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Profil
společnosti

Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.,
je nejv˘znamnûj‰ím
organizátorem trhu s cenn˘mi papíry v âeské republice. Prostﬁednictvím
oprávnûn˘ch osob, na urãeném místû a ve stanovenou dobu organizuje
poptávku a nabídku registrovan˘ch cenn˘ch papírÛ, investiãních instrumentÛ,
popﬁ. jin˘ch instrumentÛ kapitálového trhu v rozsahu povolení vydaného
Komisí pro cenné papíry.Vychází z ãlenského 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 dostávaly právû tam, kde jsou z ekonomického hlediska nejvíce
Ïádané.V˘sledky burzovních obchodÛ burza zveﬁejÀuje prostﬁednictvím
denního tisku, internetu a informaãních agentur. Od února 2000 publikuje
na sv˘ch internetov˘ch stránkách reálné hodnoty indexÛ PX 50 a PX-D,
prÛbûÏné v˘sledky obchodování, podrobné informace o emitentech
a emisích obchodovan˘ch na burzovních trzích a mnoho dal‰ích informací
z oblasti kapitálového trhu.
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Nejvýznamnější události ve vývoji burzy

’92
24. 11.

Vznik Burzy cenn˘ch
papírÛ Praha, a.s.

’93
13. 7.

Uvedení 333 emisí akcií
z 1. vlny kuponové privatizace na
burzovní trh

’95
6. 4.

Zavedení 2 souhrnn˘ch
indexÛ PX-GLOB a PXL a 19
oborov˘ch indexÛ

’97
Vyﬁazení 1 301 nelikvidní emise
akcií z volného trhu burzy

’99
4. 1.

Zavedení nového, kontinuálnû propoãítávaného, indexu PX-D.
Zahájení kontinuálního v˘poãtu
indexu PX 50

2

’93
6. 4.

Zahájení obchodování se
7 emisemi cenn˘ch papírÛ

’94
5. 4.

Zahájení v˘poãtu
oficiálního burzovního indexu PX 50

’95
1. 9.

Zavedení nového ãlenûní
burzovních trhÛ na hlavní a vedlej‰í
(pÛvodnû kotovan˘ trh) a voln˘ trh
(pÛvodnû nekotovan˘ trh)

’98
5. 1.

Pﬁevedení 35 spoleãností
z hlavního trhu na vedlej‰í trh
z dÛvodu nesplnûní stanovené v˘‰e
likvidity na centrálním trhu

’99
20. 9.

Vyﬁazení 75 emisí akcií
z volného trhu
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’93
22. 6.

Uvedení 622 emisí
akcií z 1. vlny kuponové
privatizace na burzovní trh

’95
1. 3.

Uvedení 674 emisí akcií
ze 2. vlny kuponové privatizace na
burzovní trhy

’96
15. 3.

Zahájení obchodování
v systému KOBOS (prÛbûÏné obchodování pﬁi promûnlivé cenû) s 5 emisemi akcií a 2 emisemi dluhopisÛ

’98
25. 5.

Zahájení obchodování
v systému SPAD (Systém pro
podporu trhu akcií a dluhopisÛ)

’00
2. 5.

Realizace projektu
jednotné knihy objednávek (JKO)

Vybrané ukazatele

Základní údaje o obchodování na burze k 31. 12.
2000

1999

1998

1997

1996

1995

1 222 833

1 187 486

860 192

679 537

393 200

195 407

PrÛmûrn˘ denní objem obchodÛ (mil. Kã)

4 911

4 675

3 427

2 718

1 579

835

Index PX 50

478,5

489,7

394,2

495,3

539,6

425,9

Celkov˘ objem obchodÛ (mil. Kã)

Index PX-D

1 366,0

1 296,7

996,4

1 235,0

-

-

TrÏní kapitalizace akcií a PL (mil. Kã)

442 894

479 650

416 202

495 681

539 242

478 634

Celkov˘ objem obchodÛ akcií a PL (mil. Kã)

264 145

163 457

172 594

246 301

249 935

125 643

Podíl CT na obchodech s akciemi a PL (%)

93,1

87,0

41,7

8,9

11,5

17,4

5

8

10

45

44

62

60

81

96

58

52
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Poãet emisí akcií a PL na hlavním trhu
Poãet emisí akcií a PL na vedlej‰ím trhu
Poãet emisí akcií a PL na volném trhu

86

106

198

217

1 574

1 648

TrÏní kapitalizace dluhopisÛ (mil. Kã)

280 075

231 116

198 107

174 005

136 918

87 832

Celkov˘ objem obchodÛ dluhopisÛ (mil. Kã)

958 688

1 024 029

687 598

433 236

143 264

69 764

Poãet emisí dluhopisÛ na hlavním trhu

30

30

33

33

26

20

Poãet emisí dluhopisÛ na vedlej‰ím trhu

11

3

3

2

1

0

Poãet emisí dluhopisÛ na volném trhu

53

62

62

57

53

28

96,0

89,4

84,6

64,6

34,1

43,8

Podíl burzy + UNIVYC na objemu obchodÛ
a pﬁevodÛ v âeské republice (%)
PL = podílové listy, CT = centrální trh

Vývoj celkových ročních objemů obchodů (mld. Kč)
195,4

393,2

679,5

860,2

1 187,5

1 222,8

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Tržní kapitalizace akcií + PL a dluhopisů (mld. Kč)
478,6/87,8 539,2/136,9 495,7/174,0 416,2/198,1 479,6/231,1 442,9/280,1

1995
Akcie + PL
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1996
Dluhopisy

1997

1998

1999

2000

Vývoj indexu PX 50 v období 5. 1. 1995 – 29. 12. 2000

800
max. 697,0

700
600
500
400
300

29. 12. 2000

18. 8. 2000

23. 10. 2000

7. 4. 2000

14. 6. 2000

4. 2. 2000

24. 9. 1999

29. 11. 1999

23. 7. 1999

19. 5. 1999

16. 3. 1999

12. 1. 1999

1. 9. 1998

4. 11. 1998

29. 6. 1998

23. 4. 1998

18. 2. 1998

9. 12. 1997

4. 8. 1997

6. 10. 1997

2. 6. 1997

26. 3. 1997

22. 1. 1997

9. 9. 1996

12. 11. 1996

8. 7. 1996

2. 5. 1996

27. 2. 1996

5. 12. 1995

1. 8. 1995

3. 10. 1995

25. 5. 1995

5. 1. 1995

20. 3. 1995

min. 316,0

Finanční údaje o hospodaření Burzy cenných papírů Praha, a.s. (mil. Kč)
2000

1999

1998

1997

1996

1995

V˘nosy

241

265

258

267

309

213

Náklady

192

245

240

288

295

199

Hospodáﬁsk˘ v˘sledek pﬁed zdanûním

49

20

18

-21

14

14

Hospodáﬁsk˘ v˘sledek po zdanûní

32

11

14

-25

12

6

445

437

429

414

440

429

Vlastní jmûní

Výnosy a náklady (mil. Kč)

Vlastní jmění (mil. Kč)

213/199

309/295

267/288

258/240

265/245

241/192

429

440

414

429

437

445

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

V˘nosy

Náklady

Z uvedeného grafu vypl˘vá, Ïe dlouhodobû dochází k pozitivnímu v˘voji vlastních zdrojÛ financování, které jsou v˘znamnû ovlivnûny
pﬁízniv˘m trendem sniÏování provozních nákladÛ.
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Hlavní představitelé
o burze

Úvodní slovo
předsedy burzovní
komory

Rok 2000 potvrdil pozitivní v˘voj ãeské
ekonomiky. Oproti roku 1999, kdy HDP
poklesl o 0,5 %, zaznamenal v loÀském roce v˘razn˘ nárÛst o 2,9 %.Tento
pozitivní trend ovlivnil pﬁíliv zahraniãních investic do âeské republiky a také
pokraãující privatizace bankovního sektoru a dal‰ích podnikÛ se státní úãastí.
Z celosvûtového hlediska je pro rok 2000 pﬁíznaãná velká turbulence trhÛ.
Obchodování na kapitálov˘ch trzích se globalizovalo a bﬁeznov˘ pokles
nejv˘znamnûj‰ích indexÛ tak postihl vût‰inu svûtov˘ch burz a zpÛsobil
v˘razn˘ pokles cen akcií, zejména nov˘ch technologick˘ch spoleãností.
Situace na zahraniãních trzích znaãnû ovlivnila i v˘voj obchodování na
praÏské burze, coÏ dosvûdãuje v˘voj hlavních burzovních indikátorÛ.
Burzovní index PX 50 dosahoval maximálních hodnot v únoru a nejvût‰í
objemy kurzotvorn˘ch obchodÛ se uskuteãnily ve druhé polovinû bﬁezna
2000.

8
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Rok 2000 byl pro ãesk˘ kapitálov˘ trh pﬁedûlov˘m zejména

Sladûní norem Evropské unie s novelami zákonÛ se odráÏí

v úsilí pﬁizpÛsobit ãeské zákony normám Evropské unie.

i v burzovní legislativû. Novely zákona o burze cenn˘ch papírÛ

Od 1. ledna 2001 vstoupily v platnost novely klíãov˘ch zákonÛ

a zákona o cenn˘ch papírech se postupnû promítnou do v‰ech

kapitálového trhu, které zavádûjí nová pravidla chování úãastníkÛ

burzovních pﬁedpisÛ. Nejrozsáhlej‰í zmûny postihnou Burzovní

trhu a pﬁibliÏují je zvyklostem Evropské unie. Úpravy v oblasti

pravidla v oblasti pﬁijímání cenn˘ch papírÛ na burzovní trhy.

kapitálového trhu se odrazily v zákonû o cenn˘ch papírech,

K jejich schválení by mûlo dojít ve druhém ãtvrtletí 2001.

zákonû o burze cenn˘ch papírÛ, zákonû o dluhopisech

V‰echny realizované i pﬁipravované zmûny v burzovní legislativû,

a v obchodním zákoníku.

které zohledÀují standardy Evropské unie a doporuãení Svûtové
federace burz, nás pﬁibliÏují ostatním vyspûl˘m svûtov˘m burzám

Novela zákona o burze cenn˘ch papírÛ je po osmi letech

a pﬁispívají k vy‰‰í transparentnosti ãeského kapitálového trhu.

jeho první v˘znamnou zmûnou. Jejím pﬁínosem je pﬁedev‰ím
vyjasnûní právního postavení burzy, zpﬁesnûní poÏadavkÛ na

DÛleÏit˘m pﬁedpokladem pro efektivní fungování kapitálového

ãlenské firmy a zpﬁesnûní nûkter˘ch oprávnûní dohledu nad

trhu je vydávání primárních emisí a jejich obchodování na burze.

kapitálov˘m trhem. Novela rovnûÏ upravila v˘‰i penûÏité

Pro obchodování nov˘ch emisí burza vytvoﬁila legislativní

sankce, kterou je burza oprávnûna uloÏit ãlenÛm a emitentÛm,

podmínky jiÏ v záﬁí 1999, kdy valná hromada schválila pﬁíslu‰nou

z pÛvodních 50 tisíc na 1 milion korun. Sankce ukládá

úpravu Burzovních pravidel. Dále byl zaveden registr patronÛ,

úãastníkÛm trhu ve správním ﬁízení burzovní komora

kteﬁí by se mûli stát garanty nov˘ch emisí a ruãit investorské

a o opravném prostﬁedku proti uloÏené pokutû rozhoduje

veﬁejnosti za kvalitu emise. Koncem roku 2000 registroval

Komise pro cenné papíry. Novela zákona burze novû umoÏÀuje

burzovní v˘bor pro kotaci jiÏ ãtyﬁi patrony z ﬁad ãlenÛ burzy.

také poskytovat sluÏby prostﬁednictvím jiného veﬁejného

Uvedení prvních emisí na nov˘ trh v‰ak nemÛÏe burza pﬁímo

trhu v zahraniãí. Reaguje tak na souãasn˘ v˘voj na svûtov˘ch

ovlivnit. ZáleÏí na situaci na trhu, na zájmu investorÛ o nové

trzích a vytváﬁí podmínky pro zapojení praÏské burzy do

emise a na pﬁipravenosti spoleãností na tento trh vstoupit.

mezinárodních aliancí. Novela rovnûÏ potvrzuje moÏnost burzy

Uvedení primárních emisí akcií na ãesk˘ trh negativnû ovlivnil

organizovat obchody s deriváty, coÏ umoÏÀuje burze nabídnout

v˘voj na svûtov˘ch trzích v roce 2000, kdy do‰lo k poklesu

investorÛm komplexnûj‰í sluÏby.

dÛvûry investorÛ v internetové spoleãnosti a s tím spojenému
poklesu cen jejich akcií. Stále také pﬁetrvávají legislativní pﬁekáÏky,

Obsáhlá novela zákona o cenn˘ch papírech definuje základní

které de facto brání vydání nov˘ch emisí akcií a jejich umístûní

pojmy kapitálového trhu a blíÏe urãuje práva a povinnosti

na trhu formou „IPO“. Burza se podílí na aktivitách, jejichÏ cílem

úãastníkÛ trhu. Ke zv˘‰ení ochrany investorÛ pﬁispûje stanovení

je odstranit pﬁekáÏky ve financování perspektivních projektÛ

kapitálové pﬁimûﬁenosti obchodníkÛ s cenn˘mi papíry a zﬁízení

prostﬁednictvím kapitálového trhu a mnohé z tûchto aktivit také

garanãního fondu pro obchodníky, kter˘ bude slouÏit k v˘platû

sama iniciuje.

klientÛ v pﬁípadû nesolventnosti obchodníkÛ. Dal‰í dÛleÏitou
zmûnou v zákonû je nová koncepce veﬁejné obchodovatelnosti

V souladu s doporuãeními Evropské a Svûtové federace burz

cenného papíru, která spoãívá v pﬁijetí cenného papíru

vyvíjí praÏská burza maximální úsilí pro vytvoﬁení optimálních

organizátorem veﬁejného trhu a stanovení podmínek, za kter˘ch

podmínek pro úãastníky trhu. Cílem burzy je podporovat

mÛÏe b˘t cenn˘ papír z trhu vylouãen.Tímto zákonem dochází

a zdokonalovat trh cenn˘ch papírÛ zamûﬁen˘ na poskytování

k v˘raznému zpﬁísnûní podmínek pro setrvání emisí na veﬁejném

sluÏeb v rámci regionu, v souladu se vznikem a rozvojem

trhu.V prÛbûhu roku 2001 tak dojde k vyﬁazení více neÏ

globalizovan˘ch trhÛ vytváﬁet standardizované podmínky

700 emisí, které jsou v pﬁeváÏné vût‰inû registrované na

obchodování a pﬁizpÛsobovat svÛj obchodní a informaãní

mimoburzovním RM-Systému. Jde o emise, s nimiÏ se témûﬁ

systém souãasn˘m evropsk˘m trendÛm.

neobchoduje a tento krok pﬁispûje k vy‰‰í prÛhlednosti trhu
s cenn˘mi papíry.
I obchodní zákoník pro‰el jednou z nejvût‰ích úprav za
posledních nûkolik let. K hlavním zmûnám patﬁí pﬁedev‰ím
zpﬁísnûní podmínek zakládání spoleãností, úãinnost zmûn
v obchodním rejstﬁíku ode dne zveﬁejnûní a povinné uvádûní
více údajÛ v obchodních dokumentech. Do novely bylo
implementováno 16 smûrnic Evropské unie, z nichÏ se vût‰ina

George Jedlička,

t˘ká problematiky kapitálového trhu.

předseda burzovní komory
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Rozhovor
s generálním
tajemníkem Burzy
cenných papírů
Praha, a.s.
Na otázky související s v˘vojem burzy v roce 2000 v kontextu
ãeského kapitálového trhu odpovídá
Ing. Pavel Hollmann, MBA, generální tajemník burzy.
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Mohl byste charakterizovat rok 2000 z hlediska

zvolení generálního tajemníka ãlenem burzovní komory

přínosu pro kapitálový trh?

a upravují také odpovûdnost ãlenÛ burzovní komory v reakci

V roce 2000 zaznamenal ãesk˘ kapitálov˘ trh v˘znamné

na novelu obchodního zákoníku.

legislativní zmûny. Poãet novelizovan˘ch zákonÛ pro dan˘
segment ekonomiky nemá dosud v historii âeské republiky

Co přinesly změny v Burzovních pravidlech?

obdoby. Hlavním cílem tûchto rozsáhl˘ch zmûn bylo

Do Burzovních pravidel jsou novû zaãlenûna Pravidla

pﬁizpÛsobení podmínek ãeského trhu vyspûl˘m finanãním

správního ﬁízení, která upravují správní ﬁízení vedená burzou.

trhÛm v zahraniãí a implementace doporuãení Evropské

Novû je také definováno uzavﬁení burzovního obchodu

unie, která se t˘kají kapitálového trhu.

a podmínky pro pozastavení obchodování v návaznosti na
správní ﬁízení a na zákon o cenn˘ch papírech. Burzovní

Jaká byla reakce burzy na provedené

pravidla posilují tzv. „enforcement“, to znamená prostﬁedky

legislativní změny?

burzy k vynucování plnûní Burzovních pravidel.V souladu se

Novely zákonÛ (zákon o cenn˘ch papírech, zákon o burze

zákonem o burze cenn˘ch papírÛ se v˘raznû zvy‰uje limit

cenn˘ch papírÛ, zákon o dluhopisech a obchodní zákoník)

finanãních sankcí z 50 tisíc na 1 milion korun. O uloÏení

vstoupily v platnost 1. ledna 2001. K témuÏ datu byly

sankcí rozhoduje ve správním ﬁízení burzovní komora.

upraveny Stanovy Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., Burzovní

Dochází také ke zpﬁísnûní podmínek pro pﬁijetí cenného

ﬁád, Poplatkov˘ ﬁád a ¤ád Burzovního rozhodãího soudu

papíru na voln˘ trh. Stejnû jako u ostatních burzovních trhÛ

(BRS) pﬁi burze vãetnû Pravidel o nákladech BRS. Hlavní

podává emitent nebo jím zplnomocnûn˘ ãlen burzy Ïádost

zmûny vycházejí z novely zákona o burze cenn˘ch papírÛ

o pﬁijetí cenného papíru a o jeho pﬁijetí na voln˘ trh burzy

a ãásteãnû ze zákona o cenn˘ch papírech a z obchodního

novû rozhoduje burzovní v˘bor pro kotaci.

zákoníku.
Jaká je poplatková politika burzy pro rok 2001?
Co přinášejí novelizované Stanovy burzy?

Úpravy poplatkÛ pro úãastníky trhu smûﬁují pﬁedev‰ím

Hlavní zmûny ve Stanovách se t˘kají pﬁesunu pravomoci

ke sníÏení transakãních nákladÛ ãlenÛ burzy a ke zlep‰ení

schvalování Burzovních pravidel z valné hromady na

obchodních podmínek. Nejv˘znamnûj‰í zmûnou je rozli‰ování

burzovní komoru.V kompetenci valné hromady nadále

poplatku za obchodování a registraci obchodÛ.To znamená

zÛstává schvalování Stanov burzy, ¤ádu Burzovního

v˘znamn˘ pﬁínos pro sníÏení transakãních poplatkÛ, o cca

rozhodãího soudu, Pravidel o nákladech rozhodãího ﬁízení

20 mil. Kã. Dal‰í novou úpravou, která vychází ze stejné

a Poplatkového ﬁádu. Cílem tûchto zmûn je zv˘‰it flexibilitu

filozofie, je zavedení zálohové platby ãlenského poplatku.

burzy pﬁi realizaci poÏadavkÛ trhu, ale zároveÀ ponechat

Koneãné vyúãtování poplatku bude provedeno burzovní

rozhodující dokumenty burzovní legislativy v pravomoci valné

komorou na konci kalendáﬁního roku po pﬁepoãtu celkového

hromady. Provedené zmûny ve Stanovách burze napﬁí‰tû

roãního objemu poplatkÛ z obchodování v‰ech ãlenÛ

umoÏÀují roz‰íﬁit pﬁedmût podnikání o poskytování sluÏeb

a roãního objemu poplatkÛ z obchodování jednotliv˘ch

prostﬁednictvím zahraniãního trhu a organizovat obchody

ãlenÛ. Sazebník burzovních poplatkÛ pro rok 2001 dále

s deriváty v rozsahu povolení vydaného Komisí pro cenné

sniÏuje poplatky za pﬁijetí emisí na voln˘ trh burzy.

papíry (KCP). Novelizované Stanovy zakotvují realizace urãité
míry veﬁejnoprávního charakteru burzy dané novû zákonem.

Čekají v roce 2001 burzu další legislativní

Jedná se o rozhodování ve vûcech pozastavení obchodování

změny?

s cenn˘m papírem, jeho vylouãení z burzovního trhu, ukládání

V roce 2001 se burza zamûﬁí pﬁedev‰ím na zapracování

sankcí ãlenÛm burzy apod.

v‰ech zb˘vajících zmûn, které vypl˘vají ze schválen˘ch novel
zákonÛ, do Burzovních pravidel a dal‰ích burzovních pﬁedpisÛ.

Došlo ke změně v pravomocích burzovních

Podle upraven˘ch Burzovních pravidel bude burza mimo

orgánů nebo managementu burzy?

jiné pﬁezkoumávat zpÛsobilost emitentÛ setrvat na

Byly roz‰íﬁeny pravomoci generálního tajemníka, ãímÏ se

organizovaném trhu s ohledem na novû stanovenou

provoz burzy stává pruÏnûj‰ím. Stanovy novû umoÏÀují

minimální v˘‰i základního kapitálu.

Burza cenných papírů Praha, a.s. V˘roãní zpráva 2000
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Oãekáváme, Ïe v souvislosti s novelou zákona o Komisi pro

Jaké kroky podnikla burza pro zjednodušení

cenné papíry budou „otevﬁeny“ i zákon o burze cenn˘ch

obchodního systému?

papírÛ a zákon o cenn˘ch papírech. Z toho by mohly

Burza pokraãovala v roz‰iﬁování sv˘ch sluÏeb, o ãemÏ svûdãí

plynout záleÏitosti poskytující burze základ pro dal‰í roz‰íﬁení

pﬁíprava nov˘ch projektÛ, jejichÏ cílem je zv˘‰it komfort

sluÏeb.

obchodování a vypoﬁádání a vytvoﬁit bezpeãn˘ a jednoduch˘
obchodní a informaãní systém, kter˘ bude srovnateln˘

Mohl byste charakterizovat vývoj obchodování

se systémy vyspûl˘ch zahraniãních burz.V kvûtnu burza

na burze v roce 2000 ?

realizovala projekt jednotné knihy objednávek (JKO) s cílem

âesk˘ kapitálov˘ trh byl do znaãné míry ovlivnûn v˘vojem

sjednotit systém pﬁijímání objednávek, vytvoﬁit jednotnou

na svûtov˘ch trzích, které byly loÀsk˘ rok poznamenány

databázi objednávek pro v‰echny obchodní segmenty

v˘raznou turbulencí.To se odrazilo ve zmûnách indikátorÛ

burzovního trhu a vytvoﬁit technologické pﬁedpoklady pro

cenového v˘voje emisí akcií, které dosahovaly v únoru 2000

realizaci nov˘ch projektÛ burzy. V souvislosti se zavedením

rekordních hodnot, ale v prÛbûhu roku ztrácely. Index PX 50

JKO do‰lo k dal‰ím v˘znamn˘m zmûnám v segmentech

uzavﬁel rok 2000 na hodnotû 478,5 bodu s meziroãním

obchodování, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰í byla úprava obchodování

poklesem 2,3 %. Celkov˘ roãní objem obchodÛ dosáhl

mezi dvûma ãleny burzy v souladu s evropsk˘mi zvyklostmi.

hodnoty 1 222,8 mld. Kã, coÏ pﬁedstavuje meziroãní nárÛst

Cílem standardizace bylo zv˘‰it transparentnost trhu,

o 3,0 %. Úspû‰nûj‰í bylo první pololetí, kdy se zobchodovalo

podpoﬁit mechanizmus uzavírání obchodÛ za ceny

témûﬁ 63 % celoroãního objemu obchodÛ. Do‰lo rovnûÏ

odpovídající trÏní situaci a pﬁedev‰ím vytvoﬁit podmínky pro

k v˘raznému nárÛstu objemu obchodÛ s akciemi

jednoduch˘, ale efektivní pﬁístup ãlenÛ burzy na burzovní trh

a podílov˘mi listy (PL) na úkor dluhopisÛ. Objem obchodÛ

s vyuÏitím nejmodernûj‰ích technologií a komunikaãních sítí.

s akciemi a PL zaznamenal meziroãní nárÛst témûﬁ 62 %
oproti více jak 6% poklesu objemu obchodÛ s dluhopisy.

Jak pokračuje příprava obchodování s deriváty?
I v loÀském roce realizovala burza dílãí kroky vedoucí

Která činnost burzy zaznamenala v roce 2000

k vytvoﬁení organizovaného trhu s deriváty. Podniknuté kroky

nejvýraznější pokrok?

se t˘kají zejména oblasti podpory dohledu nad regulérností

V˘raznû posílila inspekãní ãinnosti burzy, která ve spolupráci

obchodování a v˘bûru vhodn˘ch produktÛ.Ve spolupráci

s Komisí pro cenné papíry vytváﬁí úãinn˘ a efektivní systém

s ãlensk˘mi firmami byly stanoveny produkty, s nimiÏ by burza

kontroly ãlenÛ.V lednu 2001 byl do provozu uveden nov˘

chtûla zahájit obchodování. Jedná se o futures kontrakty na

software pro inspekãní ãinnost, kter˘ pomocí automatické

úrokovou míru PRIBOR a burzovní index PX-D. DÛleÏitou

tvorby databází, analytick˘ch a vyhledávacích funkcí zaji‰Èuje

souãástí pﬁíprav se stala aktualizace burzovních pﬁedpisÛ,

operativní a úãinnou kontrolu prÛbûhu obchodování.

které se t˘kají problematiky derivátÛ, pﬁedev‰ím oblasti

Úpravou Pravidel kontrolní ãinnosti se zv˘‰il dÛraz na

ﬁízení rizik, a zohledÀují novely zákonÛ z oblasti ãeského

prÛbûÏn˘ analytick˘ monitoring obchodování a operativní

kapitálového trhu.V prÛbûhu bﬁezna 2001 podala burza

‰etﬁení vybran˘ch obchodÛ. Zdokonalování systému kontroly,

Komisi pro cenné papíry Ïádost o roz‰íﬁení povolení

metod a postupÛ inspekãní ãinnosti se odrazilo nejen ve

o oprávnûní organizovat nabídku a poptávku derivátÛ.

v˘razném nárÛstu monitorovan˘ch a inspekcí pro‰etﬁovan˘ch
obchodÛ, ale také ve zmûnû chování ãlenÛ burzy, kdy byl

Které oblasti činnosti burzy by měly v roce 2001

zaznamenán pokles zji‰tûn˘ch poru‰ení zásad stanoven˘ch

zaznamenat nejvýraznější změny?

pro jednání s klienty. Dlouhodob˘m cílem inspekce je

Nejvíce zmûn zaznamená pravdûpodobnû oblast cenn˘ch

vytvoﬁení podmínek, které umoÏní burze fungovat jako

papírÛ. Jak uÏ bylo zmínûno, v roce 2000 vstoupila v platnost

samoregulující orgán.

novelizovaná pravidla pﬁijetí cenného papíru k burzovnímu
obchodu, která smûﬁují k uvedení ãeského burzovního
prostﬁedí do souladu s vyspûl˘mi kapitálov˘mi trhy a upravují
pﬁijímání cenn˘ch papírÛ k obchodování na hlavním
i vedlej‰ím trhu dle smûrnic Evropské unie a podle kotaãních
pravidel vyspûl˘ch trhÛ. K dal‰ím v˘znamnûj‰ím úpravám
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do‰lo v prosinci 2000, kdy se v souvislosti s novelou zákona

Jaké nové služby zavedla burza v loňském roce

o burze cenn˘ch papírÛ do burzovních pﬁedpisÛ promítla

pro informování investorů?

Pravidla správního ﬁízení.V roce 2001 burza pﬁipravuje dal‰í

Novinek za loÀsk˘ rok je nûkolik. Napﬁíklad v únoru 2000

zmûny, které nejvíce zasáhnou emitenty, s jejichÏ cenn˘mi

byla zpﬁístupnûna nová on-line verze internetov˘ch stránek

papíry se obchoduje na volném trhu.

burzy, které nyní umoÏÀují snaz‰í orientaci pﬁi vyhledávání
údajÛ, poskytují aktuální informace z obchodování, prohlubují

Jaké jsou hlavní úkoly burzy pro nadcházející

informace o emisích a emitentech.Také do‰lo k roz‰íﬁení

období?

dosud poskytovan˘ch informací o objemech obchodÛ ãlenÛ

Kapitálov˘ trh by se mûl stát jedním z nástrojÛ pro

burzy, neboÈ od bﬁezna zaãala burza zveﬁejÀovat mûsíãní

financování podnikÛ a podpoﬁit tak dal‰í rozvoj ãeské

objemy obchodÛ ãlenÛ v ãlenûní na akcie a podílové listy

ekonomiky. Hlavní úkol burzy spoãívá ve vytvoﬁení prostﬁedí

a dluhopisy.V prosinci 2000 burza otevﬁela nové informaãní

pro umístûní nov˘ch emisí na burze, nastavení podmínek,

místo v pasáÏi Burzovního paláce, kde je investorské

které úãastníky trhu pﬁesvûdãí, Ïe nové emise jsou rychlej‰ím

veﬁejnosti na plazmovém displeji a dvou poãítaãích

a levnûj‰ím zdrojem kapitálu ve srovnání s bankovními úvûry

s dotykov˘mi monitory umoÏnûn pﬁístup k aktuálním

a Ïe se stávající vlastníci nemusí obávat o ztrátu vlivu na

obchodním v˘sledkÛm.

rozhodování.Vzhledem k tomu, Ïe financování podnikÛ
prostﬁednictvím kapitálového trhu patﬁí mezi základní hybné

Jaká je strategie burzy v nadcházejícím období?

síly ekonomického rozvoje spoleãnosti, bude burza i nadále

PraÏská burza si uvûdomuje nutnost zapojit se do

vyvíjet znaãné úsilí pro podporu primárních emisí, a to

v‰eobecného trendu globalizace trhÛ.Ve své strategii

pﬁedev‰ím formou vzdûlávacích aktivit a osvûtovou ãinností.

vytyãené do roku 2003 podtrhuje nutnost dosáhnout

V právní oblasti je pro uvádûní nov˘ch akcií na trh velkou

takového stavu, aby vytvoﬁila prostﬁedí jak po legislativní,

pﬁekáÏkou dlouhá lhÛta pro zápis do obchodního rejstﬁíku.

tak i po technické stránce srovnatelné s rozvinut˘mi trhy

Na návrhu vedoucím k odstranûní legislativních pﬁekáÏek

a aby tak byla plnû pﬁipravena na pﬁipojení se k nûkterému

spolupracují Komise pro cenné papíry, Asociace pro

z globalizovan˘ch trhÛ.

kapitálov˘ trh a burza. Spoleãnû usilují o vytvoﬁení právního
prostﬁedí, které by bylo srovnatelné s prostﬁedím vyspûl˘ch
trhÛ, úspû‰n˘ch v této oblasti, a pﬁijatelné pro obchodníky
zamûﬁen˘mi na tuto ãást trhu.

Burza cenných papírů Praha, a.s. V˘roãní zpráva 2000
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Rekapitulace roku 2000
a perspektivy dalšího
rozvoje

Rekapitulace roku 2000

1. 2.

9. 2.

24. 2.

1. 3.

2. 3.

9. 3.

Byl zahájen provoz nov˘ch
internetov˘ch stránek burzy, kter˘
zaznamenal nejen zmûnu image, ale
pﬁedev‰ím roz‰íﬁil nabídku burzovních
informací o data v reálném ãase.

Byl zru‰en oborov˘ index BI02 v˘roba potravin, z dÛvodu
nedostateãného poãtu bazick˘ch emisí.

Denní objem obchodÛ ve SPAD
pﬁekroãil poprvé tﬁímiliardovou hranici.

Burza zahájila zveﬁejÀování mûsíãních
objemÛ obchodÛ ãlenÛ burzy, kteﬁí
s tím vyslovili souhlas, v ãlenûní na akcie
a podílové listy a dluhopisy.

23. 3.

·está mimoﬁádná valná hromada akcionáﬁÛ schválila zmûny ve Stanovách burzy
a v Burzovních pravidlech, zvolila Ing.Tomá‰e ·evãíka, pﬁedsedu pﬁedstavenstva
Harvardské burzovní spoleãnosti, a.s., nov˘m ãlenem burzovní komory.

2. 5.

2. 5.

10. 5.

25. 5.

Burza realizovala projekt jednotné
knihy objednávek (JKO), kter˘ pﬁispívá
k dal‰í standardizaci obchodního
systému v souladu s poÏadavky ãlenÛ
burzy a KCP.

Zástupci lond˘nské burzy a Burzy
cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., podepsali
Memorandum o vzájemné spolupráci,
které pﬁispívá k uÏ‰í kooperaci mezi
obûma burzami.
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Z dÛvodu nedostateãného poãtu
bazick˘ch emisí byl zru‰en oborov˘
index BI06 - dﬁevaﬁsk˘, papírensk˘
prÛmysl.

Index PX 50 dosáhl rekordní hodnoty
650,3 bodu. Jednalo se o nejvy‰‰í
závûreãnou denní hodnotu v období
od 25. ﬁíjna 1994, kdy bylo dosaÏeno
stejné hodnoty.

Celkov˘ denní objem obchodÛ dosáhl
rekordní hodnoty 16,657 mld. Kã.

30. 3.

Objem obchodÛ ve SPAD dosáhl
rekordní hodnoty 3,588 mld. Kã.
Rekordní v˘‰e - 3,661 mld. Kã - dosáhl
také celkov˘ objem obchodÛ na
centrálním trhu.

5. 5.

Burzovní v˘bor pro kotaci jmenoval
spoleãnost Patria Finance, a.s. v poﬁadí
jiÏ druh˘m patronem na novém trhu.

Osmá ﬁádná valná hromada burzy schválila úãetní závûrku za rok 1999 a rozhodnutí
o rozdûlení zisku. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek burzy za rok 1999 dosáhl po zdanûní
hodnoty 10,9 mil. Kã.Valná hromada akcionáﬁÛ, poprvé od zaloÏení burzy v roce
1992, schválila v˘platu dividend.
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12. 6.

Burzovní komora schválila kooptaci nového ãlena burzovní komory
Ing. Radovana Vávry, generálního ﬁeditele Komerãní banky, a.s.
Do funkce pﬁedsedy burzovní komory zvolila pana George Jedliãku ze spoleãnosti
PricewaterhouseCoopers a do funkce místopﬁedsedy Mgr. Du‰ana Barana
z âeské spoﬁitelny, a.s.

16. 6.

Burza doãasnû vylouãila ãlena burzy Investiãní a Po‰tovní banku, a.s.,
z burzovního obchodu a pozastavila
obchodování s emisí akcií IPB.

30. 6.

3. 7.

1. 9.

29. 9.

6. 10.

9. 10.

24. 10.

24. 11.

14. 12.

18. 12.

1. 1. ’01

Spoleãnost CYRRUS, s.r.o., se stala
akcionáﬁem a ãlenem burzy.

Z dÛvodu pﬁemûny investiãního fondu
na otevﬁen˘ podílov˘ fond bylo
ukonãeno obchodování s emisí RIF
na hlavním trhu burzy.

Emise akcií IPS PRAHA byla vyﬁazena
z obchodování ve SPAD.

Komise pro správu burzovních indexÛ
schválila návrh nového sloÏení báze
indexu PX-D a z báze vyﬁadila emisi
IPS PRAHA.

Emise IPB byla vyﬁazena z báze
indexu PX-D.

Spoleãnost CA IB Securities, a.s., byla
jmenována patronem pro nov˘ trh.

Celkov˘ objem obchodÛ s akciemi
a podílov˘mi listy za rok 2000
v hodnotû 250,360 mld. Kã pﬁekonal
dosavadní rekordní roãní objem na trhu
akcií a podílov˘ch listÛ z roku 1996.

Novely zákona o burze cenn˘ch papírÛ,
zákona o cenn˘ch papírech, zákona
o dluhopisech a obchodního zákoníku
nab˘vají úãinnosti.

Burzovní v˘bor pro kotaci jmenoval
spoleãnost Baader Securities, a.s.,
patronem pro nov˘ trh.
Burzovní komora rozhodla o ukonãení
obchodování s emisí akcií IPB na
hlavním trhu burzy a pﬁevedla ji na
voln˘ trh.

Bylo zahájeno obchodování s emisí
TABÁK (od 27. listopadu zmûna názvu
emise na Philip Morris âR) v segmentu
SPAD.

Mimoﬁádná valná hromada burzy
schválila zmûny ve Stanovách burzy,
v Burzovním ﬁádu, Burzovních
pravidlech, Poplatkovém ﬁádu burzy
a ¤ádu Burzovního rozhodãího soudu
pﬁi burze vãetnû Pravidel o nákladech
rozhodãího ﬁízení. DÛvodem zmûn byla
implementace novely zákona o burze
cenn˘ch papírÛ a ãásteãnû novel
obchodního zákoníku a zákona
o cenn˘ch papírech do burzovních
pﬁedpisÛ.
Burzovní komora schválila Sazebník
burzovních poplatkÛ na rok 2001.
Schválené zmûny pﬁispívají ke sníÏení
transakãních nákladÛ ãlenÛ burzy a ke
zlep‰ení obchodních podmínek.

Burza cenných papírů Praha, a.s. V˘roãní zpráva 2000
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Perspektivy dalšího rozvoje
V roce 2001 bude burza svou ãinnost pﬁizpÛsobovat nov˘m
poÏadavkÛm definovan˘m novelami zákonÛ z oblasti
kapitálového trhu schválen˘mi v roce 2000, které v˘raznû
ovlivÀují regulaci kapitálového trhu.

■ implementovat nové technické prostﬁedky k dal‰ímu zv˘‰ení
bezpeãnosti pﬁená‰en˘ch a zpracovávan˘ch dat,
■ roz‰iﬁovat informaãní podporu kontroly emitentÛ a ãlensk˘ch
firem,

Zamûﬁí se na zapracování zmûn vypl˘vajících ze schválen˘ch

■ roz‰iﬁovat informaãní podporu dohledu nad obchodováním,

novel zákonÛ (zákona o burze cenn˘ch papírÛ, zákona

■ ve spolupráci s Komisí pro cenné papíry, Ministerstvem

o cenn˘ch papírech, zákona o dluhopisech a obchodního

financí, ãleny burzy, odborn˘mi asociacemi a dal‰ími

zákoníku) do burzovních pﬁedpisÛ.Vsouladu s upraven˘mi

organizacemi realizovat a podporovat vzdûlávací aktivity

pﬁedpisy bude mimo jiné pﬁezkoumávat zpÛsobilost emitentÛ

a projekty v oblasti kapitálového trhu,

setrvat na organizovaném trhu s ohledem na minimální
nutnou v˘‰i základního kapitálu, zkvalitní komunikaci s emitenty
z volného trhu, pro které se v souladu se zákonem o cenn˘ch
papírech novû zavádí informaãní povinnost vÛãi burze. Dal‰ím
úkolem burzy v této oblasti je prohloubení kontrolní ãinnosti
vÛãi emitentÛm a zlep‰ení analytického monitoringu emitentÛ
s vyuÏitím nov˘ch softwarov˘ch produktÛ.

■ v souladu s trendem mezinárodního propojování kapitálov˘ch
trhÛ smûﬁovat k dosaÏení takového stavu, kdy bude burza
plnû akceptovatelná pro pﬁipojení k nûkterému
z globalizovan˘ch trhÛ,
■ podporovat dal‰í standardizaci prostﬁedí pro efektivní
obchodování cenn˘ch papírÛ i derivátÛ,
■ umoÏit obchodování dal‰ích emisí zahraniãních cenn˘ch

Svou vizi budoucího v˘voje zpracovala burza do dokumentu

papírÛ,

„Strategie rozvoje burzy do roku 2003“, ve kterém uvádí
základní smûry zamûﬁení burzy:

■ rozvíjet souãasn˘ osvûdãen˘ integrovan˘ systém obchodování
a vypoﬁádání.

■ trvale posilovat a roz‰iﬁovat kurzotvorné obchodní segmenty
centrálního trhu (aukãní a kontinuální reÏim a obchodování
ve SPAD),
■ rozvíjet a zkvalitÀovat vypoﬁádání zaji‰Èované její dceﬁinou
spoleãností UNIVYC, a.s., coÏ vzhledem k trvale rostoucímu

Na základû standardizace Burzovních pravidel (podle postupnû
zpﬁesÀovan˘ch doporuãení Mezinárodní federace burz)
poskytnou burza a UNIVYC na domácím trhu servis plnû
srovnateln˘ s úrovní sluÏeb na rozvinut˘ch zahraniãních trzích.

v˘znamu komfortního vypoﬁádání obchodÛ v˘znamnû ovlivní
i konkurenceschopnost samotné burzy a její pﬁipravenost ke

Dal‰ím zv˘‰ením transparentnosti, aplikací mezinárodních

spolupráci na mezinárodní úrovni,

standardÛ, zv˘‰ením spolehlivosti, komfortu a atraktivity pro

■ rozvíjet svÛj komunikaãní systém tak, aby umoÏnil
prostﬁednictvím ãlenÛ burzy co nejjednodu‰‰í pﬁístup
investorÛ k obchodování s vyuÏitím internetu nebo
specializovan˘ch síÈov˘ch systémÛ,
■ v plném rozsahu podporovat pﬁenos informací v reálném
ãase mezi burzou a ãleny, emitenty cenn˘ch papírÛ
a ostatními uÏivateli burzovních informací, vãetnû Komise pro
cenné papíry,
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emitenty, investory a obchodníky vytvoﬁí burza podmínky pro to,
aby udrÏela na svém trhu co nejdéle atraktivní domácí akcie
a dluhopisy a aby získala pro svÛj trh zajímavé emise
zahraniãních cenn˘ch papírÛ. Souãasnû se tím pﬁipraví na
postupné hlub‰í zapojení do globalizovan˘ch evropsk˘ch trhÛ.

Činnost burzy
v roce 2000

Struktura trhu
s cennými
papíry

Transparentní prostﬁedí je pﬁedpokladem pro
zodpovûdné rozhodování úãastníkÛ trhu
a ochotu investovat. Nezbytnou podmínkou je dostateãn˘ rozsah a vãasnost
informací poskytovan˘ch emitenty cenn˘ch papírÛ i jejich morálka
odpovídající standardÛm Evropské unie. Snahou burzy je takovéto prostﬁedí
investorÛm zajistit.Tvorba pravidel pro pﬁijímání emisí a podmínek jejich
setrvání na burzovních trzích, komunikace s emitenty, edukativní ãinnost
burzy vÛãi emitentÛm, kontrola plnûní informaãních povinností i sankãní
politika jsou procesy, které nespornû nab˘vají na v˘znamu.Ve své strategii
vûnuje burza zmínûn˘m aktivitám znaãnou pozornost.V rámci organizaãní
optimalizace se od roku 2001 vyãlenila problematika cenn˘ch papírÛ
z odboru ﬁízení obchodování a vznikl samostatn˘ odbor cenn˘ch papírÛ.

Ing. Jiří Opletal, 1. zástupce generálního tajemníka a ředitel odboru cenných papírů
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V roce 2000 bylo na burze moÏno obchodovat na

V roce 2000 burza registrovala následující spoleãnosti oprávnûné

ãtyﬁech trzích: hlavním, vedlej‰ím, volném a novém.

vykonávat funkci patrona:
Baader Securities, a.s.
EPIC Securities, a.s.

Hlavní a vedlejší trh

Patria Finance, a.s.
CA IB Securities, a.s.

O pﬁijetí cenn˘ch papírÛ na hlavní a vedlej‰í trh rozhoduje
burzovní v˘bor pro kotaci, kter˘ stanovil, Ïe oba prestiÏní trhy

Do konce roku 2000 burza neobdrÏela Ïádnou Ïádost o vstup

burzy, hlavní a vedlej‰í, jsou rovnocenné z hlediska pﬁijímacího

na nov˘ trh.

ﬁízení a informaãních povinností emitentÛ.Trhy se li‰í pouze
likviditou obchodované emise. Na základû rozhodnutí
burzovního v˘boru pro kotaci byl pro akcie a podílové listy

Volný trh

hlavního trhu stanoven prÛmûrn˘ denní objem obchodÛ na
centrálním trhu v rozhodném období jednoho roku v minimální

Emitentovi dosud neplynuly z registrace na volném trhu Ïádné

v˘‰i 1 mil. Kã.

závazky ani povinnosti vÛãi burze. Novela zákona o cenn˘ch
papírech úãinná od 1. ledna 2001 definovala minimální

V prÛbûhu roku 2000 do‰lo ke sníÏení poãtu emisí na

poÏadavky a informaãní povinnosti, které musí emitent cenného

prestiÏních trzích, které opustily celkem 23 emise akcií

papíru pﬁijatého k obchodování na veﬁejném trhu splÀovat.

a podílov˘ch listÛ a 8 emisí dluhopisÛ. Hlavním dÛvodem

V návaznosti na zmínûnou novelu probíhá úprava Burzovních

ukonãení obchodování s emisemi akcií a podílov˘ch listÛ bylo

pravidel, která bude pﬁedstavovat v˘raznou zmûnu podmínek

rozhodnutí emitentÛ tûchto cenn˘ch papírÛ o zru‰ení veﬁejné

pro pﬁijímání cenn˘ch papírÛ k obchodování na volném trhu

obchodovatelnosti a pokraãující trend otevírání uzavﬁen˘ch

burzy vãetnû informaãních povinností jejich emitentÛ.

podílov˘ch a investiãních fondÛ.Ve stejném období bylo pﬁijato

O pﬁijetí cenného papíru k obchodování na volném trhu burzy

7 emisí dluhopisÛ na hlavní trh a 9 emisí dluhopisÛ na vedlej‰í

rozhoduje podle aktuálních pravidel burzovní v˘bor pro kotaci.

trh.

Nový trh

Vývoj počtu emisí na hlavním a vedlejším trhu

Nov˘ trh burzy je organickou souãástí vedlej‰ího trhu. Je
zamûﬁen pﬁedev‰ím na mladé dynamicky se rozvíjející

68/20

96/27

103/35

106/36

89/33

65/41

1995

1996

1997

1998

1999

2000

spoleãnosti, které mají rÛstov˘ potenciál a hledají kapitál pro
dal‰í rozvoj. O pﬁijetí spoleãnosti na nov˘ trh rozhoduje
burzovní v˘bor pro kotaci.
Na rozdíl od ostatních typÛ trhÛ na novém trhu „ruãí“
investorské veﬁejnosti za vstupující spoleãnost tzv. patron.
Patronem je ãlen burzy, kter˘ je na základû schválené Ïádosti
jmenován burzovním v˘borem pro kotaci. Povinností patrona je
pﬁipravit emitenta pro vstup na nov˘ trh burzy a poté prÛbûÏnû
ovûﬁovat plnûní informaãních povinností emitenta po celou
dobu zaﬁazení emise na novém trhu.

Akcie + PL

Dluhopisy

Burza cenných papírů Praha, a.s. V˘roãní zpráva 2000
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Informační povinnosti emitentů

Počty cenných papírů

Emitenti cenn˘ch papírÛ pﬁijat˘ch k obchodování na hlavním

Přehled obchodovaných cenných papírů
k 31. 12. 2000

a vedlej‰ím trhu podléhají pﬁísné informaãní povinnosti
Akcie a podílové listy

specifikované v Burzovních pravidlech. Zejména se jedná
o poskytování:
■ ãtvrtletních hospodáﬁsk˘ch v˘sledkÛ vãetnû auditované roãní
závûrky,
■ informací o konáních a usneseních valn˘ch hromad,

Dluhopisy

Hlavní trh

5

30

Vedlej‰í trh

60

11

Nov˘ trh

0

0

Voln˘ trh

86

53

■ v‰ech informací, které mohou mít vliv na zmûnu kurzu
cenného papíru.
V prÛbûhu roku 2000 burza dÛraznû sledovala plnûní
informaãních povinností. Spoleãnosti, které nedodrÏely stanovené
povinnosti, byly sankcionovány. Na základû návrhu burzovního
v˘boru pro kotaci uloÏila burzovní komora emitentÛm 6 sankcí.

Přehled cenných papírů uvedených na hlavní
a vedlejší trh v roce 2000
Úãinnost

Název cenného papíru

Druh*)

18. 1. 2000

IPB 8,9/04

BaO

21. 1. 2000

ST. DLUHOP. 6,90/03

SD

18. 2. 2000

ST. DLUHOP. 6,75/05

SD

9. 3. 2000

ST. DLUHOP. 7,95/04

SD

17. 3. 2000

ST. DLUHOP. 6,30/07

SD

Hlavní trh
Přehled sankcí udělených emitentům v roce 2000
Druh sankce
Poãet sankcí
Neveﬁejná v˘tka
2
V˘tka se zveﬁejnûním
1
Pokuta 50 000 Kã se zveﬁejnûním
2
Trvalé vylouãení cenného papíru z burzovního obchodu
1

14. 4. 2000

ST. DLUHOP. 6,40/10

SD

17. 4. 2000

EIB 6,50/15

BaO

SLOVEN. EL.VAR/03

PO

Vedlej‰í trh
18. 1. 2000

UNION LEAS.VAR/05

PO

10. 7. 2000

GLAVERBEL CZ VAR/08

PO

V roce 2000 do‰lo k nûkolika zmûnám v burzovních pﬁedpisech

11. 7. 2000

âEB 6,95/10

BaO

t˘kajících se pﬁijímání emisí k obchodování na burzovních

20. 7. 2000

PHA FIN. BV 6,95/10

PO

trzích a povinností emitentÛ.Tyto úpravy jednak smûﬁují ke

22. 8. 2000

VEBA 12,5/01

PO

standardizaci burzovního prostﬁedí v souladu se smûrnicemi

26. 10. 2000

·KODA AUTO VAR/10

PO

EU a kotaãními pravidly vyspûl˘ch trhÛ, jednak navazují na ﬁadu

26. 10. 2000

·KODA AUTO VAR/07

PO

novel zákonÛ z oblasti kapitálového trhu. Do‰lo k urãit˘m

26. 10. 2000

·KODA AUTO 7,25/05

PO

terminologick˘m úpravám, zmûnû v kompetencích pﬁi pﬁíjímání

*) BaO = bankovní obligace, PO = podniková obligace,
SD = státní dluhopis

Změny v burzovních předpisech

cenn˘ch papírÛ, prohloubení informaãních povinností emitentÛ
a zavedení institutu správního ﬁízení vedeného burzou.
Sazebník burzovních poplatkÛ na rok 2000 zaznamenal smûrem
k emitentÛm nejv˘raznûj‰í zmûnu sníÏením maximálního roãního
poplatku za obchodování a vypoﬁádání cenn˘ch papírÛ na
vedlej‰ím trhu burzy ze 120 na 85 tis. Kã. Pro rok 2001 byl navíc
sníÏen jednorázov˘ poplatek za pﬁijetí cenn˘ch papírÛ na volném
trhu burzy ze 30 na 5 tis. Kã.
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9. 2. 2000

Vyřazené cenné papíry - hlavní a vedlejší trh*)
Název

Druh 1)

DÛvod vyﬁazení

âEZ 11,3/05

PO

pﬁedãasné splacení

20. 6. 2000

ST. DLUHOP. 7,95/04

SD

Ïádost MF âR

27. 6. 2000

KOMERâNÍ BANKA IF

A

pﬁemûna na OPF

Úãinnost
Hlavní trh
3. 5. 2000

1. 9. 2000

IPB

A

rozhodnutí burzovní komory

29. 9. 2000

RIF

A

pﬁemûna na otevﬁen˘ PF

5. 1. 2000

ÎEL. STAVITEL. PRAHA

A

zru‰ení veﬁejné obchodovatelnosti

1. 2. 2000

VÍTKOVICE

A

pﬁevedení na voln˘ trh

1. 3. 2000

MILO OLOMOUC

A

zru‰ení s likvidací

1. 3. 2000

SELIKO

A

zru‰ení s likvidací

3. 3. 2000

VERTEX

A

zru‰ení veﬁejné obchodovatelnosti

9. 3. 2000

Vedlej‰í trh

PF IKS KB PLUS

PL

pﬁemûna na otevﬁen˘ PF

17. 3. 2000

PLZE≈SK¯ PRAZDROJ

A

zru‰ení veﬁejné obchodovatelnosti

28. 3. 2000

2. SPO¤IT. PRIVAT. IF

A

pﬁemûna na otevﬁen˘ PF

2. 5. 2000

SU·ICK¯ HOLDING

A

vlastní Ïádost emitenta

19. 5. 2000

BOHEMIA SEKT

A

zru‰ení veﬁejné obchodovatelnosti

ZPA PEâKY

A

rozhodnutí burzovní komory

27. 7. 2000

SPIF V·EOBECN¯

A

pﬁemûna na otevﬁen˘ PF

11. 8. 2000

BVV BRNO

A

zru‰ení veﬁejné obchodovatelnosti

22. 8. 2000

KVANTO IPF

A

pﬁemûna na otevﬁen˘ PF

ARMABETON PRAHA

A

rozhodnutí burzovní komory

1. 6. 2000

1. 9. 2000
2. 10. 2000

ELEKTRÁRNY OPATOVICE

A

zru‰ení veﬁejné obchodovatelnosti

2. 10. 2000

SG-INDUSTRY

A

pﬁevedení na voln˘ trh

21. 12. 2000

DEZA

A

zru‰ení veﬁejné obchodovatelnosti

29. 12. 2000

âESKOMORAVSK¯ LEN

A

vlastní Ïádost emitenta

29. 12. 2000

VODNÍ STAVBY

A

zru‰ení s likvidací

*) Tento pﬁehled neobsahuje dluhopisy vyﬁazené k datu splatnosti.
1
) A = akcie, PO = podnikové obligace, SD = státní dluhopis, PL = podílové listy
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Obchodování

Odbor ﬁízení
obchodování v roce
2000 tvoﬁilo oddûlení dohledu nad obchodováním a statistiky (ODOS)
a oddûlení cenn˘ch papírÛ (OCP).V souladu se zmûnou organizaãní
struktury burzy do‰lo od zaãátku roku 2001 ke zﬁízení nového odboru
cenn˘ch papírÛ a k pﬁesunutí statistiky do odboru marketingu a PR.
âinnost oddûlení dohledu nad obchodováním a statistiky se v první
polovinû roku 2000 soustﬁedila na realizaci projektu jednotné knihy
objednávek a projektu standardizace pﬁím˘ch obchodÛ s bloky cenn˘ch
papírÛ. Pracovníci ODOS se vedle bûÏné agendy spojené s kaÏdodenním
dohledem nad obchodováním vûnovali rozsáhl˘m testÛm nezbytn˘m pﬁed
nasazením projektÛ. S realizací projektÛ byla spojena ﬁada úprav v aplikaci
dohledu nad obchodováním, které se pﬁipravovaly a testovaly ve spolupráci
s odborem informatiky. Pﬁípravû projektÛ pﬁedcházely také úpravy v rámci
burzovní legislativy, konkrétnû v pﬁedpisech upravujících obchodování
v jednotliv˘ch segmentech. Aktivní podíl pracovníkÛ ODOS se projevil také
v nové podobû internetov˘ch stránek burzy a v dal‰ím roz‰íﬁení statistické
ãásti burzovního webu. Ve druhé polovinû roku se ãinnost ODOS
orientovala na pﬁípravu novel pﬁedpisÛ upravujících obchodování ve vazbû
na novelu zákona o burze cenn˘ch papírÛ a zákona o cenn˘ch papírech.

Ing. Vladimír Ezr, CSc., zástupce generálního tajemníka a ředitel odboru řízení obchodování
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Činnost odboru řízení obchodování
v roce 2000

■ systém pro podporu trhu akcií a dluhopisÛ (SPAD),
■ automatické obchody
- aukãní reÏim - uzavﬁená a otevﬁená fáze,

V prÛbûhu roku 2000 doznalo obchodování na burze pomûrnû

- kontinuální reÏim,

v˘znamn˘ch zmûn, které 2. kvûtna vyvrcholily realizací projektu

■ blokové obchody.

jednotná kniha objednávek. Burza tak sv˘m ãlenÛm nabídla
standardizované prostﬁedí pro uzavírání obchodÛ, které je

Skladba obchodů na CT v roce 2000 - akcie+PL

obvyklé na rozvinut˘ch zahraniãních trzích. S nasazením projektu
Kontinuální reÏim 2,4 %

do‰lo k ﬁadû zmûn v rámci burzovní legislativy a k úpravû
jednotliv˘ch obchodních segmentÛ.
PrÛbûÏné obchodování pﬁi pevné cenû a prÛbûÏné obchodování

SPAD 96,9 %

pﬁi promûnlivé cenû (dodateãné objednávky a KOBOS) se
nahradilo automatick˘mi obchody s aukãním a kontinuálním
reÏimem. Probûhla standardizace pﬁím˘ch obchodÛ s bloky

Aukãní reÏim 0,7 %

cenn˘ch papírÛ, kdy byly pﬁímé obchody nahrazeny blokov˘mi.
Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisÛ (SPAD)

Burzovní indexy

nezaznamenal Ïádné systémové zmûny, do‰lo pouze ke zmûnû
poãtu obchodovan˘ch emisí. S úãinností od 16. ãervna bylo

V prÛbûhu roku 2000 bylo v bázi oficiálního indexu PX 50

z rozhodnutí Komise pro cenné papíry pozastaveno

vymûnûno 14 emisí, z toho jedna mimo termíny periodick˘ch

obchodování s akciemi spoleãnosti IPB, a.s., 29. záﬁí bylo

aktualizací. Pﬁevládajícím dÛvodem bylo oãekávané vyﬁazení

ukonãeno obchodování s emisí RIF z dÛvodu pﬁemûny

emise z obchodování na burze.

investiãního fondu na otevﬁen˘ podílov˘ fond a 24. ﬁíjna byla

Bázi indexu PX-D, do níÏ mohou b˘t zaﬁazovány pouze emise

vyﬁazena emise IPS PRAHA. Naopak 9. ﬁíjna byla do systému

obchodované ve SPAD, opustily v roce 2000 dvû emise. Emise

SPAD zaﬁazena emise TABÁK (od 27. listopadu zmûna názvu

IPB byla z báze vyﬁazena 3. ãervence z dÛvodu pozastavení

emise na PHILIP MORRIS âR). Ke konci roku 2000 se ve SPAD

obchodování a emise IPS PRAHA 18. prosince z dÛvodu

obchodovalo celkem se sedmi emisemi akciov˘ch spoleãností.

ukonãení obchodování v segmentu SPAD. Báze indexu
PX-D byla na konci roku 2000 tvoﬁena následujícími ‰esti

Obchodní segmenty

emisemi: âESKÁ SPO¤ITELNA, âESKÉ RADIOKOMUNIKACE,
âESK¯ TELECOM, âEZ, KOMERâNÍ BANKA a UNIPETROL.

V roce 2000 zajistila burza sv˘m ãlenÛm celkem 249

V roce 2000 do‰lo k redukci poãtu oborov˘ch indexÛ.

bezproblémov˘ch obchodních dnÛ prostﬁednictvím burzovního

Z dÛvodu nedostateãného poãtu bazick˘ch emisí byl k 1. bﬁeznu

automatizovaného obchodního systému, kter˘ v porovnání

zru‰en oborov˘ index BI02 - v˘roba potravin. Ze stejného

s pﬁedcházejícími roky pracoval velmi spolehlivû a obchodníkÛm

dÛvodu zanikl k 2. kvûtnu oborov˘ index BI06 - dﬁevaﬁsk˘

nezpÛsobil Ïádná omezení v prÛbûhu obchodování v daném

a papírensk˘ prÛmysl. Na konci roku 2000 burza stanovovala

roce. Na burze bylo moÏno v roce 2000 obchodovat v rámci

hodnoty 16 oborov˘ch indexÛ.

promptních obchodÛ v následujících segmentech:

Vývoj relativních hodnot indexů PX 50 a PX-D v roce 2000 (hodnota ze dne 5. 1. 2000 = 100 %)
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29. 12. 2000

15. 12. 2000

5. 12. 2000

23. 11. 2000

10. 11. 2000

31. 10. 2000

19. 10. 2000

9. 10. 2000

26. 9. 2000

4. 9. 2000

14. 9. 2000

23. 8. 2000

1. 8. 2000

11. 8. 2000

20. 7. 2000

10. 7. 2000

26. 6. 2000

14. 6. 2000

2. 6. 2000

23. 5. 2000

11. 5. 2000

27. 4. 2000

14. 4. 2000

4. 4. 2000

23. 3. 2000

1. 3. 2000

13. 3. 2000

18. 2. 2000

8. 2. 2000

27. 1. 2000

5. 1. 2000

17. 1. 2000
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Hodnocení výsledků obchodování
v roce 2000

Trh dluhopisů

Celkov˘ roãní objem obchodÛ meziroãnû vzrostl o 3,0 % a dosáhl

958,7 mld. Kã bankovní dluhopisy podílely 37,6 %, státní dluhopisy

rekordní hodnoty 1222,8 mld. Kã. PrÛmûrn˘ celkov˘ denní objem

37,0 %, podnikové dluhopisy 20,8 %. Na hypoteãní zástavní listy

obchodÛ (4,911 mld. Kã) se meziroãnû zv˘‰il o 5,0 %. Podstatnû

pﬁipadlo 3,8 % a na komunální dluhopisy 0,8 % celkového roãního

úspû‰nûj‰í bylo první pololetí, ve kterém byly zobchodovány cenné

objemu obchodÛ s dluhopisy. TrÏní kapitalizace meziroãnû vzrostla

papíry za 769,5 mld. Kã, coÏ reprezentuje 62,9 % celoroãního

o 21,2 % z 231,1 mld. Kã na konci roku 1999 na 280,1 mld. Kã

objemu obchodÛ. Zatímco objem obchodÛ na trhu akcií

k 29. 12. 2000.

V roce 2000 se na celkovém objemu obchodÛ s dluhopisy ve v˘‰i

a podílov˘ch listÛ (PL) ve v˘‰i 264,1 mld. Kã meziroãnû vzrostl
o 61,6 %, objem obchodÛ s dluhopisy (958,7 mld. Kã) poklesl

Vypořádání

o 6,4 %. Podíl akcií a PL na celkovém objemu se proto zv˘‰il

Stejnû jako v pﬁedchozích letech i v roce 2000 vypoﬁádání

z 13,8 % v roce 1999 na 21,6 % v roce 2000.

burzovních obchodÛ pro ãleny burzy zaji‰Èovala dceﬁiná spoleãnost
UNIVYC, a.s.

Trh akcií a PL
V˘sledky vypoﬁádání za rok 2000 potvrdily trend, viditeln˘ jiÏ
Celkov˘ objem obchodÛ dosáhl rekordní roãní hodnoty

v minul˘ch letech, rostoucích objemÛ obchodÛ na úkor jejich poãtu.

264,1 mld. Kã, coÏ je o 5,7 % více neÏ doposud nejvy‰‰ích

Bûhem loÀského roku do‰lo v UNIVYCu k vypoﬁádání celkovû

249,9 mld. Kã z roku 1996. V prvním pololetí se realizovalo 71,8 %

409 tisíc pﬁevodÛ cenn˘ch papírÛ o objemu 2282 mld. Kã.

celoroãního objemu obchodÛ. Kurzotvorn˘ centrální trh, jehoÏ

Z této ãástky pﬁipadají na burzovní obchody 842 mld. Kã a na

objem obchodÛ ve v˘‰i 245,8 mld. Kã meziroãnû vzrostl o 72,8 %,

mimoburzovní transakce 1403 mld. Kã. Dále UNIVYC vypoﬁádal

se na celkovém objemu podílel 93,1 %. Obchodní segment SPAD

pﬁes 35 mld. Kã primárních emisí dluhopisÛ, témûﬁ 1,5 mld. Kã

zabezpeãil 96,9 % objemu obchodÛ uzavﬁen˘ch na centrálním trhu.

pﬁedstavovaly pﬁevody pﬁi vypoﬁádání obchodÛ s neveﬁejnû

Oficiální burzovní index PX 50 uzavﬁel rok na hodnotû 478,5 bodu

obchodovateln˘mi cenn˘mi papíry. Celkem UNIVYC vypoﬁádal

s meziroãním poklesem o 2,3 %. RovnûÏ globální index PX-GLOB

témûﬁ 96 % objemu obchodÛ s cenn˘mi papíry na ãeském

si pohor‰il o 2,9 %. Naopak hodnota indexu PX-D, jehoÏ báze

kapitálovém trhu.

tvoﬁená ‰esti nejlikvidnûj‰ími emisemi se podílela na objemu
obchodÛ akciového trhu v roce 2000 pﬁibliÏnû 91 %, meziroãnû

JiÏ v roce 1999 UNIVYC ﬁe‰il problém úbytku cenn˘ch papírÛ

vzrostla o 5,3 %. Obor doprava a spoje, kter˘ nejvíce ovlivÀuje

z nabídky pro pÛjãování. Zaãátkem roku 2000 zÛstaly v systému

prÛﬁezové indexy, zaznamenal cenov˘ pokles o 9,5 %.

jiÏ jen ãtyﬁi tituly vloÏené tﬁemi zapÛjãovateli, s ãímÏ úzce souvisel

Z kapitalizaãnû v˘znamn˘ch oborÛ si penûÏnictví polep‰ilo

i pokles realizovan˘ch pÛjãek. UNIVYCu se v‰ak podaﬁilo zabezpeãit

o 14,65 %, chemick˘ prÛmysl o 10,0 %. Index oboru energetika

pﬁíliv cenn˘ch papírÛ tak, Ïe ke konci roku 2000 nabídka obsahovala

naopak meziroãnû poklesl o 3,5 %.

kromû emise akcí PHILIP MORRIS âR v‰echny cenné papíry

TrÏní kapitalizace dosáhla na konci roku 2000 hodnoty

zaﬁazené do SPAD.

442,9 mld. Kã. Meziroãnû se sníÏila o 7,7 %, kdyÏ poãet emisí akcií

Od poãátku roku 2000 je UNIVYC schopen prostﬁednictvím âSOB

a PL poklesl ze 195 (k 30. 12. 1999) na 151 (k 29. 12. 2000).

jako svého „custodiana“ vypoﬁádat obchod se zahraniãními cenn˘mi
papíry ve vypoﬁádacím centru Clearstream. V ãervenci se stal

Vývoj ročních objemů obchodů - akcie + PL (mld. Kč)
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Podíl CT na obchodech s akciemi + PL (mld. Kč)

125,6

249,9

246,3

172,6

163,5

264,1

17,4

11,5

8,9

41,7

87,0

93,1

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000
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Objemy obchodů v roce 2000 podle typu trhu a typu cenného papíru
Dluhopisy
objem
poãet
(mld. Kã)
(tis. ks)

Hlavní trh

Vedlej‰í trh

Voln˘ trh

Celkem

Akcie
objem
(mld. Kã)

poãet
(tis. ks)

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

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

CT

0,007

2

210,782

740 271

0,000

0

210,789

740 274

BO

732,217

73 499

2,936

5 945

0,000

0

735,152

79 444

Celkem

732,224

73 501

213,718

746 216

0,000

0

945,941

819 717

CT

0,002

1

33,687

34 507

0,100

232

33,789

34 740

BO

19,179

770

11,754

35 950

0,306

642

31,238

37 361

Celkem

19,181

770

45,441

70 457

0,405

874

65,027

72 101

CT

0,000

0

0,978

1 807

0,281

235

1,260

2 042

BO

207,283

14 839

1,536

2 645

1,786

677

210,605

18 161

Celkem

207,283

14 839

2,514

4 452

2,067

912

211,865

20 203

CT

0,010

3

245,447

776 585

0,381

467

245,838

777 055

BO

958,678

89 107

16,225

44 540

2,092

1 319

976,995

134 966

Celkem

958,688

89 110

261,672

821 125

2,473

1 786

1 222,833

912 021

CT = centrální trh, BO = blokové obchody

Měsíční objemy obchodů v roce 2000 v členění na akcie + PL a dluhopisy (mld. Kč)
93,940

95,423

114,941

77,509

69,981

126,908

82,159

77,153

32,340

77,344

48,924

62,065

23,037

42,059

48,289

37,384

22,049

17,960

13,646

12,473

11,615

12,812

11,648

11,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dluhopisy

Akcie + PL

UNIVYC jedním z úãastníkÛ vypoﬁádání a poãátkem roku 2001

souãástí ‰ir‰ího pﬁipravovaného projektu monitorování pozic ãlenÛ

zprovoznil pﬁímé komunikaãní napojení s Clearstream

a hodnocení jejich aktuálního rizika.

prostﬁednictvím software CEDCOM 2000. Korespondenãní
bankou pro platební záleÏitosti se stala Citibank, a.s.
Jako nevyhnutelné se ukázalo zdokonalení systému pro ﬁízení
a monitorování rizik plynoucích z vypoﬁádání. Oddûlení rozvoje
vytvoﬁilo vnitﬁní pravidla pro ﬁízení krizov˘ch situací a zároveÀ
ustavilo komisi ze zamûstnancÛ UNIVYCu, která se ﬁe‰ením
krizov˘ch situací zab˘vá. V bﬁeznu 2001 byla zﬁízena je‰tû pracovní
skupina sloÏená z externích odborníkÛ, jejímÏ úkolem je posuzovat

V rámci pﬁelicencování subjektÛ pÛsobících na kapitálovém trhu
potvrdila v ãervnu Komise pro cenné papíry oprávnûní UNIVYCu
vypoﬁádávat obchody s cenn˘mi papíry.
Ve druhé polovinû roku byly zahájeny práce na pﬁevzetí vedení ãásti
databáze SCP - subregistru cenn˘ch papírÛ. Po odsouhlasení úvodní
studie Komisí pro cenné papíry a Stﬁediskem pro cenné papíry
rozpracovává UNIVYC návrh do detailního projektu.

pravidla burzy a UNIVYCu z hlediska rizik pﬁi vypoﬁádání obchodÛ

Na základû novely zákona o cenn˘ch papírech vytvoﬁil od ledna

s cenn˘mi papíry.

2001 UNIVYC ve spolupráci s burzou podmínky, aby mohli ãlenové

Ve fázi testování se nachází, podle poÏadavku Ministerstva financí
âR, projekt na sledování podezﬁel˘ch obchodÛ.Ten by se mûl stát

vypoﬁádat uzavﬁené garantované obchody se zastaven˘mi cenn˘mi
papíry.

Burza cenných papírů Praha, a.s. V˘roãní zpráva 2000
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Informační
a obchodní
systém burzy

V roce 2000
pokraãovaly práce na
dal‰ím rozvoji a stabilizaci obchodních a informaãních systémÛ burzy. Hlavní
úsilí bylo zamûﬁeno na dokonãení a implementaci projektu jednotné knihy
objednávek, zv˘‰ení spolehlivosti a bezpeãnosti technick˘ch systémÛ
a komunikaãních kanálÛ burzy, dal‰í rozvoj SW pro podporu inspekãní
ãinnosti, vytvoﬁení nového informaãního systému na bázi www a ftp serveru
a ﬁadu dal‰ích dílãích projektÛ.

Ing. Miroslav Prokeš, CSc., ředitel odboru informatiky

28

Burza cenných papírů Praha, a.s. V˘roãní zpráva 2000

Projekt Jednotné knihy objednávek (JKO) umoÏnil zjednodu‰it

Rok 2000 byl rozhodující i pro zv˘‰ení bezpeãnosti technick˘ch

obchodní systém a poskytnout sluÏby srovnatelné se systémy

a komunikaãních systémÛ burzy. Na základû anal˘zy potﬁeb byly

pouÏívan˘mi na vyspûl˘ch kapitálov˘ch trzích. Cílem projektu

zpracovány návrhy ﬁe‰ení a následnû zahájeny kroky k ﬁe‰ení

JKO bylo sjednocení a zjednodu‰ení systému pﬁijímání

problematiky v jednotliv˘ch oblastech. Jako rozhodující pro dal‰í

objednávek a centralizace objednávek do jediné databáze, coÏ

zv˘‰ení bezpeãnosti (autentizace, elektronick˘ podpis, ‰ifrování)

umoÏÀuje libovolné kombinace rÛzn˘ch obchodních strategií

byly vybrány oblasti komunikace burzy se ãleny burzy,

a vkládání objednávek nepﬁetrÏitû v prÛbûhu celého obchodního

informaãními agenturami, âNB a emitenty. V roce 2000 se

dne. Jednoduchou parametrizací systému je moÏné podle

úspû‰nû dokonãilo ﬁe‰ení zabezpeãující autentizovan˘ ‰ifrovan˘

poÏadavkÛ obchodníkÛ nastavit obchodování napﬁ. v multifixingu

pﬁenos dat mezi burzou a ãleny burzy. Dále burza zahájila

a vyuÏít rÛzné algoritmy párování objednávek a stﬁídání

rozsáhlé práce na ﬁe‰ení pﬁechodu od komunikaãního protokolu

obchodování v aukãním a kontinuálním reÏimu v prÛbûhu

SNA k protokolu TCP/IP u spojení se ãleny burzy

daného burzovního dne.

a informaãními agenturami. DÛvodem zmûny komunikaãního
pﬁipojení je zaji‰tûní bezpeãnosti a pﬁevodu aplikace do

V oblasti podpory ãinnosti útvarÛ burzy se vûnovalo velké úsilí

prostﬁedí perspektivního protokolu TCP/IP. RovnûÏ zapoãala

dal‰ímu rozvoji SW pro podporu inspekãní ãinnosti. Koncem

pﬁíprava bezpeãného spojení a pﬁenosu dat s âNB a byly

roku 2000 byla pﬁedána do uÏívání 2. etapa projektu,

podniknuty první kroky k dal‰ímu zv˘‰ení bezpeãnosti v interním

kter˘ umoÏÀuje detailnû sledovat a vyhodnocovat údaje

informaãním systému burzy ve vazbû na internet (bezpeãn˘

o objednávkách, obchodech a pﬁevodech provádûn˘ch ãleny

e-mail).V prÛbûhu roku burza zahájila ve spolupráci

burzy. V˘sledky analytického monitoringu provádûného

s informaãními agenturami pﬁechod na bezpeãné pﬁipojení

s vyuÏitím SW pro podporu inspekãní ãinnosti potvrdily vysokou

prostﬁednictvím smûrovaãÛ. Dokonãením zmûn v prÛbûhu roku

efektivnost tohoto zpÛsobu práce a správnost zvolené cesty,

2001 dojde ke sjednocení pﬁipojení ãlenÛ a informaãních

která redukuje mnoÏství „fyzick˘ch“ inspekcí u ãlenÛ burzy

agentur na burzovní informaãní systém.

a souãasnû umoÏÀuje provádût komplexní dohled nad
obchodováním na burze.

V únoru 2000 byl zahájen provoz nového www a ftp serveru.
Nové webové stránky pﬁinesly nov˘ design a v˘raznû roz‰íﬁenou
datovou strukturu. Nov˘ web zaznamenal více jak dvojnásobné
zv˘‰ení náv‰tûvnosti oproti pÛvodním www stránkám burzy
a ﬁada pozitivních ohlasÛ ze zahraniãí i z tuzemska potvrzuje,
Ïe nov˘ web pﬁispûl ke zv˘‰ení informaãní otevﬁenosti
a transparentnosti burzy.

Burza cenných papírů Praha, a.s. V˘roãní zpráva 2000
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Inspekční
činnost
burzy

Rok 2000 je pro burzu charakteristick˘
i podstatn˘m rozvojem inspekãní ãinnosti burzy
v souladu se Strategií schválenou burzovní komorou v roce 1999. Cílem
burzy v této oblasti je ochrana úãastníkÛ kapitálového trhu pﬁed nepoctiv˘m
jednáním. Proto usiluje o zabezpeãení odborné péãe pﬁi poskytování
sluÏeb zákazníkÛm, zaji‰tûní ochrany majetku zákazníkÛ, prosazování
transparentnosti trhu a zamezení jeho manipulace a dohlíÏí na dodrÏování
pravidel obchodování na burze. S ohledem na v˘‰e uvedené cíle se odbor
inspekce zamûﬁil na prohloubení úãinného a efektivního systému kontroly
kapitálového trhu, kter˘ bude vãas signalizovat poru‰ování povinností
stanoven˘ch zákonem o cenn˘ch papírech, zákonem o burze cenn˘ch
papírÛ, Burzovním ﬁádem a Burzovními pravidly. Odbor inspekce chce
nadále pomáhat úãastníkÛm trhu pﬁi volbû opatﬁení k dosaÏení stavu, kter˘
je v souladu se v‰emi normami platn˘mi v oblasti kapitálového trhu
a vytvoﬁí pﬁedpoklady pro úãinné vymáhání zjednání nápravy v pﬁípadû
zji‰tûní odchylek od burzovní legislativy nebo obecnû závazn˘ch právních
pﬁedpisÛ.

Ing.Vladimír Skalný, ředitel odboru inspekce
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V roce 2000 provedl odbor inspekce celkem 135 inspekcí. Na

Ke zv˘‰ení úãinnosti inspekãní ãinnosti pﬁispûla i novela

základû v˘sledkÛ inspekcí byly uloÏeny 104 sankce 38 ãlenÛm,

Pravidel kontrolní ãinnosti, která novû vymezila úlohu a zamûﬁení

pﬁiãemÏ nûkteﬁí ãlenové byli sankcionováni vícekrát. Nejãastûji

inspekãní ãinnosti. Upravila jednotlivé druhy inspekãní ãinnosti,

byla sankce uloÏena za poru‰ení Pravidel ãlenství na burze, dále

zejména v oblasti analytického monitoringu, a zpﬁesnila postupy

Pravidel vedení evidence obchodÛ a Pravidel obchodování ve

pﬁi provádûní inspekcí, ãímÏ posílila právní jistoty pﬁi uplatÀování

SPAD.

opatﬁení k odstranûní zji‰tûn˘ch nedostatkÛ, pﬁípadnû pﬁi
opatﬁeních sankãního charakteru.

Přehled sankcí udělených členům burzy v roce

V roce 2001 se odbor inspekce zamûﬁí na ovûﬁení etického

2000

chování ãlenÛ, plnûní podmínek ãlenství, dodrÏování pravidel
obchodování a nenaru‰ování transparentnosti trhu. Rozvoj

Druh sankce

Poãet sankcí

V˘tka
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Pokuta 10 000 - 50 000 Kã

69

programového vybavení inspekce bude pokraãovat postupn˘m
roz‰iﬁováním a zkvalitÀováním jeho funkcí.

Oznámení poru‰ení povinnosti ãlena burzy

4

Členství

Doãasné vylouãení z burzovního obchodu

1

V roce 2000 ukonãilo ãlenství na burze jedenáct spoleãností na
základû vlastního rozhodnutí. Nov˘m akcionáﬁem a ãlenem

V dÛsledku zv˘‰ené aktivity inspekce do‰lo v hodnoceném

burzy se stala spoleãnost CYRRUS, s.r.o. Do roku 2001 burza

období ke zmûnû chování ãlenÛ a následnû i ke zmûnû struktury

vstoupila se 44 ãleny.

zji‰tûní. Je patrn˘ pokles zji‰tûní v oblasti odborné péãe, coÏ
pﬁispívá k posílení ochrany klientÛ, a naopak nárÛst zji‰tûní

Ukonãení ãlenství na burze v prÛbûhu roku 2000:

v oblasti poru‰ování Pravidel obchodování.

■ Erste Bank Sparkassen, a.s. (v souvislosti s ukonãením

V˘sledky inspekãní ãinnosti byly odrazem rozvoje analytické

■ i-Tech Capital, a.s.

ãinnosti. Na denní bázi byly monitorovány vybrané obchody

■ OESTERREICHER & spol., s. r. o.

bankovní ãinnosti)

a situace a na základû závûrÛ jejich anal˘z se neprodlenû
zahajovaly operativní inspekce, jejichÏ pﬁedmûtem bylo ‰etﬁení

Ukonãení ãlenství na burze k 31. 12. 2000:

konkrétních pﬁípadÛ moÏného poru‰ení platné právní úpravy.

■ BÖHM & partner a.s.
■ Burzovní spoleãnost pro kapitálov˘ trh, a.s.

V prÛbûhu roku 2000 se postupnû vyvíjela a zdokonalovala

■ C.S. BROKERS burzovní, a.s.

programová podpora inspekãní ãinnosti. Základním cílem bylo

■ DELTA SECURITIES, a.s.

zaji‰tûní nezprostﬁedkovaného, dostateãnû operativního

■ GES INVEST, a.s.

a rychlého pﬁístupu pracovníkÛ inspekce k údajÛm potﬁebn˘m

■ GUTMANN & CIE, a.s.

pro kontrolní a rozhodovací ãinnost. Po celou dobu v˘voje

■ INVESTKONZULT, a.s.

a realizace softwaru se jeho funkce a moÏnosti vyuÏívají v praxi.

■ J.F. WORLD BROKERS s.r.o.

Jedná se zejména o signalizaãní funkce - vyhledávání vybran˘ch
obchodÛ a situací a moÏnosti obecného dotazování se na údaje
nezbytné k analytické i inspekãní ãinnosti.

Burza cenných papírů Praha, a.s. V˘roãní zpráva 2000
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Marketing
a PR

Otevﬁená komunikace s investorskou veﬁejností je
základním principem pﬁístupu burzy k veﬁejnosti.
V˘sledky z obchodování i informace o ãlenech burzy, cenn˘ch papírech
a v‰ech závaÏn˘ch aktivitách poskytuje burza sdûlovacím prostﬁedkÛm
a zpﬁístupÀuje na sv˘ch veﬁejn˘ch internetov˘ch stránkách.V roce 2000
odbor vnûj‰ích vztahÛ zaji‰Èoval sluÏby tiskového oddûlení, marketingové
aktivity vãetnû prodeje burzovních informací, personální problematiky
a zahraniãních vztahÛ. V souladu s novou organizaãní strukturou burzy
do‰lo od poãátku roku 2001 ke zmûnû názvu odboru na odbor marketingu
a PR, k vyãlenûní personalistiky a roz‰íﬁení ãinností odboru o statistiku.

Jana Marcová, ředitelka odboru marketingu a PR
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Informační otevřenost burzy v roce 2000
Od bﬁezna 2000 burza roz‰íﬁila dosud poskytované informace
o obchodování ãlenÛ burzy a zaãala zveﬁejÀovat mûsíãní objemy
obchodÛ ãlenÛ v ãlenûní na akcie a podílové listy a dluhopisy.
Zaãátkem kaÏdého mûsíce burza zveﬁejÀovala mûsíãní statistiky
v ti‰tûné i elektronické verzi o v˘voji obchodování v jednotliv˘ch
segmentech v pﬁedchozím mûsíci. Stabilní komunikaci
s veﬁejností podporovala vydáváním oficiálních tiskov˘ch zpráv
(v roce 2000 jich burza vydala 86), ve kter˘ch informovala
o aktuálním dûní na burze a od ãervence 2000 pro zástupce
médií novû zpﬁístupnila burzovní statistiky s t˘denní, mûsíãní,
ãtvrtletní, pololetní a roãní periodicitou.

pﬁipojení prostﬁednictvím smûrovaãÛ. Dokonãením zmûn
bûhem roku 2001 dojde ke sjednocení pﬁipojení ãlenÛ
a informaãních agentur na burzovní informaãní systém. Rok
2000 pﬁinesl v˘razné zmûny v elektronickém ‰íﬁení burzovních
informací. Burza dokonãila pﬁípravu nov˘ch internetov˘ch
stránek, které 1. února 2000 zpﬁístupnila investorské veﬁejnosti.
Do‰lo ke zmûnû image, byla doplnûna textová ãást webu,
ale pﬁedev‰ím se v˘raznû roz‰íﬁila datová struktura. Zásadní
pﬁínos nov˘ch internetov˘ch stránek spoãívá ve zveﬁejÀování
indexÛ PX 50 a PX-D v reálném ãase, prÛbûÏn˘ch v˘sledkÛ
obchodování a podrobn˘ch informací o emisích a emitentech
burzovních trhÛ. RovnûÏ anglická verze byla doplnûna a kopíruje
rozsah stránek ãeské verze. Od spu‰tûní nové podoby webu se

V prosinci burza zpﬁístupnila v pasáÏi Burzovního paláce

v˘raznû trvale zv˘‰ila náv‰tûvnost internetov˘ch stránek burzy.

nové informaãní místo, které umoÏÀuje pﬁístup k aktuálním
obchodním v˘sledkÛm.Tato sluÏba, která vyuÏívá dvou poãítaãÛ
s dotykov˘mi monitory a velk˘ plazmov˘ displej, je napojena

Zahraniční vztahy

na internetové stránky burzy. ¤e‰ení vychází vstﬁíc zájmu

V oblasti zahraniãních vztahÛ burza nadále usilovala o zapojení

investorské veﬁejnosti o burzovní data pﬁi vyuÏití elektronick˘ch

do integraãních procesÛ probíhajících jak v rámci Evropy, tak

forem poskytování informací.

globálnû. Burza pokraãovala v jednáních o získání statutu
pﬁidruÏeného ãlena Evropské federace burz (FESE) a o pﬁijetí

Jednou z nejv˘znamnûj‰ích vzdûlávacích aktivit burzy v roce

za ãlena Mezinárodní federace burz (FIBV).

2000 bylo uspoﬁádání konference na téma Financování podnikÛ

Nejvy‰‰í pﬁedstavitelé praÏské a lond˘nské burzy podepsali

prostﬁednictvím kapitálového trhu. Konference navázala na

10. kvûtna v Praze Memorandum o spolupráci.Tato iniciativa

obdobnou aktivitu zamûﬁenou na problematiku informaãní

se v médiích setkala se znaãn˘m mezinárodním ohlasem, jako

otevﬁenosti emitentÛ, kterou burza poﬁádala v roce 1999.

v˘razem ocenûní dosaÏené úrovnû standardizace praÏské burzy.

Hlavním cílem konference, poﬁádané 20. dubna 2000 v hotelu

Dne 31. kvûtna nav‰tívil praÏskou burzu starosta lond˘nské City

Ambassador, bylo seznámit zainteresované úãastníky finanãního

Alderman Clive Martin, kter˘ na tiskové konferenci poﬁádané

trhu s rÛzn˘mi moÏnostmi financování rozvoje spoleãnosti

burzou vyjádﬁil své pﬁesvûdãení o v˘razn˘ch pozitivních zmûnách

s dÛrazem na pozitiva a negativa jeho jednotliv˘ch forem. Zá‰titu

na ãeském kapitálovém trhu a pﬁislíbil podporovat rostoucí

nad konferencí pﬁevzal tehdej‰í ministr financí Pavel Mertlík.

zájem britsk˘ch investorÛ o âeskou republiku.

Konference byla urãena nejen zástupcÛm perspektivních

Pokraãovala spolupráce v rámci skupiny pûti stﬁedoevropsk˘ch

spoleãností z hlediska moÏnosti financování prostﬁednictvím

burz. Pﬁedstavitelé burz podepsali 16. ãervna na spoleãné

kapitálového trhu, ale i obchodníkÛm s cenn˘mi papíry,

schÛzce v Ljubljani Memorandum o spolupráci pﬁi v˘mûnû

institucionálním investorÛm a státní správû. Dal‰í vzdûlávací

a zpﬁístupnûní vybran˘ch burzovních informací a pﬁípravû

aktivity burzy jiÏ byly urãeny men‰ímu poãtu úãastníkÛ,

spoleãné prezentace burz na mezinárodní konferenci v Lond˘nû.

pﬁedev‰ím investorÛm, zástupcÛm ãlenÛ burzy a také studentÛm
ãesk˘ch i zahraniãních ‰kol. KaÏdoroãní ples burzy poﬁádan˘
ve spolupráci se spoleãností Aspekt Kilcullen, s.r.o., se konal
17. bﬁezna.Tato spoleãenská událost byla jiÏ tradiãnû spojena
s udílením prestiÏní ceny za informaãní otevﬁenost Paegas
Signum Temporis.

Personální politika
V oblasti personální péãe burza pokraãovala ve zvy‰ování
odborné kvalifikace zamûstnancÛ, pﬁedev‰ím v oblasti
informaãních technologií a derivátov˘ch produktÛ. Nadále
se soustﬁedila na prohlubování jazykov˘ch znalostí sv˘ch

Šíření burzovních informací

zamûstnancÛ prostﬁednictvím jazykov˘ch kurzÛ a individuální
v˘uky. Burza se finanãnû podílela na individuální zdravotní

Samostatnou ãinností zaji‰Èovanou v rámci burzovního

péãi sv˘ch zamûstnancÛ a rovnûÏ pro nû roz‰íﬁila nabídku

marketingu je prodej burzovních informací koncov˘m uÏivatelÛm

bezplatného sportovního vyÏití. Na konci roku zaãala

a informaãním agenturám, které zaji‰Èují dal‰í ‰íﬁení burzovních

pﬁipravovat program penzijního pﬁipoji‰tûní s finanãní

informací sv˘m klientÛm.V prÛbûhu roku 2000 burza zahájila

podporou zamûstnavatele.

ve spolupráci s informaãními agenturami pﬁechod na bezpeãné
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Burzovní orgány

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 2000 na celkem
13 ﬁádn˘ch a mimoﬁádn˘ch zasedáních.

Ing. Radovan Vávra (ãlenem od 12. 6. 2000)
Komerãní banka, a.s. - zástupce akcionáﬁe
souãasná funkce: pﬁedseda pﬁedstavenstva a generální ﬁeditel
datum narození: 27. 11. 1963
vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická, Univerzita JiÏní Karolína

JUDr. Jan Vinter
Složení burzovní komory k 31. 12. 2000
Pﬁedseda:
George Jedliãka
PricewaterhouseCoopers âeská republika, s.r.o.
souãasná funkce: Director of FAS (Financial Advisory Services)
datum narození: 13. 1. 1951
vzdûlání: St. John's University

Místopﬁedseda:
Mgr. Du‰an Baran
âeská spoﬁitelna, a.s. - zástupce akcionáﬁe
souãasná funkce: místopﬁedseda pﬁedstavenstva a finanãní ﬁeditel
datum narození: 6. 4. 1965
vzdûlání: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy,
GSBC University of Colorado

âlenové:
Zdenûk Bakala
Patria Finance, a.s.
souãasná funkce: generální ﬁeditel
datum narození: 7. 2. 1961
vzdûlání: University of California

V‰eobecná úverová banka a.s. - zástupce akcionáﬁe
souãasná funkce: ﬁeditel poboãky Praha
datum narození: 11. 3. 1940
vzdûlání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Ing. Petra Wendelová, CSc.
ERNST & YOUNG s.r.o.
souãasná funkce: Corporate Finance Partner
datum narození: 3. 6. 1962
vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická

Ukončení členství v burzovní komoře v roce 2000
RNDr. Petr Budinsk˘, CSc. (odstoupil k 17. 5. 2000)
Komerãní banka, a.s. - zástupce akcionáﬁe
Ing. Ladislav Bartoníãek, MBA (odstoupil k 20. 9. 2000)
âeská poji‰Èovna, a.s. - zástupce akcionáﬁe

Ing. Libor Procházka (odstoupil k 30. 11. 2000)
Investiãní a Po‰tovní banka, a.s. - zástupce akcionáﬁe

Dozorčí rada

Ing. Petr Bodnár

Dozorãí rada má pût ãlenÛ volen˘ch na dobu tﬁí let. Dozorãí rada
dohlíÏí na v˘kon pÛsobnosti burzovní komory a na ãinnost burzy.

BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. - zástupce akcionáﬁe
souãasná funkce: pﬁedseda pﬁedstavenstva
datum narození: 12. 9. 1954
vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2000

Ing. Miroslav Fuãík
Union banka, a.s. - zástupce akcionáﬁe
souãasná funkce: místopﬁedseda pﬁedstavenstva a námûstek generálního
ﬁeditele
datum narození: 27. 4. 1954
vzdûlání: Vysoká ‰kola báÀská v Ostravû

Ing.Vûslav Michalik, CSc.
CA IB Securities, a.s. - zástupce akcionáﬁe
souãasná funkce: pﬁedseda pﬁedstavenstva
datum narození: 1. 3. 1963
vzdûlání: Fakulta jaderné fyziky âVUT

Ing. Jan S˘kora, MBA
Wood & Company, s.r.o. - zástupce akcionáﬁe
souãasná funkce: jednatel a ﬁeditel
datum narození: 18. 1. 1972
vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická, Rochester Institute of Technology

Ing.Tomá‰ ·evãík (ãlenem od 23. 3. 2000)
Harvardská burzovní spoleãnost, a.s. - zástupce akcionáﬁe
souãasná funkce: pﬁedseda pﬁedstavenstva a ﬁeditel spoleãnosti
datum narození: 3. 2. 1969
vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická
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Pﬁedseda:
Ing. Franti‰ek Vejmola
datum narození: 23. 9. 1936
vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická

âlenové:
Ing. Jiﬁí Klumpar
GE Capital Bank, a.s.
souãasná funkce: ãlen pﬁedstavenstva a vrchní ﬁeditel divize Compliance
datum narození: 9. 5. 1956
vzdûlání: Fakulta jaderná a fyzikálnû inÏen˘rská âVUT

Ing. Lumír Nováãek
Investiãní spoleãnost Union, a.s.
souãasná funkce: ﬁeditel
datum narození: 30. 4. 1965
vzdûlání: Fakuta strojní,Vysoké uãení technické Brno

JUDr. Radko Resch
Harvardská burzovní spoleãnost, a.s.
datum narození: 27. 9. 1953
vzdûlání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Ing. Jan StruÏ
ING Bank N.V., organizaãní sloÏka
souãasná funkce: CEO
datum narození: 5. 5. 1949
vzdûlání:Vysoká ‰kola ekonomická

Generální tajemník
Ing. Pavel Hollmann, MBA
datum narození: 27. 4. 1948
vzdûlání: Fakulta strojní, âVUT

Burzovní výbor pro členské otázky
pﬁedseda:
místopﬁedseda:
tajemník:

Ing. Ladislav Bartoníãek, MBA,
âeská poji‰Èovna, a.s. (odstoupil k 20. 9. 2000)
Prof. Ing. Ale‰ Tﬁíska, DrSc.,
INVESTKONZULT, a.s.
Ing. Mgr. Josef Marek,
Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

Burzovní v˘bor pro ãlenské otázky zasedal v roce 2000
jedenáctkrát. Zab˘val se zejména zaji‰tûním kvalitních sluÏeb
investorÛm, zvy‰ováním nárokÛ na ãlenské firmy a vymezením
a kontrolou plnûní informaãních povinností ãlenÛ burzy.
Provûﬁoval kapitálovou pﬁimûﬁenost ãlenÛ burzy, projednával
v˘sledky kontrol plnûní povinností ãlenÛ burzy, zprávy
burzovního komisaﬁe a návrhy úprav burzovních pﬁedpisÛ.
V˘bor posoudil celkem sedm návrhÛ na zmûny v burzovních
pﬁedpisech v návaznosti na novely zákonÛ a zmûny
v podmínkách ãlenství.
Odbor inspekce pﬁedloÏil v˘boru v˘sledky 135 inspekcí.
ZávaÏnûj‰í poru‰ení Burzovních pravidel pﬁedkládal v˘bor
burzovní komoﬁe spolu s návrhem na uloÏení sankce. Burzovní
komora uloÏila celkem 104 sankce za poru‰ení Burzovních
pravidel a burzovních pﬁedpisÛ.V˘bor se rovnûÏ zab˘val v˘vojem
ãlenské a akcionáﬁské struktury a projednal devût pﬁevodÛ akcií
burzy. Na nového akcionáﬁe spoleãnost CYRRUS, s.r.o., bylo
pﬁevedeno 1 000 ks akcií z majetku burzy. Dále do‰lo k pﬁevodu
38 000 akcií z majetku Investiãní a Po‰tovní banky, a.s., do
majetku âeskoslovenské obchodní banky, a.s., která se tak stala
nejvût‰ím akcionáﬁem burzy.
Na sv˘ch pravideln˘ch zasedáních se v˘bor zab˘val i aktuálním
plnûním ãlensk˘ch povinností, jako je placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ
a plnûní obecn˘ch podmínek ãlenství s cílem zajistit ﬁádné plnûní
závazkÛ vypl˘vajících z uzavﬁen˘ch obchodÛ. Zv˘‰enou
pozornost vûnoval ekonomické stabilitû ãlenÛ sledované na
podkladû v˘‰e vlastního jmûní.

Burzovní výbor pro burzovní obchody
pﬁedseda:

Ing. Jan S˘kora, MBA,
Wood & Company, s.r.o.
místopﬁedseda a tajemník: Ing. Pavel Hollmann, MBA,
Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.

jednotné knihy objednávek. Ve druhé polovinû roku se jednání
v˘boru orientovala na problematiku spojenou s návrhy a námûty
obchodníkÛ, jak zabezpeãit transparentnost obchodování
a vypoﬁádání burzovních obchodÛ.Ve vazbû na novelu zákona
o burze cenn˘ch papírÛ a zákona o cenn˘ch papírech se v˘bor
závûrem roku zab˘val dal‰í novelou Burzovních pravidel
a správn˘m nastavením parametrÛ obchodování a garancí
spojen˘ch s vypoﬁádáním burzovních obchodÛ.

Burzovní výbor pro kotaci
Pﬁedseda:

George Jedliãka, PricewaterhouseCoopers
âeská republika, s.r.o.
Místopﬁedsedové: Ing. Pavel Makovec, EPIC Securities, a.s.
Ing. Petr ·obotník, PricewaterhouseCoopers
Audit, s.r.o.
Tajemnice:
JUDr. Eva ·trupová,
Burza cenn˘ch papírÛ Praha, a.s.
Burzovní v˘bor pro kotaci se v roce 2000 na sv˘ch jednáních,
konan˘ch pravidelnû jedenkrát mûsíãnû, zab˘val projednáváním
a schvalováním Ïádostí o pﬁijetí cenn˘ch papírÛ k obchodování
na hlavním a vedlej‰ím trhu burzy, zamûﬁil se na dÛslednou
kontrolu plnûní povinností emitentÛ pﬁijat˘ch k obchodování na
tyto prestiÏní trhy a dále se v˘znamnû podílel na novelizaci
Burzovních pravidel upravujících informaãní povinnost tûchto
emitentÛ.
V˘bor spolupracoval s ostatními burzovními orgány na úpravû
Burzovních pravidel v ãásti Pravidla kontrolní ãinnosti, která
znamenala podstatné roz‰íﬁení kontrolní ãinnosti burzy ve vztahu
k emitentÛm o analytick˘ monitoring emitenta cenného papíru
pﬁijatého k burzovnímu obchodu. Analytick˘ monitoring
pﬁedstavuje soustavné sledování dostupn˘ch informací
o událostech t˘kajících se emitenta a prÛbûÏné vyhodnocování
tûchto informací. Dále se v˘bor v˘znamnû spolupodílel na
úpravû Burzovních pravidel v ãásti Podmínky pﬁijetí cenného
papíru k burzovnímu obchodu, která vstoupila v platnost
v polovinû roku.
S ohledem na pﬁijatou novelu zákona o burze cenn˘ch papírÛ se
v˘bor podílel na úpravû správního ﬁízení na burze, která se
promítla do Burzovních pravidel. Podle novely zákona rozhoduje
burza od 1. ledna 2001 ve správním ﬁízení o nepﬁijetí cenného
papíru k obchodování, dále o pozastavení a vylouãení cenného
papíru.
V prÛbûhu roku projednal v˘bor metodiku sankcí ukládan˘ch
emitentÛm za poru‰ení informaãní povinnosti, která v˘znamnû
pﬁispûla k dal‰ímu zpﬁehlednûní burzovního trhu a právní jistotû
emitentÛ cenn˘ch papírÛ.

V prÛbûhu roku 2000 se v˘bor scházel podle potﬁeb
v návaznosti na projednávání pﬁipravovan˘ch materiálÛ.
Pravideln˘m bodem programu jednání byla informace
o v˘sledcích obchodování. V první polovinû roku 2000 se v˘bor
zab˘val zejména pﬁípravou novely Burzovních pravidel, kterou
vyvolala standardizace blokov˘ch obchodÛ a realizace projektu
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Finanční část

Komentář
k výsledkům
hospodaření

Pravidla hospodaﬁení pro
rok 2000 vycházela
z rozpoãtu burzy schváleného burzovní komorou v prosinci 1999. Cílem
hospodaﬁení burzy bylo co nejefektivnûji vyrovnat vztah mezi zdroji
a poÏadavky finanãního roku 2000. Koneãn˘ v˘sledek svûdãí o tom, Ïe
základní úãetní principy opatrnosti, obezﬁetnosti a hospodárnosti byly
dodrÏeny. Pﬁi úãetním zobrazení ekonomick˘ch aktivit spoleãnosti byly
zachovány ve‰keré postupy vedoucí k pravdivému a pﬁesnému zobrazení
v‰ech vznikl˘ch skuteãností, o ãemÏ svûdãí i pozitivní v˘rok auditora.

Ing. Petr Horáček, ředitel odboru ekonomiky a správy
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