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Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.
(dále jen burza), je nejv˘znamnûj‰ím
a nejvût‰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.

V˘sledky burzovních obchodÛ se zvefiejÀují na Internetu, prostfiednictvím
informaãních agentur a ve zkrácené formû také prostfiednictvím denního
tisku. Nejrozsáhlej‰ím a nejaktuálnûj‰ím zdrojem informací z burzy se
staly její internetové stránky www.pse.cz, které ‰iroké investorské
vefiejnosti zpfiístupÀují reálné hodnoty hlavních burzovních indexÛ,
prÛbûÏné v˘sledky 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.

Od ãervna 2001 je burza pfiidruÏen˘m ãlenem Federace evropsk˘ch 
burz (FESE).
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Celkov˘ objem obchodÛ za rok 2002 ãinil 1793 mld. Kã

478
K 31. 12. 2002 dosáhla trÏní kapitalizace akcií 478 mld. Kã

460,7
K 31. 12. 2002 dosáhl index PX 50 hodnoty 460,7 bodu
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Vybrané ukazatele

Dne 6. dubna 2003 uplynulo právû 10 let od zahájení obchodování s prvními emisemi cenn˘ch papírÛ na Burze cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Klíãové roãní údaje za období 1993 – 2002

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

Poãet burzovních dnÛ 250 250 249 254 251 250 249 234 161 41
Celkov˘ roãní objem 

(mld. Kã) 1 793,1 1 987,2 1 222,8 1 187,5 860,2 679,5 393,2 195,4 62,0 9,0
Z toho: Akcie + PL 197,4 128,8 264,1 163,5 172,6 246,3 249,9 125,6 42,6 7,1

Dluhopisy 1 595,7 1 858,4 958,7 1 024,0 687,6 433,2 143,3 69,8 19,4 1,9
PrÛmûrn˘ celkov˘ 

denní objem (mil. Kã) 7 172,3 7 948,7 4 911,0 4 675,1 3 427,1 2 718,1 1 579,1 835,1 385,3 220,0
Z toho: Akcie + PL 789,6 515,2 1 060,8 643,5 687,6 985,2 1 003,8 536,9 264,6 173,9

Dluhopisy 6 382,7 7 433,5 3 850,2 4 031,6 2 739,4 1 732,9 575,3 298,1 120,7 46,1
Podíl akcií + PL 

na celkovém objemu 
obchodÛ (%) 11,0 6,5 21,6 13,8 20,1 36,2 63,6 64,3 68,7 79,0

Poãet emisí akcií + PL 
(konec roku) 79 102 151 195 304 320 1 670 1 716 1 028 971

Poãet emisí dluhopisÛ 
(konec roku) 74 84 94 95 98 92 80 48 27 11

TrÏní kapitalizace 
(mld. Kã) - akcie + PL 
(konec roku) 478,0 340,3 442,9 479,6 416,2 495,7 539,2 478,6 353,1 x

Index PX 50 
(konec roku) 460,7 394,6 478,5 489,7 394,2 495,3 539,6 425,9 557,2 705,2

Index PX-D
(konec roku) 1 166,4 1 065,6 1 366,0 1 296,7 996,4 1 235,0 x x x x

Nejobchodovanûj‰í emise

Emise akcií a PL s nejvût‰ími celkov˘mi objemy obchodÛ v období 6. 4. 1993 – 31. 12. 2002
Pofi. ã. ISIN Název Datum registrace Objem (mld. Kã) Podíl (%) Kumul. (%) Datum vyfiazení

1. CZ0009093209 âESK¯ TELECOM 01. 03. 95 403,502 25,25 25,25
2. CZ0008019106 KOMERâNÍ BANKA 22. 06. 93 259,815 16,26 41,51
3. CZ0005112300 âEZ 22. 06. 93 203,350 12,73 54,23
4. CZ0008023801 âESKÁ SPO¤ITELNA 22. 06. 93 103,256 6,46 60,70 06. 08. 02
5. CZ0009054607 âESKÉ RADIOKOMUN. 01. 03. 95 70,083 4,39 65,08
6. CZ0009091500 UNIPETROL 28. 08. 97 42,000 2,63 67,71
7. CS0008418869 PHILIP MORRIS âR 13. 07. 93 32,462 2,03 69,74
8. CS0008001509 RIF 17. 05. 94 25,815 1,62 71,36 29. 09. 00
9. CZ0008012804 KOMERâNÍ BANKA IF 14. 12. 93 15,848 0,99 72,35 27. 06. 00

10. CS0005041250 ·KODA PLZE≈ 22. 06. 93 15,304 0,96 73,31 27. 09. 01

Burzovní rekordy

Nejvût‰í celkov˘ roãní objem obchodÛ 1 987,2 mld. Kã v roce 2001
Nejvût‰í roãní objem obchodÛ na trhu akcií a PL 264,1 mld. Kã v roce 2000
Nejvût‰í roãní objem obchodÛ na trhu dluhopisÛ 1 858,4 mld. Kã v roce 2001
Nejvût‰í celkov˘ mûsíãní objem obchodÛ 303,1 mld. Kã v listopadu 2001
Nejvût‰í celkov˘ denní objem obchodÛ 27,281 mld. Kã dne 9. 11. 2001
Nejvût‰í denní objem obchodÛ jedné emise akcií âESKÁ SPO¤ITELNA, 5,626 mld. Kã, dne 11. 12. 2001
Nejvût‰í denní objem obchodÛ jedné emise dluhopisÛ KOB 10,875/04, 13,758 mld. Kã, dne 9. 3. 2001

10 let obchodování v ãíslech
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V˘voj indexu PX 50 (do 30. 12. 2002)

Dluhopisy

Základní ekonomické ukazatele Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. (mil. Kã)

                     2002                  2001 2000 1999 1998 1997
bez pfiecenûní vã. pfiecenûní*

V˘nosy 199 199 202 241 265 258 267
Náklady 136 320 168 192 245 240 288
Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním 63 -121 34 49 20 18 -21
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní 60 -124 21 32 11 14 -25
Vlastní kapitál 523 339 466 445 437 429 414

* Promítnuty náklady spojené s prodejem Burzovního paláce - viz. strana 28.
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Rok 2002 navázal na rÛstovou

tendenci v pfiedcházejícím roce

a i pfies znaãnû negativní celosvûtov˘

v˘voj zaznamenala âeská republika

mírn˘ 2% rÛst HDP. Na tomto

pozitivním trendu se v˘raznû podílely

zahraniãní investice do âeské

republiky a také pokraãující privatizace

dal‰ích spoleãností se státní úãastí. 

Z celosvûtového hlediska byl rok

2002 ve znamení propadÛ

v˘znamn˘ch kapitálov˘ch trhÛ, na

kter˘ch se podílely pfiedev‰ím

finanãní skandály ve Spojen˘ch

státech v první polovinû roku 2002

a pokraãující nedÛvûra

v technologické tituly. V porovnání se

svûtov˘mi burzami ãesk˘ kapitálov˘

trh zaznamenal naopak pozitivní v˘voj

a zafiadil se mezi nejrychleji rostoucí

trhy na svûtû. Hlavní burzovní index

PX 50 zpevnil témûfi o 17% oproti

konci roku 2001 a rovnûÏ na trhu

akcií a podílov˘ch listÛ do‰lo

k v˘raznému oÏivení, které se

promítlo do meziroãního nárÛstu

objemu obchodÛ o více neÏ 50%.

V oblasti legislativy pokraãovala

pfiíprava dvou stûÏejních zákonÛ

ãeského kapitálového trhu, zákona

o podnikání na kapitálovém trhu

a zákona o kolektivním investování

Úvodní slovo pfiedsedy burzovní komory

Mgr. Du‰an Baran, MBA
pfiedseda burzovní komory
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a dále zákona o dluhopisech. Burza se

aktivnû zapojila do pfiípravy nového

zákona o podnikání na kapitálovém

trhu a zákona o dluhopisech. Celkovou

koordinaci pfiípravy tûchto zákonÛ

zaji‰Èuje Ministerstvo financí ve

spolupráci s Komisí pro cenné papíry.

Zákon o podnikání na kapitálovém

trhu nahradí témûfi cel˘ souãasn˘

zákon o cenn˘ch papírech aÏ na

soukromoprávní ãást zab˘vající se

smlouvami o cenn˘ch papírech,

a zcela nahradí zákon o burze

cenn˘ch papírÛ. Nov˘ zákon

o kolektivním investování bude

nahrazovat zákon o investiãních

spoleãnostech a investiãních fondech.

V‰echny tfii zákony budou plnû

harmonizovány s legislativou Evropské

unie a mûly by b˘t schváleny

v prÛbûhu roku 2003.

V polovinû roku 2002 nabyla rovnûÏ

úãinnosti novela zákona o Komisi pro

cenné papíry, která novû vymezuje

postavení a odpovûdnosti komise,

posiluje její pravomoci ve vztahu

k obchodníkÛm s cenn˘mi papíry

a harmonizuje nûkterá ustanovení

zákona s právem Evropské unie.

Hlavním pfiínosem novely je zavedení

pravomoci pro komisi vydávat

vyhlá‰ky, coÏ bylo do úãinnosti novely

v kompetenci ministerstva financí.

Novela rovnûÏ posunuje termín pro

otevírání fondÛ o jeden rok, do konce

roku 2003. Dal‰í zmûnou je moÏnost

uvalení nucené správy na obchodníky

s cenn˘mi papíry a zpfiísnûní jejich

informaãní povinnosti. 

Pro dal‰í ãinnost praÏské burzy má

rozhodující v˘znam pfiijetí zákona

o podnikání na kapitálovém trhu, kter˘

vytvofií legislativní rámec pro vznik

centrálního depozitáfie. Projekt

centrálního depozitáfie, na jehoÏ

pfiípravû spolupracuje ministerstvo

financí s praÏskou burzou, fie‰í vznik

nového subjektu pro vypofiádání

obchodÛ a registraci transakcí

s cenn˘mi papíry. Nov˘ systém, kter˘

by mûl b˘t pfiipraven v pfiedstihu pfied

vstupem âeské republiky do Evropské

unie, vytvofií podmínky pro dal‰í rozvoj

ãeského kapitálového trhu a umoÏní

rozvoj sluÏeb burzy v této oblasti.

V roce 2002 burza pokraãovala ve

standardizaci burzovní legislativy

a burzovních operací v souladu se

standardy Evropské unie

a doporuãeními Svûtové federace

burz. Do‰lo k úpravû a zjednodu‰ení

pfiijímání a obchodování

dluhopisov˘ch programÛ,

krátkodob˘ch dluhopisÛ a zahraniãních

cenn˘ch papírÛ vãetnû informaãní

povinnosti emitentÛ tûchto cenn˘ch

papírÛ. Zpfiísnily se nároky na ãleny

burzy, pfiedev‰ím v oblasti dohledu

provádûného burzou nad ãinností

ãlenÛ a v oblasti prÛbûÏného

monitoringu nad obchodováním. 

Na burzovním trhu akcií se

nejv˘znamnûj‰í událostí roku 2002

stalo pfiijetí první zahraniãní emise

akcií spoleãnosti Erste Bank der

oesterreichischen Sparkassen AG na

hlavní trh burzy. Obchodování s touto

emisí zahájila burza od 1. fiíjna

a emise byla rovnûÏ zafiazena do bází

hlavních burzovních indexÛ PX 50

a PX-D. 

Pro nadcházející období je hlavním

úkolem praÏské burzy, aby v rámci

ãeského kapitálového trhu byla

pfiipravena na vstup âeské republiky

do Evropské unie. Burza bude proto

pokraãovat v maximálním úsilí

o dosaÏení plnû srovnatelné úrovnû

sluÏeb s rozvinut˘mi zahraniãními trhy. 

V oblasti globalizace evropsk˘ch

kapitálov˘ch trhÛ burza nadále sleduje

moÏnost propojení stfiedoevropsk˘ch

trhÛ a souãasnû i moÏnost spolupráce

s vyspûl˘mi trhy v rámci Evropské

unie.
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Nejv˘znamnûj‰í události na burze a na ãeském kapitálovém trhu

’92 ’93 ’94 ’95 ’96

24. 11. 
Vznik Burzy cenn˘ch 

papírÛ Praha, a.s.

6. 4. 
Zahájení obchodování

se 7 emisemi cenn˘ch

papírÛ na obchodním

parketu burzy

22. 6. 
Uvedení 622 emisí 

akcií z první vlny

kuponové privatizace 

na burzovní trh

13. 7. 
Uvedení 333 emisí 

akcií z první vlny

kuponové privatizace 

na burzovní trh

5. 4. 
Zahájení v˘poãtu

oficiálního burzovního

indexu PX 50

1. 3. 
Uvedení 674 emisí akcií

z druhé vlny kuponové

privatizace na burzovní

trhy

6. 4. 
Zavedení 2 souhrnn˘ch

indexÛ PX-GLOB a PXL

a 19 oborov˘ch indexÛ

1. 9. 
Zavedení nového

ãlenûní burzovních trhÛ

na hlavní a vedlej‰í

(pÛvodnû kotovan˘ trh)

a voln˘ trh (pÛvodnû

nekotovan˘ trh)

15. 3. 
Zahájení obchodování

v systému KOBOS

(prÛbûÏné obchodování

pfii promûnlivé cenû 

- order-driven system)
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’97 ’98 ’99 ’01 ’02

Vyfiazení 1301 nelikvidní

emise akcií z volného

trhu burzy z dÛvodu

zv˘‰ení transparentnosti

trhu

1. 4. 
Zahájení ãinnosti

Komise pro cenné

papíry

25. 5. 
Zahájení obchodování

v systému SPAD

(Systém pro podporu

trhu akcií a dluhopisÛ)

4. 1. 
Zavedení nového,

kontinuálnû

propoãítávaného indexu

PX-D

Zahájení kontinuálního

v˘poãtu PX 50

20. 9. 
Vyfiazení 75 emisí akcií

z volného trhu

1. 1. 
Zásadní novely zákonÛ

z oblasti kapitálového

trhu - zákon o cenn˘ch

papírech, zákon

o dluhopisech, zákon

o burze cenn˘ch papírÛ

a novela obchodního

zákoníku vstoupily

v úãinnost

14. 6. 
Pfiijetí burzy za

pfiidruÏeného ãlena

Federace evropsk˘ch

burz

1. 10. 
Burza zahájila

obchodování s první

emisí zahraniãních akcií

ERSTE BANK
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Jak se vyvíjel ãesk˘ kapitálov˘ trh

v roce 2002?

V oblasti legislativy byla schválena novela

zákona o Komisi pro cenné papíry, která

pfiesnûji vymezila a posílila pravomoci

komise. Souãasnû s novelou zákona

o Komisi pro cenné papíry do‰lo

i k úpravám v zákonû o cenn˘ch

papírech, zákonû o burze cenn˘ch papírÛ

a v obchodním zákoníku. Pokraãovaly

rovnûÏ práce na návrzích dvou nov˘ch

stûÏejních zákonÛ ãeského kapitálového

trhu, zákona o kolektivním investování,

kter˘ nahradí zákon o investiãních

spoleãnostech a investiãních fondech,

a zákona o podnikání na kapitálovém

trhu, kter˘ bude zhruba nahrazovat zákon

o cenn˘ch papírech a zákon o burze

cenn˘ch papírÛ.

Podílí se burza na pfiípravû nové

legislativy?

Burza se aktivnû angaÏuje v rámci

legislativních zmûn pfiedev‰ím spoluprací

na pfiípravû zákona o podnikání na

kapitálovém trhu a nového zákona

o dluhopisech. Celkovou koordinaci

pfiíprav zaji‰Èuje ministerstvo financí ve

spolupráci s Komisí pro cenné papíry.

Kromû burzy se na pfiípravû podílejí

zástupci státních institucí, soukrom˘ch

finanãních institucí a úãastníkÛ

kapitálového a penûÏního trhu vãetnû

odborníkÛ z fiad pfiedních právníkÛ

Rozhovor s generálním tajemníkem burzy

Na otázky související s v˘vojem praÏské burzy

v roce 2002 v kontextu ãeského kapitálového

trhu odpovídá Ing. Pavel Hollmann, MBA,

generální tajemník Burzy cenn˘ch papírÛ

Praha, a.s.
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a ekonomÛ. Zákon se pfiipravuje

v souladu se zam˘‰lenou rekodifikací

civilního kodexu a celého soukromého

práva.

Jak˘m zpÛsobem ovlivní

pfiipravované zákony dal‰í fungování

burzy?

Na pfiípravu zákona o podnikání na

kapitálovém trhu navazuje projekt

vytvofiení centrálního depozitáfie v âeské

republice, kter˘ by mûl v souladu

s vyspûl˘mi kapitálov˘mi trhy plnit funkci

registru cenn˘ch papírÛ a vypofiádacího

centra. Na projektu vzniku nového

soukromoprávního subjektu se podílí

mimo jiné i praÏská burza.

Jak˘m zpÛsobem se registrace

cenn˘ch papírÛ a vypofiádání

obchodÛ zaji‰Èuje v souãasné dobû

a jak˘ bude hlavní pfiínos centrálního

depozitáfie?

V souãasné dobû zaji‰Èuje vypofiádání

více subjektÛ s tím, Ïe 99% objemu

transakcí zaji‰Èuje dcefiiná spoleãnost

burzy UNIVYC, a.s. Registraci cenn˘ch

papírÛ v zaknihované podobû vede

Stfiedisko cenn˘ch papírÛ, pro listinné

a zahraniãní cenné papíry, obchodované

na burze, tuto funkci plní opût Univyc,

pro krátkodobé cenné papíry, pfiedev‰ím

pokladniãní poukázky, âeská národní

banka a pro podílové listy správci

podílov˘ch fondÛ. Nov˘ subjekt, kter˘

bude fungovat na ãlenském principu

a bude zaji‰Èovat komplexní sluÏby

v oblasti registrace a vypofiádání, pfiispûje

ke zv˘‰ení konkurenceschopnosti

a transparentnosti ãeského kapitálového

trhu. UmoÏní zavedení nov˘ch sluÏeb,

posílí vliv úãastníkÛ trhu na ãinnost

depozitáfie pfii zachování vlivu státu na

rozhodování v zásadních záleÏitostech

a pfiedev‰ím sníÏí transakãní náklady

úãastníkÛ trhu.

Zaznamenala burzovní legislativa

v roce 2002 v˘raznûj‰í zmûny?

Úpravy burzovní legislativy reagují na

novely zákonÛ z oblasti kapitálového

trhu a dlouhodobû jsou standardizovány

v souladu se smûrnicemi Evropské unie.

Nev˘znamnûj‰í zmûny se t˘kají

poplatkové politiky, dále oblasti cenn˘ch

papírÛ a drobné úpravy byly provedeny

v pravidlech obchodování v systému

SPAD a podmínkách ãlenství. Úpravy

v Burzovních pravidlech zjednodu‰ují

proces pfiijímání a obchodování

dluhopisov˘ch programÛ a krátkodob˘ch

dluhopisÛ, proces pfiijímání tran‰í emisí

jiÏ pfiijat˘ch k burzovnímu obchodu

a zahraniãních cenn˘ch papírÛ. Dále

reagují na ãlenství Ministerstva financí

a âeské konsolidaãní agentury na burze

a v oblasti obchodování zpfiesÀují

pravidla pro ãinnost tvÛrcÛ trhu v závûru

obchodování.

Jaké zmûny zaznamenala poplatková

politika burzy v roce 2002?

V roce 2002 do‰lo k v˘raznûj‰ím

úpravám Sazebníku burzovních

poplatkÛ. Zmûny v Sazebníku reagovaly

na vyhlá‰ku MF ã. 105/2001 Sb.,

o hlá‰ení obchodÛ, a novû zavedly

poplatky za registraci blokového

obchodu a za vypofiádání blokového

obchodu bez rozli‰ení trhÛ a druhu

cenného papíru. Jedná se o zmûnu

poplatkové koncepce burzy, kdy

pÛvodní poplatky burzy, které zahrnovaly

i vypofiádání, jsou novû rozdûleny na

poplatky za registraci, resp. obchodování,

a poplatky za vypofiádání. Dal‰í úpravy

reagovaly na zavedení nové sluÏby 

- pfiijímání dluhopisov˘ch programÛ 

a na moÏnost pfiijímání krátkodob˘ch

dluhopisÛ se splatností do 12 mûsícÛ.

Za pfiijetí dluhopisového programu byl

stanoven jednorázov˘ poplatek, naopak

krátkodobé dluhopisy byly od

jednorázového poplatku osvobozeny

a emitent hradí jen poplatek za

obchodování a vypofiádání v závislosti

na poãtu mûsícÛ, po které je dluhopis

na burze registrován. S cílem podpofiit

ãinnost tvÛrcÛ trhu se s úãinností od

zaãátku roku 2003 sníÏila minimální

sazba poplatku pro tvÛrce trhu za

organizování obchodÛ ve SPAD vãetnû

vypofiádání.
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Jak se v prÛbûhu roku zmûnilo sloÏení

burzovní komory?

NejdÛleÏitûj‰í zmûnou byla volba

pfiedsedy a místopfiedsedÛ burzovní

komory. V dubnu 2002 zvolila burzovní

komora nov˘m pfiedsedou Du‰ana

Barana a místopfiedsedy burzovní

komory byli zvoleni Michael Jasansk˘

a Jan Bla‰ko.

Jaké zmûny zaznamenala ãlenská

základna burzy?

Bûhem roku 2002 do‰lo opût ke

koncentraci obchodování u velk˘ch ãlenÛ

burzy. Sedm spoleãností ukonãilo na

základû vlastního rozhodnutí ãlenství na

burze, souãasnû pfiibyli dva noví ãlenové

- âeská konsolidaãní agentura

a Ministerstvo financí. K 1. lednu 2003

mûla burza 29 ãlenÛ.

Jak se vyvíjelo obchodování na burze

v roce 2002?

Rok 2002 byl v˘znamn˘ pfiedev‰ím pro

ãesk˘ akciov˘ trh, kdyÏ objem obchodÛ

s akciemi meziroãnû vzrostl o neb˘val˘ch

53,3%. Na trhu dluhopisÛ do‰lo

k oãekávanému poklesu (o 14,1%),

takÏe celkov˘ roãní objem byl o 9,8%

niÏ‰í neÏ v pfiedcházejícím rekordním

roce. Nejobchodovanûj‰í akciovou emisí

se stala emise KOMERâNÍ BANKA

s témûfi 39% podílem na roãním

objemu obchodÛ trhu akcií a podílov˘ch

listÛ. 

V˘raznû si polep‰ily i indexy akciového

trhu. Hodnota oficiálního burzovního

indexu PX 50 se meziroãnû zv˘‰ila

o 16,75% a indexu PX-D o 9,46%.

âesk˘ trh se tak zafiadil mezi nejrychleji

rostoucí trhy, neboÈ v‰echny v˘znamné

vyspûlé trhy zaznamenaly v roce 2002

znaãné poklesy.

Jak se zmûnil trh akcií a dluhopisÛ

v roce 2002?

Nejv˘znamnûj‰í událostí roku 2002 bylo

bezesporu pfiijetí první zahraniãní akciové

emise spoleãnosti Erste Bank der

oesterreichischen Sparkassen AG

k obchodování na hlavním trhu burzy

a následnû 1. fiíjna zahájení obchodování

s touto emisí. Emise ERSTE BANK byla

rovnûÏ zafiazena do bází indexÛ PX-D

a PX 50, kde má nejvy‰‰í moÏn˘ podíl

ve v˘‰i 20 %. 

V prÛbûhu roku bylo na burzovní trhy

pfiijato 12 emisí dluhopisÛ. Byly pfiijaty tfii

nové dluhopisové programy âeského

Telecomu, âeskomoravské hypoteãní

banky a âeské spofiitelny, které roz‰ífiily

dosavadní dva dluhopisové programy

státní âeské konsolidaãní agentury

a nadnárodní Evropské investiãní banky.

Do‰lo k dal‰í redukci poãtu emisí. 

K 31. prosinci 2002 bylo na burze

registrováno 79 akciov˘ch titulÛ 

a 74 emisí dluhopisÛ. Nejv˘znamnûj‰í

zmûnou bylo ukonãení obchodování

s emisí âeské spofiitelny, která opustila

burzovní trh v srpnu 2002.

Jak burza zajistila obchodování

v prÛbûhu loÀsk˘ch srpnov˘ch záplav?

Bûhem záplav nedo‰lo k pfieru‰ení

ãinnosti burzy. Z preventivních dÛvodÛ

bylo obchodování pfievedeno na záloÏní

pracovi‰tû a burza zajistila pln˘ provoz ze

svého záloÏního obchodního

a informaãního systému. 

Jak se vyvíjelo hospodafiení burzy

v roce 2002?

Celkov˘ hospodáfisk˘ v˘sledek z provozní

ãinnosti pfied zdanûním a bez vlivu

pfiecenûní majetku burzy dosáhl témûfi

63 mil. Kã, coÏ pfiedstavuje nejlep‰í

hospodáfisk˘ v˘sledek z provozní ãinnosti

v novodobé historii burzy. V˘‰i zisku

pozitivnû ovlivnily pfiedev‰ím vy‰‰í

objemy obchodÛ a tím i pfiíjmy

z poplatkÛ, vy‰‰í trÏby za sluÏby spojené

s vypofiádáním a s prodejem informací.

Na hospodáfiském v˘sledku z provozní

Rozhovor s generálním tajemníkem burzy
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ãinnosti se téÏ v˘raznû podílely úspory

na stranû nákladÛ. Do celkového

úãetního hospodáfiského v˘sledku se

v‰ak promítá pfiecenûní majetku burzy

v souvislosti s moÏn˘m prodejem

Burzovního paláce. V souladu

s Mezinárodními úãetními standardy

a doporuãením auditora bylo nutné

pfiecenit majetek burzy - podíl na

vlastnictví budovy Burzovního paláce na

souãasnou trÏní úroveÀ a vytvofiit

opravnou poloÏku a rezervu na prodej

budovy Burzovního paláce ve v˘‰i

183 mil. Kã. V˘sledkem této operace je

záporn˘ úãetní hospodáfisk˘ v˘sledek

burzy za rok 2002 ve v˘‰i 121 mil. Kã

pfied zdanûním, kter˘ v‰ak nemá pfiím˘

vliv na pozitivní v˘voj finanãní situace

burzy.

Jaká je strategie burzy

v nadcházejícím období?

Hlavním cílem burzy spoleãnû s její

dcefiinou spoleãností UNIVYC, a.s., je

dosáhnout dal‰ího zkvalitnûní a zlevnûní

sluÏeb pro své ãleny a nadále vyvíjet

maximální úsilí pro dosaÏení plnû

srovnatelné úrovnû sluÏeb s rozvinut˘mi

zahraniãními trhy. Burza bude usilovat

o plnou kompatibilitu s evropsk˘mi

kapitálov˘mi trhy, pfiedev‰ím v oblasti

legislativy a obchodních procedur.

Burza bude rovnûÏ podporovat v‰echny

aktivity, které povedou ke zjednodu‰ení

vypofiádání. Ve vztahu ke sv˘m ãlenÛm

se burza zamûfií na zaji‰tûní levn˘ch

a komfortních sluÏeb s provázaností na

evropské kapitálové trhy a trvale bude

usilovat o sniÏování jejich transakãních

nákladÛ a roz‰ifiování spektra sluÏeb pfii

sniÏování, pfiípadnû zachování v˘‰e

poplatkÛ. Burza bude nadále rozvíjet svÛj

informaãní a obchodní systém tak, aby

umoÏnil investorÛm prostfiednictvím

ãlenÛ burzy co nejjednodu‰‰í pfiístup

k obchodování s vyuÏitím Internetu

a specializovan˘ch síÈov˘ch systémÛ.
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Události roku 2002

2. leden
Burza oficiálnû zahájila zvefiejÀování

nové struktury burzovních informací.

8. bfiezen
Burzovní komora vzala na vûdomí

rezignaci George Jedliãky na ãlenství

v burzovní komofie, na funkci pfiedsedy

burzovní komory a pfiedsedy burzovního

v˘boru pro kotaci a ZdeÀka Bakaly na

ãlenství v burzovní komofie. Nov˘m

ãlenem burzovní komory jmenovala

Michaela Jasanského, zástupce

spoleãnosti Patria Finance, a.s.

1. duben
Novela Sazebníku burzovních poplatkÛ

na rok 2002, která novû zavádí poplatky

za registraci blokového obchodu a za

vypofiádání blokového obchodu, a novela

Burzovních pravidel v ãástech t˘kajících

se obchodování a vypofiádání, které

reagují na vyhlá‰ku MF ã. 105/2001 Sb.,

o hlá‰ení obchodÛ, nabyly úãinnosti.

4. duben
âlenové burzovní komory zvolili

pfiedsedou burzovní komory Du‰ana

Barana a místopfiedsedou Michaela

Jasanského.

29. kvûten
Burzovní komora kooptovala Petera

Paleãku, zástupce Komerãní banky, a.s.,

za ãlena burzovní komory namísto

Tomase Spurneho, jehoÏ rezignaci vzala

na vûdomí na svém zasedání dne 

13. kvûtna.

4. ãerven
Emise akcií âESKÁ SPO¤ITELNA byla

vyfiazena z obchodování ve SPAD.

Nadále zÛstala obchodována

v automatick˘ch a blokov˘ch obchodech. 

12. ãerven
Desátá fiádná valná hromada akcionáfiÛ

burzy schválila Zprávu o podnikatelské

ãinnosti burzy a o stavu jejího majetku

za rok 2001, úãetní závûrku za rok 2001

vãetnû rozhodnutí o rozdûlení zisku,

Zásady ãinnosti burzy na rok 2002,

zmûny ve Stanovách burzy

a Poplatkovém fiádu. Dále zvolila za

ãleny burzovní komory Michaela

Jasanského, Petera Paleãku a Viliama

OstroÏlíka a vzala na vûdomí rezignaci

Jana Vintera na ãlenství v burzovní

komofie k 12. ãervnu.

17. ãerven 
Vstoupila v úãinnost novela Burzovních

pravidel v ãástech, které fie‰í

problematiku pfiijímání cenn˘ch papírÛ

na burzovní trhy. Úpravy v pfiedpisech

zjednodu‰ují proces pfiijímání

a obchodování dluhopisov˘ch programÛ

a krátkodob˘ch dluhopisÛ, proces

pfiijímání tran‰í emisí jiÏ pfiijat˘ch

k burzovnímu obchodu a zahraniãních

cenn˘ch papírÛ.

24. ãerven
Burzovní v˘bor pro kotaci rozhodl

o pfiijetí kmenov˘ch akcií spoleãnosti

Erste Bank der oesterreichischen

Sparkassen AG k obchodování na

hlavním trhu burzy. 

1. ãervenec
Novela Burzovních pravidel v ãásti

Pravidla ãlenství, která opûtovnû zavádí

pfiedepsanou v˘‰i pohotovû likvidních

prostfiedkÛ jako jednu z obecn˘ch

podmínek ãlenství na burze, nabyla

úãinnosti. 

31. ãervenec
V souladu s novelou Stanov Burzy

cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. (novû voleni

dva místopfiedsedové), zvolila burzovní

komora Jana Bla‰ka místopfiedsedou

burzovní komory. 

k 5. srpnu
Burza ukonãila obchodování s emisí akcií

âESKÁ SPO¤ITELNA na hlavním trhu

burzy z dÛvodu zru‰ení registrace akcií

na základû rozhodnutí valné hromady

spoleãnosti. 

28. srpen
Burzovní v˘bor pro burzovní obchody

schválil úpravu Zásad aktualizace báze

indexu PX 50.

1. záfií
Zmûny v Sazebníku burzovních poplatkÛ

na rok 2002, které se t˘kají oddûlení

burzovních poplatkÛ za obchodování

a poplatkÛ za vypofiádání, úprav poplatkÛ

za dluhopisové programy a krátkodobé

dluhopisy, nabyly úãinnosti. 
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1. fiíjen
Burza zahájila obchodování s první emisí

zahraniãních akcií ERSTE BANK. 

Termín vypofiádání pro v‰echny

kurzotvorné obchody se sjednotil na

T+3.

2. fiíjen
Emise ERSTE BANK byla zafiazena do

bází indexÛ PX 50 a PX-D.

k 31. fiíjnu
Viliam OstroÏlík rezignoval na své ãlenství

v burzovní komofie. 

1. leden 2003
Fond národního majetku âeské republiky

postoupil své ãlenství na burze âeské

konsolidaãní agentufie.

Zmûny v Burzovních pravidlech v ãásti

Pravidla ãlenství, které reagují zejména

na ãlenství âeské republiky

prostfiednictvím Ministerstva financí

a âeské konsolidaãní agentury na burze,

a v ãásti Pravidla obchodování, které

zpfiesÀují pravidla pro ãinnost tvÛrcÛ trhu

v závûru obchodování, nabyly úãinnosti.

Novela Sazebníku burzovních poplatkÛ

na rok 2003, která sniÏuje minimální

sazbu poplatku pro tvÛrce trhu za

organizování obchodÛ ve SPAD vãetnû

vypofiádání ze souãasn˘ch 350 Kã za

obchod na 200 Kã, vstoupila v úãinnost.

Hlavním cílem burzy je dosáhnout

dal‰ího zkvalitnûní a zlevnûní sluÏeb pro

své ãleny tak, aby jejich úroveÀ byla plnû

srovnatelná s úrovní sluÏeb rozvinut˘ch

zahraniãních trhÛ a aktivnû se podílet na

rozvoji a stabilizaci kapitálového trhu

v âeské republice.

K základním smûrÛm rozvoje burzy

v nadcházejícím období patfií: 

• zaji‰tûní levn˘ch a komfortních sluÏeb

pro ãleny burzy a ãleny dcefiiné

spoleãnosti burzy UNIVYC, a.s. (dále

jen Univyc), s provázaností na evropské

kapitálové trhy

• trvalé sniÏování transakãních nákladÛ

ãlenÛ pfii souãasném roz‰ífiení nabídky

sluÏeb

• podpora v‰ech aktivit vedoucích ke

zjednodu‰ení a sníÏení nákladÛ

spojen˘ch s vypofiádáním

• snaha o plnou kompatibilitu

s evropsk˘mi kapitálov˘mi trhy,

pfiedev‰ím v oblasti legislativy

a obchodních procedur

• vytvofiení centrálního depozitáfie

s vyuÏitím kapacit burzy a Univycu

• rozvoj burzovního informaãního

a obchodního systému tak, aby

umoÏÀoval investorÛm prostfiednictvím

ãlenÛ burzy co nejjednodu‰‰í pfiístup

k obchodování 

Pro dal‰í rozvoj burzy má velk˘ v˘znam

její aktivní angaÏovanost pfii pfiípravû

legislativních zmûn v rámci kapitálového

trhu. Jedná se pfiedev‰ím o zákon

o podnikání na kapitálovém trhu, kter˘

vytvofií legislativní rámec pro vznik

nového subjektu pro vypofiádání

obchodÛ a registraci transakcí s cenn˘mi

papíry. Novû vytvofien˘ centrální

depozitáfi by mûl vytvofiit podmínky pro

dal‰í rozvoj ãeského kapitálového trhu,

umoÏnit rozvoj sluÏeb v této oblasti

a propojení se zahraniãními vypofiádacími

centry. Cílem zámûru, nosného i pro

dal‰í období, je pfiispût ke zv˘‰ení

konkurenceschopnosti ãeského

kapitálového trhu zejména sníÏením

transakãních nákladÛ a posílením vlivu

úãastníkÛ kapitálového trhu na ãinnost

rozhodujících subjektÛ. 

V oblasti zahraniãní spolupráce deklaruje

burza zájem úãastnit se probíhajících

integraãních procesÛ v rámci

stfiedoevropsk˘ch trhÛ a regionu EU. Své

moÏnosti zapojení bude posuzovat

s ohledem na prospû‰nost jednotliv˘ch

forem spolupráce pro své ãleny

a akcionáfie. Burza se bude rovnûÏ

nadále aktivnû podílet na ãinnosti

Evropské federace burz (FESE) a jejích

odborn˘ch skupin.

Strategie rozvoje burzy
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âinnost burzy v roce 2002

Obecn˘m úkolem odboru

obchodování a cenn˘ch papírÛ je

zaji‰tûní spolehlivého

a transparentního prostfiedí pro

obchodníky, investory i emitenty

cenn˘ch papírÛ. Zatímco pracovi‰tû

obchodování zaji‰Èuje ãinnosti

spojené s dohledem nad

obchodováním v reálném ãase,

v kompetenci pracovi‰tû cenn˘ch

papírÛ je registrace cenn˘ch papírÛ

a kontrola plnûní informaãní

povinnosti emitentÛ. 

Kromû bûÏn˘ch standardních ãinností

odbor reaguje na podnûty trhu

a v˘voj legislativního prostfiedí.

V návaznosti na tyto zmûny pfiipravuje

návrhy úprav burzovních pfiedpisÛ

a interních postupÛ. Klasick˘m

pfiíkladem bylo rozsáhlé testování

softwarov˘ch úprav spojen˘ch

s pfiechodem na obchodování za

podmínek, které burze ukládaly

novely zákonÛ z oblasti kapitálového

trhu a navazující vyhlá‰ky, zejména

pak vyhlá‰ka ã. 105/2001 Sb.,

o hlá‰ení obchodÛ s investiãními

instrumenty uzavfien˘mi mimo

vefiejn˘ trh.

V oblasti cenn˘ch papírÛ burza

vûnovala pozornost zejména podpofie

dluhopisov˘ch programÛ a úpravû

podmínek pfiijímání cenn˘ch papírÛ

zahraniãních emitentÛ a plnûní jejich

informaãních povinností. Tato snaha

vyvrcholila pfiijetím první zahraniãní

akciové emise ERSTE BANK

k obchodování na hlavním trhu burzy.

Ing. Jifií Opletal

1. zástupce generálního 

tajemníka a fieditel odboru 

obchodování a cenn˘ch papírÛ

Burza umoÏÀuje obchodování na tfiech

trzích:

• hlavním

• vedlej‰ím

• 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 jsou kladeny 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, ale

s perspektivním podnikatelsk˘m

zámûrem. Tyto spoleãnosti mají moÏnost

získat na kapitálovém trhu vefiejn˘m

úpisem finanãní zdroje vyuÏitelné pro

svÛj dal‰í rÛst a inovaci.

Do konce roku 2002 v‰ak nebyla na

tento trh pfiijata Ïádna 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 pro emitenty,

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, 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 firmám a informaãním

agenturám. 

RovnûÏ v roce 2002 burza dÛslednû

sledovala plnûní informaãních povinností

emitentÛ a v prÛbûhu roku udûlila 

4 sankce:

• 3x nevefiejnou v˘tku

• pokutu ve v˘‰i 100 000 Kã

Struktura trhu s cenn˘mi papíry
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Zmûny v Burzovních pravidlech

Úpravy Burzovních pravidel v ãástech

Podmínky pfiijetí cenného papíru

k burzovnímu obchodu provedené

v prÛbûhu roku 2002 pfiinesly zmûny

v procesu pfiijímání cenn˘ch papírÛ

k obchodování na v‰ech burzovních

trzích a znamenaly pfiedev‰ím: 

• zjednodu‰ení procesu pfiíjímání

a obchodování emisí vydan˘ch v rámci

dluhopisov˘ch programÛ a dluhopisÛ

s dobou splatnosti krat‰í neÏ jeden rok

( krátkodob˘ch dluhopisÛ)

• zjednodu‰ení procesu pfiíjímání tran‰í

emisí jiÏ pfiijat˘ch k burzovnímu

obchodu

• zjednodu‰ení procesu pfiijímání

zahraniãních cenn˘ch papírÛ

• úprava informaãní povinnosti

zahraniãních emitentÛ

Dluhopisové programy

Emitent mÛÏe vydávat emise v rámci dluhopisov˘ch programÛ, které umoÏÀují

pfiijímání emisí dluhopisÛ na základû spoleãn˘ch emisních podmínek v daném

ãasovém rozmezí aÏ do v˘‰e schváleného objemu nesplacen˘ch dluhopisÛ. 

V roce 2002 schválil burzovní v˘bor pro kotaci následující dluhopisové programy:

Emitent Celkov˘ povolen˘ objem programu Doba trvání
âeská spofiitelna, a.s. 10 miliard Kã 15 let
âesk˘ Telecom, a.s. 20 miliard Kã 15 let
âeskomoravská hypoteãní banka, a.s. 30 miliard Kã 10 let

Poãty cenn˘ch papírÛ

Pfiehled obchodovan˘ch cenn˘ch papírÛ k 31. 12. 2002:

Akcie Dluhopisy
Hlavní trh 5 20
Vedlej‰í trh 41 18
Voln˘ trh 33 36

Bûhem roku do‰lo k vyfiazení 46 emisí. Vût‰inou se jednalo o vyfiazení z dÛvodu

fiádného splacení emisí dluhopisÛ. Burzovní trhy v‰ak muselo opustit i 8 emisí akcií,

které pfiestaly vyhovovat podmínkám registrace dle zákona o cenn˘ch papírech,

pfiedev‰ím z dÛvodu niÏ‰í trÏní kapitalizace emise nebo nedostateãného rozpt˘lení

emise mezi vefiejnost. Burzu rovnûÏ opustily ve‰keré podílové a investiãní fondy

v souvislosti s povinnou pfiemûnou na otevfiené podílové fondy. Ve ãtyfiech pfiípadech

byla registrace zru‰ena na Ïádost emitenta v návaznosti na rozhodnutí orgánu

spoleãnosti a pfii splnûní podmínek obchodního zákoníku.

Akcie + PL

96

27

103

35

106

36 

89

33

65

41

53

42
46

38

V˘voj poãtu emisí na hlavním a vedlej‰ím trhu Dluhopisy

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Obchodování v roce 2002 probíhalo

v rámci 250 burzovních dní a nebylo

provázeno Ïádn˘mi vût‰ími technick˘mi

problémy. Dokonce ani pfii srpnov˘ch

záplavách, kdy bylo obchodování

pfievedeno na záloÏní pracovi‰tû, nebyl

provoz burzy pfieru‰en a nevznikly Ïádné

závaÏné technické problémy. Burza sv˘m

ãlenÛm nabídla ãasovû upraven˘

harmonogram burzovních dní s moÏností

úãastnit se burzovních obchodÛ ze

záloÏního automatizovaného obchodního

systému (AOS) a i v tak obtíÏn˘ch

podmínkách probûhlo obchodování 

bez komplikací.

Obchodování v roce 2002 se oproti

pfiedchozímu roku li‰ilo zejména ve

zpÛsobu registrace blokov˘ch obchodÛ,

u kter˘ch na jedné stranû vystupuje ãlen

burzy a protistranou je osoba, která není

ãlenem burzy. Tuto zmûnu vyvolala

vyhlá‰ka ã.105/2001 Sb., o hlá‰ení

obchodÛ s investiãními instrumenty

uzavfien˘mi mimo vefiejn˘ trh, která nabyla

úãinnosti 1. dubna 2002. K tomuto datu

schválila burzovní komora rozsáhlou novelu

Burzovních pravidel, která reagovala na

jednotlivá ustanovení této vyhlá‰ky. Zmûny

v registraci obchodÛ si vyÏádaly úpravu

Sazebníku burzovních poplatkÛ, do kterého

byl novû zafiazen poplatek za registraci

blokového obchodu a poplatek za

vypofiádání blokového obchodu. 

Od 1. ledna 2002 burza zahájila

zvefiejÀování nové struktury kurzovního

lístku, která lépe odpovídá mezinárodním

zvyklostem a rozli‰uje obchody uzavfiené

na burze od obchodÛ registrovan˘ch na

burze. Publikování nové struktury informací

o v˘sledcích obchodování bylo v˘sledkem

realizace jednoho z nejdÛleÏitûj‰ích

projektÛ roku 2001 – sjednocení databází,

jehoÏ cílem byla centralizace obchodních

a statistick˘ch dat. 

Nejv˘znamnûj‰í událostí na trhu akcií se

v roce 2002 stalo pfiijetí první zahraniãní

akciové emise ERSTE BANK, s níÏ bylo 

1. fiíjna zahájeno obchodování. Pfiijetí emise

ERSTE BANK pfiedcházelo ukonãení

obchodování s emisí akcií âeské spofiitelny

v srpnu 2002. V souvislosti se zahájením

obchodování akcií ERSTE BANK ve SPAD

bylo od 1. fiíjna 2002 sjednoceno

vypofiádání obchodÛ uzavfien˘ch v rámci

automatick˘ch obchodÛ a obchodÛ ve

SPAD uzavfien˘ch s povinností tvÛrcÛ trhu

na termín T+3, kde T je den uzavfiení

obchodu. 

Dal‰ím v˘znamn˘m krokem, kter˘ mûl

podpofiit likviditu akcií zafiazen˘ch do

obchodování ve SPAD, byly zmûny

v Sazebníku burzovních poplatkÛ na rok

2003, které sniÏují minimální sazbu

poplatku pro tvÛrce trhu za organizování

obchodÛ ve SPAD z 350 Kã za obchod na

200 Kã.

âlenové burzy mûli v roce 2002

moÏnost uzavírat obchody v rámci:

automatick˘ch obchodÛ:

- aukãní reÏim

- kontinuální reÏim

- SPAD

blokov˘ch obchodÛ: 

- ãlen - ãlen

- ãlen - neãlen

V porovnání s pfiedchozími roky do‰lo v roce 2002 ke zjednodu‰ení obchodování, kdy cenné papíry byly zafiazeny pouze do tfií

obchodních skupin s moÏností uzavírat obchody v rámci následujících typÛ burzovních obchodÛ:

obchodní skupina typ burzovního obchodu zafiazené emise cenn˘ch papírÛ
1 - automatické obchody v‰echny zaknihované cenné papíry

(aukãní a kontinuální reÏim) s v˘jimkou emisí obchodovan˘ch ve SPAD
- blokové obchody

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

- blokové obchody
3 - SPAD cenné papíry zafiazené do SPAD

- automatické obchody 
(aukãní a kontinuální reÏim)

- blokové obchody 
(nadlimitní a ãlen - neãlen)

Obchodování

âinnost burzy v roce 2002
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Burzovní indexy
V prÛbûhu roku 2002 do‰lo k dal‰ím

úpravám Zásad aktualizace báze indexu

PX 50. V srpnu schválil burzovní v˘bor

pro burzovní obchody jejich novou verzi,

která ve srovnání s pfiedchozím znûním

doplÀuje Zásady o dvû dÛleÏitá

ustanovení:

1. Emise obchodovaná ve SPAD mÛÏe

b˘t zafiazena do báze indexu PX 50

i mimo termíny pololetních

periodick˘ch aktualizací.

2. Zavádí se redukce vah bazick˘ch

emisí. V datech rozhodn˘ch pro

periodickou aktualizaci (15. ãerven,

15. prosinec) a ve dnech, kdy bylo

rozhodnuto o mimofiádném zafiazení

emise obchodované ve SPAD do báze

indexu, nesmí podíl emise na trÏní

kapitalizaci báze pfiev˘‰it 20%.

V pfiípadû pfiekroãení hranice se

v pfiíslu‰né emisi redukuje poãet

cenn˘ch papírÛ uplatnûn˘ch ve

v˘poãtu indexu.

NejdÛleÏitûj‰í zmûnou uskuteãnûnou

v bázi indexu PX 50 v roce 2002 bylo

v souladu se schválen˘mi úpravami

Zásad zafiazení zahraniãní emise ERSTE

BANK do báze indexu s úãinností od 

2. fiíjna a uplatnûní redukce vah

bazick˘ch emisí. V prÛbûhu roku 2002

do‰lo k dal‰ímu sníÏení poãtu bazick˘ch

emisí. Na poãátku roku byla báze tvofiena

37 emisemi, v druhém pololetí (pfied

zafiazením emise ERSTE BANK) 28

emisemi a od 2. ledna 2003 se poãet

emisí sníÏil na 18. V prvním pololetí

2003 se ve v˘poãtu indexu uplatÀuje

redukce poãtu cenn˘ch papírÛ u emisí

ERSTE BANK, âESK¯ TELECOM

a KOMERâNÍ BANKA.

V bázi indexu PX-D, tvofiené emisemi

obchodovan˘mi ve SPAD, do‰lo v roce

2002 ke dvûma zmûnám. S úãinností 

od 4. ãervna z ní byla vyfiazena emise

âESKÁ SPO¤ITELNA z dÛvodu ukonãení

obchodování ve SPAD a následného

vyfiazení z burzovních obchodÛ.

K roz‰ífiení báze do‰lo 2. fiíjna zafiazením

zahraniãní emise ERSTE BANK. Na

poãátku roku 2003 byla báze indexu 

PX-D tvofiena sedmi následujícími

emisemi: âESKÉ RADIOKOMUNIKACE,

âESK¯ TELECOM, âEZ, ERSTE BANK,

KOMERâNÍ BANKA, PHILIP MORRIS âR

a UNIPETROL. V roce 2002 pfiev˘‰il

podíl tûchto emisí na celkovém objemu

kurzotvorn˘ch obchodÛ akciového trhu

95%, podíl na trÏní kapitalizaci akciového

trhu dosáhl ke konci roku 2002 pfiibliÏnû

76%.

Bûhem roku 2002 do‰lo k dal‰í redukci

poãtu oborov˘ch indexÛ. Z dÛvodu

nedostateãného poãtu bazick˘ch emisí

byl k 11. ãervnu zru‰en oborov˘ index

BI19 – ostatní, k 29. srpnu oborov˘

index BI05 – textilní, odûvní a koÏedûln˘

prÛmysl a k 19. záfií oborov˘ index BI18

– investiãní fondy. Na poãátku roku

2003 burza stanovovala hodnoty 11

oborov˘ch indexÛ. Báze indexu PX-GLOB

byla sloÏena ze 79 emisí.

19,9

Nominální hodnota

52,2

86,1

136,2

177,9

195,1

224,9

278,0

317,7

375,1

Nominální hodnota a poãet emisí dluhopisÛ - konec roku (mld. Kã a ks) Poãet emisí

11

27

48

80

92
98

95 94

84

74

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Hodnocení v˘sledkÛ
obchodování v roce 2002
Celkov˘ objem obchodÛ dosáhl

historicky druhé nejvy‰‰í hodnoty 

1 793,1 mld. Kã (denní prÛmûr 

7,172 mld. Kã), coÏ ve srovnání

s rekordním rokem 2001 pfiedstavuje

pokles o 9,8%. 

Z hlediska ãtvrtletních bilancí bylo

nejúspû‰nûj‰í tfietí ãtvrtletí, ve kterém

byly zobchodovány cenné papíry 

za 535,7 mld. Kã (29,9% roãního

objemu), nejmen‰í objem, 377,1 mld. Kã,

byl realizován ve druhém ãtvrtletí 

(21,0%). Zatímco roãní objem obchodÛ

na trhu dluhopisÛ ve v˘‰i 1 595,7 mld. Kã

meziroãnû poklesl o 14,1%, objem

obchodÛ s akciemi a podílov˘mi listy

(PL) v hodnotû 197,4 mld. Kã v˘raznû

vzrostl o 53,3%. Podíl akcií a PL na

celkovém objemu obchodÛ se proto

zv˘‰il z 6,5% v roce 2001 na 11,0%

v roce 2002.

Trh akcií a PL

Celkov˘ objem obchodÛ dosáhl roãní

hodnoty 197,4 mld. Kã a pfiekonal

o v˘razn˘ch 53,3% objem z roku 2001

ve v˘‰i 128,8 mld. Kã. Ve v‰ech mûsících

roku 2002 pfiev˘‰il objem obchodÛ

hodnotu dosaÏenou ve stejném mûsíci

roku 2001. Obchodní segment SPAD

zabezpeãil 68,3% celkového objemu

obchodÛ s akciemi a PL, blokové

obchody 28,9%, kontinuální reÏim 2,7%,

na aukãní obchody pfiipadlo 0,15%.

Akciov˘ trh rovnûÏ zaznamenal pozitivní

cenov˘ v˘voj. V˘raznû si polep‰ily

prÛfiezové akciové indexy. Hodnota

oficiálního indexu PX 50 se zv˘‰ila

o 16,75%, indexu PX-GLOB o 17,0%

a indexu PX-D o 9,5%. DÛvodem

nárÛstu byly zejména cenové vzestupy

emisí z oboru penûÏnictví, jehoÏ index

BI15 vzrostl o 54,6%. Kurz emise

KOMERâNÍ BANKA se meziroãnû zv˘‰il

o 100,6% a s podílem 38,9% na

celkovém objemu obchodÛ trhu akcií

a PL se tato emise stala nejvíce

obchodovanou emisí. Z dal‰ích

kapitalizaãnû v˘znamn˘ch oborÛ si

energetika polep‰ila o 30,7%, v˘roba

nápojÛ a tabáku o 39,2%. Neúspû‰n˘

rok naopak zaznamenaly

telekomunikaãní tituly, o ãemÏ svûdãí

propad indexu oboru doprava a spoje

o 32,7%.

TrÏní kapitalizace meziroãnû vzrostla

o 40,5%, kdyÏ na konci roku 2002

dosáhla hodnoty 478,0 mld. Kã (vãetnû

trÏní kapitalizace zahraniãní emise ERSTE

BANK ve v˘‰i 120,1 mld. Kã). Poãet

emisí poklesl ze 102 (k 28. 12. 2001)

na 79 (k 30. 12. 2002).

Trh dluhopisÛ

Celkov˘ objem obchodÛ dosáhl v roce

2002 hodnoty 1 595,7 mld. Kã, ve

srovnání s rokem 2001 poklesl o 14,1%.

Stejnû jako v pfiedchozím roce se na

objemu obchodÛ nejvíce podílely státní

dluhopisy (82,9%). Podnikové dluhopisy

zabezpeãily 7,6%, bankovní dluhopisy

7,5%, hypoteãní zástavní listy 1,6%

a komunální dluhopisy 0,5% celkového

roãního objemu obchodÛ s dluhopisy.

TrÏní kapitalizace meziroãnû vzrostla

o 16,6% z 319,4 mld. Kã na konci roku

2001 na 372,5 mld. Kã 

k 30. 12. 2002.

âinnost burzy v roce 2002

Objemy obchodÛ v roce 2002  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)

OS 0,009 1 63,428 263 442 0,000 0 63,436 263 443

Hlavní trh OC 1 453,027 126 147 111,251 517 803 0,000 0 1 564,278 643 950

Celkem 1 453,036 126 148 174,679 781 245 0,000 0 1 627,714 907 393
OS 0,000 0 3,108 9 216 0,000 0 3,108 9 216

Vedlej‰í trh OC 65,640 2 787 3,494 10 972 0,000 0 69,134 13 760

Celkem 65,640 2 787 6,602 20 188 0,000 0 72,242 22 975
OS 0,006 0 5,467 614 0,002 2 5,475 616

Voln˘ trh OC 76,992 5 786 10,641 2 052 0,006 4 87,639 7 842

Celkem 76,998 5 786 16,108 2 666 0,009 6 93,115 8 458
OS 0,014 1 72,003 273 272 0,002 2 72,020 273 275

Celkem OC 1 595,659 134 720 125,386 530 827 0,006 4 1 721,052 665 551

Celkem 1 595,674 134 721 197,389 804 099 0,009 6 1 793,071 938 826
OS = obchody obchodního systému, které zahrnují automatické obchody (aukãní + kontinuální reÏim) a obchody uzavfiené v segmentu SPAD s povinností tvÛrcÛ trhu

OC = ostatní obchody ãlenÛ burzy, které zahrnují obchody uzavfiené v segmentu SPAD bez povinnosti tvÛrcÛ trhu a blokové obchody
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Vypofiádání
Vypofiádání v‰ech obchodÛ uzavfien˘ch

na Burze cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.,

zaji‰Èovala v roce 2002 stejnû jako

v minul˘ch letech akciová spoleãnost

UNIVYC, a.s. (dále jen Univyc). Samotné

finanãní vypofiádání zaji‰Èuje Univyc

prostfiednictvím platebních pfiíkazÛ

zasílan˘ch do Zúãtovacího centra âNB,

coÏ za rok 2002 pfiedstavovalo pfiibliÏnû

154 tisíc pfiíkazÛ o celkovém objemu 

3 378 mld. Kã. Tato hodnota odpovídá

99,32% podílu na vypofiádání obchodÛ

na ãeském kapitálovém trhu. Témûfi 

50% z této ãástky tvofiily burzovní

obchody. Pro sluÏbu rezervaãního

pÛjãování cenn˘ch papírÛ se Univycu

podafiilo udrÏet v dostateãném mnoÏství

témûfi v‰echny cenné papíry

obchodované v segmentu SPAD, coÏ

pfiispûlo k témûfi 40% nárÛstu poãtu

v˘pÛjãek v porovnání s pfiedcházejícím

rokem. Univyc je rovnûÏ povûfien správou

finanãních prostfiedkÛ soustfiedûn˘ch

v Garanãním fondu burzy. I kdyÏ

prÛmûrné denní stavy ve fondu pro

automatické obchody i fondu pro SPAD

v porovnání s pfiedcházejícím rokem

mírnû vzrostly, trend sniÏování jejich

v˘nosÛ z minul˘ch let dále pokraãoval

z dÛvodu dal‰ího poklesu úrokov˘ch

sazeb bank.

V prÛbûhu roku 2002 Univyc zprostfied-

koval vypofiádání 29 primárních emisí

dluhopisÛ v celkové hodnotû pfies 

100 mld. Kã a zajistil v˘platu v˘nosÛ 

8 emisí listinn˘ch cenn˘ch papírÛ. 

Úschovou listinn˘ch cenn˘ch papírÛ byl

stejnû jako v pfiedchozích letech povûfien

depozitáfi Komerãní banky, a.s.

Na základû Ïádosti sv˘ch ãlenÛ realizova-

lo oddûlení rozvoje ve spolupráci s bur-

zou projekt vypofiádání v termínu T+0,

kter˘ byl rozdûlen do dvou etap. V první

etapû, od ledna 2002, umoÏnil Univyc

ãlenÛm vypofiádání pouze blokov˘ch 

obchodÛ a mimoburzovních transakcí 

typu „delivery free of payment”. Druhá

etapa fie‰ila vypofiádání transakcí typu

„delivery versus payment”. Od února

2003 je moÏné vypofiádat v T+0 také

suspendované pfievody blokov˘ch 

a mimoburzovních obchodÛ a transakcí

vãetnû suspendovan˘ch pfievodÛ ze

SPAD.

Poãátkem roku Univyc a burza

podrobnûji zpracovaly systém hlá‰ení

vypofiádání mimoburzovních transakcí

Komisi pro cenné papíry zaveden˘

v souvislosti s vyhlá‰kou Ministerstva

financí âR ã. 105/2001.

K 1. dubnu 2002 se zmûnila poplatková

politika burzy a Univycu. Do‰lo

k oddûlení poplatkÛ za obchodování

úãtovan˘ch burzou a poplatkÛ za

vypofiádání úãtovan˘ch Univycem,

pfiiãemÏ do‰lo k sjednocení v˘‰e

poplatkÛ za vypofiádání blokov˘ch

obchodÛ a mimoburzovních obchodÛ

a transakcí. Aãkoliv byl Univyc od roku

2000 napojen na zahraniãní vypofiádací

centrum Clearstream, aktivní vyuÏívání

pfievodov˘ch sluÏeb v rámci vypofiádání

obchodÛ se zahraniãními cenn˘mi papíry

zahájil aÏ v fiíjnu 2002. Souãasnû s touto

sluÏbou Univyc zavedl i pÛjãování

zahraniãních cenn˘ch papírÛ.
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V roce 2002 odbor informatiky

pokraãoval v dal‰ím rozvoji sluÏeb

burzy a Univycu, coÏ se promítlo

v fie‰ení celé fiady projektÛ a SW úprav

na stranû burzy, Univycu a ãlenÛ.

NejzávaÏnûj‰í úpravy byly spojeny

s realizací vyhlá‰ky 105/2001 Sb.,

s vyfie‰ením subregistru pro sbûrné

dluhopisy a zahraniãní cenné papíry

a s registrací a vypofiádáním v T+0.

Mezi dal‰í ãinnosti odboru patfiily

úprava SW Garanãního fondu, dílãí

podpora vypofiádání v Euro, nové

zabezpeãení komunikace se

Zúãtovacím centrem (ZC) âNB, nov˘

zpÛsob v˘poãtu alikvotního

úrokového v˘nosu (AÚV), roz‰ífiení

moÏností pozastavení obchodování

a registrace cenn˘ch papírÛ, webová

aplikace ‰ífiení informací v reálném

ãase - eAOS, aktualizace webov˘ch

stránek burzy, dal‰í rozvoj interního

informaãního systému a celá fiada

dílãích úprav systému pro

obchodování a vypofiádání.

Z technologického hlediska se

realizovaly dva klíãové projekty -

pfiechod vnitfiní sítû na protokol

Ethernet a modernizace v˘poãetních

systémÛ AS/400.

Ing. Miroslav Proke‰, CSc., 

fieditel odboru informatiky

Zavedení subregistru pro zahraniãní cenné

papíry a dluhopisy umoÏnilo Univycu vést

evidenci majitelÛ tûchto cenn˘ch papírÛ

obdobnû jako ji vede Stfiedisko cenn˘ch

papírÛ (SCP) pro tuzemské zaknihované

cenné papíry, tzn. na koneãného majitele.

Komunikace majitelÛ cenn˘ch papírÛ

s Univycem probíhá prostfiednictvím ãlenÛ

burzy a Univycu. Cel̆  projekt byl navrÏen

a realizován s minimálními dopady na

úpravy systémÛ ãlenÛ. Pfiipravené fie‰ení

umoÏnilo v druhé polovinû roku zahájit

obchodování a vypofiádání prvního

zahraniãního akciového titulu, emise ERSTE

BANK, která není vedena v evidenci SCP.

Realizace projektu Vyhlá‰ka 105/2001 Sb.

umoÏnila ãlenÛm burzy a Univycu plnit

povinnosti uloÏené touto vyhlá‰kou a své

obchody uzavfiené mimo burzu registrovat

k vypofiádání v automatizovaném

obchodním systému (AOS) burzy. Projekt

si v souladu se splnûním poÏadavkÛ

Komise pro cenné papíry (KCP) vyÏádal

rozsáhlé úpravy systémÛ ãlenÛ, které

smûfiovaly k zaji‰tûní vy‰‰í efektivity dozoru

nad kapitálov˘m trhem.

Vypofiádání obchodÛ v T+0 umoÏnilo

ãlenÛm burzy registrovat do 11 hodin

transakce v AOS, které jsou vypofiádány

je‰tû t˘Ï den. Projekt byl fie‰en ve dvou

etapách. V první etapû se vytvofiila podpora

pro vypofiádání typu DFP (delivery free

of payment) a ve druhé etapû bylo

vyfie‰eno vypofiádání typu DVP (delivery

versus payment).

Obdobnû jako clearingové banky pfie‰el

Univyc v roce 2002 na nov˘ zpÛsob

komunikace se ZC âNB, kter˘ splÀuje

poÏadavky na dÛvûrnost a integritu

pfiená‰en˘ch dat, autentiãnost odesílatele

a neodmítnutelnost zodpovûdnosti za

poslaná data. ¤e‰ení komunikace s âNB 

je plnû integrováno do systému pro

vypofiádání. 

Software pro podporu inspekãní ãinnosti

vznikl jiÏ v roce 2000 a prÛbûÏnû se dále

rozvíjí. V roce 2002 byl doplnûn o funkce,

které automaticky indikují jednoduché

pfiípady, kdy je podezfiení na poru‰ování

burzovních pfiedpisÛ nebo i zákonn˘ch

norem. Realizované funkce v˘raznû zv˘‰ily

efektivitu inspekãní ãinnosti burzy

a v tomto smûru bude rozvoj SW dále

pokraãovat.

V roce 2002 do‰lo rovnûÏ ke sjednocení

v˘poãtu alikvotního úrokového v˘nosu

(AÚV) s agenturou Bloomberg, která

zprostfiedkuje nejvût‰í mnoÏství obchodÛ

s dluhopisy. 

Komplexní pfiechod technologie vnitfiní sítû

na protokol Ethernet v závûru roku 2002 si

vyÏádal nákup nov˘ch aktivních prvkÛ od

firmy CISCO, nov˘ch síÈov˘ch karet a sloÏit˘

proces zmûn konfigurace v‰ech zafiízení

pfiipojen˘ch do burzovní sítû. Vlastní

pfiechod se realizoval postupnû bûhem

nûkolika víkendÛ a neovlivnil negativním

zpÛsobem harmonogram obchodování ani

vypofiádání. Nové fie‰ení v˘raznû zv˘‰ilo

propustnost vnitfiní sítû (kapacita Gbity),

otevfielo moÏnost kapacitnûj‰ího propojení

hlavního a záloÏního pracovi‰tû a vytvofiilo

podmínky pro dal‰í rozvoj komunikaãních

systémÛ burzy a Univyc.

Informaãní a obchodní systém

âinnost burzy v roce 2002
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Vzhledem k morální a technologické

zastaralosti pouÏívan˘ch v˘poãetních

systémÛ AS/400 se koncem roku

uskuteãnil nákup nov˘ch v˘poãetních

systémÛ iSeries. Práce na pfiípravû

modernizace v˘poãetních systémÛ AS/400

byly zahájeny jiÏ v polovinû roku 2002. Na

základû dÛkladného rozboru byly

specifikovány poÏadavky a ve spolupráci

s dodavatelskou firmou IBM posouzeny

rÛzné varianty fie‰ení. V˘sledkem byl návrh

dodávky dvou poãítaãÛ IBM fiady iSeries.

Nové systémy se mohou dále rozvíjet

a v pfiípadû potfieb lze bez technick˘ch

problémÛ nav˘‰it v˘kon nebo pfiidat dal‰í

zdroje systémÛ (pamûti, disky apod.).

Souãástí dodávky byla i modernizace

zastaralého zálohovacího

magnetopáskového systému.

V roce 2002 do‰lo k dal‰í stabilizaci

a standardizaci metod ãinnosti

odboru inspekce. Inspekce se

zamûfiila zejména na rozvoj

kontrolních funkcí inspekãního

software a zvy‰ování jeho

spolehlivosti a úãinnosti.

Zdokonalily se postupy v oblasti

kontroly dodrÏování odborné péãe

a manipulace trhu. DÛraz se kladl

na prÛbûÏné odhalování transakcí

s indikací moÏného poru‰ení

Burzovních pravidel a vãasnou

komunikaci se ãleny za úãelem

odstranûní zji‰tûn˘ch nedostatkÛ

a minimalizace jejich ‰kodliv˘ch

dÛsledkÛ. Z vûcného hlediska se

inspekce zamûfiila zejména na

dodrÏování zásad jednání se

zákazníky, dodrÏování pravidel

obchodování a zachování vûcn˘ch

pfiedpokladÛ pro obchodování na

burze, jejichÏ neplnûní by mohlo

ohrozit vypofiádání burzovních

obchodÛ, pfiípadnû ohrozit ostatní

ãleny burzy.

Ing. Vladimír Skaln˘

fieditel odboru inspekce

V roce 2002 provedla inspekce 

11 hloubkov˘ch, 10 opakovan˘ch 

a 31 operativních inspekcí, pfii kter˘ch

bylo pro‰etfieno více neÏ 900 obchodÛ

s indikací poru‰ení pfiedpisÛ. Dále

inspekce pro‰etfiila formou dotazu

u ãlena dal‰ích více neÏ tisíc obchodÛ

a internû analyzovala témûfi 2 900

obchodÛ s indikací poru‰ení pfiedpisÛ.

V souladu se strategií rozvoje inspekce

do‰lo k posílení v˘znamu dotazu pfied

okamÏit˘m zahájením inspekce, coÏ

pracovníkÛm inspekce umoÏnilo uÏ‰í

kontakt s jednotliv˘mi ãleny. Dokládá to

i 80% nárÛst poãtu ‰etfiení proveden˘ch

formou operativní inspekce nebo dotazu.

Na základû zji‰tûní inspekce bylo

v uvedeném období zahájeno 

24 správních fiízení, v jejichÏ rámci

burzovní komora udûlila 27 sankcí,

z toho 5 v˘tek a 22 penûÏité sankce

v celkové v˘‰i více neÏ jeden milion

korun. V 5 pfiípadech bylo od

sankcionování upu‰tûno a ãlenovi byl

zaslán dopis s upozornûním na poru‰ení

Burzovních pravidel a Ïádostí

o odstranûní nedostatkÛ. 

Inspekãní ãinnost burzy
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Nejãastûji byla sankce uloÏena za

poru‰ení Pravidel ãlenství (30 sankcí),

pravidel upravujících zpÛsob

obchodování na burze (18 sankcí)

a Pravidel vedení evidence pokynÛ,

transakcí a cenn˘ch papírÛ, jin˘ch

investiãních instrumentÛ, které nejsou

cenn˘mi papíry, popfi. jin˘ch instrumentÛ

kapitálového trhu (17 sankcí).

V nûkter˘ch pfiípadech byly uloÏeny

souhrnné sankce za více neÏ jedno

poru‰ení.

V roce 2002 pokraãovaly práce na v˘voji

inspekãního SW a to v návaznosti na

zku‰enosti a poznatky získané pfii

inspekãní ãinnosti. Pozornost se vûnovala

zejména zpfiesnûní jednotliv˘ch

kontrolních funkcí a jejich pfiizpÛsobení

aktuálním zmûnám v obchodování.

DÛraz se kladl i na zv˘‰ení spolehlivosti

systému a minimalizaci chyb. Pokud jde

o rozvojové úkoly pokraãovaly práce na

anal˘ze nov˘ch funkcí zamûfien˘ch na

odhalování pfiípadÛ poru‰ování odborné

péãe pfii poskytování sluÏeb zákazníkÛm. 

V˘znamn˘m momentem v ãinnosti

inspekce bylo uvedení do provozu

nov˘ch funkcí inspekãního SW, které

spoãívaly v automatizovaném zpracování

evidence pokynÛ a obchodÛ ãlenÛ

a jejich porovnávání s parametry

objednávek a transakcí evidovan˘ch

v obchodním systému burzy. Tím do‰lo

k podstatnému zv˘‰ení úãinnosti

inspekce pfiedev‰ím pfii odhalování

nedostatkÛ v oblasti zásad jednání se

zákazníky, dodrÏování pravidel

obchodování a vedení evidence pokynÛ

a transakcí.

V následujícím období se inspekce

zamûfií na dal‰í rozvoj SW podpory

a zdokonalování postupÛ v oblasti

kontroly dodrÏování odborné péãe

a manipulace trhu. DÛraz bude kladen

na prÛbûÏné odhalování transakcí

s indikací moÏného poru‰ení Burzovních

pravidel a vãasnou komunikaci se ãleny

za úãelem neprodleného odstranûní

zji‰tûn˘ch nedostatkÛ. âinnost inspekce

se bude i nadále orientovat na prevenci.

Rok 2002 zahájila burza se 34 ãleny,

z nichÏ 14 spoleãností bylo bankovního

typu. V prÛbûhu roku ukonãily ãlenství na

základû vlastního rozhodnutí 4

spoleãnosti. Jedna z nich postoupila

ãlenství na nového ãlena. Dal‰ím nov˘m

ãlenem se k 1. ãervenci 2002 na základû

zákona stala âeská republika

prostfiednictví Ministerstva financí.

U ãtyfiech spoleãností do‰lo ke zmûnû

právní podoby na akciovou spoleãnost.

K 31. prosinci 2002 mûla burza 32

ãleny. 

Burza i v roce 2002 pokraãovala

v rozvoji sv˘ch internetov˘ch stránek

jako hlavního nástroje pÛsobení na

‰irokou domácí i zahraniãní

investorskou vefiejnost. Zájem 

o webové stránky burzy, které jsou

nejvyhledávanûj‰ím a zároveÀ

nejobsáhlej‰ím zdrojem burzovních

informací pro ‰irokou investorskou

vefiejnost, se nadále zvy‰oval. Burza

dále roz‰ífiila informace

z obchodování, kotace a statistiky,

zjednodu‰ila vyhledávání a po

technické stránce web upravila

v souladu se souãasn˘mi trendy ve

v˘voji internetov˘ch aplikací. O v‰ech

sv˘ch v˘znamn˘ch aktivitách burza

neprodlenû informovala média

prostfiednictvím tiskov˘ch zpráv

vãetnû pravideln˘ch statistick˘ch

pfiehledÛ z obchodování. V˘znamnou

aktivitou odboru zÛstává prodej

burzovních informací, kter˘

zaznamenal v 2002 díky úpravám

smluvních vztahÛ s velk˘mi

agenturami a rostoucímu poãtu jejich

klientÛ v˘raznûj‰í nárÛst pfiíjmÛ.

Ing. Vladimír Ezr, CSc.

zástupce generálního tajemníka a fieditel

odboru sluÏeb

Informaãní a PR politika burzy

âinnost burzy v roce 2002
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Burzovní informace

Burza poskytovala zástupcÛm medií

pravidelné statistické pfiehledy na t˘denní,

mûsíãní, ãtvrtletní a pololetní bázi, které

sumarizují v˘sledky obchodování na burze.

V‰echny dÛleÏité události, které se t˘kaly

ãinnosti burzy z oblasti kotace, obchodování,

vypofiádání a dal‰ích aktivit, se zástupcÛm

sdûlovacích prostfiedkÛ zasílaly formou

oficiálních tiskov˘ch zpráv. V roce 2002

burza vydala 43 zprávy, které byly následnû

zpfiístupnûny investorské vefiejnosti formou

novinek. Ménû v˘znamné události byly

zpracovány pouze formou novinek

a umístûny na internetové stránky burzy.

Témûfi v‰echny tyto materiály byly

zpracovány v ãesko-anglické verzi. 

Velkou pozornost burza vûnovala dal‰ímu

rozvoji sv˘ch internetov˘ch stránek. Ke konci

roku 2002 zaãala burza pfiipravovat inovaci

webu, která byla zpfiístupnûna investorské

vefiejnosti v únoru 2003. Jedním z hlavních

cílÛ této inovace bylo vyfie‰ení zobrazení pro

vy‰‰í rozli‰ení pfii zachování dosavadního

vzhledu a barevného fie‰ení. Nové padací

(drop-down) menu umoÏnilo rychlej‰í

pfiístup na jakoukoliv stránku webu.

Internetové stránky byly dále doplnûny

o burzovní ticker, kter˘ se zobrazuje na

kaÏdé stránce webu a kter˘ informuje

o prÛbûhu obchodování ve SPAD. Do‰lo

rovnûÏ k zpfiehlednûní struktury webu

vyãlenûním dvou samostatn˘ch kapitol:

IndexÛ, které byly pÛvodnû souãástí záloÏky

Obchodování a Statistiky, která byla

pÛvodnû souãástí záloÏky V˘sledky.

V oblasti prodeje burzovních informací do‰lo

k zfietelnému nárÛstu pfiíjmÛ, pfiestoÏe

pokraãovala redukce poãtu spoleãností,

které od burzy na základû smluvního vztahu

odebírají burzovní informace. V roce 2002

do‰lo k dal‰ímu poklesu koncov˘ch

odbûratelÛ a rovnûÏ tfii poskytovatelé

burzovních informací s off-line pfiipojením

na informaãní systém burzy vypovûdûli

smlouvu. Velké agentury naopak

zaznamenaly nárÛst klientÛ, kter˘ se odrazil

ve vy‰‰ím pfiíjmu burzy z této sluÏby oproti

pfiedcházejícím letÛm.

Od 1. ledna 2002 burza zahájila

zvefiejÀování nové struktury burzovních

informací poskytovan˘ch na závûr

burzovního dne. Nová struktura lépe

odpovídá mezinárodním zvyklostem

a oddûlením souborÛ s informacemi

z obchodování od informací o cenn˘ch

papírech pfiispívá k pfiehlednûj‰ímu

uspofiádání informací.

Zahraniãní vztahy

V prÛbûhu roku se burza pravidelnû

zúãastÀovala zasedání odborn˘ch skupin

FESE. Pozornost byla vûnována pfiedev‰ím

projednávání návrhÛ nov˘ch evropsk˘ch

direktiv pro kapitálové a finanãní trhy.

Pokraãovala spolupráce na vydávání

stfiedoevropského indexu CESI, kter˘ zafiadily

do své nabídky kromû agentury Reuters

i nûkteré dal‰í svûtové agentury. Pfii rÛzn˘ch

pfiíleÏitostech pokraãovaly bilaterální kontakty

s okolními burzami ve stfiedoevropském

regionu. Cílem zahraniãní spolupráce bylo

získání informací o globalizaãních

tendencích v Evropû a postojích jednotliv˘ch

burz k tomuto procesu.

Zamûstnanecká politika

V oblasti personální péãe burza pokraãovala

v prohlubování jazykov˘ch znalostí sv˘ch

zamûstnancÛ prostfiednictvím jazykov˘ch

kurzÛ a podporovala zvy‰ování odborn˘ch

znalostí pracovníkÛ pfiedev‰ím s vyuÏitím

tuzemsk˘ch kurzÛ a semináfiÛ. Burza se

nadále finanãnû podílela na individuální

zdravotní péãi zamûstnancÛ a finanãnû

pfiispívala na program penzijního a Ïivotního

pfiipoji‰tûní. Burza dále sv˘m pracovníkÛm

umoÏÀovala bezplatné sportovní vyÏití

v areálech vybran˘ch sportovních zafiízení.

V dubnu burza pro své zamûstnance

uspofiádala dvoudenní v˘jezdní zasedání

v Hrubé Skále u Turnova, které bylo

doprovázeno bohat˘m sportovním

a kulturním programem. Závûr roku byl

spojen s vánoãním veãírkem.
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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 2002 na celkem 

12 zasedáních.

SloÏení burzovní komory 

k 1. lednu 2002

Pfiedseda

George Jedliãka,

PricewaterhouseCoopers 

âeská republika, s.r.o.

Místopfiedseda

Mgr. Du‰an Baran, MBA, 

âeská spofiitelna, a.s.

âlenové

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

Ing. Jan Bla‰ko, MBA, 

âeská poji‰Èovna, a.s.

Ing. Petr Bodnár, 

Body International Brokers, a.s.

Ing. Pavel Hollmann, MBA, 

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Tomas Spurny, MBA, 

Komerãní banka, a.s.

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)

Ing. Tomá‰ ·evãík, 

Harvardská burzovní spoleãnost, a.s.

JUDr. Jan Vinter, 

V‰eobecná úverová banka, a.s. 

poboãka Praha 

Zmûny v burzovní komofie 

v prÛbûhu roku

Zdenûk Bakala, MBA

K 8. 3. 2002 rezignoval na ãlenství

v burzovní komofie.

Mgr. Michael Jasansk˘

Zvolen 8 .3. 2002 ãlenem burzovní

komory a 4. 4. 2002 místopfiedsedou

burzovní komory.

George Jedliãka

K 8. 3. 2002 rezignoval na ãlenství

v burzovní komofie a na funkci pfiedsedy

burzovní komory.

Mgr. Du‰an Baran, MBA

Zvolen 4. 4. 2002 pfiedsedou 

burzovní komory.

Tomas Spurny, MBA

K 13. 5. 2002 rezignoval na ãlenství

v burzovní komofie.

Ing. Peter Paleãka

Zvolen 29. 5. 2002 ãlenem 

burzovní komory.

JUDr. Jan Vinter`

K 12. 6. 2002 rezignoval na ãlenství

v burzovní komofie.

Viliam OstroÏlík, MBA

Zvolen 12. 6. 2002 ãlenem 

burzovní komory.

K 31. 10. 2002 rezignoval na ãlenství

v burzovní komofie.

Ing. Jan Bla‰ko, MBA

Zvolen 31. 7. 2002 místopfiedsedou

burzovní komory.

SloÏení burzovní komory 

k 31. prosinci 2002

Pfiedseda

Mgr. Du‰an Baran, MBA

âeská spofiitelna, a.s. – zástupce

akcionáfie

datum narození: 6. 4. 1965

vzdûlání: Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzity Karlovy, GSBC University

of Colorado

souãasná funkce: ãlen pfiedstavenstva

a finanãní fieditel

Místopfiedsedové

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: místopfiedseda

pfiedstavenstva

Mgr. Michael Jasansk˘

Patria Finance, a.s. – zástupce akcionáfie

datum narození: 19. 1. 1967

vzdûlání: Karlova Universita, âVUT

souãasná funkce: Chief Executive Officer

âlenové

Ing. Petr Bodnár

BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 

– zástupce akcionáfie

datum narození: 12. 9. 1954

vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická

souãasná funkce: pfiedseda

pfiedstavenstva

K 28. 2. 2003 rezignoval na ãlenství

v burzovní komofie.

Burzovní orgány
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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

Ing. Peter Paleãka

Komerãní banka, a.s. - zástupce akcionáfie

datum narození: 3. 11. 1959

vzdûlání: V·E Bratislava

souãasná funkce: ãlen pfiedstavenstva

a námûstek generálního fieditele

Ing. Jan S˘kora, MBA

WOOD & Company Financial Services, a.s.

– zástupce akcionáfie

datum narození: 18. 1. 1972

vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická,

Rochester Institute of Technology

funkce: pfiedseda pfiedstavenstva

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 

(do 24. 2. 2003)

K 28. 5. 2003 rezignoval na ãlenství 

v burzovní komofie

Dozorãí 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.

V roce 2002 nedo‰lo k Ïádné zmûnû ve

sloÏení dozorãí rady.

Pfiedseda

Ing. Vûslav Michalik, CSc.

CA IB Securities, a.s. (do 31. 1. 2003),

HVB Bank Czech Republic, a.s. 

(od 1. 2. 2003) – zástupce akcionáfie

datum narození: 1. 3. 1963

vzdûlání: Fakulta jaderné fyziky âVUT

souãasná funkce: ãlen 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: námûstek generálního

fieditele (do 31. 12. 2002)

Ing. Jifií Klumpar

GE Capital Bank

datum narození: 9. 5. 1956

vzdûlání: Fakulta jaderná a fyzikálnû

inÏen˘rská âVUT

souãasná funkce: místopfiedseda

pfiedstavenstva

Ing. Jan StruÏ

ING Bank N.V. organizaãní sloÏka

datum narození: 5. 5. 1949

vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická

souãasná funkce: generální fieditel 

(do 31. 12. 2002)

Ing. Petra Wendelová, CSc.

ERNST & YOUNG âeská republika k.s.

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, 

âeská poji‰Èovna, a.s.

Místopfiedseda

Ing. Petr Valenta, âeská spofiitelna, a.s.

Tajemník

Mgr. Ing. Josef Marek, Burza cenn˘ch

papírÛ Praha, a.s.

Burzovní v˘bor pro ãlenské otázky

zasedal v roce 2002 dvanáctkrát. 

Zamûfiil se zejména na zvy‰ování

transparentnosti obchodování a na

podporu analytické inspekãní ãinnosti

burzy. RovnûÏ rostly nároky na ãlenské

spoleãnosti, zejména s cílem dal‰ího

zv˘‰ení ochrany investorÛ.

V roce 2002 do‰lo k v˘raznému 

zlep‰ení hospodafiení ãlensk˘ch

spoleãností, coÏ se odrazilo i v kvalitû

a rozsahu plnûní informaãní povinnosti.



26 Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

V˘bor se dále zab˘val stanovením

dostateãnû vypovídajících ekonomick˘ch

ukazatelÛ, které by dále nezvy‰ovaly

administrativní nároãnost a pfiitom

poskytovaly záruku plnûní ãlensk˘ch

povinností. V˘sledn˘ poÏadavek na

prÛbûÏné plnûní kapitálové pfiimûfienosti

a limitu pohotovû likvidních prostfiedkÛ

jako podmínek ãlenství dává záruku

fiádného plnûní závazkÛ vypl˘vajících

z uzavfien˘ch obchodÛ.

Na více neÏ polovinû jednání se

projednávaly úpravy Burzovních pravidel

a vyhodnocoval se jejich praktick˘

dopad. V˘bor posoudil celkem pût

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˘bor dále projednal zji‰tûná poru‰ení

Burzovních pravidel a navrhl zahájení 

22 správních fiízení, ke kter˘m pfiipravil

návrhy rozhodnutí. Na základû návrhÛ

v˘boru burzovní komora uloÏila ve

správním fiízení celkem 23 sankce za 

52 poru‰ení Burzovních pravidel s tím,

Ïe v 17 pfiípadech se jednalo

o souhrnné sankce.

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

a akcionáfiské struktury. Vzal na vûdomí

ukonãení ãlenství 7 spoleãností na burze.

Nov˘m ãlenem burzy se stala na

podkladû zákona ã. 211/2002 âeská

republika prostfiednictvím Ministerstva

financí. K 1. únoru 2002 do‰lo

k postoupení ãlenství ze spoleãnosti

Wood & Company s.r.o., na spoleãnost

WOOD & Company Financial Services,

a.s, a k 1. lednu 2003 z Fondu

národního majetku âeské republiky 

na âeskou konsolidaãní agenturu.

V˘bor dále projednal 9 pfievodÛ akcií

burzy. Nejvût‰ím akcionáfiem burzy je

spoleãnost Patria Finance, a.s., s více jak

17% podílem na základním kapitálu

(k 1. lednu 2003). Celkovû zmûnilo

majitele 19,13% akcií burzy. âervnová

valná hromada rozhodla o sníÏení

základního kapitálu burzy o 1,9 mil. Kã

na 383,048 mil. Kã. Poãet akcionáfiÛ se

k 1. lednu 2003 sníÏil o jednu

spoleãnost, na 52. 

Burzovní v˘bor pro burzovní obchody

Pfiedseda

Ing. Jan S˘kora, MBA, WOOD &

Company Financial Services, a.s.

Místopfiedseda a tajemník

Ing. Jifií Opletal, 

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

V prÛbûhu roku 2002 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 se v˘bor zab˘val

zejména zmûnami v Burzovních

pravidlech v ãástech upravujících

obchodování a vypofiádání, které byly

vyvolány úãinností vyhlá‰ky 105/2001

Sb. S tûmito zmûnami souvisela i úprava

Sazebníku burzovních poplatkÛ, kterou

v˘bor projednal a pfiedloÏil burzovní

komofie v lednu ke schválení.

V první polovinû roku 2002 v˘bor ve

spolupráci s v˘borem pro kotaci

projednal zmûny v Burzovních pravidlech

v ãásti Speciální operace s cenn˘mi

papíry, které byly pfiedloÏeny burzovní

komofie v kvûtnu ke schválení. Ve

spolupráci s âesk˘m klubem obchodníkÛ

s dluhopisy v˘bor pfiipravil k projednání

a schválení novelu Burzovních pravidel

v ãásti Stanovení referenãní ceny

dluhopisÛ.

V letních mûsících se v˘bor zab˘val

zásadami aktualizace báze indexu PX 50

a sjednocením termínu vypofiádání

u obchodÛ uzavfien˘ch v rámci

automatick˘ch obchodÛ a u obchodÛ ve

SPAD na T+3. Ke sjednocení do‰lo 

1. fiíjna v souvislosti se zahájením

obchodování emise akcií ERSTE BANK

ve SPAD.

V˘bor se dále zab˘val úpravami

parametrÛ obchodování u emisí

zafiazen˘ch do obchodování ve SPAD,

dal‰ími úpravami Sazebníku burzovních

poplatkÛ, nov˘m zpÛsobem v˘poãtu

AÚV u dluhopisÛ a moÏností obchodovat

i kotovat cenné papíry v Euro.

V listopadu v˘bor pfiedloÏil burzovní

komofie ke schválení novelu Pravidel

obchodování ve SPAD upravující

jednoznaãné stanovení závûreãného

kurzu cenného papíru zafiazeného do

SPAD.

Burzovní orgány
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Burzovní v˘bor pro kotaci

Pfiedseda

George Jedliãka (leden – bfiezen)

Ing. Pavel Hollmann, MBA, Burza

cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. (od 4. dubna)

Místopfiedseda

Ing. Pavel Makovec, Kerford Investments,

s.r.o.

Tajemník

JUDr. Eva ·trupová, Burza cenn˘ch

papírÛ Praha, a.s.

Burzovní v˘bor pro kotaci se v roce

2002, s v˘jimkou prázdninov˘ch mûsícÛ,

scházel na sv˘ch pravideln˘ch mûsíãních

zasedáních.

V˘bor se pfiedev‰ím aktivnû podílel na

úpravû Burzovních pravidel v ãástech 

III. a V. Podmínky pfiijetí cenného papíru

k burzovnímu obchodu. Do‰lo ke

zjednodu‰ení procesu pfiijímání

a obchodování emisí vydan˘ch v rámci

dluhopisov˘ch programÛ a dluhopisÛ

s dobou splatnosti krat‰í neÏ jeden rok

(krátkodob˘ch dluhopisÛ) a ke

zjednodu‰ení procesu pfiijímání tran‰í

emisí jiÏ pfiijat˘ch k burzovnímu obchodu.

Upravená Burzovní pravidla schválila

burzovní komora na svém kvûtnovém

zasedání.

V druhé polovinû roku se dokonãovala

úprava Burzovních pravidel s ohledem na

pfiípravu obchodování cenn˘ch papírÛ

zahraniãních emitentÛ. Úprava umoÏnila

plnûní informaãní povinnosti v anglickém

jazyce a s ohledem na povinnosti

emitenta vÛãi zahraniãní burze.

V souladu se zmûnou jednacího fiádu

v˘boru, kterou schválila burzovní komora,

mÛÏe v˘bor s úãinností od dubna 2002

operativnû rozhodovat o pfiijetí cenn˘ch

papírÛ k burzovnímu obchodu na

základû hlasování per rollam. V prÛbûhu

roku se pak tímto zpÛsobem pfiijalo

k burzovnímu obchodu 6 emisí

dluhopisÛ. 

Dále se v˘bor zab˘val projednáváním

a schvalováním Ïádostí o pfiijetí cenn˘ch

papírÛ k obchodování. Na voln˘ trh byly

pfiijaty dvû tran‰e emisí akcií a ‰est emisí

dluhopisÛ. Na prestiÏní vedlej‰í trh v˘bor

pfiijal pût emisí dluhopisÛ a jednu tran‰i

emise akcií. V souladu s úpravou

Burzovních pravidel byl dále schválen

prospekt a emisní podmínky tfií

dluhopisov˘ch programÛ.

Poprvé v historii burzy byly pfiijaty

k burzovnímu obchodu akcie

zahraniãního emitenta. Dne 24. ãervna

2002 rozhodl v˘bor o pfiijetí kmenov˘ch

akcií spoleãnosti Erste Bank der

oesterreichischen Sparkassen AG na

hlavní trh. Dále byla na hlavní trh burzy

pfiijata dal‰í emise dluhopisÛ Evropské

investiãní banky vydávaná v rámci

schváleného dluhopisového programu

a jedna tran‰e emise akcií.

V˘bor pokraãoval v dÛsledné kontrole

plnûní informaãní povinnosti emitentÛ,

jejichÏ cenné papíry byly pfiijaty

k burzovnímu obchodu na hlavním

a vedlej‰ím trhu a sledoval plnûní

informaãní povinnosti stanovené

zákonem o cenn˘ch papírech

i u spoleãností obchodovan˘ch na

volném trhu. V pfiípadû ãtyfi spoleãností,

které poru‰ily burzovní pfiedpisy, bylo

navrÏeno uloÏení sankcí.

Burzovní rozhodãí 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 obchodÛ s investiãními

instrumenty. 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 tajemníka 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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V roce 2002 burza dosáhla zatím

nejvy‰‰ího hospodáfiského v˘sledku

z provozní ãinnosti ve své

dosavadní historii. Do celkového

hospodáfiského v˘sledku se v‰ak

promítlo pfiecenûní majetku, které

navazovalo na strategii dal‰ího

rozvoje burzy pfiijatou burzovní

komorou v roce 2002. Souãástí této

strategie je i úãast burzy na prodeji

jejího spoluvlastnického podílu na

Burzovním paláci. Ve shodû

s doporuãením auditora byl v roce

2002 spoluvlastnick˘ podíl burzy

pfiecenûn na základû provedeného

znaleckého posudku. Rozdíl mezi

cenou urãenou znaleck˘m

posudkem a zÛstatkovou úãetní

cenou je ztráta, na kterou byla

v souladu s úãetními postupy

vytvofiena úãetní, daÀovû neúãinná,

opravná poloÏka ve v˘‰i 

172 212 tis. Kã a rezerva

v souvislosti s prodejem Burzovního

paláce ve v˘‰i 11 885 tis. Kã. 

V˘sledkem pfiecenûní vlastnického

podílu burzy je tak v roce 2002

ztráta ve v˘‰i 123 565 tis. Kã.

V pfiípadû oãi‰tûní hospodáfiského

v˘sledku o úãetní vliv pfiecenûní

dosáhl zisk spoleãnosti pfied

zdanûním hodnoty 63 109 tis. Kã.

Na pozitivním v˘sledku z provozní

ãinnosti se podílely pfiedev‰ím vy‰‰í

poãty obchodÛ a tím i pfiíjmy

z poplatkÛ, vy‰‰í trÏby ze sluÏeb

spojen˘ch s vypofiádáním

a z prodeje informací. I v tomto

roce pokraãoval trend sniÏování

nákladÛ pfii souãasném sledování

efektivnosti jejich vynakládání.

Pfiijatá opatfiení v této oblasti se

odrazila v 19% meziroãním poklesu

nákladÛ oproti roku 2001. I na

stranû pohledávek po lhÛtû

splatnosti se realizací dÛsledn˘ch

opatfiení dosáhlo 11,5% meziroãního

poklesu. âinnost burzy v krizov˘ch

situacích byla v roce 2002

provûfiena srpnov˘mi povodnûmi,

pfii kter˘ch se potvrdila:

- provozuschopnost záloÏního

pracovi‰tû a tím i efektivnost

a opodstatnûnost nákladÛ takto

vynakládan˘ch,

- dostateãná stavební odolnost

Burzovního paláce, kdy ‰kody na

majetku burzy dosáhly celkové v˘‰e

327 tis. Kã a byly z 90% uhrazeny

na základû uzavfien˘ch pojistn˘ch

smluv pfii 10% spoluúãasti burzy,

- organizaãní pfiipravenost

pracovníkÛ burzy i Univycu

nepfietrÏitû zaji‰Èovat ãinnosti

spojené s obchodováním

a vypofiádáním.

Z ekonomického pohledu je burza

dostateãnû silnou spoleãností, aby

mohla vlastními zdroji realizovat

cíle svého dal‰ího rozvoje vãetnû

zaji‰tûní odpovídající vysoké

technologické úrovnû, která se

v souãasné dobû promítá do

modernizace technické platformy

obchodování a vypofiádání.

Ing. Petr Horáãek

fieditel odboru ekonomiky a správy

Komentáfi k v˘sledkÛm hospodafiení
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Pfiíjmy z ãinnosti burzy staãily pokr˘t provozní i investiãní potfieby spoleãnosti a z tohoto dÛvodu v prÛbûhu roku nevznikla Ïádná

úvûrová potfieba.

Finanãní situace a prosperita spoleãnosti je patrná z uvedeného v˘voje ukazatelÛ:

               2002           2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
bez vãetnû 

pfiecenûní pfiecenûní
Ukazatele rentability
Rentabilita celkového kapitálu 0,109 x 0,041 0,058 0,019 0,023 x 0,017 0,009
Rentabilita vlastního kapitálu 0,116 x 0,046 0,073 0,025 0,034 x 0,027 0,015
Rentabilita základního kapitálu 0,167 x 0,058 0,088 0,029 0,038 x 0,031 0,017
Rentabilita cizího kapitálu 2,541 x 0,523 0,303 0,075 0,078 x 0,048 0,022

Ukazatele finanãní stability spoleãnosti
Finanãní nezávislost 0,943 0,886 0,896 0,796 0,741 0,685 0,623 0,636 0,591
Dlouhodobé zdroje 0,943 0,886 0,920 0,885 0,922 0,950 0,939 0,997 0,914
Úrokové krytí x x 7,85 4,98 1,70 1,47 x 1,55 1,29
Platební neschopnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celková likvidita 8,32 8,32 7,02 3,35 3,73 5,39 2,75 2,63 1,83
Celková zadluÏenost 0,03 0,05 0,03 0,15 0,21 0,27 0,36 0,34 0,39
Zv˘‰ení, respektive sníÏení 

krátkodobého finanãního majetku 42 799 42 799 3 854 19 630 24 517 -13 427 -15 367 2 837 9 804

V˘voj struktury majetku a zdrojÛ financování vãetnû vlivu pfiecenûní budovy Burzovního paláce (%)

2002 2001 2000 1999 1998 1997
Majetek (aktiva) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dlouhodob˘ majetek 60,34 79,31 80,33 84,60 90,06 89,08
z toho: hmotn˘ a nehmotn˘ majetek 60,31 78,44 78,73 82,34 88,34 87,50

finanãní majetek 0,03 0,02 0,02 0,02 0,36 0,34
dlouhodobé pohledávky 0,00 0,85 1,58 2,24 1,36 1,24
Krátkodobé pohledávky 5,82 3,93 5,35 5,16 4,35 3,77
z toho: z obchodního styku 5,82 3,93 4,62 4,86 3,77 3,46

ostatní pohledávky 0,00 0,00 0,73 0,30 0,58 0,31
pohledávky za upsan˘ kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Finanãní majetek 32,41 15,61 13,81 9,77 5,29 6,82
Pfiechodné úãty 1,43 1,15 0,51 0,47 0,30 0,30
Zdroje (pasiva) 100,00 100,00 100,00 100 ,00 100,00 100,00
Dlouhodobé zdroje 88,62 89,64 88,43 90,90 94,23 92,94
z toho: vlastní zdroje 88,62 89,64 79,58 74,11 68,51 60,81

bankovní úvûry a v˘pomoci 0,00 0,00 8,85 16,79 25,39 32,13
dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00

Krátkodobé závazky 4,60 5,45 8,53 6,72 3,69 5,67
Rezervy 4,73 2,37 1,70 1,25 0,78 0,58
Pfiechodné úãty 2,05 2,54 1,34 1,13 1,30 0,81

V˘‰e uvedené ukazatele vycházejí z úãetní závûrky spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., která je zpracována v souladu

s ãesk˘mi úãetními standardy.
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Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním za

rok 2002 (bez vlivu prodeje budovy

Burzovního paláce) pfiedstavuje zisk ve

v˘‰i 63 109 tis. Kã. V porovnání

s rozpoãtem na toto období je

hospodáfisk˘ v˘sledek vy‰‰í 

o 58 609 tis. Kã. Na pozitivním v˘sledku

se podílí pfiedev‰ím objem trÏeb, kter˘ je

o 49 950 tis. Kã vy‰‰í oproti

pfiedpokládanému rozpoãtu a niÏ‰í

ãerpání nákladÛ o 8 659 tis. Kã. 

Po zahrnutí tvorby opravné poloÏky

k hmotnému majetku (pfiecenûní budovy

Burzovního paláce) a tvorby rezerv na

náklady související s prodejem budovy se

tento hospodáfisk˘ v˘sledek sníÏí tak, Ïe

v˘sledkem hospodafiení je ztráta (pfied

zdanûním) ve v˘‰i 120 958 tis. Kã.

Z v˘sledku hospodafiení vzniká

spoleãnosti daÀová povinnost ve v˘‰i 

15 816 tis. Kã. OdloÏená daÀ z pfiíjmu,

vypoãtená ze v‰ech doãasn˘ch rozdílÛ

mezi daÀov˘mi a úãetními hodnotami

v roce 2002, znamená, Ïe spoleãnosti

vzniká odloÏená daÀová pohledávka,

která je realizována pouze do v˘‰e

daÀového závazku k 31. 12. 2001, 

tj. 13 209 tis. Kã. Hospodáfisk˘ v˘sledek

za úãetní období (po zdanûní) tvofií

ztrátu ve v˘‰i 123 565 tis. Kã.

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 72% celkového objemu

pfiíjmÛ spoleãnosti.

Pfii niÏ‰ím ãerpání nákladÛ spoleãnost

zabezpeãovala poskytování sluÏeb ve

stejném rozsahu a kvalitû jako

v pfiedchozích letech s tím, Ïe do‰lo

k jejich dal‰ímu technologickému

zkvalitÀování.

Ukazatel Rozpoãet Skuteãnost Skuteãnost Skuteãnost Skuteãnost Skuteãnost
bez vãetnû

pfiecenûní pfiecenûní
2002 2002 2002 2001 2000 1999 1998

tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã
Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním 4 500 63 109 -120 958 33 548 49 607 19 617 18 265
- z provozní ãinnosti 4 400 60 462 -123 605 33 582 54 778 32 968 47 922
- z finanãní ãinnosti 100 1 156 1 156 -384 -5 244 -13 057 -32 337
- z mimofiádné ãinnosti 0 1 491 1 491 350 73 -294 2 680
DaÀ z pfiíjmÛ 4 159 2 607 2 607 12 307 17 238 8 669 3 969
- splatná 4 223 15 816 15 816 12 215 16 612 6 524 2 543
- odloÏená -64 -13 209 -13 209 92 626 2 147 1 426
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní 341 60 502 -123 565 21 241 32 369 10 946 14 296

Komentáfi k v˘sledkÛm hospodafiení
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V˘rok auditora k v˘roãní zprávû

Deloitte & Touche spol. s r. o. zapsaná Mûstsk˘m soudem
T̆ n 641/4 v Praze, oddíl C, vloÏka 24349
110 00 Praha 1 Iâ: 49620593
âeská republika DIâ: 001-49620592

Tel.: +420 (2) 248 95 500
Fax: +420 (2) 248 95 5554
www.deloitteCE.com

Provedli jsme audit níÏe uveden˘ch úãetních závûrek spoleãnosti Burza cenn˘ch papírÛ

Praha, a.s., k 31. prosinci 2002: 

• 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 47,

• konsolidovaná úãetní závûrka pfiipravená v souladu s Mezinárodními standardy pro

finanãní v˘kaznictví, která je souãástí této v˘roãní zprávy na stranách 48 aÏ 58.

Ovûfiili jsme téÏ soulad ostatních finanãních informací uveden˘ch v této v˘roãní zprávû 

s auditovan˘mi úãetními závûrkami. Za úplnost a správnost v˘roãní zprávy odpovídá

pfiedstavenstvo Spoleãnosti. 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 9. ãervna 2003

Auditorská spoleãnost: Odpovûdn˘ auditor:

Deloitte & Touche spol. s r.o. Michal Petrman

Osvûdãení ã. 79 Osvûdãení ã. 1105 
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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 2002. 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 podává ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrn˘

a poctiv˘ obraz aktiv, závazkÛ, vlastního kapitálu a finanãní situace spoleãnosti Burza

cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., k 31. prosinci 2002 a v˘sledku hospodafiení za rok 2002

v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky.

V Praze dne 4. dubna 2003

Auditorská spoleãnost: Odpovûdn˘ auditor:

Deloitte & Touche spol. s r.o. Michal Petrman

Osvûdãení ã. 79 Osvûdãení ã. 1105 

Deloitte & Touche spol. s r. o. zapsaná Mûstsk˘m soudem
T̆ n 641/4 v Praze, oddíl C, vloÏka 24349
110 00 Praha 1 Iâ: 49620593
âeská republika DIâ: 001-49620592

Tel.: +420 (2) 248 95 500
Fax: +420 (2) 248 95 5554
www.deloitteCE.com
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Úãetní závûrka

V˘kaz zisku a ztráty (v plném rozsahu) k 31. 12. 2002 (tis. Kã)

Ozn. TEXT ¤ád.                           Skuteãnost v úãetním období                        

2002 2001 2000

a b c 1 2 3

I. TrÏby za prodej zboÏí 1
A. Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí 2

+ Obchodní marÏe 3
II. V˘kony 4 181 014 189 133 230 271

1. TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 5 181 014 189 133 230 271
2. Zmûna stavu vnitropodnikov˘ch zásob vlastní v˘roby 6
3. Aktivace 7

B. V˘konová spotfieba 8 50 024 56 054 59 141
1. Spotfieba materiálu a energie 9 1 095 1 479 1 517
2. SluÏby 10 48 929 54 575 57 624
+ Pfiidaná hodnota 11 130 990 133 079 171 130

C. Osobní náklady 12 53 233 59 325 56 020
1. Mzdové náklady 13 35 564 38 550 36 881
2. Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva 14 2 594 4 205 3 593
3. Náklady na sociální zabezpeãení 15 12 340 13 382 13 524
4. Sociální náklady 16 2 735 3 188 2 022

D. Danû a poplatky 17 270 234 263
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 26 209 36 599 56 213

III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 229 820 608
F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 20 83 4 054 268

IV. Zúãtování rezerv a ãasového rozli‰ení provozních v˘nosÛ 21 7 573
G. Tvorba rezerv a ãasového rozli‰ení provozních nákladÛ 22 13 323 2 826 2 173

V. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních v˘nosÛ 23 1 742 4 844 3 746
H. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních nákladÛ 24 173 004 2 670 7 152

VI. Ostatní provozní v˘nosy 25 2 739 1 656 1 516
I. Ostatní provozní náklady 26 756 1 109 133

VII. Pfievod provozních v˘nosÛ 27
J. Pfievod provozních nákladÛ 28

* Provozní v˘sledek hospodafiení 29 -123 605 33 582 54 778
VIII. TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ 30

K. Prodané cenné papíry a podíly 31
IX. V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 32

1. V˘nosy z cenn˘ch papírÛ a podílÛ v podnicích ve skupinû 33
2. V˘nosy z ostatních dlouhodob˘ch cenn˘ch papírÛ a podílÛ 34
3. V˘nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku 35

X. V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 36 405 212 1 577
L. Náklady z finanãního majetku 37

XI. V˘nosy z pfiecenûní majetkov˘ch cenn˘ch papírÛ 38
M. Náklady z pfiecenûní majetkov˘ch cenn˘ch papírÛ 39

XII. Zúãtování rezerv do finanãních v˘nosÛ 40
N. Tvorba rezerv na finanãní náklady 41

XIII. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do finanãních v˘nosÛ 42
O. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do finanãních nákladÛ 43

XIV. V˘nosové úroky 44 3 279 4 542 3 161
P. Nákladové úroky 45 3 099 8 134

XV. Ostatní finanãní v˘nosy 46 243 211 485
Q. Ostatní finanãní náklady 47 2 771 2 250 2 333

XVI. Pfievod finanãních v˘nosÛ 48
R. Pfievod finanãních nákladÛ 49

* Finanãní v˘sledek hospodafiení 50 1 156 -384 -5 244
S. DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost 51 2 418 12 307 17 238

1. - splatná 52 15 627 12 215 16 612
2. - odloÏená 53 -13 209 92 626
** V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost 54 -124 867 20 891 32 296

XVII. Mimofiádné v˘nosy 55 1 876 350 73
T. Mimofiádné náklady 56 385
U. DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti 57 189

1. - splatná 58 189
2. - odloÏená 59
* Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení 60 1 302 350 73

W. Pfievod podílu na v˘sledku hospodafiení spoleãníkÛm (+/-) 61
*** V˘sledek hospodafiení za úãetní období (+/-) 62 -123 565 21 241 32 369

V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním (+/-) 63 -120 958 33 548 49 607
Kontrolní ãíslo 99 449 096 941 421 1 148 184



34 Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Rozvaha (v plném rozsahu) k 31. 12. 2002 (tis. Kã)

Skuteãnost v úãetním období                                    

Ozn. AKTIVA ¤ád.             2002 2001 2000

Brutto Korekce Netto Netto Netto

a b c 1 2 3 4 5

AKTIVA CELKEM 1 886 958 -504 732 382 226 519 622 559 100
A. Pohledávky za upsan˘ vlastní kapitál 2
B. Stálá aktiva 3 725 865 -495 239 230 626 407 716 440 279

I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 4 79 198 -72 653 6 545 17 170 29 357
1. Zfiizovací v˘daje 5
2. Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje 6
3. Software 7 79 038 -72 493 6 545 17 170 29 357
4. Ocenitelná práva 8
5. Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 9 160 -160
6. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 10
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 11

II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 12 646 567 -422 586 223 981 390 446 410 822
1. Pozemky 13 71 856 71 856 71 856 71 856
2. Stavby 14 358 824 -235 092 123 732 304 017 313 369
3. Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí 15 200 490 -187 494 12 996 14 167 25 597
4. Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ 16
5. Základní stádo a taÏná zvífiata 17
6. Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 18
7. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 19 15 397 15 397 406
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 20
9. Opravná poloÏka k nabytému majetku 21

III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 22 100 100 100 100
1. Podílové cenné papíry a podíly v podn. s rozhod. vlivem 23 100 100 100 100
2. Podílové cenné papíry a podíly v podn. s podst. vlivem 24
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 25
4. PÛjãky podnikÛm ve skupinû 26
5. Jin˘ finanãní majetek 27
6. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ finanãní majetek 28
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ finanãní majetek 29

C. ObûÏná aktiva 30 155 655 -9 493 146 162 105 931 115 993
I. Zásoby 31

1. Materiál 32
2. Nedokonãená v˘roba a polotovary 33
3. V˘robky 34
4. Zvífiata 35
5. ZboÏí 36
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 37

II. Dlouhodobé pohledávky 38 4 406 8 812
1. Pohledávky z obchodního styku 39 4 406 8 812
2. Pohledávky ke spoleãníkÛm a sdruÏení 40
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 41
4. Pohledávky v podnicích s podstatn˘m vlivem 42
5. Jiné pohledávky 43

III. Krátkodobé pohledávky 44 31 766 -9 493 22 273 20 435 29 945
1. Pohledávky z obchodního styku 45 31 608 -9 356 22 252 20 408 25 836
2. Pohledávky ke spoleãníkÛm a sdruÏení 46
3. Sociální zabezpeãení 47
4. Stát - daÀové pohledávky 48 3 986
5 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 49
6 Pohledávky v podnicích s podstatn˘m vlivem 50
7 Jiné pohledávky 51 158 -137 21 27 123

IV. Finanãní majetek 52 123 889 123 889 81 090 77 236
1. Peníze 53 26 26 39 48
2. Úãty v bankách 54 3 913 3 913 10 551 11 188
3. Krátkodob˘ finanãní majetek 55 119 950 119 950 70 500 66 000
4. Nedokonãen˘ krátkodob˘ finanãní majetek 56

D. Ostatní aktiva - pfiechodné úãty aktiv 57 5 438 5 438 5 975 2 828
I. âasové rozli‰ení 58 4 002 4 002 2 225 2 817

1. Náklady pfií‰tích období 59 1 591 1 591 1 873 2 073
2. Pfiíjmy pfií‰tích období 60 2 411 2 411 352 742
3. Kursové rozdíly aktivní 61 2

II. Dohadné úãty aktivní 62 1 436 1 436 3 750 11
Kontrolní ãíslo 999 3 546 396 -2 018 928 1 527 468 2 074 738 2 236 389

Úãetní závûrka
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Skuteãnost v úãetním období                       

Ozn. PASIVA ¤ád. 2002 2001 2000

a b c 6 7 8

PASIVA CELKEM 63 382 226 519 622 559 100
A. Vlastní kapitál 64 338 751 465 790 444 882

I. Základní kapitál 65 362 262 365 741 366 741
1. Základní kapitál 66 383 048 384 948 384 948
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 67 -22 686 -19 207 -18 207
3. Zmûny základního kapitálu 68 1 900

II. Kapitálové fondy 69 35 998 35 998 35 948
1. Emisní áÏio 70 22 769 22 769 22 769
2. Ostatní kapitálové fondy 71 13 229 13 229 13 179
3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ 72
4. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní pfii pfiemûnách 73

III. Fondy ze zisku 74 30 198 25 656 6 699
1. Zákonn˘ rezervní fond 75 30 198 25 656 6 699
2. Nedûliteln˘ fond 76
3. Statutární a ostatní fondy 77

IV. V˘sledek hospodafiení minul˘ch let 78 33 858 17 154 3 125
1. Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 79 33 858 17 154 3 125
2. Neuhrazená ztráta minul˘ch let 80

V. V˘sledek hospodafiení 81 -123 565 21 241 32 369
B. Cizí zdroje 82 35 663 40 642 106 709

I. Rezervy 83 18 092 25 552 22 634
1. Rezervy zákonné 84 5 871 4 403 2 936
2. Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ 85
3. Rezerva na kursové ztráty 86
4. Ostatní rezervy 87 12 221 7 940 6 581
5. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek (pohledávka) 88 13 209 13 117

II. Dlouhodobé závazky 89
1. Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem 90
2. Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem 91
3. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 92
4. Emitované dluhopisy 93
5. Dlouhodobé smûnky k úhradû 94
6. Jiné dlouhodobé závazky 95

III. Krátkodobé závazky 96 17 571 15 090 34 575
1. Závazky z obchodního styku 97 9 970 10 030 11 441
2. Závazky ke spoleãníkÛm a sdruÏení 98
3. Závazky k zamûstnancÛm 99 2 645 2 004 2 926
4. Závazky ze sociálního zabezpeãení 100 1 943 1 214 2 088
5. Stát - daÀové závazky a dotace 101 2 803 1 674 17 766
6 Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem 102
7 Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem 103
8 Jiné závazky 104 210 168 354

IV. Bankovní úvûry a v˘pomoci 105 49 500
1. Bankovní úvûry dlouhodobé 106 49 500
2. BûÏné bankovní úvûry 107
3. Krátkodobé finanãní v˘pomoci 108

C. Ostatní pasiva - pfiechodné úãty pasiv 109 7 812 13 190 7 509
I. âasové rozli‰ení 110 3 123 7 468 2 501

1. V˘daje pfií‰tích období 111 3 108 4 443 2 499
2. V˘nosy pfií‰tích období 112 15 2 944
3. Kursové rozdíly pasivní 113 81 2

II. Dohadné úãty pasivní 114 4 689 5 722 5 008
Kontrolní ãíslo 999 1 647 780 2 051 525 2 199 023



Pfiehled o penûÏních tocích (Cash Flow)  (tis. Kã)

Ozn. Text                           Skuteãnost v úãetním období                           

2002 2001 2000

P. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ 
na zaãátku úãetního období 10 590 11 236 57 606

PenûÏní toky z hlavní v˘dûleãné ãinnosti (provozní ãinnosti)
Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním -122 449 33 199 49 533

A.1. Úpravy o nepenûÏní operace 200 886 40 400 65 650
A.1.1. Odpisy stál˘ch aktiv (+) s v˘jimkou zÛstatkové ceny prodan˘ch stál˘ch aktiv, 

a dále umofiování opravné poloÏky k nabytému majetku (+/-) 26 215 37 683 56 223
A.1.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek, rezerv 178 097 1 138 6 372
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv (-/+) -147 3 234 -341
A.1.4. V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku (-)
A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky (+) s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ 

a vyúãtované v˘nosové úroky (-) -3 279 -1 655 3 396
A.1.6. Pfiípadné úpravy o ostatní nepenûÏní operace

A.* âist˘ penûÏní tok  z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami 
pracovního kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami 78 437 73 599 115 183

A.2. Zmûny stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu -49 855 144 -67 184
A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti (+/-) aktivních úãtÛ ãasového 

rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ aktivních 1 373 13 150 1 453
A.2.2. Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti (+/-) pasivních 

úãtÛ ãasového rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ pasivních -1 778 -8 506 -2 637
A.2.3. Zmûna stavu zásob (+/-)
A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku nespadajícího 

do penûÏních prostfiedkÛ a ekvivalentÛ -49 450 -4 500 -66 000
A.** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním 

a mimofiádn˘mi poloÏkami 28 582 73 743 47 999
A.3. Vyplacené úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ (-) -3 099 -8 134
A.4. Pfiijaté úroky (+) 3 279 4 923 4 738
A.5. Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a za domûrky danû 

za minulá období (-) -14 459 -23 874 -6 523
A.6. Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady, 

které tvofií mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení vãetnû uhrazené danû 
z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti 611 350 73

A.*** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti 18 013 52 043 38 153
PenûÏní toky z investiãní ãinnosti

B.1. V˘daje spojené s nabytím stál˘ch aktiv -21 420 -5 555 -11 100
B.2. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 230 2 699 609
B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám

B.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti -21 190 -2 856 -10 491
PenûÏní toky z finanãních ãinností

C.1. Dopady zmûn dlouhodob˘ch závazkÛ, popfi. takov˘ch krátkodob˘ch závazkÛ, 
které spadají do oblasti finanãní ãinnosti na penûÏní prostfiedky a ekvivalenty -49 500 -49 500

C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky a penûÏní ekvivalenty -3 474 -333 -24 532
C.2.1. Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení 

základního kapitálu, emisního áÏia, event. rezervního fondu, 
vãetnû sloÏen˘ch záloh na toto zv˘‰ení (+)

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkÛm (-)
C.2.3. Dal‰í vklady penûÏních prostfiedkÛ spoleãníkÛ a akcionáfiÛ (+)
C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky (+)
C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondÛ (-) -3 474 -333 -15 307
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráÏkové 

danû vztahující se k tûmto nárokÛm a vãetnû finanãního vypofiádání 
se spoleãníky vefiejné obchodní spoleãnosti a komplementáfii 
u komanditních spoleãností (-) -9 225

C.3. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku (+)
C.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti -3 474 -49 833 -74 032
F. âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ -6 651 -646 -46 370
R. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci období 3 939 10 590 11 236

Úãetní závûrka
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Pfiíloha k úãetní závûrce za rok 2002

1 Obecné údaje

1.1 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 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.

Pfiedmût podnikání:
- organizování v souladu s obecnû závazn˘mi

právními pfiedpisy, Burzovním fiádem a Burzovními
pravidly na urãeném místû a ve stanovenou dobu
prostfiednictvím oprávnûn˘ch osob poptávku
a nabídku registrovan˘ch cenn˘ch papírÛ,
investiãních instrumentÛ, které nejsou cenn˘mi
papíry, popfi. jin˘ch instrumentÛ kapitálového trhu
v rozsahu povolení vydaného Komisí pro cenné
papíry, které se vztahuje na následující instrumenty
kapitálového trhu, a to vãetnû:

a) opce ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 písm. g)
zákona o cenn˘ch papírech, jejichÏ hodnota je
odvozena od hodnoty kursového indexu
sloÏeného z akcií registrovan˘ch na vefiejném trhu
v âeské republice, z nichÏ Ïádná nemá v tomto
indexu váhu vût‰í neÏ 35%,

b) futures ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 písm.
d) zákona o cenn˘ch papírech, jejichÏ hodnota je
odvozena od hodnoty kursového indexu
sloÏeného z akcií registrovan˘ch na vefiejném trhu
v âeské republice, z nichÏ Ïádná nemá v tomto
indexu váhu vût‰í neÏ 35%,

c) futures ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. d)
zákona o cenn˘ch papírech, jejichÏ hodnota je
odvozena od hodnoty úrokové míry bûÏnû
pouÏívané na finanãním trhu v âeské republice,

d) futures ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 písm.
d) zákona o cenn˘ch papírech, jejichÏ hodnota je
odvozena od hodnoty ko‰e alespoÀ dvou státních
dluhopisÛ ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1
zákona ã. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, registrovan˘ch na vefiejném
trhu v âeské republice.

- poskytování sluÏeb spoãívajících v poskytování
informací, a to i informací t˘kajících se cenn˘ch
papírÛ, které nebyly pfiijaty k obchodování na
vefiejném trhu, za podmínek stanoven˘ch zákonem
ã. 214/1992 Sb., o burze cenn˘ch papírÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ („ZCBCP”), v rozsahu povolení
vydaného Komisí a je-li jejich poskytování upraveno
v Burzovním fiádu,

- provádûní poradenské, osvûtové a dal‰í ãinnosti
související s pfiedmûtem podnikání burzy,

- koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje
a prodej,

- technicko-inÏen˘rská ãinnost v oblasti informaãní
techniky,

- 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%.
Valná hromada, konaná dne 12. 6. 2002, pfiijala
sv˘m usnesením rozhodnutí o sníÏení základního
kapitálu z dÛvodÛ dle § 4 odst. 2 zákona ã.
214/1992 Sb., o burze cenn˘ch papírÛ v platném
znûní, o ãástku 1 900 000 Kã na novou v˘‰i
základního kapitálu 383 048 000 Kã. Na základû
tohoto rozhodnutí byl dne 21. 8. 2002 podán „Návrh
na zahájení fiízení o zápis usnesení valné hromady do
obchodního rejstfiíku”, kter˘ nebyl dosud obvodním
rejstfiíkem Mûstského soudu v Praze vyfiízen.

1.2 Statutární orgán a organizaãní
uspofiádání Burzy cenn˘ch papírÛ Praha,
a.s., k 31. 12. 2002
Pfiedstavenstvo Burzy cenn˘ch papírÛ
Praha, a.s. - burzovní komora:
Dle návrhÛ na zmûny zápisu spoleãnosti Burza
cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., do obchodního rejstfiíku
u Mûstského soudu v Praze je sloÏení burzovní
komory následující:
Pfiedseda:

Mgr. Du‰an Baran, MBA
Místopfiedseda:

Ing. Jan Bla‰ko, MBA
Místopfiedseda:

Mgr. Michael Jasansk˘
âlenové:

Ing. Petr Bodnár
Ing. Pavel Hollmann, MBA
Ing. Peter Paleãka
Ing. Jan S˘kora, MBA
Ing. Tomá‰ ·evãík

V prÛbûhu roku 2002 se ve sloÏení burzovní komory
uskuteãnily následující zmûny:
Zdenûk Bakala, MBA

8. 3. 2002 – rezignoval na ãlenství v burzovní
komofie (BK)

George Jedliãka
8. 3. 2002 – rezignoval na ãlenství v BK a na
funkci pfiedsedy BK

Mgr. Michael Jasansk˘
8. 3. 2002 – zvolen ãlenem BK
4. 4. 2002 –zvolen místopfiedsedou BK

Mgr. Du‰an Baran, MBA
8. 3. 2002 – zvolen pfiedsedou BK

Tomas Spurny
13. 5. 2002 – rezignoval na ãlenství v BK

Ing. Peter Paleãka
29. 5. 2002 – zvolen ãlenem BK

JUDr. Jan Vinter
12. 6. 2002 – rezignoval na ãlenství v BK

Viliam OstroÏlík, MBA
12. 6. 2002 – zvolen ãlenem BK
31. 10. 2002 – rezignoval na ãlenství v BK 

Ing. Jan Bla‰ko, MBA
31. 7. 2002 – zvolen místopfiedsedou BK

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

Ing. Vûslav Michalik, CSc.
âlenové:

JUDr. Martin Aschenbrenner, 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 stanoveny
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,
• pracovi‰tû rozvoje,
• 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.

1.3 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.,
zru‰ené bez likvidace dle ust. § 69 obch. zák.
Vznik spoleãnosti: zápisem do obchodního rejstfiíku
dne 8. 10. 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: 
11 196 tis. Kã
Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2002: 484 tis. Kã
Pofiizovací hodnota majetkové úãasti je 100 000 Kã.

2 Úãetní metody a obecné úãetní
zásady
Úãetnictví spoleãnosti je vedeno a úãetní závûrka
byla sestavena v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb.,
o úãetnictví, opatfiením Ministerstva financí, kter˘m
se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro
podnikatele, a opatfiením Ministerstva financí, kter˘m
se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele. 

Úãetnictví respektuje obecné úãetní zásady, pfiedev‰ím
zásadu o oceÀování majetku historick˘mi cenami,
zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti, zásadu
opatrnosti a pfiedpoklad schopnosti úãetní jednotky
pokraãovat ve sv˘ch aktivitách.
V‰echny údaje jsou uvedeny v korunách ãesk˘ch
(Kã). Mûrnou jednotkou v pfiíloze k úãetní závûrce
jsou tisíce Kã, pokud není uvedeno jinak.
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2.1 ZpÛsoby ocenûní, odepisování
a tvorby opravn˘ch poloÏek
2.1.1 Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘
majetek
Ocenûní
Dlouhodob˘m hmotn˘m majetkem se rozumí
majetek, jehoÏ doba pouÏitelnosti je del‰í neÏ jeden
rok a jehoÏ ocenûní je vy‰‰í neÏ 40 tis. Kã
v jednotlivém pfiípadû.

Dlouhodob˘m nehmotn˘m majetkem se rozumí
majetek, jehoÏ doba pouÏitelnosti je del‰í neÏ jeden
rok a jehoÏ ocenûní je v pfiípadû zfiizovacích v˘dajÛ
vy‰‰í neÏ 20 tis. Kã a v ostatních pfiípadech vy‰‰í neÏ
60 tis. Kã v jednotlivém pfiípadû.

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

Ocenûní dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku vytvofieného vlastní ãinností zahrnuje pfiímé
náklady, nepfiímé náklady bezprostfiednû související
s vytvofiením majetku vlastní ãinností (v˘robní reÏie),
popfiípadû nepfiímé náklady správního charakteru,
pokud vytvofiení majetku pfiesahuje období jednoho
úãetního období.

Reprodukãní pofiizovací ceny nebyly v úãetní
jednotce uplatnûny.

Technické zhodnocení, pokud pfiev˘‰ilo
u jednotlivého nehmotného majetku v úhrnu za
zdaÀovací období ãástku 60 tis. Kã a u hmotného
majetku ãástku 40 tis. Kã, zvy‰uje pofiizovací cenu
dlouhodobého majetku.

Úãetní odpisy
Dlouhodob˘ majetek je odpisován lineární metodou
s níÏe uvedenou dobou odpisování.

Kategorie Doba odpisování
majetku v letech
Stavby 45
Stroje a zafiízení 4 - 8
Dopravní prostfiedky 4
Inventáfi 8 - 15
Software 4

Pfii stanovení doby odpisování v letech se vycházelo
z doby odpisování uvedené u jednotliv˘ch skupin
v zákonû o dani z pfiíjmu s pfiihlédnutím k oãekávané
dobû upotfiebitelnosti dlouhodobého majetku.

ZpÛsob tvorby opravn˘ch poloÏek
Spoleãnost pravidelnû posuzuje hodnotu svého
majetku z hlediska moÏného sníÏení jeho hodnoty.
V pfiípadû, Ïe je zaznamenáno pfiechodné sníÏení
hodnoty majetku, spoleãnost vytváfií opravnou
poloÏku k tomuto majetku. V pfiípadû, Ïe je
identifikován nepotfiebn˘ majetek, vedení spoleãnosti
urãí v˘‰i opravné poloÏky ke sníÏení hodnoty majetku
s pfiihlédnutím k ãisté prodejní cenû stanovené na
základû posudkÛ proveden˘ch nezávisl˘m znalcem.

2.1.2 Dlouhodob˘ finanãní majetek
Cenné papíry a majetkové úãasti se pfii nákupu
oceÀují pofiizovací cenou.

K datu pofiízení je dlouhodob˘ finanãní majetek
spoleãnosti klasifikován dle povahy jako majetkové
úãasti nebo dluÏné cenné papíry drÏené do
splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.

K datu úãetní závûrky jsou majetkové úãasti ocenûny
hodnotou niÏ‰í z pofiizovací ceny a hodnoty
odpovídající mífie úãasti spoleãnosti na vlastním
kapitálu majetkové úãasti.

Krátkodob˘ finanãní majetek
Krátkodob˘ finanãní majetek je pfii nákupu ocenûn
pofiizovací cenou.

K datu pofiízení je krátkodob˘ finanãní majetek
spoleãnosti klasifikován dle povahy jako krátkodob˘
finanãní majetek k obchodování nebo realizovateln˘
krátkodob˘ finanãní majetek. Krátkodob˘m finanãním
majetkem k obchodování se rozumí cenn˘ papír,
kter˘ je drÏen za úãelem provádûní transakcí na
vefiejném trhu s cílem dosahovat zisku z cenov˘ch
rozdílÛ v krátkodobém ãasovém horizontu
nepfievy‰ujícím jeden rok.

2.1.3 Zásoby
Úãetní jednotka vzhledem k charakteru své ãinnosti
neúãtuje o zásobách.

2.1.4 Pohledávky
ZpÛsob tvorby opravn˘ch poloÏek
Spoleãnost vytváfií opravné poloÏky k pohledávkám
na základû individuálního posouzení jednotliv˘ch
pohledávek.

2.1.5 Úvûry
Ocenûní
Úvûry jsou sledovány v nominální hodnotû.

Za krátkodob˘ úvûr se povaÏuje i ãást dlouhodob˘ch
úvûrÛ, která je splatná do jednoho roku od data
úãetní závûrky.

2.2 Rezervy
Rezervy jsou vytváfieny na rizika a budoucí ztráty
známé k datu úãetní závûrky.

V roce 2002 spoleãnost vytváfií zákonné daÀovû
uznatelné rezervy na opravy dlouhodobého
hmotného majetku.

Dále spoleãnost vytváfií rezervy na specifická rizika
v okamÏiku, kdy jsou tato rizika známa na základû
souãasn˘ch skuteãností.

2.3 Pfiepoãty údajÛ v cizích mûnách na
ãeskou mûnu
Úãetní operace v cizích mûnách provádûné bûhem
roku jsou úãtovány kurzem âeské národní banky
nebo kurzem pouÏit˘m bankou stanoven˘m ke dni
uskuteãnûní úãetního pfiípadu.

Majetek a závazky v cizí mûnû jsou k datu úãetní
závûrky pfiepoãteny dle platného kurzu vyhlá‰eného
âeskou národní bankou k tomuto datu a zji‰tûné
kurzové rozdíly jsou proúãtovány ve prospûch
finanãních v˘nosÛ nebo na vrub finanãních nákladÛ
bûÏného období.

2.4 Finanãní pronájem s následnou
koupí najaté vûci
V prÛbûhu roku spoleãnost nemûla Ïádn˘ majetek
najat˘ formou finanãního pronájmu.

2.5 Danû
DaÀové odpisy dlouhodobého majetku
Pro úãely v˘poãtu daÀov˘ch odpisÛ je pouÏita
lineární metoda s v˘jimkou 34% vlastnického podílu
budovy Burzovního paláce, kde je odpisování
provádûno zrychlenou metodou, neboÈ bylo
navázáno na zpÛsob odepisování pfiedchozího
majitele.

2.5.1 OdloÏená daÀ
OdloÏená daÀ je vypoãtena ze v‰ech doãasn˘ch
rozdílÛ mezi daÀov˘mi a úãetními hodnotami za
pouÏití sazby danû z pfiíjmÛ platné pro následující
rok.

V roce 2002 bylo rozhodnuto neúãtovat o daÀové
pohledávce z titulu doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetními
a daÀov˘mi opravn˘mi poloÏkami k pohledávkám
a dlouhodobému hmotnému majetku. Budoucí
základ danû, proti kterému by bylo moÏné v˘‰e
popsané doãasné rozdíly vyuÏít, nebyl odhadnut jako
dosaÏiteln˘.

2.6 V˘nosy
V˘nosy jsou úãtovány na základû vûcné a ãasové
souvislosti na základû faktur, které jsou vystavovány
z podkladÛ pfiíslu‰n˘ch odborn˘ch útvarÛ.

2.7 PouÏití odhadÛ
Sestavení úãetní závûrky vyÏaduje, aby vedení
spoleãnosti pouÏívalo odhady a pfiedpoklady, jeÏ mají
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazkÛ
k datu úãetní závûrky a na vykazovanou v˘‰i v˘nosÛ
a nákladÛ za sledované období. Vedení spoleãnosti
je pfiesvûdãeno, Ïe pouÏité odhady a pfiedpoklady se
nebudou v˘znamn˘m zpÛsobem li‰it od skuteãn˘ch
hodnot v následn˘ch úãetních obdobích.

2.8 Zmûny zpÛsobu oceÀování, postupÛ
odpisování a postupÛ úãtování oproti
pfiedcházejícímu úãetnímu období
V souãasném úãetním období nedo‰lo k v˘znamn˘m
zmûnám zpÛsobu oceÀování, v postupech
odpisování ani postupech úãtování proti
pfiedcházejícímu úãetnímu období.

Ve srovnání s pfiedchozím obdobím jsou kurzové
rozdíly vypl˘vající z pfiepoãtu majetku a závazkÛ v cizí
mûnû úãtovány do finanãních nákladÛ a v˘nosÛ.

Drobn˘ hmotn˘ majetek byl z dÛvodu zmûny
úãetních postupÛ pfieveden do kategorie
dlouhodobého hmotného majetku.

Úãetní závûrka
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3 DoplÀující informace k rozvaze a v˘kazu ziskÛ a ztrát 
3.1 Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
3.1.1 Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

Pofiizovací cena
Stav Stav PfiírÛstky Úbytky Stav

k 31. 12. 2000 k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2002
Pozemky 71 856 71 856 71 856
Budovy 360 286 358 824 358 824
Samostatné movité vûci 213 890 203 126 5 036 7 672 200 490
- stroje a zafiízení 185 984 180 124 3 384 5 700 177 808
- dopravní prostfiedky 2 754 2 862 12 2 874
- inventáfi 11 433 7 445 838 608 7 675
- drobn˘ hmotn˘ majetek 13 719 12 695 802 1 364 12 133

Nedokonãen˘ DHM 406 15 397 406 15 397
Zálohy na DHM
Celkem 646 032 634 212 20 433 8 078 646 567

Oprávky a opravné poloÏky
Stav Stav PfiírÛstky Úbytky Stav

k 31. 12. 2000 k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2002
Pozemky
Budovy 46 917 54 807 180 285 235 092
Samostatné movité vûci 188 293 188 959 6 421 7 886 187 494
- stroje a zafiízení 164 840 168 580 3 536 5 700 166 416
- dopravní prostfiedky 1 376 1 539 527 2 066
- inventáfi 8 358 6 145 1 556 822 6 879
- drobn˘ hmotn˘ majetek 13 719 12 695 802 1 364 12 133

Nedokonãen˘ DHM
Zálohy na DHM
Celkem 235 210 243 766 186 706 7 886 422 586

ZÛstatková hodnota
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002

Pozemky 71 856 71 856 71 856
Budovy 313 369 304 017 123 732
Samostatné movité vûci 25 597 14 167 12 996
- stroje a zafiízení 21 144 11 544 11 392
- dopravní prostfiedky 1 378 1 323 808
- inventáfi 3 075 1 300 796
- drobn˘ hmotn˘ majetek

Nedokonãené DHM 406 15 397
Zálohy na DHM
Celkem 410 822 390 446 223 981

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku vã. zÛstatkové ceny prodaného majetku zaúãtované do nákladÛ
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 43 536 23 049 13 359
ZÛstatková cena majetku vyfiazeného likvidací 99
ZÛstatková cena prodaného majetku 268 4 054 83
Celkem 43 804 27 202 13 442

Opravné poloÏky k dlouhodobému hmotnému majetku zaúãtované do nákladÛ
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002

Opravná poloÏka k budovám 172 212
Opravná poloÏka k samostatn˘m movit˘m vûcem 0
Celkem 172 212

Oprava zaúãtování vyfiazení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2001
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002

Oprava zaúãtování vyfiazení strojÛ a zafiízení 214
Oprava zaúãtování vyfiazení inventáfie 838
Celkem 1 052
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3.1.2 Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

Pofiizovací cena
Stav Stav PfiírÛstky Úbytky Stav

k 31. 12. 2000 k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2002
Zfiizovací v˘daje
Nehmotné v˘sledky v˘zkumné ãinnosti
Software 78 163 79 427 2 225 2 614 79 038
- software nad 60 tis. Kã 75 512 76 071 1 351 1 675 75 747
- software do 60 tis. Kã 2 651 3 356 874 939 3 291
Ocenitelná práva
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 160 160 160
Nedokonãen˘ DNM
Zálohy na DNM
Celkem 78 323 79 587 2 225 2 614 79 198

Oprávky
Stav Stav PfiírÛstky Úbytky Stav

k 31. 12. 2000 k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2002
Zfiizovací v˘daje
Nehmotné v˘sledky v˘zkumné ãinnosti
Software 48 806 62 257 12 850 2 614 72 493
- software nad 60 tis. Kã 46 155 58 901 11 976 1 675 69 202
- software do 60 tis. Kã 2 651 3 356 874 939 3 291
Ocenitelná práva
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 160 160 160
Nedokonãen˘ DNM
Zálohy na DNM
Celkem 48 966 62 417 12 850 2 614 72 653

ZÛstatková hodnota
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002

Zfiizovací v˘daje
Nehmotné v˘sledky v˘zkumné ãinnosti
Software 29 357 17 170 6 545
- software nad 60 tis. Kã 29 357 17 170 6 545
- software do 60 tis. Kã

Ocenitelná práva
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ DNM
Zálohy na DNM
Celkem 29 357 17 170 6 545

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúãtované do nákladÛ
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 12 677 13 451 12 823
ZÛstatková cena majetku vyfiazeného likvidací 27
Celkem 12 677 13 451 12 850

3.1.3. 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 2002, které byly pfievedeny do uÏívání, a dodávky hmotného

majetku, které budou instalovány poãátkem roku 2003 (nedokonãen˘ hmotn˘ majetek). Struktura v˘znamn˘ch pofiízen˘ch investic v pofiizovacích cenách je následující:

Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
2002

Budovy 
z toho: technické zhodnocení budovy - 34% podíl
Samostatné movité vûci 4 198
z toho: v˘poãetní technika 3 361

ostatní stroje a zafiízení 23
dopravní prostfiedky 12
inventáfi
drobn˘ majetek 802

Oprava zaúãtování vyfiazení inventáfie v roce 2001 838
PfiírÛstky hmotného majetku pfievedeného do uÏívání 5 036
PfiírÛstky nedokonãeného hmotného majetku - celkem 15 397
z toho: v˘poãetní technika 15 397
PfiírÛstky hmotného majetku - celkem 20 433
Software 2 225
z toho: software nad 60 tis. Kã 1 351

software do 60 tis. Kã 874
PfiírÛstky nehmotného majetku celkem 2 225
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Úbytky majetku v pofiizovacích hodnotách mají níÏe uvedenou skladbu:

Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
Prodej hmotného majetku 5 060

ostatní stroje a zafiízení 3 102
inventáfi 608
drobn˘ majetek 1 350

Darování hmotného majetku 1 760
v˘poãetní technika 1 760

Vyfiazení hmotného majetku likvidací 14
drobn˘ majetek 14

Oprava zaúãtování vyfiazení strojÛ a zafiízení v roce 2001 838
Pfievedení do uÏívání hmotného majetku pofiízeného v roce 2001 406

v˘poãetní technika 406
Úbytky hmotného majetku celkem 8 078
Vyfiazení nehmotného majetku likvidací 2 614

software nad 60 tis. Kã 1 675
software do 60 tis. Kã 939

Úbytky dlouhodobého nehmotného majetku celkem 2 614

3.1.4. ZatíÏení majetku zástavním právem
Majetek spoleãnosti není zatíÏen zástavním právem.

3.1.5. Majetek najat˘ formou finanãního pronájmu
V roce 2002 nemûla spoleãnost pronajat˘ Ïádn˘ majetek.

3.2 Dlouhodob˘ finanãní majetek
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).

Pofiizovací cena
Cena pofiízení                                                Pofiizovací cena                                      Reálná hodnota          

Stav PfiírÛstky Úbytky Stav PfiírÛstky Úbytky Pfiecenûní Stav
k 31. 12. 2000 k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002

Cenné papíry a podíly s rozhodujícím vlivem 100 100 0 100
Celkem 100 100 0 100
Na akciovou spoleãnost UNIVYC, a.s., pfie‰el ãist˘ obchodní kapitál pfiemûÀované obchodní spoleãnosti Burzovní registr cenn˘ch papírÛ, s.r.o., a dle rozhodnutí jediného
zakladatele Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., bylo 7 000 tis. Kã urãeno jako poãáteãní základní kapitál. Rozhodnutím jediného akcionáfie ze dne 10. 7. 1998 byl základní
kapitál zv˘‰en o 3 000 tis. Kã na 10 000 tis. Kã.

3.2.1 Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem

2002
Název spoleãnosti Pofiizovací Nominální Poãet  Podíl Vlastní V˘sledek  Opravná Finanãní ZÛstatková

cena hodnota cenn˘ch v % kapitál hospodafiení poloÏka v˘nosy hodnota
papírÛ spol. za rok k 31. 12.

UNIVYC, a.s. 100 7 000 1 100 26 296 484 0 0 100
3 000 1

Celkem 100 10 000 2 100 26 296 484 0 100

2001
Název spoleãnosti Pofiizovací Nominální Poãet  Podíl Vlastní V˘sledek  Opravná Finanãní ZÛstatková

cena hodnota cenn˘ch v % kapitál hospodafiení poloÏka v˘nosy hodnota
papírÛ spol. za rok k 31. 12.

UNIVYC, a.s. 100 10 000 2 100 25 664 4 904 0 0 100
Celkem 100 10 000 2 100 25 664 4 904 0 0 100

2000
Název spoleãnosti Pofiizovací Nominální Poãet  Podíl Vlastní V˘sledek  Opravná Finanãní ZÛstatková

cena hodnota cenn˘ch v % kapitál hospodafiení poloÏka v˘nosy hodnota
papírÛ spol. za rok k 31. 12.

UNIVYC, a.s. 100 10 000 2 100 20 760 5 885 0 0 100
Celkem 100 10 000 2 100 20 760 5 885 0 0 100

3.2.2 Dlouhodob˘ finanãní majetek zatíÏen˘ zástavním právem
Úãetní jednotka nemá Ïádn˘ dlouhodob˘ finanãní majetek zatíÏen˘ zástavním právem.
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3.3 Pohledávky
3.3.1 Dlouhodobé pohledávky

Stav k 31. 12. 2000                                       Stav k 31. 12. 2001                                   Stav k 31. 12. 2002              
Brutto Opravná Netto Brutto Opravná Netto Brutto Opravná Netto

poloÏka poloÏka poloÏka
Dlouhodobé pohledávky 

z obchodního styku 8 812 8 812 4 406 4 406
Dlouhodobé pohledávky celkem 8 812 8 812 4 406 4 406
Dlouhodobou pohledávku z obchodního styku v roce 2001 tvofiila pohledávka za Magistrátem hl. mûsta Prahy v celkové v˘‰i 4 406 tis. Kã. Celková v˘‰e této pohledávky
k 31. 12. 2001 ãinila 8 812 tis. Kã. Dle splátkového kalendáfie jsou roãní splátky ve v˘‰i 4 406 tis. Kã. Po úhradû splátky v roce 2002 je zb˘vající ãást pohledávky,
pfiipadající na rok 2003 evidována jako krátkodobá pohledávka. 

3.3.2 Krátkodobé pohledávky

                                                     Stav k 31. 12. 2000                                                       
Ukazatel Brutto Opravná poloÏka Netto Po lhÛtû splatnosti

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
Jiné pohledávky 2 139 2 016 123 2 016

Pohledávka z technického zhodnocení 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 poloÏka Netto Po lhÛtû splatnosti

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

Krátkodobé pohledávky celkem 30 877 10 442 20 435 10 923

                                                     Stav k 31. 12. 2002                                                       
Ukazatel Brutto Opravná poloÏka Netto Po lhÛtû splatnosti

z brutto pohledávek
Pohledávky z obchodního styku 31 608 9 356 22 252 9 548

Splatné do 31. 12. 1994 0 0 0 0
Splatné po 31. 12. 1994 22 164 9 356 12 808 9 548
Poskytnuté provozní zálohy 4 702 0 4 702 0
V˘daje - urãené k rozúãtování 1 024 0 1 024 0
Pohledávka za Magistrátem hl. m. Prahy 3 718 0 3 718 0

DaÀové pohledávky – stát 0 0 0 0
Jiné pohledávky 158 137 21 137

Pohledávka za zamûstnanci 20 0 20 0
Pohledávka z poplatkÛ BRS 137 137 0 137
Pohledávka za stat. org. 1 0 1 0

Krátkodobé pohledávky celkem 31 766 9 493 22 273 9 524

3.3.3 Opravné poloÏky k pohledávkám
Pohledávky ve lhÛtû splatnosti pfiedstavují úhrady za poplatky z uzavfien˘ch obchodÛ v mûsíci prosinci, poplatky za komunikaãní sluÏby, dal‰í v závûru roku fakturované
sluÏby a pfiijaté zálohy. Úhrady tûchto pohledávek byly provedeny v první polovinû mûsíce ledna 2003. Vyúãtování záloh bude provedeno nejpozdûji do konce bfiezna
2003 a pohledávka za Magistrátem hl. m. Prahy je dle splátkového kalendáfie splatná ve tfiech platbách také do konce bfiezna 2003. 

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 po 31. 12. 1994 (daÀovû uznaná) 8 624 
Opravná poloÏka na pohledávky splatné po 31. 12. 1994 (daÀovû neuznaná) 732 
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Opravná poloÏka na jiné pohledávky po lhÛtû splatnosti byla vytvofiena k pohledávce vzniklé z poplatkÛ Burzovního rozhodãího soudu ve v˘‰i 137 tis. Kã jako daÀovû

uznatelná opravná poloÏka.

3.3.4 Vûková struktura krátkodob˘ch pohledávek z obchodního styku

Rok Do Po splatnosti
splatnosti do 2 mûsícÛ 2 - 6 mûsícÛ 6 –18 mûsícÛ 18 – 24 mûsícÛ 2 roky a více Celkem

2000 23 118 1 476 1 236 2 513 2 984 5 109 36 436
2001 19 927 457 643 880 1 144 7 662 30 713
2002 22 060 185 7 617 712 8 027 31 608

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

3.3.6 Pohledávky k podnikÛm ve skupinû

Spoleãnost Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002
UNIVYC, a.s. 387 1 407 3 001
Pohledávky ve skupinû celkem 387 1 407 3 001

Pohledávky byly uhrazeny ke dni splatnosti.

3.4 Finanãní majetek
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002

Pokladna 48 39 26
Ceniny
BûÏné úãty 3 987 3 135 2 548
Termínované vklady 7 201 7 416 1 365
Krátkodobé cenné papíry 66 000 70 500 119 950
Opravná poloÏka
Krátkodob˘ finanãní majetek celkem 77 236 81 090 123 889
Krátkodobé cenné papíry pfiedstavují depozitní smûnku Komerãní banky ve v˘‰i 114 000 tis. Kã splatnou dne 2. 1. 2003 a depozitní smûnku HVB Banky Czech Republic
ve v˘‰i 5 950 tis. Kã splatnou dne 3. 1. 2003.

3.5 Vlastní kapitál
3.5.1 Zmûny vlastního kapitálu

Základní  Kapitálové Zákonn˘ Ostatní  Nerozdûl.  Neuhr. Zisk / ztráta Vlastní kapitál

kapitál fondy rezervní fond fondy ze zisku zisk ztráta bûÏného období celkem
ZÛstatky k 31. 12. 2000 366 741 35 948 6 699 0 3 125 32 369 444 882
PfiírÛstky 50 18 957 18 154 21 241 58 402
Úbytky 1 000 4 125 32 369 37 494
ZÛstatky k 31. 12. 2001 365 741 35 998 25 656 0 17 154 21 241 465 790
PfiírÛstky 4 542 20 183 -123 565 24 725
Úbytky 3 479 3 479 21 241 151 764
ZÛstatky k 31. 12. 2002 362 262 35 998 30 198 33 858 -123 565 338 751

3.5.2 Základní kapitál
Základní kapitál zapsan˘ k 31.12. 2002 v obchodním rejstfiíku 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%.
Valná hromada, konaná dne 12. 6. 2002 pfiijala sv˘m usnesením rozhodnutí o sníÏení základního kapitálu dle § 4 odst. 2 zákona ã. 214 Sb., o burze cenn˘ch papírÛ
v platném znûní, o ãástku 1 900 000 Kã na novou v˘‰i základního kapitálu 383 048 000 Kã. Na základû tohoto rozhodnutí byl dne 21. 8. 2002 podán „Návrh na
zahájení fiízení o zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstfiíku”. SníÏení základního kapitálu pfiedstavuje hodnotu akcií spoleãnosti FIO, burzovní spoleãnost, a.s.,
které burza odkoupila ve smyslu v˘‰e uvedeného zákona v roce 1999. Tato skuteãnost je uvedena v rozvaze v poloÏce Zmûna základního kapitálu.
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 2002 ve smyslu § 4 zákona o burze na základû
rozhodnutí burzovní komory je uveden v následujícím pfiehledu.

Období tis. Kã Akcie odkoupené od spoleãnosti Akcie prodané spoleãnosti
Stav k 31. 12. 2000 18 207
Stav k 31. 12. 2001 19 207
leden 2 499 První legionáfiská, s.r.o. v likvidaci
ãerven 980 Merx, a.s.
Stav k 31. 12. 2002 22 686

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.
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3.5.3 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:
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

3.5.4 Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2001
V˘sledkem hospodafiení spoleãnosti po zdanûní v roce 2001 byl zisk ve v˘‰i 21 241 tis. Kã, kter˘ byl pfiedloÏen valné hromadû ke schválení.
Po konání valné hromady byl promítnut do daÀového pfiiznání za rok 2001 dobropis (16 tis. Kã), kter˘ znamenal sníÏení daÀové povinnosti. Hospodáfisk˘ v˘sledek po
sníÏení daÀové povinnosti byl ve v˘‰i 21 246 tis. Kã.

Rozdûlení vytvofieného zisku: 
Schválené rozdûlení

Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku 21 241 
Zákonn˘ povinn˘ pfiídûl do rezervního fondu (dle § 217 obchodního zákoníku a Stanov burzy) 1 063
Nerozdûlen˘ hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku 20 178
Zv˘‰ení o sníÏenou daÀovou povinnost 5
Nerozdûlen˘ hospodáfisk˘ v˘sledek celkem 20 183

3.5.5 Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2002
V˘sledkem hospodafiení spoleãnosti v roce 2002 je ztráta po zdanûní ve v˘‰i 123 565 tis. Kã.

DosaÏení hospodáfiského v˘sledku po zdanûní:

Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním (ztráta) -120 958
DaÀ splatná 15 816
OdloÏená daÀ -13 209
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní (+/-) -123 565

Návrh na krytí ztráty roku 2002:

Zákonn˘ pfiídûl do rezervního fondu 0
Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku (ztráta) -123 565
Ztrátu roku 2002 je navrhováno kr˘t ve smyslu Stanov burzy z nerozdûleného hospodáfiského v˘sledku uplynul˘ch let a z nerozdûleného hospodáfiského v˘sledku
pfií‰tích let, neboÈ krytí ztráty není ãasovû vázáno.

3.5.6 Zákonn˘ rezervní fond
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Tvorba âerpání Stav k 31. 12. 2002

Rezervní fond - zákonn˘ 4 799 6 449 1 063 7 512
Rezervní fond - vlastní akcie 1 900 19 207 3 479 22 686
Celkem 6 699 25 656 4 542 30 198
Pfiídûl do zákonného rezervního fondu byl uskuteãnûn dle § 217 obchodního zákoníku ve v˘‰i 1 063 tis. Kã, schválené valnou hromadou.
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 ve
v˘‰i 3 479 tis. Kã (toto nav˘‰ení podléhá následnému odsouhlasení valné hromady).

3.6 Zákonné a ostatní rezervy
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Tvorba âerpání Stav k 31. 12. 2002

1. Zákonné rezervy - opravy budovy 2 936 4 403 1 468 5 871
Zákonné rezervy celkem 2 936 4 403 1 468 5 871
2. Ostatní rezervy
- na rizika z obchodní ãinnosti 6 581 6 581 6 581 0
- na organizaãní zmûny k 1. 11. 2001 294 294 0
- na rizika ze soudního sporu 565 199 366
- v souvislosti s v˘bûrov˘m fiízením generálního tajemníka 500 500 0
- v souvislosti s prodejem Burzovního paláce 11 855 11 855
Ostatní rezervy celkem 6 581 7 940 11 855 7 574 12 221
V roce 1999 zaãala úãetní jednotka ve smyslu „Smlouvy spoluvlastníkÛ Burzovního paláce” uzavfiené den 17. 12. 1999 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. 2002 je 5 871 tis. Kã. Úãetní jednotka v pfiedchozích letech
vytvofiila rezervu na rizika vypl˘vající z charakteru její ãinnosti na konkrétnû nespecifikovaná rizika. V souladu se zmûnou v postupech úãtování byla tato rezerva zru‰ena.
V roce 2001 byly vytvofieny ostatní 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 byla ãerpána ve v˘‰i odpovídající v˘platû náhrady mezd. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe byla podána Ïaloba o náhradu dal‰í ãásti u‰lého v˘dûlku, je zb˘vající ãást
rezervy ponechána do vyfie‰ení sporu.

• na odstupné, vypl˘vající z vyhlá‰en˘ch organizaãních zmûn k 1. 11. 2001. Tato rezerva byla ãerpána v souvislosti s v˘platou odstupného.
• na náklady vypl˘vající z rozhodnutí burzovní komory konané dne 14. 12. 2001 o pfiijetí návrhu na náklady spojené s vyhlá‰ením a zvefiejnûním v˘bûrového fiízení na
generálního tajemníka burzy. Rezerva byla ãerpána na náklady souvisejícími s v˘bûrov˘m fiízením a zb˘vající ãást byla zru‰ena pfii ukonãení v˘bûrového fiízení.

Úãetní závûrka



V˘roãní zpráva 2002 45

V roce 2002 tvofií úãetní jednotka rezervu na náklady spojené s prodejem budovy Burzovního paláce. Na základû burzovní komorou pfiijaté strategie rozvoje burzy, jejíÏ
souãástí je i prodej budovy, byla uzavfiena mezi spolumajiteli dohoda o spoleãném postupu pfii prodeji budovy. V návaznosti na toto rozhodnutí jsou tvofieny rezervy:
• na úhradu danû z pfievodu nemovitosti ve v˘‰i 9 945 tis. Kã, coÏ odpovídá 5% z pfiedpokládané ceny. Tato rezerva bude ãerpána v souvislosti s úhradou danû;
• na ostatní náklady spojené s prodejem Burzovního paláce ve v˘‰i 1 910 tis. Kã. Tato rezerva bude ãerpána v souvislosti s úhradou tûchto nákladÛ.

3.7 Závazky
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002

Celkem Po lhÛtû Celkem Po lhÛtû Celkem Po lhÛtû
splatnosti splatnosti splatnosti

Závazky z obchodního styku 11 441 1 193 10 030 136 9 970 126
Neinvestiãní âR 4 424 839 3 726 136 3 518 50
Investiãní âR 3 519 354 679 2 593 76
Neinvestiãní zahraniãní 226 60
Investiãní zahraniãní
Pfiijaté zálohy 2 898 5 034 3 749
Ostatní závazky 5 50
Z nájmu – Magistrát hl. m. Prahy 369 591 0
Závazky k zamûstnancÛm 2 926 2 004 2 645
Závazky ze soc. zabezpeãení 2 088 1 214 1 943
DaÀové závazky 17 766 1 674 2 803
DaÀ z pfiíjmu burzy 16 612 969 1 759
DaÀ z pfiíjmÛ zamûstnancÛ 1 074 591 963
Odvod dle zákona 1/92 Sb. 21 46
Silniãní daÀ 1 1
DPH 80 92 34
Ostatní závazky (odmûny ãlenÛm stat. 

orgánÛ a dozorãí rady) 354 168 210
Krátkodobé závazky celkem 34 575 1 193 15 090 136 17 571 126
Závazky z obchodního styku pfiedstavují úhrady za dodávky a sluÏby uskuteãnûné koncem roku 2002 a jejich úhrady byly provedeny v prÛbûhu mûsíce ledna 2003.
U závazkÛ, které nebyly uhrazeny ve lhÛtû splatnosti, se jedná o úhrady, jejichÏ splatnost byla stanovena na 31. 12. 2002. Závazky byly uhrazeny v mûsíci lednu 2003.
Koneãn˘ závazek z titulu danû z pfiíjmÛ právnick˘ch osob za rok 2002 se skládá z tûchto poloÏek:

Stav k 31. 12. 2002

Zálohy na daÀ z pfiíjmÛ -13 510
SraÏená daÀ z pfiíjmu splÀující podmínky pro zápoãet -547
DaÀ z pfiíjmÛ 15 816
Koneãn˘ daÀov˘ závazek 1 759

3.7.1 Závazky k podnikÛm ve skupinû

Spoleãnost Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002
UNIVYC, a.s. 837 837 775
Závazky ve skupinû celkem 837 837 7
Závazky byly vyrovnány ve lhÛtû splatnosti.  

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

3.8 OdloÏená daÀ
Stav k 31. 12. 2000 Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002

OdloÏená daÀová pohledávka (+), 
odloÏen˘ daÀov˘ závazek (-) -13 117 -13 209 0

OdloÏená daÀ byla vypoãtena následujícím zpÛsobem: 

Úãetní hodnota DaÀová hodnota Základ pro v˘poãet Sazba OdloÏená daÀ

Hmotná a nehmotná dlouhodobá aktiva (zÛst. cena) 230 526 199 223 -31 303 31% -9 704
Pohledávky 9 356 8 623 733 31% 227
Hmotná a nehmotná dlouhodobá aktiva (oprav. pol.) 88 660 88 660 31% 27 485
Rezerva na prodej budovy 11 855 11 855 31% 3 675 
OdloÏená daÀová pohledávka (+) / závazek (-) 340 397 207 846 69 945 21 683
OdloÏená daÀová pohledávka (+) / závazek (-) - rok 2001 -13 209
Zmûna kalkulace odloÏené danû 34 892
Korekce o pfiedpoklad nerealizovatelné ãásti odloÏené 

daÀové pohledávky -21 683
Dopad do hospodáfiského v˘sledku 13 209
Spoleãnost se rozhodla neúãtovat o odloÏené daÀové pohledávce v plné v˘‰i, jelikoÏ budoucí základ danû, proti kterému by bylo moÏné v˘‰e popsané doãasné rozdíly

vyuÏít, nebyl odhadnut jako dosaÏiteln˘. OdloÏená daÀová pohledávka byla zaúãtována pouze do v˘‰e odloÏeného daÀového závazku.
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3.9 Bankovní úvûry a v˘pomoci

PenûÏní ústav Celková v˘‰e úvûru Splaceno k 31. 12. 2000 Splaceno k 31. 12. 2001 ZÛstatek úvûru
âeská spofiitelna, a.s. 264 000 214 500 264 000 0
Celkem 264 000 214 500 264 000 0
V roce 2002 nemûla úãetní jednotka Ïádné dlouhodobé ani krátkodobé úvûry a v˘pomoci.

3.10 TrÏby a v˘nosy
V˘voj a struktura trÏeb a v˘nosÛ jsou patrné z následujícího porovnání:

Ukazatel Skuteãnost 2000 Skuteãnost 2001 Skuteãnost 2002
Objem tis. Kã Struktura % Objem tis. Kã Struktura % Objem tis. Kã Struktura %

Burzovní poplatky 196 572 81,4 140 230 69,5 113 986 57,3
Z toho: roãní poplatky z obchodování 34 980 14,5 28 050 13,9 21 450 10,8

poplatky za kotaci 23 792 9,8 17 378 8,6 15 871 8,0
poplatky z obchodování 137 800 57,1 94 802 47,0 76 665 38,5

SluÏby spojené s vypofiádáním 3 300 1,4 15 350 7,6 29 800 14,9
TrÏby za ostatní sluÏby 30 399 12,6 33 553 16,6 37 228 18,7
TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 230 271 95,4 189 133 93,7 181 014 90,9
V˘nosy z prodeje majetku 608 0,2 820 0,4 229 0,1
Smluvní pokuty a penále 1 516 0,6 1 245 0,6 1 168 0,6
Poplatek za pfiijetí ãlena 10 0,0 20 0,0
Ostatní provozní v˘nosy 24 0,0
Odstupné (za pfiedãasné ukonãení smlouvy) 0 0,0 1 377 0,7
TrÏby z odprodan˘ch pohledávek 401 0,2 150 0,1
Ostatní provozní v˘nosy 1 516 0,6 1 656 0,8 2 738 1,4
V˘nosové úroky 4 738 2,0 4 754 2,4 3 684 1,9
Ostatní finanãní v˘nosy 485 0,2 211 0,1 243 0,1
Finanãní v˘nosy 5 223 2,2 4 965 2,5 3 927 2,0
Zúãtování rezerv a oprav. poloÏek 3 746 1,6 4 844 2,4 9 316 4,7
Mimofiádné v˘nosy 73 0,0 350 0,2 1 876 0,9
TrÏby a v˘nosy celkem 241 437 100,0 201 768 100,0 199 100 100,0

3.11 Náklady
V˘voj a struktura nákladÛ jsou patrné z následujícího porovnání:

Ukazatel Skuteãnost 2000 Skuteãnost 2001 Skuteãnost 2002
Objem tis. Kã Struktura % Objem tis. Kã Struktura % Objem tis. Kã Struktura %

Spotfieba materiálu 1 517 0,7 1 479 0,8 1 095 0,3
SluÏby 57 624 27,6 54 575 30,2 48 929 15,2
Z toho: opravy a udrÏování 8 010 3,8 7 909 4,4 7 535 2,3

cestovné 2 109 1,0 1 846 1,0 884 0,3
poplatky za vypofiádání obchodÛ 10 000 4,8 10 000 5,5 9 300 2,9
poplatky za informaãní sluÏby 1 044 0,5 1 086 0,6 1 012 0,3
nájemné 15 666 7,5 15 454 8,6 15 444 4,8
‰kolení, semináfie, stáÏe 2 718 1,3 2 252 1,2 1 719 0,5
náklady Public Relations 3 129 1,5 2 604 1,4 1 233 0,4
v˘kony spojÛ, pfiepravné 1 368 0,7 1 355 0,8 1 127 0,4
právní sluÏby 3 501 1,7 1 947 1,1 1 408 0,4
sluÏby spojené s provozem budovy 6 026 2,9 6 534 3,6 6 168 1,9
ostatní sluÏby 4 053 1,9 3 588 2,0 3 099 1,0

V˘konová spotfieba 59 141 28,3 56 054 31,0 50 024 15,5
Osobní náklady 56 020 26,8 59 325 32,9 53 233 16,5
Danû, poplatky a ostatní provozní náklady 396 0,2 1 343 0,7 1 026 0,3
Odpisy a ZC prodaného majetku 56 481 27,0 40 653 22,5 26 292 8,2
Tvorba rezerv provozních nákladÛ 2 173 1,0 2 826 1,6 13 323 4,1
Zúãtování opravn˘ch poloÏek 

do provozních nákladÛ 7 152 3,4 2 670 1,5 173 004 53,6
Úroky z úvûrÛ 8 134 3,9 3 099 1,7
Ostatní finanãní náklady 2 333 1,1 2 250 1,3 2 771 0,9
Finanãní náklady 10 467 5,0 5 349 3,0 2 771 0,9
Mimofiádné náklady 385 0,1
DaÀ z pfiíjmu (splatná a odloÏená) 17 238 8,3 12 307 6,8 2 607 0,8
Náklady celkem 209 068 100,0 180 527 100,0 322 665 100,0

Úãetní závûrka
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3.12 V˘nosy a náklady vypl˘vající z obchodních vztahÛ se spfiíznûn˘mi osobami (dcefiin˘mi spoleãnostmi)

UNIVYC, a.s.
2000 2001 2002

TrÏby za poskytované sluÏby 4 446 16 574 31 242
Z toho: za sluÏby spojené s vypofiádáním obchodÛ 3 300 15 350 29 800

za sluÏby spojené s komunikaãním systémem 864 1 083 1 262
pronájem nebytov˘ch prostor 138 138 138
ostatní sluÏby 144 3 42

TrÏby celkem 4 446 16 574 31 242

2000 2001 2002

Pfiefakturace sluÏeb 318 330 240
Z toho: telefony 318 324 205

2000 2001 2002

Náklady za sluÏby poskytované spol. UNIVYC, a.s. 10 000 10 000 9 300
Z toho: sluÏby spojené s vypofiádáním 10 000 10 000 9 300

3.13 Zamûstnanci a náklady na zamûstnance

Ukazatel Mûrná jednotka 2000 2001 2002

PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet pracovníkÛ za rok osoby 68 66 55
z toho: fiídicí pracovníci osoby 9 9 7
Mzdové náklady celkem tis. Kã 36 881 38 550 35 564
z toho: ostatní osobní náklady (OON) tis. Kã 134 425 420
Mzdové náklady (bez OON) tis. Kã 36 747 38 125 35 144
z toho: fiídicí pracovníci tis. Kã 9 908 10 633 9 032
Náklady na sociální zabezpeãení tis. Kã 13 524 13 382 12 340
z toho: fiídicí pracovníci tis. Kã 3 319 3 732 3 171
Sociální náklady tis. Kã 2 022 3 188 2 735
z toho: fiídicí pracovníci tis. Kã 1 065 1 319 1 015
V roce 2002 nebyly vyplaceny Ïádné odmûny ze zisku. V roce 2002 byly vyplaceny odmûny statutárním orgánÛm ve v˘‰i 2 594 tis. Kã. V roce 2002 nebyly poskytnuty
ãlenÛm statutárních orgánÛ a dozorãích orgánÛ Ïádné pÛjãky ani záruky. V roce 2002 byly základy danû zamûstnancÛ spoleãnosti zv˘‰eny z titulu pouÏívání aut pro
sluÏební a soukromé úãely o celkovou ãástku 252 tis. Kã.

3.14 Události, které nastaly po dni úãetní závûrky
Po datu úãetní závûrky nenastaly Ïádné dÛleÏité události, které by mûly finanãní dopad na spoleãnost.

3.15 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 plnûní 
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. Proti tomuto rozhodnutí podal Ïalobce odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Dne 22. 11. 2002 bylo burze doruãeno rozhodnutí Vrchního
soudu v Praze ze dne 9. 9. 2002, které potvrdilo v˘rok soudu prvního stupnû s tím, Ïe proti tomuto rozsudku je pfiípustné dovolání.
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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáfie spoleãnosti
Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Provedli jsme audity pfiiloÏen˘ch konsolidovan˘ch rozvah spoleãnosti Burza cenn˘ch

papírÛ Praha, a.s., a jejich dcefiin˘ch spoleãností („skupina”) k 31. prosinci 2002 a 2001

a souvisejících v˘kazÛ ziskÛ a ztrát, penûÏních tokÛ a zmûn vlastního kapitálu za roky

2002 a 2001. Za sestavení tûchto úãetních závûrek je odpovûdné vedení spoleãnosti.

Na‰í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako celek na základû proveden˘ch

auditÛ.

Na‰e audity 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 provedené audity dávají pfiimûfien˘ základ pro vyslovení

v˘roku na úãetní závûrky.

Podle na‰eho názoru konsolidované úãetní závûrky ve v‰ech v˘znamn˘ch aspektech

vûrnû zobrazují finanãní situaci skupiny k 31. prosinci 2002 a 2001 a v˘sledky jejího

hospodafiení, penûÏní toky a zmûny vlastního kapitálu za roky 2002 a 2001 v souladu

s Mezinárodními standardy pro finanãní v˘kaznictví.

V Praze dne 4. dubna 2003

Deloitte & Touche

Deloitte & Touche spol. s r. o. zapsaná Mûstsk˘m soudem
T̆ n 641/4 v Praze, oddíl C, vloÏka 24349
110 00 Praha 1 Iâ: 49620593
âeská republika DIâ: 001-49620592

Tel.: +420 (2) 248 95 500
Fax: +420 (2) 248 95 5554
www.deloitteCE.com
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Konsolidovaná úãetní závûrka za rok 2002

Konsolidovaná rozvaha (tis. Kã)

Bod 31. 12. 2002 31. 12. 2001 31. 12. 2000

OBùÎNÁ AKTIVA 
PenûÏní prostfiedky 26 455 74 528 33 434
Pohledávky (netto) 4 29 867 30 796 35 943
Poskytnuté zálohy a ostatní obûÏná aktiva 6 901 3 112 3 904
Cenné papíry drÏené do splatnosti 6 222 554 173 671 255 205
BûÏná aktiva celkem 285 777 282 107 328 486
STÁLÁ AKTIVA 
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (netto) 7 213 634 392 480 413 158
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (netto) 8 6 596 17 240 29 357
Dlouhodobé pohledávky 9 130 4 536 8 959
Stálá aktiva celkem 220 360 414 256 451 474
AKTIVA CELKEM 506 137 696 363 779 960
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 
Obchodní závazky 10 120 900 160 234 208 365
V˘daje, v˘nosy pfií‰tích období , dohadné úãty pasivní 8 944 14 254 8 743
Krátkodobé úvûry 12 33 000
Splatné danû 3 098 2 063 22 310
Krátkodobé závazky celkem 132 942 176 551 272 418
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 
Dlouhodobé úvûry 12 16 500
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 13 12 225 11 656
Ostatní dlouhodobé závazky 2 159 2 473 2 504
Dlouhodobé závazky celkem 2 159 14 698 30 660
Závazky celkem 135 101 191 249 303 078
VLASTNÍ KAPITÁL 
Základní kapitál 15 362 262 365 741 376 641
Kapitálové fondy a nerozdûlitelné rezervy 15 80 564 75 776 46 575
Nerozdûlen˘ zisk / ztráta -71 790 63 597 53 666
Vlastní kapitál celkem 371 036 505 114 476 882
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 506 137 696 363 779 960

Konsolidovan˘ v˘kaz ziskÛ a ztrát (tis. Kã)

Bod 31. 12. 2002 31. 12. 2001 31. 12. 2000

V˘nosy 16 208 642 227 176 270 519
SluÏby 17 -52 210 -59 330 -63 966
Materiál -1 690 -2 312 -2 140
Osobní náklady 18 -71 614 -79 111 -74 451
Odpisy 19 -211 065 -37 695 -58 402
Ostatní provozní náklady / v˘nosy 20 -19 -5 232 -4 571
Zisk / ztráta z provozní ãinnosti -127 956 43 496 66 989
Ostatní finanãní náklady / v˘nosy 21 1 011 -2 745 -2 560
Úroky nákladové / v˘nosové  0 2 217 -3 141
Ostatní náklady / v˘nosy 0 307 9 495
Zisk / ztráta z neprovozní ãinnosti 1 011 -221 3 794
Zisk / ztráta pfied zdanûním -126 945 43 275 70 783
DaÀ z pfiíjmu 22 -3 591 -14 701 -23 497
âist˘ zisk / ztráta za rok -130 536 28 574 47 286
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Konsolidovaná úãetní závûrka za rok 2002

Konsolidovan˘ v˘kaz zmûn vlastního kapitálu za rok 2002 (tis. Kã)

Základní Nerozdûlitelné Vlastní Kapitálové Nerozdûlen˘ Celkem
kapitál rezervy akcie fondy zisk (ztráta)

Stav k 31. 12. 2000 384 948 9 900 -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 384 948 9 900 -19 207 65 876 63 597 505 114
Ostatní -63 -63
Pfiídûly nerozdûleného zisku 4 788 -4 788 0
Vyplacené dividendy 0
Vlastní akcie -3 479 -3 479
âist˘ zisk / ztráta -130 536 -130 536
Stav k 31. 12. 2002 384 948 9 900 -22 686 70 664 -71 790 371 036

Spoleãnost provedla úpravu poãáteãního zÛstatku základního kapitálu. Byl proveden transfer 9 900 tis. Kã z poloÏky základní kapitál do poloÏky nerozdûlitelné rezervy,    
jehoÏ v˘‰e odpovídá rozdílu mezi pofiizovací cenou majetkové úãasti burzy a základním kapitálem dcefiiné spoleãnosti. Celková v˘‰e vlastního kapitálu touto úpravou  
nebyla dotãena.

Konsolidovan˘ v˘kaz CASH FLOW (tis. Kã)

31. 12. 2002 31. 12. 2001 31. 12. 2000

Zisk / ztráta pfied zdanûním -126 945 43 275 70 783
Úprava o nepenûÏní operace
Odpisy hmotného a nehmotného majetku - zmûna stavu opravn˘ch poloÏek 211 065 37 695 58 402
Odpis a zúãtování goodwillu a negativního goodwillu 0 0 0
Zisk / ztráta z prodeje hmotného a nehmotného majetku -373 3 222 -298
Zisk / ztráta z prodeje finanãních investic 0 0 0
Ostatní nepenûÏní operace -1 397 0 0
Provozní zisk pfied zdanûním a zmûnami pracovního kapitálu 82 350 84 192 128 887
Zmûna stavu pohledávek 5 335 9 570 5 862
Zmûna stavu investic -48 883 81 534 -68 576
Zmûna stavu závazkÛ -39 334 -48 131 -1 065
Zmûna stavu ostatních obûÏn˘ch aktiv a závazkÛ -8 064 -22 149 -9 051
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti -8 596 105 016 56 057
Pfiijaté / zaplacené úroky 3 888 2 360 -3 141
Placená daÀ z pfiíjmu -16 972 -31 566 -6 793
PenûÏní tok z investiãní ãinnosti
Pofiízení hmotného a nehmotného majetku -21 659 -6 784 -13 047
Pofiízení finanãních investic 0 0 0
Pfiíjem z prodeje hmotného a nehmotného majetku 456 2 729 699
Pfiíjem z prodeje finanãních investic 0 0 0
PÛjãky podnikÛm ve skupinû 0 0 0
âist˘ penûÏní tok z investiãní ãinnosti -21 203 -4 055 -12 348
PenûÏní tok z finanãní ãinnosti
Zmûna stavu úvûrÛ 0 -49 500 -49 500
Zmûna dlouhodob˘ch závazkÛ -314 538 995
Zmûna krátkodob˘ch závazkÛ
Zmûna vlastního kapitálu a kapitálov˘ch fondÛ -4 876 18 301 -15 307
Vyplacené dividendy -9 225
âist˘ penûÏní tok z finanãní ãinnosti -5 190 -30 661 -73 037
âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ -48 073 41 094 -39 262
Stav penûÏních prostfiedkÛ na zaãátku úãetního období 74 528 33 434 72 696
Stav penûÏních prostfiedkÛ na konci úãetního období 26 455 74 528 33 434
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1. Vymezení konsolidaãního celku
Hlavním pfiedmûtem ãinnosti spoleãnosti Burza
cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., a její dcefiiné spoleãnosti
UNIVYC, a.s. (dále jen „Skupina”), 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, obchodování
s cenn˘mi papíry, 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. 

Do obchodního rejstfiíku, vedeného Obvodním
soudem pro Prahu 1, byla zapsána 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. 10. 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.

1.1. Statutární orgány a organizaãní 
uspofiádání Burzy cenn˘ch papírÛ Praha,
a.s. k 31. 12. 2002
Pfiedstavenstvo Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. -
burzovní komora:
Dle návrhÛ na zmûny zápisu spoleãnosti Burza cenn˘ch
papírÛ Praha, a.s., do obchodního rejstfiíku u Mûstského
soudu v Praze je sloÏení burzovní komory:
Pfiedseda:

Mgr. Du‰an Baran, MBA
Místopfiedseda:

Ing. Jan Bla‰ko, MBA
Místopfiedseda:

Mgr. Michael Jasansk˘
âlenové:

Ing. Petr Bodnár
Ing. Pavel Hollmann, MBA
Ing. Peter Paleãka
Ing. Jan S˘kora, MBA
Ing. Tomá‰ ·evãík

V prÛbûhu roku 2002 se uskuteãnily níÏe uvedené
zmûny ve sloÏení burzovní komory:
Zdenûk Bakala, MBA

8. 3. 2002 - rezignoval na ãlenství v burzovní
komofie (BK)

George Jedliãka
8. 3. 2002 - rezignoval na ãlenství v BK a na
funkci pfiedsedy BK

Mgr. Michael Jasansk˘
8. 3. 2002 - zvolen ãlenem BK
4. 4. 2002 - zvolen místopfiedsedou BK

Mgr. Du‰an Baran, MBA
4. 4. 2002 - zvolen pfiedsedou BK

Tomas Spurny
13. 5. 2002 - rezignoval na ãlenství v BK

Ing. Peter Paleãka
29. 5. 2002 - zvolen ãlenem BK

JUDr. Jan Vinter
12. 6. 2002 - rezignoval na ãlenství v BK

Viliam OstroÏlík, MBA
12. 6. 2002 - zvolen ãlenem BK
31.10. 2002 - rezignoval na ãlenství v BK 

Ing. Jan Bla‰ko, MBA
31. 7. 2002 - zvolen místopfiedsedou BK

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 stanoveny
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
•  pracovi‰tû rozvoje
• 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 standardy pro finanãní
v˘kaznictví („IFRS”) platn˘mi pro období 
k 31. prosinci 2002 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 jsou
pfiecenûny na trÏní hodnotu.

Skupina vede úãetní knihy a pravidelnû pfiipravuje
pfiedepsané v˘kazy podle ãesk˘ch úãetních standardÛ.
Úãetní data jsou podkladem pro sestavení finanãních
v˘kazÛ, pfiiãemÏ Skupina provádí reklasifikace a úpravy
dat, aby zajistila soulad s mezinárodními standardy pro
finanãní v˘kaznictví. Rozdíly v hodnotû zisku
a vlastního kapitálu Skupiny pfii aplikaci ãesk˘ch, resp.
mezinárodních standardÛ pro finanãní v˘kaznictví jsou
popsány v bodû 23 této pfiílohy.

Prezentace konsolidované úãetní závûrky v souladu
s mezinárodními standardy pro finanãní v˘kaznictví
vyÏaduje, aby vedení Skupiny 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.

Skupina vykazuje finanãní údaje v ãesk˘ch korunách
(Kã) s pfiesností na tisíce Kã.

3. Pfiehled v˘znamn˘ch úãetních
pravidel a postupÛ
3.1. Principy konsolidace
Dcefiiné spoleãnosti (tj. spoleãnosti, v nichÏ Skupina
vlastní, pfiímo ãi nepfiímo, více neÏ polovinu
hlasovacích práv nebo jinak vykonává kontrolu nad
jejich ãinností) byly plnû konsolidovány. Dcefiiné
spoleãnosti jsou do konsolidace zahrnuty od data,
k nûmuÏ je na Skupinu pfievedena kontrola nad nimi,
do chvíle, kdy Skupina kontrolu pfiestane vykonávat.
Do konsolidace nejsou zahrnuty Ïádné transakce
mezi podniky ve Skupinû.

K 31. 12. 2002 Skupina neeviduje Ïádné majetkové
podíly ve spoleãnostech s podstatn˘m vlivem.

3.2. Cizí mûny
Transakce v cizích mûnách jsou zaúãtovány 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.

3.3. DÛchodové poji‰tûní
Vláda âeské republiky odpovídá za poskytování
dÛchodÛ a dÛchodového zaji‰tûní zamûstnancÛm
spoleãnosti. Skupina 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.

3.4. 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.

3.5. 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. 

3.6. Cenné papíry
Cenné papíry drÏené Skupinou jsou ãlenûny do
portfolií v souladu se zámûrem Skupiny pfii jejich
nabytí a se strategií Skupiny pro investice do
cenn˘ch papírÛ. V návaznosti na pfiijetí nového
úãetního standardu IAS 39 v roce 2001 Skupina
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. Skupina rovnûÏ
vykazuje cenné papíry pofiízené v primárních
emisích, neurãené k obchodování, které se vykazují
spoleãnû s pohledávkami. Základní rozdíl mezi
portfolii spoãívá v pfiístupu k oceÀování cenn˘ch
papírÛ a vykazování jejich reáln˘ch hodnot ve
finanãních v˘kazech. 

Ve‰keré cenné papíry v drÏení Skupiny jsou
zachyceny v okamÏiku jejich vypofiádání v hodnotû
zahrnující transakãní náklady.

Pfiíloha konsolidované úãetní závûrky
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3.6.1. Cenné papíry drÏené do splatnosti
Cenné papíry drÏené do splatnosti jsou ta finanãní
aktiva s fixními ãi stanoviteln˘mi platbami a pevnou
splatností, která Skupina zam˘‰lí a zároveÀ je
schopna drÏet do jejich splatnosti. Skupina v tomto
portfoliu vykazuje pokladniãní poukázky a depozitní
smûnky. Cenné papíry drÏené do splatnosti jsou
zachyceny v nabûhlé hodnotû po odeãtení
pfiípadn˘ch opravn˘ch poloÏek.

Skupina pravidelnû posuzuje, 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 efektivní
úrokové sazby daného finanãního nástroje. V˘‰e
ztráty ze sníÏení hodnoty aktiv je rovna rozdílu mezi
úãetní hodnotou aktiva a souãasnou hodnotou
oãekávan˘ch budoucích penûÏních tokÛ daného
finanãního nástroje. V pfiípadû, Ïe do‰lo ke sníÏení
hodnoty aktiv, vytváfií Skupina 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.

3.6.2. Cenné papíry k prodeji a urãené
k obchodování
Skupina k 31. 12. 2002 nemá Ïádné cenné papíry
v portfoliu k prodeji ani v portfoliu k obchodování.

3.7. 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 
Provozní vybavení 4 - 15 
Software 4 

Ve‰ker˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek s pofiizovací
cenou niÏ‰í neÏ 40 000 Kã je odepsán do nákladÛ
v roce pofiízení.

Skupina 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. 

3.8. Leasing
Skupina nemá k datu úãetní závûrky v uÏívání Ïádná
aktiva najatá formou finanãního pronájmu.

3.9. Základní kapitál a vlastní akcie
V pfiípadû, Ïe Skupina 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.

3.10. Zachycení v˘nosÛ
V˘nosy jsou zaúãtovány do období, ve kterém jsou
sluÏby spojené s ãinností spoleãností poskytnuty.

3.11. DaÀ z pfiíjmÛ
Skupina 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. 

3.12. 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 2002 a 2001 se vedení Skupiny
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. 2002 ve v˘‰i 
48 253 tis. Kã pfiedstavuje ãástka 44 112 tis. Kã
pohledávky z obchodní ãinnosti Skupiny. Zb˘vající
ãástka odpovídá zejména pohledávkám vÛãi státu. 

Pohledávky k 31. prosinci 2002, 2001 a 2000 jsou tvofieny následujícími poloÏkami (tis. Kã):
2002 2001 2000

Pohledávky z obchodního styku 44 112 44 451 49 725
Ostatní pohledávky 4 141 6 011 6 626
Pohledávky celkem  (brutto) 48 253 50 462 56 351
Opravná poloÏka -18 386 -19 666 -20 408
Pohledávky celkem (netto) 29 867 30 796 35 943

5. Poskytnuté zálohy a ostatní obûÏná aktiva (tis. Kã)
2002 2001 2000

Poskytnuté zálohy a ostatní obûÏná aktiva 6 901 3 112 3 904
Celkem 6 901 3 112 3 904
Poskytnuté zálohy a ostatní obûÏná aktiva jsou tvofiena pfiedev‰ím náklady a pfiíjmy pfií‰tích období.

6. Cenné papíry do splatnosti (tis. Kã)
Cenné papíry do splatnosti obsahují:

2002 2001 2000

Státní pokladniãní poukázky z prostfiedkÛ GFB 71 221 103 171 189 205
Depozitní smûnky 151 333 70 500 66 000
Celkem 222 554 173 671 255 205
Spoleãnost UNIVYC, a.s., vykonává ãinnost správce prostfiedkÛ Garanãního fondu burzy, kter˘ je sdruÏením bez právní subjektivity, pfiiãemÏ sám není ãlenem GFB. Prostfiedky
sdruÏení jsou uloÏeny na samostatn˘ch bankovních a majetkov˘ch úãtech veden˘ch na jméno Univycu. UNIVYC, a.s., dle smlouvy o sdruÏení GFB a podle dispozic rady GFB
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, které jsou nedílnou souãástí konsolidované dcefiiné spoleãnosti UNIVYC, a.s. Celková hodnota státních pokladniãních poukázek k 31. prosinci 2002 ãinila 
71 221 tis. Kã a celková hodnota depozitních smûnek získan˘ch ze zdrojÛ fondÛ ãinila 5 283 tis. Kã. Celkové prostfiedky fondu  vãetnû prostfiedkÛ na bûÏném úãtu
dosahují v˘‰e 76 505 tis. Kã a jsou vykazovány jako souãást závazkÛ. 

Konsolidovaná úãetní závûrka za rok 2002
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Rozvaha sdruÏení Garanãního fondu burzy k 31. 12. 2002 (tis. Kã):

Úãty v bankách - bûÏn˘ úãet 1 Dodavatelé 11
DluÏné CP       - státní pokladniãní poukázky 71 221 Závazky k úãastníkÛm sdruÏení 76 493

- depozitní smûnky 5 283 V˘daje pfií‰tích období 1
Aktiva celkem 76 505 Pasiva celkem 76 505

Dále má Skupina ve svém drÏení depozitní smûnky v celkové v˘‰i 146 050 tis. Kã. 

Depozitní smûnky - KB 114 000
Depozitní smûnky - HVB 32 050
Depozitní smûnky celkem 146 050

7. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (tis. Kã)

Pofiizovací cena Budovy Pozemky Stroje Dopravní Inventáfi Ostatní Celkem
a zafiízení prostfiedky

Stav k 31. 12. 2000 360 286 71 856 190 484 3 284 12 887 18 330 657 127
Stav k 31. 12. 2001 358 824 71 856 184 000 3 948 8 899 17 815 645 342
PfiírÛstky 5 529 27 3 635 16 199 25 390
Úbytky 6 363 1 781 6 485 13 630
Stav k 31. 12. 2002 358 824 71 856 183 166 3 974 11 753 27 529 657 102

Oprávky Budovy Pozemky Stroje Dopravní Inventáfi Ostatní Celkem
a zafiízení prostfiedky

Stav k 31. 12. 2000 46 917 0 167 531 1 899 9 292 18 330 243 969
Stav k 31. 12. 2001 54 807 0 171 312 2 081 7 253 17 409 252 862
PfiírÛstky 192 140 0 5 962 681 4 460 802 204 045 
Úbytky 0 0 6 363 1 996 6 079 13 439
Stav k 31. 12. 2002 246 947 0 170 911 2 761 10 717 12 132 443 468 

ZÛstatková hodnota Budovy Pozemky Stroje Dopravní Inventáfi Ostatní Celkem
a zafiízení prostfiedky

Stav k 31. 12. 2000 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
Stav k 31. 12. 2002 111 877 71 856 12 255 1 213 1 036 15 397 213 634
K 31. 12. 2002 ãinila zÛstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku Skupiny 213 634 tis. Kã. Její nejv˘znamnûj‰í sloÏku pfiedstavuje 34% vlastnick˘ podíl
spoleãnosti na budovû Burzovního paláce a pfiíslu‰ejícím pozemku v zÛstatkové hodnotû 183 733 tis. Kã. Dal‰í v˘znamnou poloÏkou dlouhodobého hmotného majetku
jsou zejména servery, poãítaãe a kanceláfiská technika.

K 31. 12. 2002 nebyl majetek Skupiny zatíÏen zástavním právem. 

Pokles hodnoty budov byl zpÛsoben pfieváÏnû pfiecenûním 34% podílu na budovû Burzovního paláce provedeného na základû dohody spoluvlastníkÛ o spoleãném
postupu pfii prodeji budovy. SníÏení hodnoty v celkové hodnotû 184 067 tis. Kã bylo provedeno na základû odhadované ãisté prodejní ceny stanovené dle posudkÛ
proveden˘ch nezávisl˘m znalcem, sníÏené o náklady spojené s prodejem.

8. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (tis. Kã)

Pofiizovací cena Software Ostatní Celkem
Stav k 31. 12. 2000 78 569 209 78 778
Stav k 31. 12. 2001 79 753 209 79 962
PfiírÛstky 2 225 2 225
Úbytky 2 614 2 614
Stav k 31. 12. 2002 79 364 209 79 573

Oprávky Software Ostatní Celkem
Stav k 31. 12. 2000 49 212 200 49 412
Stav k 31. 12. 2001 62 522 200 62 722
PfiírÛstky 12 860 9 12 869
Úbytky 2 614 2 614
Stav k 31. 12. 2002 72 768 209 72 977

ZÛstatková hodnota Software Ostatní Celkem
Stav k 31. 12. 2000 29 357 9 29 366
Stav k 31. 12. 2001 17 231 9 17 240
Stav k 31. 12. 2002 6 596 0 6 596
ZÛstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku Skupiny k 31. 12. 2002 ãinila 6 596 tis. Kã. Software je nejv˘znamnûj‰í poloÏkou nehmotného majetku

spoleãnosti. Patfií sem zejména upgrady operaãního systému, v˘vojové aplikace a softwarové programy nezbytné k zabezpeãení obchodování.
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9. Dlouhodobé pohledávky (tis. Kã)
2002 2001 2000

Dlouhodobé pohledávky 130 4 536 8 959
Celkem 130 4 536 8 959
Dlouhodobé pohledávky byly v roce 2001 tvofieny pfiedev‰ím pohledávkou za Magistrátem hlavního mûsta Prahy. Celková v˘‰e této pohledávky k 31. 12. 2001 ãinila 
8 812 tis. Kã. Dle splátkového kalendáfie jsou roãní splátky ve v˘‰i 4 406 tis. Kã. Po úhradû splátky v roce 2002 je zb˘vající ãást pohledávky, pfiipadající na rok 2003,

evidována jako krátkodobá pohledávka. V roce 2002 jsou tvofieny dlouhodob˘mi zálohami.

10. Závazky (tis. Kã)
Stav k 31. 12. 2002                  Stav k 31. 12. 2001            Stav k 31. 12. 2000            

Celkem Po lhÛtû Celkem Po lhÛtû Celkem Po lhÛtû
splatnosti splatnosti splatnosti

Závazky z obchodního styku 12 029 126 12 345 136 14 158 1 201
Závazky ke spoleãníkÛm a sdruÏení 76 493 118 794 0 182 869
Závazky k zamûstnancÛm 3 497 3 119 0 3 610
Závazky ze soc. zabezpeãení 2 495 1 983 0 2 591
Jiné závazky 26 386 23 993 0 5 137
Krátkodobé závazky celkem 120 900 126 160 234 136 208 365 1 201
Závazky ke spoleãníkÛm a sdruÏení v celkové hodnotû 76 493 tis. Kã se skládají z nerozdûlen˘ch závazkÛ vÛãi ãlenÛm Garanãního fondu burzy - viz bod 6.

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 Univycu jako záruku za vypÛjãené cenné papíry.

11. V˘daje, v˘nosy pfií‰tích období, dohadné úãty pasivní (tis. Kã)
2002 2001 2000

V˘daje, v˘nosy pfií‰tích období, dohadné úãty pasivní 8 944 14 254 8 743
Celkem 8 944 14 254 8 743
Pfiechodné úãty pasiv v roce 2002 a 2001 ãinily 8 944 tis.Kã, respektive 14 254 tis.Kã. Tyto zÛstatky jsou pfiedev‰ím tvofieny nevyfakturovan˘mi sluÏbami a dohadn˘mi

poloÏkami na bonusy.

12. Úvûry
V roce 1995 byl Skupinû poskytnut âeskou spofiitelnou 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. V roce 2002 nemûla Skupina Ïádné dlouhodobé ani krátkodobé úvûry

a v˘pomoci.

13. 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 2002 (2001 – 31%). 

OdloÏená daÀová pohledávka / závazek jsou tvofieny následujícími poloÏkami vznikl˘mi z titulÛ doãasn˘ch rozdílÛ (tis. Kã):

31. 12. 2002 31. 12. 2001 31. 12. 2000

Stálá aktiva 21 073 -13 561 -13 486
Kurzové rozdíly 0 -25
Opravné poloÏky - pohledávky 1 332 1 782 1 830
Ostatní 0 -421
OdloÏená daÀová pohledávka / závazek 22 405 -12 225 -11 656
Skupina se rozhodla neúãtovat o odloÏené daÀové pohledávce v plné v˘‰i, jelikoÏ budoucí základ danû, proti kterému by bylo moÏné v˘‰e popsané doãasné rozdíly

pouÏít, nebyl odhadnut jako dosaÏiteln˘. OdloÏená daÀová pohledávka byla zaúãtována pouze do v˘‰e odloÏeného daÀového závazku.

14. Ostatní dlouhodobé závazky (tis. Kã)
2002 2001 2000

Ostatní dlouhodobé závazky 2 159 2 473 2 504
Celkem 2 159 2 473 2 504
Ostatní dlouhodobé závazky jsou v roce 2002 tvofieny dlouhodobû pfiijat˘mi zálohami.

Konsolidovaná úãetní závûrka za rok 2002
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15. Základní kapitál, nerozdûlitelné rezervy a kapitálové fondy
Základní kapitál Skupiny zapsan˘ v obchodním rejstfiíku je rozdûlen na 384 948 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotû 1 000 Kã.

Valná hromada, konaná dne 12. 6. 2002, pfiijala sv˘m usnesením rozhodnutí o sníÏení základního kapitálu z dÛvodÛ dle §4 odst. 2 zákona ã. 214/1992 Sb., o burze
cenn˘ch papírÛ v platném znûní, o ãástku 1 900 000 Kã na novou v˘‰i základního kapitálu 383 048 000 Kã. Na základû tohoto rozhodnutí byl podán dne 21. 8. 2002
„Návrh na zahájení fiízení o zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstfiíku”, kter˘ nebyl dosud obvodním rejstfiíkem Mûstského soudu v Praze zapsán.
Kapitálové fondy pfiedstavují ãástky za matefiskou a její dcefiinou spoleãnost, které nemohou b˘t rozdûleny vlastníkÛm. Tyto ãástky jsou urãovány v souladu se zákonn˘mi

poÏadavky.

Na dcefiinou spoleãnost UNIVYC, a.s., pfie‰el ãist˘ obchodní kapitál pfiemûÀované obchodní spoleãnosti Burzovní registr cenn˘ch papírÛ, s.r.o., a dle rozhodnutí jediného
zakladatele, Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., bylo 7 000 tis. Kã urãeno jako poãáteãní základní kapitál. Rozhodnutím jediného akcionáfie ze dne 10. 7. 1998 byl základní
kapitál této spoleãnosti zv˘‰en z nerozdûlen˘ch ziskÛ minul˘ch let o 3 000 tis. Kã na 10 000 tis. Kã. Rozdíl mezi pofiizovací cenou majetkové úãasti burzy a základním
kapitálem dcefiiné spoleãnosti v celkové v˘‰i 9 900 tis. Kã je vykázán v poloÏce nerozdûlitelné rezervy.

V prÛbûhu roku 2002 odkoupila Skupina 3 479 ks vlastních akcií v nominální hodnotû 1 000 Kã na akcii. Tato poloÏka je vykázána ve v˘kazu zmûn vlastního kapitálu
a sniÏuje poloÏku základní kapitál. V˘voj a struktura odkoupen˘ch a prodan˘ch akcií burzovních spoleãností burzou v nominální hodnotû ve smyslu §4 zákona 
ã. 214/1992 Sb., o burze cenn˘ch papírÛ v platném znûní je uveden v následujícím pfiehledu:

Období Kã Akcie odkoupené od spoleãnosti Akcie prodané spoleãnosti
Stav k 31. 12. 2000 18 207 000
Stav k 31. 12. 2001 19 207 000
Leden 2 499 000 První legionáfiská, s.r.o. v likvidaci
âerven 980 000 Merx, a.s.
Stav k 31. 12. 2002 22 686 000

Spoleãnost je povinna podle zvlá‰tního pfiedpisu odkupovat vlastní akcie, nejv˘‰e v‰ak za jejich jmenovitou hodnotu, pokud burzovní komora nepovolí pfievod akcií na jinou osobu.

16. V˘nosy
Struktura v˘nosÛ je uvedena v následující tabulce: 

Skuteãnost 2002 Skuteãnost 2001 Skuteãnost 2000
Objem tis. Kã Struktura % Objem tis. Kã Struktura % Objem tis. Kã Struktura %

Burzovní poplatky 113 986 54,6 140 230 61,7 196 572 72,7
z toho:   ãlenské poplatky 21 450 28 050  34 980

poplatky za kotaci 15 871 17 378 23 792
v tom:   poplatky z obchodování 76 665 94 802 137 800

na centrálním trhu 8 963 7 340 12 803

za pfiímé obchody 17 657 36 566 41 047
za SPAD 50 045 50 896 83 950

âlenské poplatky UNIVYC, a.s. 2 100 1,0 2 113 0,9 2 000 0,7
Poplatky za pozastavené obchody 2 051 1,0 2 434 1,1 10 213 3,8
TrÏby z vypofiádání mimoburzovních obchodÛ 45 072 21,6 42 688 18,8 31 041 11,5
TrÏby za zprostfiedkování v˘plat v˘nosÛ z cenn˘ch papírÛ 4 161 2,0 3 154 1,4 3 086 1,1
TrÏby za úschovu cenn˘ch papírÛ 762 0,4 4 294 1,9 4 656 1,7
TrÏby za ostatní sluÏby 40 510 19,4 32 263 14,2 22 951 8,5
TrÏby a v˘nosy celkem 208 642 100,0 227 176 100,0 270 519 100,0

17. Náklady na sluÏby a materiál (tis. Kã) 
Struktura sluÏeb je uvedena v následující tabulce:

2002 2001 2000

Spotfieba materiálu -1 690 -2 312 -2 140
Opravy a udrÏování -7 535 -8 033 -8 109
Nájemné -24 480 -13 607 -23 964
Poradenské sluÏby -3 261 -3 658 -4 910
·kolení, semináfie a kurzy -2 047 -2 664 -3 188
SluÏby spojené s provozem budovy -6 168 -7 623 -7 405
Ostatní sluÏby -8 719 -23 745 -16 390
Celkem -53 900 -61 642 -66 106

18. Osobní náklady (tis. Kã) 
2002 2001 2000

Mzdové náklady -47 995 -52 011 -49 510
Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva -3 359 -4 984 -4 292
Náklady na sociální zabezpeãení -16 701 -18 130 -17 987
Sociální náklady -3 559 -3 986 -2 662
Celkem -71 614 -79 111 -74 451
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ 78 92 95
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19. Odpisy (tis. Kã)
2002 2001 2000

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -198 195 -24 091 -45 715
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku -12 843 -13 505 -12 687
ZÛstatková cena vyfiazeného dl. hmot. a nehmot. majetku -27 -99 0
Celkem -211 065 -37 695 -58 402

20. Ostatní provozní v˘nosy a náklady (tis. Kã) 

Ostatní provozní náklady/v˘nosy:

2002 2001 2000

Ostatní provozní v˘nosy 11 179 9 206 17 156
Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních v˘nosÛ 4 285 1 084 -10 624
TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 455 850 698
Danû a poplatky -360 -533 -278
Tvorba opravn˘ch poloÏek, rezerv a ãasového rozli‰ení provozních nákladÛ -2 975 -334 -2 173
Ostatní provozní náklady -12 482 -11 433 -8 949
ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu -83 -4 072 -401
Celkem -19 -5 232 -4 571

21. Ostatní finanãní v˘nosy a náklady (tis. Kã)

Struktura ostatních finanãních v˘nosÛ a nákladÛ:

2002 2001 2000

Kurzové zisky 301 301 484
Ostatní finanãní v˘nosy 4 310 1 1
Kurzové ztráty -808 -404 -409
Ostatní finanãní náklady -2 792 -2 643 -2 636
Celkem 1 011 -2 745 -2 560

22. DaÀ z pfiíjmu (tis. Kã)

Náklady na daÀ z pfiíjmÛ:

2002 2001 2000

DaÀ splatná -bûÏn˘ rok 15 816 14 132 22 425
DaÀ odloÏená -12 225 569 1 072
DaÀ z pfiíjmÛ celkem 3 591 14 701 23 497

22.1. V˘poãet danû z pfiíjmÛ (tis. Kã)
2002 2001 2000

Zisk / ztráta pfied zdanûním -126 945 43 275 70 783
Teoretická v˘‰e danû vypoãítané podle daÀové sazby 31%, resp. 15% (2000: 31%) 0 13 415 21 943
Nezdanitelné v˘nosy -11 924 -7 069 -7 784
Náklady daÀovû neuznatelné 193 904 9 446 9 449
Ostatní -27 183 -171 -109
Upraven˘ základ danû 27 852 45 481 72 339
Náklad z titulu splatné danû z pfiíjmÛ 8 634 14 132 22 425
Pohyby odloÏené danû -12 225 569 1 072
Celkem daÀ z pfiíjmÛ -3 591 14 701 23 497

23. Porovnání nerozdûleného zisku vykazovaného podle ãesk˘ch a mezinárodních standardÛ pro finanãní
v˘kaznictví (IFRS) (tis. Kã)
23.1. Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku

2002

Konsolidovaná ztráta vykazovaná podle ãesk˘ch úãetních standardÛ -123 081
Plus / minus:
Úprava ostatních rezerv -6 113
Dopad odloÏené danû -1 335
Ostatní -7
Konsolidovaná ztráta vykazovaná podle IFRS -130 536

Konsolidovaná úãetní závûrka za rok 2002
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23.2. Nerozdûlen˘ zisk a kapitálové fondy (tis. Kã)
2002

Nerozdûlená ztráta a kapitálové fondy vykazované podle ãesk˘ch úãetních standardÛ 2 537
Plus / minus:
Úprava ostatních rezerv 6 237
Nerozdûlen˘ zisk a kapitálové fondy vykazované podle IFRS 8 774

Nerozdûlen˘ zisk 2002
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 58 746
Ztráta bûÏného roku -130 536
Nerozdûlená ztráta k 31. 12. 2002 -71 790

24. 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 Skupiny 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.

Skupina 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.

25. Devizová pozice (tis. Kã) 
V tabulce je uvedena mûnová pozice Skupiny v nejdÛleÏitûj‰ích mûnách. 

âeské koruny Euro Americké dolary Ostatní mûny Celkem

Aktiva
PenûÏní prostfiedky 24 935 0 1 520 0 26 455
Pohledávky 29 595 230 42 0 29 867
Poskytnuté zálohy a ostatní obûÏná aktiva 6 901 0 0 0 6 901
Cenné papíry drÏené do splatnosti 222 554 0 0 0 222 554
Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek (netto) 220 230 0 0 0 220 230
Dlouhodobé pohledávky 130 0 0 0 130
Aktiva celkem 504 345 230 1 562 0 506 137
Pasiva
Závazky 120 668 231 1 0 120 900
V˘daje pfií‰tích období 8 944 0 0 0 8 944
Danû a ostatní pasiva 5 257 0 0 0 5 257
Vlastní kapitál 371 036 0 0 0 371 036
Pasiva celkem 505 905 231 1 0 506 137
âistá devizová pozice k 31. 12. 2002 -1 560 -1 1 561 0 0

26. Riziko úrokové sazby (tis. Kã)
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 Skupina
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

do 1 roku do 5 let fikováno
Aktiva
PenûÏní prostfiedky 19 841 1 098 0 0 5 516 26 455
Pohledávky (netto) 0 0 0 0 29 867 29 867
Poskytnuté zálohy a ostatní obûÏná aktiva 0 0 0 0 6 901 6 901
Cenné papíry drÏené do splatnosti 204 793 17 761 0 0 0 222 554
Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek (netto) 0 0 0 0 220 230 220 230
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 130 130
Aktiva celkem 224 634 18 859 0 0 262 644 506 137

Závazky
Závazky 0 0 0 0 120 900 120 900
V˘daje pfií‰tích období 0 0 0 0 8 944 8 944
Danû a ostatní pasiva 0 0 0 0 5 257 5 257
Závazky celkem 0 0 0 0 135 101 135 101
âisté úrokové riziko k 31. 12. 2002 224 634 18 859 0 0 127 543 371 036
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27. Riziko likvidity (tis. Kã)
Riziko likvidity pfiedstavuje riziko, Ïe Skupina nebude mít dostatek pohotov˘ch zdrojÛ ke splnûní závazkÛ vypl˘vajících z finanãních kontraktÛ. NíÏe uvedená tabulka
obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdûlené 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

do 1 roku do 5 let fikováno
Aktiva
PenûÏní prostfiedky 2 841 17 000 1 098 0 0 5 516 26 455
Pohledávky (netto) 0 24 664 5 203 0 0 0 29 867
Poskytnuté zálohy a ostatní obûÏná aktiva 0 0 0 0 0 6 901 6 901
Cenné papíry drÏené do splatnosti 222 554 0 0 0 0 0 222 554
Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek (netto) 0 0 0 0 0 220 230 220 230
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 130 130
Aktiva celkem 225 395 41 664 6 301 0 0 232 777 506 137
Pasiva
Závazky 0 18 231 0 0 0 102 669 120 900
V˘daje pfií‰tích období 0 1 132 0 0 0 7 812 8 944
Danû a ostatní pasiva 0 1 339 1 759 0 0 2 159 5 257
Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 371 036 371 036
Pasiva celkem 0 20 702 1 759 0 0 483 676 506 137 
âisté riziko likvidity rozvahy k 31. 12. 2002 225 395 20 962 4 542 0 0 -250 899 0

28. Události po datu úãetní závûrky
Po datu úãetní závûrky nenastaly Ïádné dÛleÏité události, které by mûly finanãní dopad na Skupinu.

Konsolidovaná úãetní závûrka za rok 2002
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Zpráva dozorãí rady

V prÛbûhu roku 2002 jednala dozorãí rada na 12 zasedáních a v roce 2003 aÏ do

dne konání valné hromady dne 29. kvûtna 2003 se uskuteãní 5 zasedání dozorãí rady

v personálním sloÏení schváleném na 9. fiádné valné hromadû akcionáfiÛ. Pfii v˘konu

své kontrolní funkce se dozorãí rada 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 strategii burzy, pfiedev‰ím

pfiípravû Centrálního depozitáfie a pfiípravû prodeje Burzovního paláce. Pfii v˘konu své

ãinnosti dozorãí rada dÛslednû sledovala zájmy akcionáfiÛ. 

Dozorãí rada na svém zasedání dne 23. dubna 2003 projednala Zprávu

o podnikatelské ãinnosti burzy a stavu jejího majetku za rok 2002. 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 2002 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 úhradu ztráty a doporuãuje valné hromadû

akcionáfiÛ schválit roãní úãetní závûrku a návrh burzovní komory na úhradu ztráty za

rok 2002 v souladu s v˘‰e uveden˘m.

Ing. Vûslav Michalik, CSc.

pfiedseda dozorãí rady 

V Praze dne 16. 5. 2003
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Ostatní ãlenové Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., k 31. 12. 2002

ABN AMRO BankN.V., poboãka Praha

Baader Securities, a.s.

CAPITAL PARTNERS a.s.

Conseq Finance, a.s. 3)

âESKÁ NÁRODNÍ BANKA

âeskomoravská záruãní a rozvojová banka, a.s.

DEUTSCHE BANK Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizaãní sloÏka 

EPIC Securities, a.s.

Ministerstvo financí âeské republiky

Raiffeisenbank a.s. 

1) spoleãnost není ãlenem burzy
2) spoleãnost nesouhlasí se zvefiejnûním podílu na základním kapitálu burzy
3) spoleãnost ukonãila ãlenství na burze k 31. 12. 2002

Pfiehled akcionáfiÛ a ãlenÛ burzy

Akcionáfii Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., k 31. 12. 2002

Akcionáfi Akcie Podíl na 
(ks) základním

kapitálu
burzy

(%)

AB Banka, a.s. v likvidaci 1) 4 500 1,169

ATLANTA SAFE, a.s. 3) 3 000 0,779

ATLANTIK finanãní trhy, a.s. 2 996 0,778

BBG Finance a.s.3) 100 0,026

BH Securities a.s. 3 749 0,974

BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 28 607 7,431

Brnûnská obchodní, a.s. v likvidaci 1) 2)

C.S. Brokers burzovní, a.s. 1) 120 0,031

CA IB Securities, a.s. 4 612 1,198

CAUTUS FINANCE, a.s. 100 0,026

CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. 1) 1 000 0,260

COOP BANKA, a.s. v likvidaci 1) 2 000 0,520

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 

investiãní spoleãnost 2 997 0,778

CYRRUS, a.s. 1 000 0,260

âeská poji‰Èovna a.s. 1) 20 000 5,196

âeská spofiitelna, a.s. 34 408 8,938

âeskoslovenská obchodní banka, a.s. 1 000 0,260

âP INVEST investiãní spoleãnost, a.s. 1) 2 000 0,520

DISISOFT, a.s. v likvidaci 1) 100 0,026

DPFR, a.s. 1) 2)

EASTBROKERS, akciová spoleãnost 1) 1 166 0,303

eBanka, a.s. 1) 7 640 1,985

FIO, burzovní spoleãnost, a.s. 100 0,026

Fond národního majetku 3) 4 500 1,169

GARFIELD a.s. 10 0,003

GE Capital Bank, a.s. 1) 17 388 4,517

Akcionáfi Akcie Podíl na 
(ks) základním

kapitálu
burzy

(%)

GES INVEST, a.s. 1) 1 000 0,260

Global Brokers, a.s. 1) 100 0,026

HBS - poradenská, a.s. 48 470 12,591

HVB Bank Czech Republic a.s. 1) 3 000 0,779

ICEBERG A.S. 1) 40 0,010

imAGe 1, a.s. 1) 1 000 0,260

ING Bank N.V., organizaãní sloÏka 3 000 0,779

Interbanka, akciová spoleãnost 6 400 1,662

INVESTKONZULT, a.s. 1) 1 000 0,260

J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 1 400 0,364

Komerãní banka, a.s. 30 429 7,905

KOMERIO, brokersk˘ dÛm Koneãn˘, a.s. 

„v likvidaci” 1) 50 0,013

KOMERO s.r.o. 1) 2)

MERX, a.s. 1) 20 0,005

Moravia Banka, a.s v likvidaci 1) 500 0,130

OESTERREICHER & spol., s.r.o. 1) 1 000 0,260

Patria Finance, a.s. 65 901 17,119

PPF burzovní spoleãnost a.s. 500 0,130

PROCON INTERNATIONAL s.r.o. 1) 1 000 0,260

Sati, a.s. 100 0,026

SOCIETE GÉNÉRALE, poboãka Praha 1) 100 0,026

Stock Investment, a.s. 500 0,130

Union banka, a.s. 15 000 3,896

V‰eobecná úverová banka, a.s. 22 154 5,755

WOOD & Company Financial Services, a.s. 1 000 0,260

Îivnostenská banka, a.s. 14 355 3,729
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Struktura spoleãnosti (k 31. 12. 2002)

Generální tajemník burzy

Ing. Pavel Hollmann, MBA

právní sluÏba
administrativa GT

podatelna, HR

interní audit

a bezpeãnost

pracovi‰tû

rozvoje

Odbor obchodování

a cenn˘ch papírÛ

Ing. Jifií Opletal

1. zástupce GT

a fieditel odboru

Odbor sluÏeb

Ing. Vladimír Ezr, CSc.

zástupce GT

a fieditel odboru

Odbor informatiky

Ing. Miroslav Proke‰, CSc.

fieditel odboru

Odbor ekonomiky

a správy

Ing. Petr Horáãek

fieditel odboru

Odbor inspekce

Ing. Vladimír Skaln˘

fieditel odboru
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Závûreãné informace

Prohla‰ujeme, Ïe údaje uvedené ve V˘roãní zprávû Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.,

za rok 2002 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 2002

od str. 1 do str. 31 a od str. 59 do str. 64

Ing. Petr Horáãek

fieditel odboru ekonomiky a správy,

odpovûdn˘ za zpracování V˘roãní zprávy

Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., za rok 2002

od str. 32 do str. 58

âestné prohlá‰ení
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Na 11. fiádné valné hromadû akcionáfiÛ Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., 

která se konala 29. kvûtna 2003, akcionáfii projednali a schválili:

• Zprávu o podnikatelské ãinnosti burzy a o stavu jejího majetku za rok 2002, 

zároveÀ vzali na vûdomí Zprávu dozorãí rady a auditorskou zprávu k úãetní závûrce

a konsolidované úãetní závûrce spoleãnosti

• Úãetní závûrku za rok 2002 a rozhodnutí o úhradû ztráty 

V˘sledkem hospodafiení burzy za rok 2002 je ztráta pfied zdanûním ve v˘‰i 

120,958 mil. Kã. V˘‰e této ztráty vyplynula z tvorby daÀovû neúãinné opravné poloÏky

k hmotnému majetku v dÛsledku pfiecenûní budovy Burzovního paláce a tvorby

daÀovû neúãinné rezervy na náklady spojené s prodejem Burzovního paláce.

Z hospodáfiského v˘sledku roku 2002 byl proveden odvod danû z pfiíjmu ve v˘‰i

15,816 mil. Kã a sníÏení rezervy odloÏené danû z pfiíjmu o 13,209 mil. Kã. V˘sledkem

hospodafiení po proveden˘ch odpoãtech je ztráta po zdanûní ve v˘‰i 123,565 mil. Kã. 

Ztráta za rok 2002 bude v souladu s obchodním zákoníkem a Stanovami Burzy

cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., uhrazena z nerozdûleného hospodáfiského v˘sledku

pfií‰tích let.

• Zásady ãinnosti burzy na rok 2003

• Zmûny ve Stanovách Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., s úãinností od 29. 5. 2003

• 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 17,307 mil. Kã na 367,641 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. Uvedená

hodnota základního kapitálu vychází z hodnoty zapsané v obchodním rejstfiíku, neboÈ

dosud nebylo zapsáno sníÏení základního kapitálu o 1,9 mil. Kã schválené 10. valnou

hromadou, pfiestoÏe návrh na zahájení fiízení o zápis usnesení 10. valné hromady byl

podán jiÏ 21. 8. 2002.

Po zapsání sníÏení základního kapitálu o 1,9 mil. Kã a následnû o 17,307 mil. Kã 

se základní kapitál v obchodním rejstfiíku sníÏí na 365,741 mil. Kã.

• Zmûny ve sloÏení burzovní komory 

Valná hromada vzala na vûdomí rezignaci Ing. Tomá‰e ·evãíka na ãlenství v burzovní

komofie k 28. kvûtnu 2003 a za nového ãlena burzovní komory zvolila Ing. Tomá‰e

Zralého, ãlena pfiedstavenstva a námûstka generálního fieditele Îivnostenské banky, a.s. 

Usnesení valné hromady 
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Závûreãné informace

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. 

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 akciového trhu, kter˘ popisuje cenov˘ v˘voj nejlikvidnûj‰ích burzovních emisí.

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. Na poãátku roku 2003 byla báze indexu tvofiena 18

emisemi.

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, a.s. Dcefiiná spoleãnost burzy, která zaji‰Èuje vypofiádání obchodÛ uzavfien˘ch na burze.

PouÏité zkratky a pojmy
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