Americké Ostatní Celkem

(v tis. Kã) mûn. unie dolary mûny

Aktiva

PenûÏní prostfiedky 72 129 0 2 399 0 74 528

Pohledávky 30 729 0 0 67 30 796

Poskytnuté zálohy a ostatní obûÏná aktiva 3 112 0 0 0 3 112

Cenné papíry drÏené do splatnosti 173 671 0 0 0 173 671

Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek (ãist˘) 409 720 0 0 0 409 720

Dlouhodobé pohledávky 4 536 0 0 0 4 536

Aktiva celkem 693 897 0 2 399 67 696 363

Pasiva

Závazky 157 757 2 296 181 0 160 234

V˘daje pfií‰tích období 14 254 0 0 0 14 254

Danû a ostatní pasiva 16 761 0 0 0 16 761

Vlastní kapitál 505 114 505 114

Pasiva celkem 693 886 2 296 181 0 696 363

âistá devizová pozice k 31. 12. 2001 11 -2 296 2 218 67 0

24. Riziko úrokové sazby

Riziko úrokové sazby pfiedstavuje riziko zmûny hodnoty finanãního nástroje v dÛsledku zmûny trÏních úrokov˘ch sazeb. âasové období, po které je

úroková sazba finanãního nástroje pevnû stanovena, indikuje do jaké míry je tento nástroj vystaven riziku úrokové sazby. NíÏe uvedená tabulka

poskytuje informace o tom, do jaké míry je spoleãnost vystavena riziku úrokové sazby a je zaloÏena buì na smluvní dobû splatnosti finanãních

nástrojÛ, nebo v pfiípadû, Ïe se úroková míra tûchto nástrojÛ mûní pfied dobou splatnosti, na datu nového stanovení úrokové míry. Aktiva a pasiva,

která nemají smluvní splatnost nebo jsou neúroãená, jsou zahrnuta ve skupinû „Nespecifikováno“.

Do 3 mûsícÛ Od 3 mûsícÛ Od 1 roku Nad 5 let Nespeci- Celkem

(v tis. Kã) do 1 roku do 5 let fikováno

Aktiva

PenûÏní prostfiedky 73 173 1 355 0 0 0 74 528

Pohledávky (netto) 0 0 0 0 30 796 30 796

Poskytnuté zálohy a ostatní obûÏná aktiva 0 0 0 0 3 112 3 112

Cenné papíry drÏené do splatnosti 150 063 23 608 0 0 0 173 671

Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek (netto) 0 0 0 0 409 720 409 720

Dlouhodobé pohledávky 4 536 4 536

Aktiva celkem 223 236 24 963 0 0 448 164 696 363

Závazky

Závazky 0 0 0 0 160 234 160 234

V˘daje pfií‰tích období 0 0 0 0 14 254 14 254

Danû a ostatní pasiva 0 0 0 0 16 761 16 761

Závazky celkem 0 0 0 0 191 249 191 249

âisté úrokové riziko k 31. 12. 2001 223 236 24 963 0 0 256 915 505 114
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25. Riziko likvidity

Riziko likvidity pfiedstavuje riziko, Ïe spoleãnost nebude mít dostatek pohotov˘ch zdrojÛ ke splnûní závazkÛ vypl˘vajících z finanãních kontraktÛ. NíÏe

uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdûlen˘ dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost pfiedstavuje

dobu od data úãetní závûrky do data smluvní splatnosti). Aktiva a pasiva bez smluvnû upraveného data splatnosti jsou uvádûna ve sloupci

„Nespecifikováno“.

Na poÏádání Do 3 mûsícÛ Od 3 mûsícÛ Od 1 roku Nad 5 let Nespeci- Celkem

(v tis. Kã) do 1 roku do 5 let fikováno

Aktiva

PenûÏní prostfiedky 73 173 1 355 74 528

Pohledávky (netto) 26 115 4 681 30 796

Poskytnuté zálohy a ostatní 

obûÏná aktiva 3 112 3 112

Cenné papíry drÏené 

do splatnosti 150 063 23 608 173 671

Dlouhodob˘ hmotn˘ 

a nehmotn˘ majetek (netto) 409 720 409 720

Dlouhodobé pohledávky 130 4 406 4 536

Aktiva celkem 226 348 51 078 4 811 4 406 0 409 720 696 363

Pasiva

Závazky 160 234 160 234

V˘daje pfií‰tích období 14 254 14 254

Danû a ostatní pasiva 16 761 16 761

Vlastní kapitál 505 114 505 114

Pasiva celkem 174 488 0 0 0 0 521 875 696 363

âisté riziko likvidity 

rozvahy k 31. 12. 2001 51 860 51 078 4 811 4 406 0 -112 155 0

26. Události po datu úãetní závûrky

Po datu úãetní závûrky nenastaly Ïádné dÛleÏité události, které by mûly finanãní dopad na spoleãnost.
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Závěrečné
informace

ZPRÁVA DOZORâÍ RADY

V prÛbûhu roku 2001 aÏ do dne konání valné hromady dne 12. ãervna 2002 jednala dozorãí rada na 10 zasedáních v personálním sloÏení schváleném 

na 9. fiádné valné hromadû. Pfii v˘konu své kontrolní funkce se fiídila pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy a Stanovami Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Na sv˘ch zasedáních dozorãí rada prÛbûÏnû projednávala pfiipravovaná i pfiijatá rozhodnutí burzovní komory. Znaãnou pozornost vûnovala problematice

strategie burzy a s tím úzce souvisejícím personálním otázkám. Pfii v˘konu své ãinnosti dozorãí rada dÛslednû sledovala zájmy akcionáfiÛ. 

Dozorãí rada na svém zasedání dne 29. dubna 2002 projednala Zprávu o podnikatelské ãinnosti burzy a stavu jejího majetku za rok 2001. K pfiedloÏené

zprávû nemá dozorãí rada pfiipomínky, a proto valné hromadû doporuãuje její schválení.

Dozorãí rada v souladu s ãlánkem 33 Stanov Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., pfiezkoumala auditorsky ovûfienou úãetní závûrku za rok 2001 a seznámila

se se zprávou auditora. Dozorãí rada souhlasí s úãetní závûrkou Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., a s pfiedloÏen˘m návrhem na rozdûlení zisku

a doporuãuje valné hromadû akcionáfiÛ schválit roãní úãetní závûrku a návrh burzovní komory na rozdûlení zisku za rok 2001 v souladu s v˘‰e uveden˘m.

V Praze dne 15. 5. 2002

Ing. VùSLAV MICHALIK, CSc.

pfiedseda dozorãí rady
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Akcionáfi Akcie (ks) Podíl na

základním

kapitálu

AB Banka, a.s. v likvidaci 1) 4 500 1,17 %

ATLANTA SAFE, a.s. 3 000 0,78 %

ATLANTIK finanãní trhy, a.s. 2 996 0,78 %

BBG Finance a.s. 100 0,03 %

BH Securities a.s. 3 749 0,97 %

BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 28 607 7,43 %

Brnûnská obchodní, a.s. 1) 2)

C.S. Brokers burzovní, a.s. 1) 120 0,03 %

CA IB Securities, a.s. 4 612 1,20 %

CAUTUS FINANCE, a.s. 100 0,03 %

CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. 1 000 0,26 %

COOP BANKA, a.s. v likvidaci 1) 2 000 0,52 %

Credit Suisse First Boston (Praha) a.s. 2 997 0,78 %

CYRRUS, s.r.o. 1 000 0,26 %

âP INVEST investiãní spoleãnost, a.s. 1) 2 000 0,52 %

âeská poji‰Èovna a.s. 1) 20 000 5,20 %

âeská spofiitelna, a.s. 33 408 8,68 %

âeskoslovenská obchodní banka, a. s. 63 901 16,60 %

DISISOFT, a.s. v likvidaci 1) 100 0,03 %

DPFR a.s. (do 28. 2. 2001 PraÏská 

brokerská a.s.) 1) 50 0,01 %

EASTBROKERS, akciová spoleãnost v likvidaci 1) 1 166 0,30 %

eBanka, a.s. 1) 7 640 1,99 %

FIO, burzovní spoleãnost, a.s. 100 0,03 %

Fond národního majetku âeské republiky 4 500 1,17 %

GE Capital Bank, a.s. 1) 17 388 4,52 %

GES INVEST, a.s. 1) 1 000 0,26 %

Akcionáfi Akcie (ks) Podíl na

základním

kapitálu

Global Brokers, spol. s r.o. 7) 1 500 0,39 %

Harvardská burzovní spoleãnost, a.s. 3) 48 470 12,59 %

HVB Bank Czech Republik a.s. 1) 3 000 0,78 %

ICEBERG, a.s. 1) 40 0,01 %

imAGe 1, a.s. 1) 1 000 0,26 %

ING Bank N.V., organizaãní sloÏka 3 000 0,78 %

Interbanka, akciová spoleãnost 6 400 1,66 %

INVESTKONZULT, a.s. 1) 1 000 0,26 %

Komerãní banka, a.s. 30 429 7,90 %

KOMERIO, brokersk˘ dÛm Koneãn˘, a.s. 1) 50 0,01 %

KOMERO s.r.o. 1) 2)

Merx a.s. 1) 1 000 0,26 %

Moravia Banka, a.s. 1) 500 0,13 %

Moravskoãeská a.s. v likvidaci 1) 2)

NEWTON Stock Investment, a.s. 1) 500 0,13 %

OESTERREICHER & spol., s. r. o. 1) 1 000 0,26 %

Patria Finance, a.s. 3 000 0,78 %

PROCON INTERNATIONAL s.r.o. 1) 1 000 0,26 %

První legionáfiská s.r.o. v likvidaci 1) 2 499 0,65 %

Sati, spol. s r.o. 100 0,03 %

Slovenská sporiteºÀa, a.s. 1) 1 000 0,26 %

SOCIETE GÉNÉRALE, poboãka Praha 4) 100 0,03 %

Union banka, a.s. 15 000 3,90 %

UNIVERSAL BANKA, a.s., v konkursu 1) 2)

V‰eobecná úverová banka, a.s., poboãka Praha 22 154 5,76 %

Wood & Company, s.r.o. 5) 1 000 0,26 %

Îivnostenská banka, a.s. 14 355 3,73 %

P¤EHLED AKCIONÁ¤Ò A âLENÒ BURZY

Akcionáfii Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., k 31. 12. 2001

Ostatní ãlenové Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., k 31. 12. 2001

ABN AMRO Bank N.V., poboãka Praha

Baader Securities, a.s.

CAPITAL PARTNERS a.s.

CONSEQ Finance spol. s r.o. 6)

âESKÁ NÁRODNÍ BANKA

âeskomoravská záruãní a rozvojová banka, a.s.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizaãní sloÏka 

EPIC Securities, a.s.

J&T Securities (Czech Republic) a.s.

PPF burzovní spoleãnost, a.s.

Raiffeisenbank a.s. 

1) není ãlenem Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.
2) spoleãnost nevyjádfiila souhlas se zvefiejnûním svého podílu na základním kapitálu burzy
3) ãlenem Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., do 31. 12. 2001
4) ãlenem Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., do 2. 1. 2002
5) zmûna právní formy a názvu spoleãnosti na WOOD & Company Financial Services, a.s., k 1. 2. 2002 
6) zmûna právní formy a názvu spoleãnosti na Conseq Finance, a.s., k 6. 3. 2002
7) zmûna právní formy a názvu spoleãnosti na Global Brokers, a.s., k 14. 2. 2002
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STRUKTURA SPOLEâNOSTI 
(úãinná od 1. 11. 2001)

Generální tajemník burzy

Ing. Pavel Hollmann, MBA

Odbor obchodování a cenných 
papírů
Ing. Jiří Opletal
1. zástupce GT a ředitel odboru

Odbor služeb
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Usnesení 10. fiádné valné hromady akcionáfiÛ

Na 10. fiádné valné hromadû Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., která se konala 12. ãervna 2002, akcionáfii projednali a schválili:

• Zprávu o podnikatelské ãinnosti burzy a o stavu jejího majetku za rok 2001, zároveÀ vzali na vûdomí Zprávu dozorãí rady vãetnû auditorské zprávy

• Úãetní závûrku za rok 2001 a návrh na rozdûlení zisku 

Hospodáfisk˘m v˘sledkem spoleãnosti v roce 2001 je zisk pfied zdanûním ve v˘‰i 33 548 tis. Kã. Z vytvofieného zisku bude proveden odvod danû z pfiíjmu

ve v˘‰i 12 182 tis. Kã, domûrka danû z pfiíjmu za roky 1999 a 2000 ve v˘‰i 33 tis. Kã a zv˘‰ení rezervy odloÏené danû z pfiíjmu o 92 tis. Kã. Po

proveden˘ch odpoãtech je hospodáfisk˘m v˘sledkem zisk ve v˘‰i 21 241 tis. Kã, kter˘ bude rozdûlen následovnû:

- zákonn˘ povinn˘ pfiídûl do rezervního fondu (podle § 217 obch. zák. a Stanov burzy) ve v˘‰i 1 063 tis. Kã

- nerozdûlen˘ hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku ve v˘‰i 20 178 tis. Kã

• Zásady ãinnosti burzy na rok 2002

• Zmûny ve Stanovách Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., s úãinností od 1. 7. 2002

• Návrh na sníÏení základního kapitálu 

V souladu s § 4, odst. 2  zák. ã. 214/1992 Sb., o burze cenn˘ch papírÛ, se základní kapitál burzy sniÏuje o 1,9 mil. Kã na 383,048 mil. Kã. SníÏení

základního kapitálu vychází ze skuteãnosti, Ïe burza  musí vzít z obûhu vlastní akcie, které má v drÏení déle neÏ tfii roky, a zároveÀ sníÏit základní kapitál

o jejich jmenovitou hodnotu.

• Zmûny v Poplatkovém fiádu s úãinností od 1. 8. 2002

• Zmûny ve sloÏení burzovní komory 

Valná hromada zvolila tfii nové ãleny burzovní komory: 

- Michaela Jasanského z Patria Finance, a.s., kter˘ byl  kooptován za ãlena burzovní komory 8. 3. 2002,

- Petera Paleãku z Komerãní banky, a.s., kooptovaného 29. 5. 2002 a

- Viliama OstroÏlíka, zástupce V‰eobecné úverové banky, a.s.

Valná hromada vzala na vûdomí rezignaci ãlena burzovní komory Jana Vintera k 12. 6. 2002.
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âESTNÉ PROHLÁ·ENÍ

Prohla‰ujeme, Ïe údaje uvedené ve v˘roãní zprávû za rok 2001 odpovídají skuteãnosti a Ïe Ïádné podstatné okolnosti, které nám byly známy a které by

mohly ovlivnit pfiesné a správné posouzení spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., nebyly vynechány.

Ing. VLADIMÍR EZR, CSc.

zástupce generálního tajemníka a fieditel odboru sluÏeb,

odpovûdn˘ za zpracování V˘roãní zprávy Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., 

za rok 2001 od str. 1 do str. 31 a od str. 59 do str. 65

Ing. PETR HORÁâEK

fieditel odboru ekonomiky a správy,

odpovûdn˘ za zpracování V˘roãní zprávy Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., 

za rok 2001 od str. 32 do str. 58
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POUÎITÉ ZKRATKY POJMY

AOS Automatizovan˘ obchodní systém. Soubor zafiízení umoÏÀujících uzavírání, registraci a vypofiádání burzovních obchodÛ.

aukce ZpÛsob obchodování v rámci automatick˘ch obchodÛ na promptním trhu burzy, kter˘ je zaloÏen na shromaÏìování objednávek na

nákup a prodej cenn˘ch papírÛ. V urãitém okamÏiku je stanovena cena a dochází k párování vloÏen˘ch objednávek.

automatické obchody Typ burzovních obchodÛ v rámci promptního trhu, které jsou zaloÏeny na automatickém elektronickém zpracování objednávek podle

pfiíslu‰n˘ch algoritmÛ definovan˘ch v AOS. 

centrální trh Kurzotvorn˘ trh, zahrnuje v˘sledky obchodování z automatick˘ch obchodÛ a SPAD. Terminologie pouÏívaná do 31. 12. 2001. 

deriváty Finanãní instrumenty, které jsou odvozeny (derivovány) od podkladov˘ch aktiv (cenn˘ch papírÛ, úrokov˘ch sazeb aj.). Jsou vhodné

zejména k minimalizování a fiízení rizik.

emitent Spoleãnost, která vydala (emitovala) cenné papíry.

kontinuál ZpÛsob obchodování v rámci automatick˘ch obchodÛ, kdy k uzavírání obchodÛ dochází na základû prÛbûÏného vkládaní objednávek

k nákupu a prodeji cenn˘ch papírÛ. Pfii párování objednávek se uplatÀuje princip cenové a následnû ãasové priority.

KCP Komise pro cenné papíry, orgán státního dozoru nad ãesk˘m kapitálov˘m trhem, kter˘ dohlíÏí na dodrÏování pravidel na kapitálovém

trhu.

promptní trh Trh s cenn˘mi papíry, na kterém dochází k dodání cenn˘ch papírÛ proti zaplacení, protiváhou je derivátov˘ trh.

PX-D Index, jehoÏ báze je tvofiena emisemi zafiazen˘mi do SPAD.

PX-GLOB Globální index, jehoÏ báze obsahuje v‰echny registrované emise akcií vãetnû investiãních fondÛ a podílov˘ch listÛ, u nichÏ byl

nejpozdûji v pfiedchozí seanci stanoven kurz.

PX 50 Oficiální index burzy, jehoÏ bázi tvofií maximálnû 50 emisí vybíran˘ch na základû trÏní kapitalizace, likvidity a s pfiihlédnutím k oborové

klasifikaci, emise investiãních fondÛ se do báze nezafiazují.

SCP Stfiedisko cenn˘ch papírÛ, státem zfiízená instituce, která zaji‰Èuje evidenci cenn˘ch papírÛ a vedení majetkov˘ch úãtÛ jednotliv˘ch

majitelÛ cenn˘ch papírÛ.

SPAD Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisÛ, obchodní segment zaloÏen˘ na kotaci cen tvÛrci trhu.

tvÛrce trhu âlen burzy, se kter˘m burza uzavfiela smlouvu o vykonávání ãinnosti tvÛrce trhu a kter˘ je povinen v prÛbûhu otevfiené fáze SPAD

prÛbûÏnû kotovat v‰echny cenné papíry, pro které vykonává ãinnost tvÛrce trhu.

Univyc Univerzální vypofiádací centrum - dcefiiná spoleãnost burzy.
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