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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY BURZOVNÍ KOMORY

Významným mezníkem novodobých dějin českého kapitálového trhu je 6. duben 1993, 
kdy se začalo obchodovat na pražské burze cenných papírů. Pokud hodnotíme uplynulé 
období, největším pozitivem je bezesporu samotná skutečnost, že burza vzniklo a proká
zalo svou funkčnost a životaschopnost. Svým nezastupitelným místem organizátora trhu s 
cennými papíry představuje burza fundamentální strukturu rodícího se českého kapitálo
vého trhu. Proto je v zájmu všech, oby se pružně přizpůsobovala každodenním realitám, 
citlivě na ně reagovala o působila na vytváření příznivých podmínek pro další rozvoj 
kapitálového trhu.

Při zahájení burzovních obchodů v dubnu 1993 se objemy obchodů pohybovaly řádově 
v jednotkách milionů korun. Pak obchody nabíraly no tempu, aby se naplno rozběhly po 
22. červnu, kdy byly na burzu uvedeny ve dvou vlnách emise akcií společností z první 
vlny kuponové privatizace. Málokdo očekával, že již  v říjnu překročí poprvé obrot hod
notu jedné m iliardy korun. Tato hranice byla překonána ještě počátkem listopadu. 
Maximálního obratu bylo dosaženo no poslední obchodní seanci v r. 1993, tj. 16. pro
since, kdy o téměř čtvrt miliardy překročil úroveň dvou miliard korun. Za celé období ob
chodování na burze v r. 1993 překročil celkový obchodní obrat částku 18 miliard korun.

Postupně také vzrůstal počet emisí cenných papírů, se kterými se obchodovalo no jednot
livých obchodních seancích, a co je zvláště potěšitelné, i počet emisí cenných papírů 
zařazených do obchodování na kótovaném trhu. Právě zařazení na kotovoný trh je dů
kazem kvality cenného papíru a je příznivým signálem pro investory.

Dnes po necelém prvním roce existence burzy máme již  řodu zkušeností z  jejího fungo
vání. Můžeme a musíme je využít k dolší stabilizaci českého kapitálového trhu a jeho cel
kovému posílení.

JUDr. Richard SALZMANN
předsedo burzovní komory

3



ORGANIZACE BURZOVNÍHO TRHU

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZOVNÍ ORGÁNY

valná hromada 
burzovní komora 

dozorčí rada

DALŠÍ ORGÁNY BURZY

generální tajemník 
burzovní výbory

SUBJEKTY BURZOVNÍHO TRHU

burzovní rozhodčí soud 
sdružení Garanční fond burzy 

Burzovní registr cenných papírů, s.r.o.
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b u r z o v n í o r g a n y

B U R ZO VN Í KO M O RA

předseda
JUDr. Richard SALZMANN 

Komerční banka, a.s.

místopředseda
Ing. Pavel KAVÁNEK 

ČSOB, a.s.

Ing. Miroslav ADÁMEK 
Zdenek BAKALA 

Ing. Aleš BARABAS 
Ing. Pavel JANDA 

Ing. Jaroslav KLAPAL 
Ing. Arnošt KLESLA 

Ing. Miroslav KUČERA 
Ing. František PALIČ 

Doc. Ing. Vladislav PAVLÁT, CSc. 
Ing. Libor PROCHÁZKA 

Ing. Jaroslav SNÁŠEL 
Ing. Alfréd ŠEBEK 

Ing. Karol TÓLGYESI 
Ing. Michal VĚTROVSKÝ

Ekoagrobanka, a.s.
Credit Suisse-First Boston, a.s. 
Živnostenská banka, a.s. 
Agrobanka, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Banka Bohemia, a.s.
Česká národní banka 
VÚB, a.s.
Dominick & Dominick Praha, a.s. 
Investiční banka, a.s.
Zemská banka, a.s.
Poštovní banka, a.s.
Interbanka, a.s.
Creditanstalt Securities, a.s.

5



BURZOVNÍ ORGÁNY

DOZORČÍ RADA

předseda
Ing. Martin KRYL 

Živnostenská banka, a.s.

Ing. Ctibor LUSK 
Ing. Ladislav PATLICH 

Ing. František VEJMOLA 
Ing. Jaroslav ZAK

Investiční banka, a.s.
Československá obchodní banka, a.s. 
Komerční banka, a.s.
Agrobanka, a.s.
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GENERÁLNÍ TAJEMNÍK

Ing. Jiří FRANC

B U R ZO VN Í VÝBORY

výbor pro burzovní obchody
předseda 

Doc. Ing. Vladislav PAVLÁT, CSc.

výbor pro kotaci cenných papírů
předseda 

Ing. Aleš BARABAS

výbor pro členské otázky
předseda 

Ing. Jaroslav KLAPAL
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ZAHÁJENÍ ČINNOSTI BURZY

Rok 1993 lze označit za „rok jedna" roz
voje českého kapitálového trhu. Během 
krátké doby se začalo obchodovat s akcie
mi privatizovaných podniků z první vlny 
kuponové privatizace a svou činnost zahá
jila pražská burza cenných papírů jako 
hlavní organizátor kapitálového trhu.

Začátkem první světové války byla Pražská 
burza společně s ostatními burzami v mo

narchii uzavřena a její činnost zakázá
na. Znovu otevřena byla po skončení I. 
světové války dne 3. února 1921. V 
této době v souladu s ekonomickou 

strategií tehdejšího ministra financí Dr. 
šina doznala burza velký a rychlý 

rozvoj. Počátkem II. světové války byla 
burza v Praze znovu uzavřena a vli
vem politického vývoje nebyla otev
řena ani po válce, i když formálně 
nebyla nikdy zrušena.

První zmínky o burze cenných papírů 
v Praze můžeme datovat k roku 
1855. V tomto roce vznikla tzv 
Prozatímní burza jako předchůdce 
řádné Pražské burzy pro zboží a 
cenné papíry, založené v roce 
1871.



ZAHÁJENÍ ČINNOSTI BURZY

O znovuotevření burzy v Praze se začalo 
diskutovat ve finančních kruzích již počát
kem roku 1 990. Byl vytvořen Přípravný vý
bor pro založení pražské burzy, jehož čle
ny bylo osm tehdy nejvýznamnějších pe
něžních ústavů v Československu.

Přípravný výbor se v roce 1991 přejmeno
val na "Burza cenných papírů Praha (BCPP), 
zájmové sdružení." Akciová společnost 
byla založena společenskou smlouvou ze 
dne 24.7.1992 za účasti dvanácti česko
slovenských bank a pěti brokerských spo
lečností.

K datu založení měla BCPP celkem 17 
akcionářů, z toho 1 2 bank. Mezi zakláda
jícími členy byly z velkých finančních ústa
vů Komerční banka, Česká spořitelna, 
ČSOB, Investiční banka a další. Již na po
čátku bylo mezi členy burzy 5 soukromých 
brokerských firem. Koncem roku 1992 
schválila burzovní komora 23 nových čle
nů, v průběhu roku 1993 bylo přijato ještě 
dalších 21 členů. Ke konci roku 1993 
měla BCPP 38 akcionářů a 62 členů, z 
toho 33 bank a 29 členů nebankovního 
typu.

BCPP založila dne 2. dubna 1993 Bur
zovní registr cenných papírů, s.r.o. (BRCP) 
jako svou stoprocentní dceřinou společ

nost. Úkolem BRCP je vypořádání burzov
ních obchodů, vedení evidence cenných 
papírů obchodovaných na burze a další 
činnosti, které s tím souvisejí.

Vypořádání burzovních obchodů se řídí 
zásadou dodání cenných papírů proti je
jich zaplacení třetí pracovní den následují
cí po burzovním dni.

Vlastní obchodování zahájila pražská bur
za dne 6. dubna 1993. Burzovní obchody 
byly zahájeny se sedmi emisemi cenných 
papírů (1 státní dluhopis, 3 obligace, 
2 podílové listy a také 1 emise akcií), při
čemž až do zahájení obchodování s ak
ciemi z kuponové privatizace dne 22.června 
vzrostl počet emisí cenných papírů obcho
dovaných na burze pouze o dvě.

Zlom v obchodování BCPP nastal v červnu 
1993, kdy 22. června bylo na trh uvedeno 
622 emisí z první vlny kuponové privati
zace a k nim pak 13. července přibylo 
dalších 333 emisí. Tím vznikly předpokla
dy pro zahájení činnosti a další rozšiřová
ní českého trhu s cennými papíry.

Foto:
Mezinárodní inaugurace, 15.října 1993
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA BURZY

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA

generální tajem ník

Ing. Jiří Franc

divize obchodní divize informatiky div. ekonomická a správní

Ing. Petr Svoboda Ing. Miroslav Prokeš, CSc. Ing. Zdeněk Kořínek
ředitel ředitel ředitel

oddělení obchodní oddělení hardw are oddělení ekonomické

oddělení kotační oddělení software hospodářská správa

oddělení Public Relations oddělení právní

Ing. Zdeněk Skoba JUDr. Ing. Václav Školout
vedoucí odd. vedoucí odd.

B U R ZO V N Í REGISTR CENNÝCH PAPÍRŮ
dceřiná společnost Burzy cenných papírů

ředitel 
Ing. Jiří Bér
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PŘEHLED ČLENŮ BURZY

Burza cenných papírů Praha měla k 31. prosinci 1993 62 členů, 
z toho 38 akcionářů a 24 ostatních členů.

AKCIONÁŘI

AB BANKA, a.s. 
AGROBANKA, a.s. 

BANKA BOHEMIA, a.s. 
BANKA HANÁ, a.s. 

BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY, a.s.
CITIBANK, a.s. 

COOP BANKA, a.s. 
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, a.s. 

CREDITANSTALT SECURITIES, a.s. 
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.
ČSOB, a.s.

DOMINICK & DOMINICK PRAHA, a.s.

EASTBROKERS, a.s. 
EFEKTA, a.s. 

EKOAGROBANKA, a.s. 
EVROBANKA, a.s. 

FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČR 
HARVARDSKÁ BURZOVNÍ SPOLEČNOST, a.s.

1C BANKA, a.s. 
imAGe 1, a.s. 

INTERBANKA, a.s. 
INVESTIČNÍ BANKA, a.s. 

INVESTIČNÍ A  ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. 
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST BOHEMIA, a.s. 

KAPITÁLOVÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST 
ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a.s. 
KOMERČNÍ BANKA, a.s. 

KOMERO, s.r.o.

KREDITNÍ BANKA, a.s.
MERX, s.r.o. 

OESTERREICHER a spol., s.r.o. 
POŠTOVNÍ BANKA, a.s.

Pivovarská 113, 293 80 Ml. Boleslav 
Legerova 39, 120 00 Praha 2 
Senovážné nám. 7, 110 00 Praha 1 
Újezd 12, 796 01 Prostějov 
Hlinky 104,660 91 Brno 
Evropská 178, 166 40 Praha 6 
Benešova 14-16, 601 78 Brno 
Staroměstské nám.l 5, 110 00 Praha 1 
Voršilská 5, 110 00 Praha 1 
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1 
Na Perštýně 1, 113 98 Praha 1 
Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1 
U Okrouhlíku 3, 150 00 Praha 5 
Jindřišská 17, 111 92 Praha 1 
ul. 28. října 13, 111 21 Praha 1 
Americká 28, 460 10 Liberec 
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 
Strossmayerovo nám. 1, 170 01 Praha 7 
Rašínovo nábř. 42, 1 28 00 Praha 2 
nám. Hrdinů 4, 140 00 Praha 4 
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Jandova 3, 190 00 Praha 9 
Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1 
Václavské nám. 19, 110 00 Praha 1 
Štúrova 5, 818 55 Bratislava 
Osadní 26, 170 00 Praha 7

Týnská 3, 110 00 Praha 1 
Bolzanova 3, 114 07 Praha 1 
Fugnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2 
Zengrova 26, 160 00 Praha 6 
Škrétova 8, 306 08 Plzeň 
Českomoravská 23, 180 56 Praha 9 
V jámě 12, 110 00 Praha 1 
Voctářova 3, 180 44 Praha 8
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PŘEHLED ČLENŮ BURZY

PRAGOBANKA, a.s. 
SLOVENSKÁ ŠTÁTNA ŠPORITELŇA, š.p.ú.

VIA, a.s.
VŠEOBECNÁ ÚVĚROVÁ BANKA, a.s.

ZEMSKÁ BANKA, a.s. 
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, a.s.

Štefánikova 50, 150 00 Praha 5 
nám. SNP 18, 816 07 Bratislava 
Olšanská 1 a, 130 80 Praha 3 
nám. SNP 19, 818 56 Bratislava 
Blanická 1, 772 26 Olomouc 
Na příkopě 20, 110 03 Praha 1

OSTATNÍ c l e n o v e

ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha 
BODY INTERNATIONAL BROKERS, a.s.

BURZOVNÍ SPOLEČNOST 
PRO KAPITÁLOVÝ TRH, a.s. 

CAPITAL MARKET CONSULTING, s.r.o.
CONSUS - družstvo Praha 

C. S. BROKERS, a.s. 
ČESKÁ BANKA, a.s. 

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ 
A  ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. 

EURO PROGRES, a.s. 
GIROCREDIT BANKA PRAHA, a.s.

HYPO-BANK CZ, a.s. 
KATNEK SECURITIES, a.s. 

MORAVIA BANKA, a.s. 
MOTOINVEST, a.s. 

PODNIKATELSKÁ BANKA, a.s. 
PRAŽSKÁ BROKERSKÁ, a.s.

PRO ANO, s.r.o. 
RAXER, s.r.o. 

REALITBANKA, a.s. 
RENTIA, a.s.

SLOVENSKÁ POLNOHOSP. BANKA, ú.s.
UNION BANKA, a.s. 

UNIVERSAL BANKA, a.s. 
W OOD & COMPANY, s.r.o.

Revoluční 1, 110 15 Praha 1 
Senovážné nám. 3, 110 00 Praha 1

Vocelova 3, 1 20 00 Praha 2 
Kodaňská 46, 100 00 Praha 10 
Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1 
Hybernská 32, 11121 Praha 1 
Spálená 51, 110 00 Praha 1

Jeruzalémská 4, 111 21 Praha 1
V jámě 1, 110 00 Praha 1 
Václavské nám. 56, 110 00 Praha 1 
Štěpánská 27, 110 00 Praha
U Demartinky 2561/1 , 150 00 Praha 5 
Palackého 133, 738 02 Frýdek-Místek 
Svobody 25, 350 02 Cheb 
Mezibranská 23, 110 00 Praha 1 
nám. Míru 341 /1 5 , 120 00 Praha 2 
Na Pankráci 11, 140 00 Praha 4
V jámě 1,111 91 Praha 1 
Antala Staška 32, 146 20 Praha 4 
Kotlářská 53, 658 90 Brno 
Vajnorská 21, 832 65 Bratislava 
ul. 30. dubna 35, 702 00 Ostrava
Velká Hradební 484/2,400 01 Ústí nad Labem 
Martinská 4, 110 00 Praha 1
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SYSTÉM OBCHODOVÁNÍ NA BURZE

Pro obchodování na pražské burze byl 
zvolen plně automatizovaný systém uzaví
rání a vypořádání burzovních obchodů. 
Obchodní systém je založen na soustředo- 
vání nabídky a poptávky k určitému časo
vému okamžiku, a poté je automaticky, na 
základě stanovených algoritmů vypočítá
ván kurz jednotlivých cenných papírů (tzv. 
fixing). Kurz cenných papírů je stanovován 
jedenkrát denně. Tento systém obchodová
ní byl zvolen s ohledem na nově se formu
jící český kapitálový trh a po dobu obcho
dování na pražské burze plně vyhověl po
žadavkům trhu. Původně bylo obchodová
no pouze jedenkrát týdně, od 2. listopadu 
1993 bylo zahájeno obchodování dvakrát 
týdně. V závěru roku 1993 byla realizová
na opatření, zaměřená na postupné zvy
šování frekvence obchodování v roce 
1 994 až na pětkrát týdně. V současné 
době jsou na pražské burze uzavírány 
pouze promptní obchody.

S cílem vytvořit rovnováhu mezi nabídkou 
a poptávkou v daný burzovní den jsou 
přednostně pro cenné papíry na kótova
ném trhu vyhlašovány a přijímány doda
tečné objednávky. Dodatečné objednávky 
jsou podle charakteru převahy objednávek

přijím ány bud' pro nákup nebo prodej 
cenných papírů. Dodatečné objednávky 
jsou přijím ány pouze do maximálního 
množství daného rozdílu mezi oběma stra
nami obchodu a jsou přijím ány pouze 
v kurzu, který byl v daný burzovní den vy
hlášen.

Vypořádání burzovních obchodů provádí 
Burzovní registr cenných papírů, s.r.o., 
dceřiná společnost Burzy cenných papírů 
Praha. Burzovní obchody jsou vypořádány 
třetí den po jejich uzavření, a to na zákla
dě dodání cenných papírů proti jejich za
placení. Podle tohoto pravidla jsou převo
dy na majetkových účtech obchodníků 
v burzovním registru prováděny současně 
s předáním neodvolatelných příkazů k pe
něžním převodům v clearingovém centru 
České národní banky s tím, že obchody 
jsou vypořádány na úrovni členů burzy 
s rozlišením obchodů s vlastními cennými 
papíry a klientskými cennými papíry. K 
pokrytí rizik a závazků, plynoucích z bur
zovních obchodů uzavřených prostřednic
tvím automatizovaného obchodního systé
mu, byl vytvořen Garanční fond burzy. 
Účast v něm je pro všechny obchodující 
členy burzy povinná.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCHODOVÁNÍ

OBJEM OBCHODU JEDNOTLIVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ 
V  KČ A KUSECH

OBLIGACE

Objem Počet
[tis. Kč] [ks]

AKCIE PODÍLOVÉ LISTY CELKEM

Objem Počet Objem Počet Objem Počet
[tis. Kč] [ks] [tis. Kč] [ks] [tis. Kč] [ks]

c e n trá ln í 379986294  189.769 193.091,255 32.019 0

o E c h o d y  885-343-209 109675  2.074.454,175 382.402 0

c e lk e m  1.265.329,503 299.444 2.267.545,430 414.421 0

0 573.077,549 221.788

0 2.959.797,384 492.077

0 3.532.874,933 713.865

c e n trá ln í 402.433,981 28.696 1.020.603,949 1.212.096 13.273,104 12.325 1.436.316,034 1.253.117

o ř c h o d y  222-756'161 13665 3.828.119,517 3.369.349 0 0 4.050.875,678 3.383.014

c e lk e m  625.195,142 42.361 4.848.723,466 4.581.445 13.273,104 12.325 5.487.191,712 4.636.131

c e n tra lm  782.425,275 218.465 1.213.695,204 1.244.115 13.273,104 12.325 2.009.393,583 1.474.905

o b c h o d y  1 108099'370 12334° S-982-573,692 3.751.751 0 0 7.010.673,062 3.875.091

c e lk e m  1.890.524,645 341.805 7.116.268,896 4.995.866 13.273,104 12.325 9.020.066,645 5.349.996

Datum počátku období: 6. dubna 1993
Datum konce období: 31. prosince 1993
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCHODOVÁNÍ

Pražská burza zaznamenala během 41 
seancí v roce 1993 poměrně pozitivní vý
voj. Zatímco v první seanci bylo možné 
obchodovat se 7 emisemi cenných papírů, 
vzrostl počet obchodovatelných emisí v po
slední seanci 16.12. na 982. Trh zahrno
val 969 emisí akcií, emise 2 podílových 
listů a 11 emisí dluhopisů. Převážná část 
emisí byla přijata k obchodování během 
dvou seancí: 22.6. bylo uvedeno na trh 
622 emisí akcií na doručitele pocházejí
cích z kuponové privatizace, 13.7. dalších 
333 emisí na jméno. Z výše uvedených 
982 emisí bylo na trhu kótovaných cen
ných papírů obchodováno 8 emisí (5 emisí 
dluhopisů, 3 emise akcií).

Podobně jako počet obchodovatelných 
emisí výrazně vzrostl i objem obchodů. 
Z úvodních 2,019 mil. Kč se celkový ob
jem obchodů v poslední prosincové seanci 
vyšplhal na rekordních 1,172 mld. Kč. 
Celkem třikrát překonal objem obchodů 
v jedné seanci hranici jedné miliardy ko
run. Celkový objem obchodů překročil 
v roce 1993 hodnotu devíti miliard Kč, 
z toho obchody realizované na centrálním 
trhu představovaly hodnotu 2,0 mld. Kč 
a přímé obchodní transakce činily 7,0 
mld. Kč.

Podíl obchodů realizovaných na centrál
ním trhu představoval 23,3 %, přímé ob
chody se na celkovém objemu podílejí 
76,7 %. Dynamický trend vývoje burzov
ních obchodů v roce 1993 potvrdilo také 
to, že během dvou posledních měsíců, 
v nichž se burzovní dny konaly dvakrát 
týdně, dosáhl celkový objem obchodů za 
14 seancí hodnoty 6 ,2 2 2  mld. Kč. 
Tato částka představuje podíl na celkovém 
ročním objemu obchodů 69 %.

Je pozitivní skutečností, že podíl obchodů, 
které ovlivňují stanovení kurzů a tím i vy
tváření tržní ceny na našem kapitálovém 
trhu, se stabilizoval a během několika po
sledních týdnů roku 1993 se ustálil na řá
dových hodnotách několika set milionů ko
run. Přitom hodnota průměrného objemu 
obchodů uskutečněných pouze na tomto 
centrá lním  trhu v 41 seancích č in ila  
49 mil. Kč.

Trh kótovaných cenných papírů se na cel
kovém objemu obchodů podílel 39,2 %, trh 
nekótovaných cenných papírů 60,8 %. Na 
celkovém objemu (bez rozlišení trhů) se 
dluhopisy podílejí 21,0 %, akcie a podílo
vé listy 79,0 %. Tyto údaje ukazují, že na 
trhu kótovaných cenných papírů se zatím 
uskutečňuje menší část obchodů. Důvodem 
je malý počet kótovaných emisí.

Rozhodující podíl na ročním objemu 
obchodů mají emise akcií pocházející 
z kuponové privatizace, a to zejména díky 
výraznému růstu obchodů v posledních 
měsících. Na konci srpna činil podíl akcií 
a podílových listů na úhrnném objemu ob
chodů necelých 29 %.

Během uplynulého roku byl zajímavý i vý
voj kurzů cenných papírů a zejména akcií. 
Po počáteční tendenci prudkého poklesu 
kurzů akcií došlo k jeho zastavení a od 
21. září začal sílit vývoj neustálého růstu 
kurzů. Do konce roku došlo ještě dvakrát 
ke změně této tendence s tím, že se stav 
kurzů relativně stabilizoval.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCHODOVÁNÍ

VÝVO J OBRATU BURZO VNÍCH OBCHODŮ V  M IL. KČ

6 .4 . 1 1 .5 . 8 .6 . 2 0 .7 . 1 7 . 8 . 1 4 .9 . 1 2 . 1 0 . 4 . 1 1 . 1 8 . 1 1 . 2 . 1 2 . 1 6 . 1 2 .

(dlouhodobé průměry na seanci)

VÝVO J POČTU ZO BCHO DO VANÝCH EMISÍ V  KUSECH 
(2 2 .6  A Ž  16 .12 . 1993)

2 2 .6 . 2 0 . 7 . 1 0 . 8 . 3 1 . 8 . 2 1 .9 . 1 2 . 1 0 . 2.11  1 1 . 1 1 . 2 3 . 1 1 . 2 . 1 2 . 1 6 . 1 2 .
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCHODOVÁNÍ
m

Ze všech členů burzy ke konci roku 1993 
aktivně obchodovalo pouze 43, kteří 
sp lňovali všechny smluvní závazky a 
povinnosti včetně zajištění makléře, jehož 
prostřednictvím obchodník s cennými pa
píry může od 1.1. 1994 nakupovat a pro
dávat cenné papíry na burze.

Burza cenných papírů Praha dosáhla v ro
ce 1993 poměrně uspokojivých výsledků, 
které jsou odrazem dobře fungující tržní 
ekonomiky České republiky.

Z dosažených výsledků obchodování 
v roce 1993 vyplývají obrysy dalších zá
měrů ke zkvalitnění burzovních obchodů. 
To vyžaduje úspěšné zvládnutí očekávané
ho sílícího vstupu domácích a zahranič
ních investorů do ekonomiky České repub

liky a k posílení dynamického rozvoje ka
pitá lového trhu. Předpokládá se další 
zkvalitňování burzovních služeb (rozšíření 
možnosti obchodování během obchodní 
seance), postupné zvyšování počtu ob 
chodních dnů na pět týdně, zpravidelnění 
analytických a informačních služeb pro 
obchodníky i pro investorskou veřejnost 
(videotex, teletext, BBS), rozšíření burzov
ního trhu a jeho jemnější diferenciace 
podle kvality cenných papírů, zavedení 
kontinuálního způsobu obchodování pro 
vybraný počet emisí cenných papírů a pří
prava na moderní typy burzovních obcho
dů jako jsou termínové a opční obchody.

Přílohou této zprávy jsou grafická znázor
nění průběhu hlavních ukazatelů v roce 
1993.
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Od počátku formování burzy stála v po
předí otázka rozvoje kvality jejích obchod
ních struktur. Již počátkem roku 1993 bur
za společně se svým kotačním výborem le
gislativně vyřešila pravidla formování kó
tovaného trhu a v lednu stanovila podmín
ky přijímání. Zároveň v březnu oslovila 
první akciové společnosti s cílem přivést je 
na svůj prestižní trh.

Na tomto trhu se od začátku obchodování 
autom aticky ob jev ily  státní dluhopisy. 
Kótovaný trh akcií se rozvíjel postupně 
a odrážel především nezkušenost akcio
vých společností v nových ekonomických 
podmínkách i absenci plnění základních 
zejména historických předpokladů ke vstu
pu na tento trh. V létě 1993 burza zare
gistrovala první žádosti o vstup na kótova
ný trh, které přišly z bankovní sféry - při
hlásila se Komerční banka, a.s., Česká 
spořitelna, a.s. a později Živnostenská 
banka, a.s. Z výrobní oblasti se průkopní
kem stala akciová společnost IPS Praha. 
Tím byl úspěšně nastartován proces formo

vání prvního trhu pražské burzy, který se 
opíral především o pochopení skutečnosti, 
že kapitálový trh nabízí emitentům volné 
finanční zdroje, k nimž lze snáze získat 
přístup vstupem na kótovaný trh.

Po úspěšném startu nastalo období široké
ho osvětového působení burzy, která se na 
podzim soustředila na nejvýznamější akci
ové společnosti ve snaze získat je pro ko- 
taci. Odezvou byl rostoucí počet přihlášek 
již koncem roku, který předznamenává 
výrazné rozšíření kótovaného trhu akcií 
v roce 1994.

Prohlubující se spolupráce burzy s emiten- 
ty na tomto trhu se velmi příznivě promítla 
do rozšiřování informační činnosti o kóto
vaných akciích. Vytvořil se tak solidní zá
klad pro kvalitativně vyšší aktivity v tomto 
směru, který se jeví jako stěžejní sféra pů
sobení burzy vůči investorům.Nastartování 
kótovaného trhu akcií patří k dominantním 
pozitivům činnosti burzy v prvním roce je
jího působení.



PŘEHLED BURZOVNÍCH PŘEDPISŮ

Stanovy akciové společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s.
schválené 1. mimořádnou valnou hromadou dne 30 . 1 1 .1 9 9 2

Burzovní řád Burzy cenných papírů Praha, a.s.
schválený 1. valnou hromadou dne 2 1 .4 .  1 99 3

Burzovní pravidla Burzy cenných papírů Praha, a.s.
schválená 1. valnou hromadou dne 2 1 .4 .  1 99 3

Řád burzovního rozhodčího soudu
schválený 1. valnou hromadou dne 2 1 .4 .  1 99 3

Pravidla členství na burze
schválená burzovní komorou dne 22 . 12. 1 99 3

Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu
schválené burzovní komorou dne 10. 2. 1 99 3

Podmínky pro registraci cenných papírů k obchodování na trhu 
nekótovaných cenných papírů

schválené burzovním výborem pro burzovní obchody dne 17. 3. 1993

Kurz cenných papírů a jeho výpočet
schválený burzovním výborem pro burzovní obchody dne 8 .1 2 .1 9 9 3

Poplatkový řád Burzy cenných papírů Praha, a.s.
schválený burzovní komorou dne 10. 2. 1 99 3

Speciální operace s cennými papíry
schválené burzovním výborem pro burzovní obchody dne 8 .1 2 .1 9 9 3

Jednací řád burzovní komory
schválený burzovní komorou dne 3. 2. 1 99 3

Pravidla burzovního registru
schválená burzovní komorou dne 22 . 12. 1 9 9 3

Smlouva o sdružení Garanční fond burzy
schválená členy Burzy cenných papírů Praha, a.s. dne 2. 4 . 1 99 3

Pravidla Garančního fondu burzy
schválená shromážděním účastníků sdružení G aranční fond burzy dne 1. 7. 1993

Statut rady Garančního fondu burzy
schválený shromážděním účastníků sdružení G aranční fond burzy dne 7. 10. 1993

Přímé obchody
schválené burzovním výborem pro burzovní obchody dne 15. 4 . 1993
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EKONOMICKÁ BILANCE

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V TIS. KČ  
K 31.12.1993

Tržby za  prodej služeb 1 1 .5 5 4

Výrobní spotřeba 1 7 .5 83

Osobní náklady 1 2 .7 1 7

Daně a poplatky 2 .1 5 5

Jiné provozní výnosy 3 5 .5 5 0

Jiné provozní náklady 3 2 0

O dpisy nehm. a hmotného invest, majetku 5 .0 4 2

Tvorba rezerv a čas. rozlišení nákladů 6 .5 0 0

Provozní hospodářský výsledek 2 .7 8 7

Finanční výnosy 2 .1 3 9

Tvorba rezerv na finanční náklady 6 6

Finanční náklady 2 3 8

Hospodářský výsledek z  finančních operací 1 .83 5

Hospodářský výsledek za  běžnou činnost 4 .6 2 2

M im ořádné výnosy 

M im ořádné náklady

4

181

M im ořádný hospodářský výsledek (177)

Hospodářský výsledek za účetní období 4.445
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EKONOMICKÁ BILANCE

ROZVAHA - AKTIVA V TIS. KČ

1.1.93 31.12.93

Pohledávky za  upsané vlastní jmění 1 .50 0

Stálá aktiva 5 2 .0 6 4 143 .581

Nehmotný investiční majetek 

Hmotný investiční majetek 

Finanční investice

2 5 2

5 1 .8 1 2
1 5 .6 53

1 2 7 .8 2 8

100

O b ěžná  aktiva 1 7 .4 2 6 4 4 .6 4 0

Krátkodobé pohledávky 

Finanční majetek
5 0

1 7 .3 7 6

9 .0 2 6

3 5 .6 1 4

Ostatní aktiva 851

Aktiva celkem 69 .490 190.572

ROZVAHA - PASIVA V TIS. KČ

1.1.93 31.12.93

Vlastní jmění 58 .121 1 1 3 .7 3 2

Základní jmění 

Kapitálové fondy  

Zákonný rezervní fond 

Hospodářský výsledek minulých let 

Hospodářský výsledek účetního období

7 0 .3 6 0

5 3 6

(1 2 .7 7 5 )

9 7 .8 6 0

1 4 .8 6 7

5 3 6

(3 .9 7 6 )

4 .4 4 5

C izí zdroje 1 1 .3 6 9 7 4 .4 5 5

Ostatní rezervy  

Krátkodobé závazky 1 1 .3 6 9
6 .5 6 6

6 7 .8 8 9

Ostatní pasiva 2 .3 8 5

Pasiva celkem 69.490 190.572
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EKONOMICKÁ BILANCE

VÝROK AUDITORA

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Burzy cenných papírů Praha, a.s. k 3 1 . 12. 1993 , 

tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohy v souladu se zákonem ČNR č.5 2 4 /1 9 9 2  Sb., o 

auditorech a Komoře auditorů České republiky a s auditorskými směrnicemi vydanými 

komorou auditorů.

Společnost odpovídá za  úplnost, průkaznost a správnost účetnictví a za  přípravu účetní 

závěrky.

Naší odpovědností je, na základě auditu provedeného v souladu se zákonem a směrni

cemi, vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek. Audit zahrnuje ověření informací pro

kazujících údaje uvedené v účetní závěrce. Ověření provádíme výběrovým způsobem a 

podle významnosti vykazovaných skutečností.

Podle našeho názoru účetní závěrka společnosti ve všech podstatných aspektech věrně 

zobrazuje stav majetku, závazků, vlastního jmění a finanční situaci Burzy cenných papírů 

Praha, a.s. k 31 . 12. 1 99 3  a výsledky hospodaření za  rok 1 9 9 3 . Účetní závěrka je se

stavena v souladu se zákonem č. 5 6 3 /1 9 9 1  Sb., o účetnictví.

Při jejím ověřování jsme nezjistili žádné závažné skutečnosti, které by naznačovaly, že  

účetní záznam y, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly ve všech vý

znamných okolnostech vedeny v souladu s platnými zákony a předpisy.

V  Praze dne 17. 3. 1 9 9 4

Ing. Jana KUTILOVÁ

HZ Praha, spol. s r.o. 

člen PKF W orldw ide
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada vykonávala v roce 1993  svoji působnost v souladu s ustanovením obchod

ního zákoníku a stanovami burzy, a to především v oblasti všeobecného dohledu nad 

činností burzy. Dozorčí rada průběžně projednávala finanční situaci burzy a stav jejího 

majetku, seznam ovala se s připravovanými a přijatými předpisy a dohlížela na činnosti 

burzovní komory, burzovních výborů a dalších organizačních součástí burzy.

Dozorčí rada projednala návrh Zprávy o činnosti společnosti a jejím hospodaření za  rok 

1 9 9 3 , předkládaný burzovní komorou 2. řádné valné hrom adě akcionářů a vyjádřila  

souhlas s jeho obsahem. Dozorčí rada konstatovala, že  činnost burzy v roce 1 993  napl

nila zám ěry stanovené při jejím založení a doplněné 1. řádnou valnou hromadou akcio
nářů.

Dozorčí rada  přezkoum ala auditorsky ověřenou účetní závěrku burzy, seznám ila se 

s auditem provedeným HZ Praha, spol. s r.o. a přija la výrok auditora. N a  základě vlast

ního prověření dozorčí rada konstatovala, že  účetní závěrka burzy byla ve všech pod

statných ohledech zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy. Dozorčí rada  

doporučila valné hrom adě akcionářů schválit účetní závěrku burzy s návrhy na rozdělení 

zisku tak, jak byly předloženy burzovní komorou.

Praha, 7. dubna 1 9 9 4
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JUDr. M artin KRYL 

předseda dozorčí rady
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