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V nedávno vydané výroční zprávě za rok 2004 jsem mimo shrnutí 
úspěšného roku vyjádřil víru v to, že se český kapitálový trh posune 
tam, kde už dávno měl být, tedy do role páteře financování rozvoje 
českých firem a do role bezpečného místa pro investice kapitálu. 
mohu zde za burzu, její akcionáře i členy, garantovat, že burza cenných 
papírů praha je na svou roli technologicky i legislativně stoprocentněstoprocentně 
připravena. primární emise zentivy v roce 2004 i dvě další emise 
uvedené na trh v roce 2005 jsou toho jasným důkazem. 
Vysoké objemy obchodů zaručují vysokou likviditu pro investory, 
kteří na náš trh přicházejí ve stále hojnější míře. jsou to nejen zahra-
niční institucionální investoři, ale v poslední době také drobní domácí 
investoři, jejichž aktivita se v poslední době projevuje stále zřetel-
něji. důvěra v kapitálový trh se začíná zotavovat a my se tak stáváme 
standardní ekonomikou, kde investice do cenných papírů patří mezi 
hlavní spořicí mechanismy. penzijní reforma, ať už bude provedena 
v jakékoliv podobě, znásobí příliv domácího kapitálu a masivním 
příchodem domácích penzijních fondů se doplní poslední chybějící 
článek do spektra investorů na burze.

Vážení potenciální emitenti, nikdy nebyl lepší čas přijít na burzu!

petr koblic
předseda burzovní komory 
a generální ředitel burzy cenných papírů praha, a. s.
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HiStOrie BurzOVnictVí

12. století
V italských městech, např. V lucce, janově, florencii, benátkách a miláně, začínají ve 12. a 13. století působit první 
burzy v evropě. samotný pojem „burza“ se poprvé používá v belgických bruggách ve flandrech. tam se pravidelně 
scházejí florentští, benátští a norští kupci na obchodních schůzkách, které se nazývají „de beurse“ podle domu patri-
cijské rodiny Van de beurse. 

16. století
po úpadku brugg bylo burzovní zařízení přeneseno do antverp, kde byla v roce 1531 vybudována první zvláštní 
burzovní budova. V prvním období vývoje burz byly předmětem burzovních obchodů jen směnky a mince. Ve druhém 
období vývoje burz, které začíná rokem 1531 a končí založením amsterdamské burzy v roce 1631, se začínají burzy jako 
organizované instituce rozšiřovat po celé západní evropě. kromě cenných papírů se již objevuje i první skutečné zboží 
jako předmět obchodu.

18. století
začátek období vzniku moderních burz je spojen s amsterdamskou burzou, zejména s rozvojem nových druhů cenných 
papírů – akcií a dluhopisů. Vznikají významné burzy, jako je berlínská burza, založená v roce 1739, newyorská z roku 
1792, corn exchange v londýně z roku 1745 a další.

20. století
klesá význam lokálních burz a vzrůstá význam velkých národních burz. s rozvojem výpočetní techniky dochází k zásad-
nímu průlomu v dosavadním chápání burzovních obchodů. přelom století je pak spojen s globalizací kapitálových trhů.
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HiStOrie Burzy V prAze

kořeny pražské burzy sahají až do poloviny 19. století. zpočátku se na burze obchodovalo jak s cennými papíry, tak 
i s komoditami. Velmi úspěšná byla pražská burza v soustřeďování obchodu s cukrem, pro který se stala hlavním trhem 
pro celé rakousko-uhersko. po první světové válce ovšem tento druh obchodů ustoupil a obchodovalo se již pouze 
s cennými papíry. 

svého největšího rozmachu dosáhla pražská burza v meziválečném období, kdy její význam v rámci střední evropy 
překonal dokonce burzu vídeňskou. toto období prosperity bylo přerušeno druhou světovou válkou, po jejímž konci 
se pražská burza již znovu neotevřela. 

na tradici tak mohlo být navázáno až po pádu komunismu. V roce 1992, konkrétně 24. listopadu, byla obchodní společ-
nost burza cenných papírů praha, a. s., zapsána do obchodního rejstříku a 6. dubna 1993 proběhly na jejím parketu 
první obchody. po dvanácti letech své novodobé existence se pražská burza v roce 2005 opět dostává na čelné místo 
ve středoevropském regionu.



StruKturA A FunGOVÁní SpOLeČnOSti

burza cenných papírů praha, největší organizátor trhu s cennými papíry v české republice, je ze zákona akciovou společ-
ností. jejím nejvyšším výkonným orgánem je valná hromada, statutárním orgánem řídícím činnost burzy je burzovní 
komora. na činnost a celkový chod burzy dohlíží dozorčí rada. provoz společnosti řídí generální ředitel, jehož volí a od-
volává burzovní komora. dohled na českém kapitálovém trhu vykonává komise pro cenné papíry. 
burza je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního obchodního systému mají pouze licen-
covaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. 

pražská burza si během posledních dvanácti let vybudovala na mezinárodním poli pozici respektovaného a stabilního 
trhu. odráží se to nejen v jejích obchodních výsledcích, ale i v množství ocenění, která získala od zahraničních subjektů 
působících na světových kapitálových trzích. mezi nejvýznamnější patří ocenění americké komise pro cenné papíry, 
která pražské burze udělila statut tzv. „designated offshore securities market“, tedy trhu bezpečného pro americké 
investory. se vstupem do eu se burza také stala členem federace evropských burz a v prvním pololetí 2005 zaujala v re-
gionu střední evropy první místo v objemech akciových obchodů. 
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BurzOVní inDeXy

základní informaci o cenovém vývoji na trhu poskytují investorům burzovní indexy. emise zařazené do bází indexů 
patří na trhu mezi nejvýznamnější a jejich výběr je řízen řadou kritérií. 

každý index stanovuje jeden burzovní den jako výchozí a tomu přiřazuje základní hodnotu. pražská burza zavedla svůj 
oficiální index px 50 při příležitosti prvního výročí zahájení obchodování a u indexu px 50 je proto výchozím dnem 
5. duben 1994 se startovní hodnotou tisíc bodů.

pro studium kapitálového trhu není důležitá okamžitá absolutní hodnota indexu, ale její procentuální změny ve sledo-
vaném časovém období. z vývoje hodnot indexu px 50 lze snadno vyčíst, jakým směrem se v poslední době pohy-
bovaly kurzy 14 emisí, které jsou do báze indexu zařazeny.

druhým indexem pražské burzy je index px-d, který je též označován jako blue-chip index. jeho báze je tvořena pouze 
nejkvalitnějšími a nejvíce obchodovanými emisemi. aktuálně do ní patří všech devět titulů obchodovaných ve spad. 
Výpočet indexu px-d byl zahájen 4. ledna 1999 a zpětně byl index propočítán až k 1. 9. 1997. s indexem px 50 má 
velkou míru korelace, tudíž jeho vývoj je prakticky totožný. jeho výchozí hodnota byla stanovena, stejně jako u indexu 
px 50, na 1000 bodů.
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OStAtní uKAzAteLe trHu

dalším ukazatelem, který je důležitý pro hodnocení kapitálového trhu, je objem obchodů. V případě pražské burzy jsme 
v posledních letech svědky stále vzrůstajících objemů obchodů, což je jasným důkazem rostoucího zájmu domácích 
i zahraničních investorů.

dosavadní velmi úspěšný vývoj obchodování potvrzuje silnou pozici pražské burzy nejen na tuzemském kapitálovém 
trhu, ale také v mezinárodním měřítku. 

ze statistik zabývajících se srovnáním objemů akciových obchodů jednotlivých burz vyplývá, že v prvním pololetí roku 
2005 byla pražská burza leaderem středoevropského trhu s 17,5 mld. eur zobchodovaného objemu. objemy akciových 
obchodů na pražské burze však své rekordní hodnoty posouvají již více než rok. z dlouhodobého hlediska to předsta-
vuje pozitivní signál svědčící o připravenosti burzy přijmout nové emise cenných papírů. Vysoké objemy obchodů jsou 
důležité – jak z hlediska emitentů, neboť zajišťují kvalitní cenotvorbu, tak z pohledu investorů, kteří hledají trhy s vy-
sokou likviditou. 
 
pro porovnávání jednotlivých trhů slouží nejlépe ukazatel tržní kapitalizace. ta je tvořena součinem počtu cenných 
papírů registrovaných v emisi a platného kurzu. při podrobnějším rozboru ukazatele je pak velmi dobře viditelné, jak 
se která ze společností obchodovaných na burze, resp. jejich akcie, na hodnocení celého trhu podílejí.
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zKušenOSti emitentů 
S OBcHODOVÁním 
nA Burze

cme
český telecom
čez
erste bank
komerční banka
orco
philip morris čr
unipetrol
zentiva 



společnost central european media enterprises ltd. (cme) byla založena v roce 1994 .

cme v současné době vlastní a provozuje deset televizních stanic v šesti zemích. Vysílání cme 
pokrývá přibližně 90 milionů diváků.

zakladatelem společnosti a nevýkonným předsedou představenstva cme je ronald s. lauder. 
generálním ředitelem společnosti je michael garin a provozním ředitelem a prezidentem cme 
je robert e. burke. 

cme je od roku 1994 obchodována na newyorské burze nasdaQ pod burzovní zkratkou „cetV“.

tržby v r. 2004 | 182,3 mil. usd zisk před zdaněním v r. 2004 | 20,6 mil. usd
čistý zisk v r. 2004 | 18,5 mil. usd počet zaměstnanců | 2500 
adresa | po box hm66, clarendon house; 2, church street; hamilton; bermuda, hmcx  
Web | www.cetv-net.com

centrAL eurOpeAn  
meDiA enterpriSeS 

cme provozuje komerční televizní stanice ve střední a východní evropě. kotace na burze v tomto regionu byla tedy 
přirozeným krokem naší strategie rozšířit a diverzifikovat investorskou základnu. podrobně jsme analyzovali přínosy 
a potenciální rizika související s kotací na jednotlivých burzách v regionu střední a východní evropy a rozhodli jsme 
se pro burzu cenných papírů praha (bcpp), a to především z následujících důvodů:
>  česká televizní stanice tV noVa, v níž cme získala 100% podíl v květnu 2005, vytváří přibližně 53 % celkových konso-

lidovaných výnosů (předběžné údaje za rok 2004);
>  obchodování na bcpp je nejživější ze zemí, kde působíme. obchody uzavřené na bcpp dosáhly v květnu 2005 

hodnoty 2652,4 mil. eur ve srovnání s 1240,2 mil. eur na varšavské burze, 1196,3 mil. eur na budapešťské burze, 
42,2 mil. eur na ljubljanské burze a 3,4 mil. eur na bratislavské burze;

>  české regulační orgány, komise pro cenné papíry a burza cenných papírů praha, prokázaly během procesu kotace 
akcií cme velkou ochotu a aktivní přístup. 

jsme přesvědčeni, že kotace na pražské burze rozšíří naši investorskou základnu o investory zaměřující se na trhy 
střední a východní evropy, a věříme, že o cme projeví zájem investiční fondy, které se zajímají o region evropy, střed-
ního východu a afriky (emea), i čeští investoři.
obchodování s akciemi cme na bcpp bylo zahájeno 27. června 2005. V takto krátkém časovém období není možné 
posoudit dopady kotace na cenu akcií cme a na společnost jako takovou. během prvních dvou dnů obchodování bylo 
na pražské burze realizováno až 50 % veškerých obchodů s akciemi cme. tato skutečnost mohla být ovlivněna počá-
tečním nastavováním investičních portfolií jednotlivých investorů. Věříme však, že bcpp bude hrát při obchodování 
s akciemi cme důležitou úlohu.

„Kotace na pražské burze již naplnila naše očekávání: akcie cme jsou k dispozici inves-
torům v regionu, ve kterém aktivně působíme, cme jsme představili investorům, kteří se 
o tento region zajímají, a vytvořili jsme příležitosti pro budoucí spolupráci. Domníváme se, 
že podobný krok by měly učinit i další společnosti zaměřující se na region střední a východní 
evropy, které se chtějí podílet na jeho růstu.“
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společnost český telecom, a. s., byla založena v roce 2000 (od roku 1994 spt telecom, a. s.).

český telecom je v současné době největší telekomunikační společností a jediným integrova-
ným telekomunikačním operátorem v české republice. spolu se svou dceřinou společností  
eurotel praha, spol. s r. o. poskytuje komplexní nabídku jak hlasových, tak datových služeb pro-
střednictvím pevných a mobilních technologií. 

předsedou představenstva je jaime smith basterra. 

český telecom lze také obchodovat v podobě „gdr“ na londýnské burze. Více než 90 % obchodů 
s akciemi českého telecomu se však uskutečňuje na pražské burze.

konsolidované tržby v r. 2004 | 62 141 mil. kč 
konsolidovaný zisk před zdaněním v r. 2004 | 29 065 mil. kč
konsolidovaný čistý zisk v r. 2004 | 5568 mil. kč počet zaměstnanců | 8794 
adresa | olšanská 5, 130 34 praha 3 Web | www.telecom.cz

ČeSKý teLecOm 

hlavní přínosy veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti
 >  významný zdroj kapitálu společnosti – vedle dluhového financování se pro veřejně obchodovatelnou společnost 

akciový trh stává dalším významným zdrojem kapitálu pro další rozvoj společnosti.
>  akcie společnosti se stávají likvidním a tím atraktivnějším investičním instrumentem – s veřejnou obchodovatelností 

se pro investory společnost stává dostupnější a atraktivnější investicí, tj. nejenže investorům veřejná obchodovatel-
nost umožní vůbec s akciemi společnosti obchodovat, ale s vyšší likviditou se i zvýší její hodnota.

 >  reflektování správnosti manažerských rozhodnutí a vývoje hospodaření společnosti – pokud je kapitálový trh efek-
tivní, cena akcií reálně reflektuje hodnotu společnosti - a to na základě jak dosavadní výkonnosti (z pohledu růstu 
i efektivity vynakládání vlastního jmění společnosti, a tím výnosnosti vložených prostředků investorů), tak i na 
základě očekávaného budoucího hospodaření společnosti (finanční a strategické plány managementu, vývoj konku-
rence na trhu apod.). 

cena akcií je také nejpromptnějším indikátorem správnosti manažerských rozhodnutí, kdy renomovaní finanční analy-
tici a investiční manažeři veškerá významná rozhodnutí managementu společnosti promítají do svých modelů a oče-
kávaných finančních výsledků společnosti, a tím i přímo do ceny, za kterou jsou na burze ochotni akcie společnosti 
koupit/prodat. 
akcie českého telecomu jsou kotovány na burze cenných papírů praha od roku 1995. 
český telecom je dle výše tržní kapitalizace třetí největší společností obchodovanou na pražské burze a jednou z de-
seti největších společností na kapitálových trzích ve střední evropě. dle objemů obchodů jsou akcie českého telecomu 
v současné době nejobchodovanějším titulem ve střední evropě. 

„Český telecom těžil ze své veřejné obchodovatelnosti například v době realizace trans-
formačního programu či převzetí zbývajícího 49% majetkového podílu v dceřiné společnosti 
eurotel. také díky veřejné obchodovatelnosti byla privatizace Českého telecomu tak úspěšná. 
tržní kapitalizace Českého telecomu za období, kdy se tyto změny děly, tj. od konce listopadu 
2003 do konce června 2005, vzrostla o 77 % na 150 mld Kč.“
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společnost čez, a. s., byla založena 6. května 1992 fondem národního majetku české republiky.

energetická společnost čez je největší společností v české republice a je také největší mezi fir-
mami deseti nových členských států eu. již nyní je podle počtu zákazníků větší než např. bel-
gický electrabel či švédský Vatenfall. 

předsedou představenstva je martin roman. 

Čez  

Vizí skupiny čez je stát se jedničkou na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní evropy. naplňování jednotlivých 
etap tohoto ambiciózního cíle vyžaduje jednak určitou míru volnosti při jeho postupné realizaci a zároveň i jistou míru 
zpětné vazby ohledně správnosti definovaných vizí a schopnosti je naplňovat. žádný jednotlivec či společnost však 
vzhledem ke komplexnosti cílů a nekonečným nejistotám spojeným s budoucím vývojem neumí poskytnout zpětnou 
vazbu tak rychle a tak jasně jako kapitálové trhy. jediná informace – vývoj cen akcií na burze – umožní zhodnotit, zda 
se čez ubírá správnou cestou, zda jsou záměry společnosti skutečně naplňovány či zda jsou zvolené vize správné. inves-
toři jsou ve svém konání naprosto nezávislí a každý den činí rozhodnutí o tom, která z milionů společností obcho-
dovaných na burzách celého světa je nejlepším nástrojem zhodnocení jejich prostředků. 
pokud aktivity skupiny čez obstojí v permanentním testu správnosti vývoje a investoři nedojdou k názoru, že dochází 
k rozmělnění jimi investovaných peněžních prostředků, má vedení společnosti volnou ruku k realizaci dalších správných 
kroků. pokud tomu tak není, vedení společnosti prostřednictvím klesající ceny akcií okamžitě dostane signál, že se ubírá 
špatným směrem, a dostane šanci k nápravě. pokud podnětům kapitálových trhů není jakákoliv společnost schopna 
porozumět, cena jejích akcií klesne na úroveň, která mobilizuje vlastníky k dosažení nejen změny managementu společ-
nosti, ale i změny plánů či vizí. každé racionální vedení společnosti se snaží takovému stavu vyhnout a má přirozenou 
tendenci činit „správná rozhodnutí“. takové mechanismy lze považovat za nejefektivnější nástroj kontroly společnosti. 
změna ceny akcií čez je významnou informací pro všechny zaměstnance čez. každý hned vidí, jestli jeho práce a práce 
celého týmu přispívá k růstu hodnoty společnosti. reakce trhu na jednotlivé zásadní události v životě společnosti a zá-
sadní záměry společnosti je tím nejzřetelnějším argumentem v interních diskusích i nejlepší motivací při implementaci 
komplikovaných nebo bolestivých kroků. 
popsaná každodenní kontrola ze strany finančních trhů je pro majoritního akcionáře neopominutelným elementem při 
hodnocení úspěšnosti firmy. skutečnost, že investoři z celého světa pozitivně hodnotí kroky činěné čez, dovoluje hlav-
nímu akcionáři soustředit se na vlastní důležité úkoly. 

tržby v r. 2004 | 100,2 mld. kč zisk před daní a odpisy v r. 2004 | 37,5 mld. kč
čistý zisk v r. 2004 | 14,1 mld. kč (v metodice roku 2005, včetně menšinových podílů)
počet zaměstnanců | 24 tis. (včetně bulharských distribučních společností)
adresa | duhová 2/1444, 140 53 praha 4  Web | www.cez.cz

„Každý den desítky, možná stovky nejlepších analytických mozků celé planety zkoumají, 
jestli jsou rozhodnutí Skupiny Čez těmi nejlepšími.“
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společnost erste bank der oesterreichischen sparkassen ag byla založena v roce 1819.

erste je dnes jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední evropě. z domácí ra-
kouské půdy expandovala během posledních sedmi let prostřednictvím akvizic kromě české re-
publiky také na slovenský, maďarský, chorvatský a srbský trh.

předsedou představenstva je andreas treichl.

akcie erste jsou primárně kotovány na vídeňské burze.

tržby v r. 2004 | 4087,9 mil. eur 
zisk před zdaněním v r. 2004 | 1061,1 mil. eur čistý zisk v r. 2004 | 544,5 mil. eur 
počet zaměstnanců | 35 862 adresa | erste bank, graben 21, a- 1010 Vienna/austria 
Web | www.erstebank.com, www.erstebank.at 

erSte BAnK  

„po rozhodnutí vyjmout z obchodování na pražské burze akcie České spořitelny usilovala 
erste Bank o zahájení veřejného obchodování akcií na pražské burze. chtěla tak investorům 
poskytnout náhradní srovnatelný bankovní titul a oslovit ještě větší okruh investorů.“

česká republika je pro erste bank významným trhem. a tak je logické, že erste bank usilovala o vstup svých akcií 
na pražskou burzu. kotací na pražské burze cenných papírů se pak akcie erste bank stala první zahraniční akcií, která se 
na pražské burze obchodovala. k zahájení obchodování s emisí erste bank došlo 1. října 2002. 
rozhodnutí o přijetí akcií erste bank na pražskou burzu mělo jak strategický, tak i ekonomický základ. s ohledem na 
strategické důvody toto rozhodnutí potvrzuje udržitelné zaměření skupiny erste bank na střední evropu. ekonomické 
důvody zahrnují samozřejmě více podstatných elementů. 

již v prvních třech měsících dosáhl objem obchodů v průměru přibližně 20 000 akcií denně a dokázal tak potenciál akcií 
erste bank v české republice. zároveň tak kotace akcie erste bank přispívá získáváním nových skupin investorů k oži-
vení českého kapitálového trhu a také tomu, že především u českých soukromých investorů dochází k vyšší identifikaci 
s tímto burzovním titulem. 
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komerční banka, a. s., byla založena v roce 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé státní 
banky československé na území české republiky.

komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním institucím nejen v české republice, ale 
i v regionu střední a východní evropy. komerční banka je součástí skupiny société générale, 
 která vlastní 60 % základního kapitálu banky. ostatní akcie komerční banky jsou obchodovány 
na burze cenných papírů v praze a ve formě globálních depozitních certifikátů (gdr) na burze 
v londýně.

předsedou představenstva je laurent goutard.

tržby v r. 2004 | 22 717 mil. kč zisk před zdaněním v r. 2004 | 13 155 mil. kč 
čistý zisk v r. 2004 | 9302 mil. kč počet zaměstnanců | 7855  
adresa | na příkopě 33, 114 07 praha 1 Web | www.kb.cz

KOmerČní BAnKA

kotace akcií komerční banky na bcpp znamená pro akcionáře banky záruku, že podnikání komerční banky je trans-
parentní a že banka striktně dodržuje při své činnosti veškeré příslušné právní a etické normy. navíc představuje pro 
banku závazek plnit informační povinnost, pokud jde o hospodaření banky, o její ekonomickou situaci i o všechny její 
aktivity, které by případně mohly ovlivnit hospodaření banky a tedy i cenu akcie. komerční banka si také velmi dobře 
uvědomuje, že transparentnost je jedním ze zásadních principů úspěšného hospodářského rozvoje celé země, a proto 
také dlouhodobě usiluje o zvyšování transparentnosti podmínek podnikání obecně. přítomnost akcií kb na bcpp je tedy 
plně v souladu s touto strategií banky. 
kotace akcií na burze otevírá investiční příležitosti také velkým institucionálním investorům, jako jsou pojišťovny, 
investiční a penzijní fondy apod., jejichž investiční možnosti jsou velmi přísně omezeny právními předpisy. častou 
podmínkou je právě obchodovatelnost cenných papírů, které nakupují do svých portfolií, na oficiálních trzích zemí 
oecd, tedy i na pražské burze. prostřednictvím těchto velkých investorů mohou na rozvoji banky profitovat nejen 
drobní individuální akcionáři, ale také ostatní občané, kteří své peníze svěřují těmto fondům.
kotace akcií na bcpp je tedy přínosem pro minoritní akcionáře, pro něž je komerční banka velmi průhledná a kteří mají 
neustále přehled o tom, zda a jak se jejich investice zhodnocuje. je přínosem také pro klienty, protože i oni si mohou 
každý den ověřit, že banka je důvěryhodná a stabilní. a je pochopitelně přínosem i pro banku samotnou, protože trans-
parentnost a důvěryhodnost jsou základními pilíři, na kterých stojí celý bankovní systém.

„umístění cenných papírů na burze poskytuje společnosti velmi důležitou zpětnou vazbu. 
zprávy analytiků, ve kterých hodnotí nejen situaci podniku, ale celého trhu, a které rovněž 
obsahují predikce budoucího vývoje, jsou cenným zdrojem informací. tyto zprávy pak pomá-
hají firmě lépe odhadovat situaci na trhu a očekávaný vývoj a stávají se jedním z podkladů 
např. pro sledování dlouhodobé pozice společnosti na trhu nebo přípravu obchodního plánu 
či rozpočtu.“
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společnost orco property group byla založena v roce 1991.

orco je předním investorem, developerem a správcem nemovitostí na středoevropském trhu.

předsedou představenstva je jean-francois ott.

akcie orco jsou primárně obchodovány na pařížském trhu burzy euronext.

tržby v roce 2004 | 71,2 mil. eur zisk před zdaněním v r. 2004 | 12,7 mil. eur
čistý zisk v r. 2004 | 6,2 mil. eur počet zaměstnanců | přes 400
adresa | 8 boulevard emmanuel servais, luxembourg, l – 2535
Web | www.orcogroup.com

OrcO prOperty GrOup

společnost orco property group vstoupila v prosinci 2000 na pařížskou burzu euronext s.a., neboť paříž v tu dobu 
představovala investičně živější trh. čtyři roky poté jsme se rozhodli rozšířit naši „základnu“ investorů, a to na ra-
pidně se rozvíjejícím českém trhu. proto jsme v únoru 2005 vstoupili s našimi akciemi také na burzu cenných papírů 
praha, a. s. motivací nám byl mimo jiné fakt, že jsme se tak stali prvním a jediným developerem, jehož akcie jsou na 
této burze obchodovány. uvědomili jsme si, že fenomén limitované nabídky má kladný vliv na růst hodnoty akcií. 
V našem případě tedy nešlo o klasické ipo (novou emisi), ale o tzv. dual listing (duální kotaci), kdy tytéž akcie, které 
jsou obchodovány v paříži, byly přijaty k obchodování i na pražské burze. bylo nezbytné, aby tato emise prošla stejným 
schvalovacím procesem jako ipo, včetně přípravy a schválení prospektu cenného papíru. časová náročnost tohoto 
procesu byla více než 3 měsíce, což zahrnovalo přípravu prospektu, jeho schválení, přijetí akcií k obchodování na burze 
atd. 
z naší zkušenosti můžeme říci, že spolupráce s kcp i bcpp byla velice dobrá a pružná. bezpochyby tomu napomáhalo 
naše renomé a transparentnost, které jsme získali obchodováním na pařížské burze. 
jedinou stinnou stránkou, kterou můžeme identifikovat, je výrazná senzitivita akcií na současné události ve střední 
evropě a jejich bezprostřední vliv na hodnotu akcií.
nemůžeme říci, že bychom vstup na burzu cenných papírů praha doporučili každé firmě, to by bylo značně zjednodu-
šené tvrzení, neboť každá firma má svá specifika a jinak reaguje na různé aktivity a strategie. 
V každém případě společnost orco property group na nedávno provedenou duální kotaci nahlíží jako na dobrý tah, 
s jehož výsledkem jsme zatím spokojeni.

„Již během prvních pár týdnů nám pražská burza přinášela až 40 % celkového objemu 
investic, což je pozoruhodně vysoké číslo. Významně jsme také rozšířili základnu investorů.“
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společnost philip morris čr, a. s., byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1991.

philip morris čr, a. s., patří do skupiny philip morris international inc., jedné ze společností 
altria group, inc.. zabývá se zejména výrobou, prodejem, distribucí a marketingem tabákových 
výrobků. 

prezidentem a výkonným ředitelem philip morris international je andré calantzopoulos. 
prezidentem pro země evropské unie je paolo degola.

konsolidované tržby v r. 2004| 13 139 mil. kč 
konsolidovaný zisk před zdaněním v r. 2004 | 5229 mil. kč 
konsolidovaný zisk po zdanění v r. 2004 | 3740 mil. kč
adresa | philip morris čr, a. s., Vítězná 1, 284 01 kutná hora
Web | www.philipmorrisinternational.com

pHiLip mOrriS Čr
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společnost unipetrol, a. s., byla založena v roce 1994.

unipetrol je skupina společností působících v české republice v sektoru chemického průmyslu je skupina společností působících v české republice v sektoru chemického průmyslu 
zejména v oblastech rafinérského zpracování ropy, distribuce pohonných hmot, petrochemie 
a agrochemie. Ve všech těchto oblastech patří mezi nejvýznamnější představitele daného prů-
myslového odvětví v české republice a ve střední evropě.

předsedou představenstva je marek mroczkowski.

tržby v r. 2004 | 85,824 mld. kč zisk před zdaněním v r. 2004 | 4,9 mld. kč 
počet zaměstnanců | 7079 adresa | klimentská 10, 110 05 praha 1
Web | www.unipetrol.cz

unipetrOL

společnost, jejíž akcie jsou veřejně obchodovány na kapitálových trzích, má přínos nejen pro samotné akcionáře, ale 
třeba i pro své dodavatele a odběratele. díky existující regulaci burzovních trhů a informační povinnosti emitenta mají 
všichni mnohem lepší přístup k detailnějším informacím o dané společnosti. taková informovanost je sama o sobě 
součástí komplexu firemní komunikace, součástí marketingu společnosti. cena akcií a její vývoj je zřejmě nejlepším 
měřítkem a zároveň i pozitivní motivací pro efektivní řízení společnosti. 
V neposlední řadě je veřejný akciový trh jednou z možností k získávání kapitálu pro další rozvoj (investice, akvizice) 
společnosti.

emise akcií na veřejných trzích ovšem není možností dostupnou pro každou firmu. potenciální emitenti musí mít za 
sebou historii podpořenou dobrými hospodářskými výsledky, před sebou růstové výhledy a dostatečnou velikost. navíc 
její příprava není krátkodobou ani levnou záležitostí. Vlastníci společnosti, kteří takový krok zvažují, si jej musí dobře 
rozmyslet. nejde jen o samotné uvedení akcií na trh, ale i následnou nutnost a povinnost o sobě pravidelně podrobně 
informovat. management firmy musí být připraven na větší tlak ze strany všech akcionářů.

během prvních měsíců roku 2005 prudce vzrostla cena akcií z počátečních 100 kč postupně až na své historické 
maximum 211 kč v polovině března. Více než dvojnásobný disproporcionální nárůst byl odrazem očekávání pozitivních 
finančních výsledků společnosti za rok 2004, které šlo ruku v ruce se spekulací investorů na zvýšení kupní ceny za státní 
většinový podíl, a tedy nepřímo i na cenu očekávané nabídky převzetí pro menšinové akcionáře společnosti. po mírném 
poklesu na hodnotu okolo 140 kč v letních měsících se koncem měsíce srpna opět vyhoupla na 200 kč.

„Akcie unipetrolu zaznamenaly, stejně jako celý český akciový trh, během roku 2004 téměř 
padesátiprocentní nárůst, když se během roku jejich hodnota zvýšila ze 69 Kč na bezmála 
100 Kč při průměrné ceně během roku 78,50 Kč.“
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skupina zentiva n. V. vznikla v srpnu roku 2003 spojením dvou největších farmaceutických spo-
lečností v české a slovenské republice – léčiva a slovakofarma.

zentiva je přední farmaceutickou společností ve střední a východní evropě. zaměřuje se na vý-
voj, výrobu a prodej moderních přípravků, tzv. značkových ekvivalentů.

předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti je jiří michal.

akcie zentivy lze také obchodovat na londýnské burze.

tržby v r. 2004 | 10 674 mil. kč zisk před zdaněním v r. 2004 | 3092 mil. kč
Čistý zisk v r. 2004 | 1613 mil. kč počet zaměstnanců | 3000
Adresa | olympic plaza, fred roeskestraat 123, 1076 ee amsterdam
Web | www.zentiva.cz

zentiVA

V úterý 28. června 2005 oslavila zentiva první výročí úspěšného vstupu na pražskou a londýnskou burzu. zentiva 
je první společností, která na pražské burze umístila své akcie ve významnější primární emisi přesahující celkovou 
hodnotu 2,7 miliardy korun (102 mil. usd), aby si tak zajistila finanční flexibilitu potřebnou k rozvoji svých aktivit v ev-
ropě. primární emise akcií společnosti zentiva se zároveň stala historickou událostí, protože šlo o první primární emisi 
ve státech střední a východní evropy, které se připojily k evropské unii v květnu 2004. 
během dvanácti měsíců od primární emise se obchodní aktivity firmy zentiva vyvíjely velmi dobře a firma je i nadále 
předním dodavatelem farmaceutických výrobků jak v čechách, tak na slovensku. dále se zentivě podařilo výrazně 
upevnit svou pozici na klíčových trzích v polsku a v rusku.
Úspěch v aktivitách společnosti zentiva přinesl značný zájem ze strany investorů v české republice i v zahraničí, což 
mělo za následek nárůst ceny akcií o více než 80 % ze 485 kč v době veřejné nabídky na úroveň blízké 900 kč ke dni 
prvního výročí vstupu na pražskou burzu. celková hodnota akcií společnosti zentiva dosahuje nyní téměř 42 miliard 
kč, což představuje pátou největší společnost na kapitálovém trhu burzy cenných papírů praha. potenciál společnosti 
zentiva vedl ke zvýšenému zájmu ze strany analytiků mezinárodních investičních bank a místních makléřských firem.

 „Úspěšný vstup na pražskou a londýnskou burzu v červnu 2004 byl zajisté pro společnost 
zentiva důležitým milníkem. Jsem osobně potěšen zájmem, který projevili domácí i zahra-
niční investoři o náš růstový potenciál do příštích několika let.“ 
Jiří michal, generální ředitel a předseda představenstva společnosti zentiva
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prOČ Ještě neJSOu 
VAše AKcie nA Burze? 
cO prO tO uDěLAt? 

co je to ipo?

proč emitoVat cenné papíry

proč kotoVat emisi na burze

proč práVě burza cenných 
papírů praha

průběh primární emise 
a Vstupu na trh

jak rychle emise probíhá?

kolik bude firmu stát celá 
emise?

přípraVa společnosti a týmu

jaká společnost má 
předpoklady Úspěšně 
Vstoupit na burzu

požadaVky kladené na 
emitenty kotoVaných 
cenných papírů

na koho se při emitoVání 
obrátit

časoVý harmonogram emise



cO Je tO ipO?

ipO (initial public offering) je vžitý termín pro primární veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh. 
jde o vstup firmy na burzu, díky kterému se začnou akcie firmy obchodovat na trhu cenných papírů. důvodem k pro-
vedení ipo může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků, nebo nejčastěji kombinace 
obou uvedených procesů. investoři zase získají záruku likvidity vložených prostředků, jelikož veřejně obchodovatelné 
cenné papíry jsou na burze rychle a snadno zpeněžitelné. 
 
rozhodnutí o ipo je zásadní strategické rozhodnutí, na které je třeba nahlížet z několika úhlů pohledu. na jednu stranu 
přináší do společnosti tolik potřebnou volnost při rozhodování o struktuře financování, na druhou stranu to ovšem 
znamená i jisté povinnosti, které jdou nad rámec požadavků na běžnou akciovou společnost, jejíž cenné papíry nejsou 
obchodovány na oficiálním trhu cenných papírů. 
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prOČ emitOVAt cenné pApíry 

podmínkou úspěšného podnikání je, vedle vlastního podnikatelského záměru, především schopnost zajistit potřebné 
finanční prostředky. právě díky nim má společnost možnost svoje záměry úspěšně realizovat, reagovat na vzniklé 
podnikatelské příležitosti i aktivitu konkurence a tím dosahovat svých cílů, tj. zejména trvalého růstu a prosperity. 

podnikání má stále více globální charakter. na jedné straně to přináší nové a velké příležitosti, na straně druhé ale klade 
stále větší nároky na schopnost přežití společnosti v konkurenci kapitálově silných nadnárodních subjektů. 

pro střední a větší firmy je naprostou nutností optimalizovat své náklady na kapitál. taková optimalizace se provádí 
vhodnou kombinací dluhového financování a financování prostřednictvím akcií. nejčastější formou zajištění akciového 
kapitálu je emise akcií.

>  Vstup na kapitálový trh znamená krok k velkému množství potenciálních investorů, kteří chtějí investovat své 
prostředky. to umožňuje získat i tak vysokou finanční částku, kterou není např. jedna banka schopna nebo ochotna 
v rámci úvěru poskytnout.

 
>  možnost optimalizace kapitálové struktury mezi dluhem a vlastním kapitálem. emisí akcií emitent navyšuje prostřed-

nictvím stávajících či nových akcionářů svůj vlastní kapitál.
 
>  při vydávání akcií získá emitent finanční prostředky v hotovosti na neurčito, bez nutnosti splácet úvěr a úroky. 

na druhou stranu je nutno pečlivě zvažovat budoucí dividendovou politiku firmy. 

>  u kapitálu získaného emisí akcií má podnik větší volnost při jeho využití, což představuje značnou výhodu oproti 
omezením, která jsou často spojena s úvěrovým financováním. 

 
>  proces vydávání emise cenných papírů je pro investory tou nejtransparentnější metodou. navíc přijetí emise k obcho-

dování na regulovaném trhu je spojeno se značnou publicitou, což se příznivě odráží na celkovém povědomí o spo-
lečnosti, na jejím dobrém jménu a důvěryhodnosti. 

Většina uvedených výhod platí i v případě prodeje akcií stávajícími akcionáři společnosti. proces ipo je v takovém 
případě ještě o několik kroků jednodušší, neboť odpadají některé statutární kroky spojené s navýšením kapitálu.



prOČ KOtOVAt emiSi nA Burze

Snadnější upsání
základem úspěchu každé emise cenných papírů je získání investorů, kteří vydávané cenné papíry nakoupí. zájem inves-
torů o cenné papíry, které budou kotovány, tj. obchodovatelné na regulovaném oficiálním trhu, je vždy větší. inves-
toři totiž upřednostňují cenné papíry, které budou bezproblémově a transparentně obchodovatelné. zajištění potřebné 
likvidity umožněním obchodování na veřejném trhu snižuje transakční náklady investorů, zvyšuje atraktivitu daných 
cenných papírů, a tudíž i jejich cenu.

reálná hodnota společnosti a budoucí hodnota akcií pramenící z důvěry investorů
uvedení akcií společnosti na burzu vede ke stanovení reálné ceny společnosti, která je odvozena od hodnocení analy-
tiků, názoru obchodníků a vývoje tržních podmínek. reálná cena společnosti dává akcionářům okamžitou informaci 
o hodnotě jejich akciového podílu, a tudíž i o možnosti případného prodeje akcií. Vyšší nároky na informační otevřenost 
emitentů kotovaných cenných papírů se odráží v důvěře investorů v tyto cenné papíry, a proto i v tržní ceně. 

zvýšení prestiže a dobrého jména podniku
Vstupem na burzu společnost přistupuje na podmínky obecně uznávaných principů řádné správy společnosti a větší 
informační otevřenosti vůči investorské veřejnosti. informace o firmě jsou široce dostupné a jsou průběžně vyhod-
nocovány analytiky kapitálového trhu. společnost se tak stává důvěryhodnější u dodavatelů i odběratelů a její jméno 
a předmět činnosti se ukládá v širším povědomí. 

Snadnější přístup k bankovním úvěrům
společnost, která o sobě pravidelně informuje a jejíž finanční zdraví i perspektivy jsou ohodnocovány trhem, má 
pochopitelně i snazší a rychlejší přístup k ostatním zdrojům financování. takto transparentní klient obvykle získává 
u bankovních ústavů lepší úvěrový scoring a vyšší rating. 

zvýšení hodnoty pro zaměstnance
Vstup na burzu umožňuje managementu a zaměstnancům společnosti podílet se na budoucím růstu. to zvyšuje jejich 
angažovanost ve firmě a ochotu podílet se na dalším rozvoji společnosti. zaměstnanecké akcie mohou sloužit jako 
daňově efektivní, moderní a stabilizující motivační složka v odměňování zaměstnanců.
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prOČ prÁVě BurzA cennýcH pApírů prAHA

>  pražská burza představuje uznávaný regulovaný trh, tzn. že cenné papíry obchodované na pražském oficiálnímpražská burza představuje uznávaný regulovaný trh, tzn. že cenné papíry obchodované na pražském oficiálním 
trhu mohou být nakupovány i do portfolií přísněji regulovaných institucionálních investorů. od roku 2004 je i no-
sitelem statutu „designated offshore market“, což je ohodnocení americké komise pro cenné papíry, které potvrzuje 
americkým investorům, že se jedná o transparentní a bezpečný trh.

>  tuzemští institucionální investoři mají silný zájem o nové emise za účelem rozšíření svých portfolií při dodrženítuzemští institucionální investoři mají silný zájem o nové emise za účelem rozšíření svých portfolií při dodržení 
podílu investic na domácím trhu.

>  V roce 2005 došlo k velkému nárůstu aktivity domácích drobných investorů. jejich obchody nyní tvoří více než 10 %V roce 2005 došlo k velkému nárůstu aktivity domácích drobných investorů. jejich obchody nyní tvoří více než 10 % 
objemu všech obchodů realizovaných na bcpp, tj. přes 80 mld. kč

>  přijetí nové emise je spojeno se značnou mediální pozorností. novým emitentům i jejich dalším aktivitám je věno-přijetí nové emise je spojeno se značnou mediální pozorností. novým emitentům i jejich dalším aktivitám je věno-
vána značná publicita, což je zviditelní na českém trhu. 

>  lze očekávat vstřícnost a pomoc zainteresovaných orgánů, neboť existuje všeobecný zájem oživit trh a posílit pozicilze očekávat vstřícnost a pomoc zainteresovaných orgánů, neboť existuje všeobecný zájem oživit trh a posílit pozici 
burzy.

>  burza implementovala velmi vstřícnou poplatkovou politiku, v jejímž rámci úplně zrušila poplatky za přijetí emiseburza implementovala velmi vstřícnou poplatkovou politiku, v jejímž rámci úplně zrušila poplatky za přijetí emise 
akcií na svůj trh. 



průBěH primÁrní emiSe A VStupu nA trH

rozhodne-li se společnost získat kapitál emitováním cenných papírů, čekají ji nejen kroky vyžadované zákonem, ale 
i žádoucí z pohledu marketingu. rozhodně by však neměla pominout následující:

Výběr zkušených poradců > Vedle vytvoření vlastního realizačního týmu potřebuje budoucí emitent angažovat zku-
šené externí poradce. především se jedná o vedoucího manažera (někdy uváděno aranžéra) emise. bývá jím obchodník 
s cennými papíry zabývající se investičním bankovnictvím, často s regionální nebo mezinárodní zkušeností. ten pomá-
há se samotným úpisem, zajišťuje přípravu a koordinaci transakce a marketing emise u potenciálních investorů. k tomu 
přispívá vydáváním obsáhlých analytických zpráv.  
dalším důležitým a nezbytným partnerem jsou právní poradci. na starosti mají právní rámec celého procesu, dohlížejí 
na externí komunikaci s investory a starají se, aby se předcházelo riziku právních sporů. na celé transakci se také vý-
znamně podílejí auditoři firmy, kteří ověřují finanční informace uvedené v prospektu emitenta. u komplikovanějších 
transakcí mohou být využiti také daňoví poradci nebo pr agentury.

rozhodnutí příslušného statutárního orgánu o vydání cenného papíru > V případě, že v rámci transakce dochází 
ke zvýšení základního kapitálu, musí dle českého práva valná hromada, případně představenstvo na základě pověření 
valné hromady, rozhodnout o zvýšení základního kapitálu emisí kmenových akcií v souladu s obchodním zákoníkem. 
následně představenstvo podá návrh zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku. 

příprava prospektu emise > aby mohly být existující nebo nově vydávané cenné papíry nabídnuty veřejnosti a ob-
chodovány na regulovaném trhu, musí společnost připravit prospekt cenného papíru. jedná se o dokument, který je 
kombinací právního popisu emise a představení firmy potenciálním investorům. na přípravě emisního prospektu se ob-
vykle ve velké míře podílí právní poradce za účasti specialistů vedoucího aranžéra a rovněž auditor emitenta. příprava 
prospektu je v dnešní době relativně standardizovanou činností právních poradců, a přestože se jedná o složitý a roz-
sáhlý dokument, není nutné z něj mít přehnané obavy.

předběžný prospekt > jedná se o textově a obsahově finální verzi prospektu, ve které chybí pouze několik údajů, které 
se doplní až po shromáždění všech objednávek. je to zejména cena, která je v okamžiku vydání předběžného prospektu 
známa pouze jako možné cenové rozpětí. dále jsou to data a často i celkový počet vydaných cenných papírů, kde může 
také být udáno určité rozpětí hodnot.

Schválení prospektu cenného papíru > předběžný prospekt cenného papíru schvaluje komise pro cenné papíry s pod-
mínkou, že budou chybějící údaje doplněny.

roadshow – marketingové aktivity > Ve fázi roadshow je institucionálním investorům, správcům portfolií a obchod-
níkům s cennými papíry poskytnut předběžný prospekt a většinou analýza společnosti od analytiků manažera emise. 
manažer emise testuje, zda trh bude mít o emisi zájem a při jakém emisním kurzu. 

Bookbuilding – určení ceny > po roadshow proběhne tzv. bookbuilding. investoři v tomto několikadenním období zasí-
lají manažerovi emise nákupní příkazy, které jsou prostřednictvím speciálního programu zpracovány, je určen emisní 
kurz a tím i objem emise. 

právní kroky bezprostředně po bookbuildingu > upsání na základě veřejné nabídky proběhne tzv. zápisem do listiny 
upisovatelů. po upsání všech akcií a splacení hodnoty emise musí představenstvo podat návrh na zápis nové výše 
základního kapitálu do obchodního rejstříku. objem emise je navýšen v depozitáři cenných papírů.  
toto jsou formální kroky, které všechny připravuje a provede právní poradce emise.

podání žádosti o přijetí cenného papíru na regulovaný trh > přijetí cenného papíru na regulovaný trh se řídí příslušný-
mi burzovními pravidly a provádí se na základě žádosti emitenta nebo jím pověřeného člena burzy. emitent obvykle 
žádá o přijetí emise ještě před jejím vydáním a před tím, než komise pro cenné papíry schválí předběžný prospekt. bur-
za v tomto případě rozhodne o podmínečném přijetí. podmínkou účinnosti přijetí bude vydání emise a schválení pro-
spektu ze strany komise.
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JAK rycHLe emiSe prOBíHÁ?

doba od úvodního rozhodnutí statutárního orgánu po uvedení na trh je individuální, protože záleží nejen na připra-
venosti emitenta, zkušenosti poradců a aranžéra emise, ale i na optimálním termínu vstupu na trh. Ve většině případů 
se však tato doba pohybuje do šesti měsíců. (Blíže napoví diagram na straně 49.)

KOLiK BuDe Firmu StÁt ceLÁ emiSe?

náklady na primární emisi akcií včetně jejich uvedení na regulovaný trh dosahují u menších a středních společností 
několik procent z objemu emise. 
nejpodstatnější část poplatku představuje odměna manažerovi emise, který je vyjádřen buď paušálem, nebo jako 
procento z upsaného objemu. další podstatnou částí nákladů jsou služby právních poradců, které jsou sjednávány buď 
paušálem, nebo jako hodinové sazby. 
poplatky komisi pro cenné papíry, centrálnímu depozitáři a burze cenných papírů praha představují pak jen zane-
dbatelnou část nákladů. 



příprAVA SpOLeČnOSti A týmu 

mAnAžer emiSe
>  zjišťuje potřebnou výši nového kapitálu
>  zpracovává strategii emise
>  vybírá trhy a způsob umístění u investorů
>  koordinuje tým
>  asistuje u výběru ostatních poradců
>  provádí ocenění pro účely emise
>  koordinuje vypracování prospektu
>  poskytuje celkové poradenství společnosti

interní reALizAČní tým
>  poskytuje informace
>  spolupracuje s ostatními členy týmu

prÁVní pOrADci
>  sestavují prospekt za asistence manažera emise
>  kontrolují právní rámec společnosti a transakce

eXterní pr*
>  budování image
>  podpora emise

AuDitOr A DAňOVý pOrADce
>  ověřuje finanční výkazy
>  provádí finanční „due diligence“
>  poskytne stanovisko auditora
>  pomáhá při přechodu výkazů do ifrs

*není nutné, dle volby emitenta
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JAKÁ SpOLeČnOSt mÁ přeDpOKLADy ÚSpěšně VStOupit nA Burzu

na burzu může úspěšně se svými cennými papíry vstoupit taková společnost, která je schopna dostát požadavkům 
kapitálového trhu, tj. jednak příslušným zákonným požadavkům, jednak očekáváním vlastních účastníků trhu. 
Vzhledem k tomu, že základem úspěšného úpisu je dostatečný zájem investorů, musí je emitent dokázat zaujmout 
a přesvědčit, že jejich investice se bude zhodnocovat. proto mezi předpoklady, které by měl podnik zajímající se o ipo 
splňovat, patří zejména následující:
 
> připravenost sdílet informace.
> transparentní vlastnická a organizační struktura podniku a finanční toky ve společnosti. 
> jasně definované plány, cíle, strategie a definice měřitelných ukazatelů jejich plnění. 
>  Účetnictví vycházející z mezinárodních účetních standardů nebo připravenost na jeho přechod v souvislosti se 

vstupem na burzu. 
> dostatečná velikost obratu a srozumitelně popsaný vývoj finanční situace v posledních letech.
> ambiciózní, úplný, stabilní a profesionální management.



pOžADAVKy KLADené nA emitenty KOtOVAnýcH cennýcH pApírů

jestliže emitent úspěšně umístí své cenné papíry na některý burzovní oficiální trh, vztahují se na něj určité zákonné 
povinnosti včetně dozoru komise pro cenné papíry. V české republice se tyto povinnosti odvíjejí především ze zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu. kromě toho existují ještě specifické požadavky jednotlivých burzovních trhů defi-
nované konkrétními burzovními pravidly. oficiální trh pražské burzy se dělí na tři segmenty, které se liší zejména infor-
mační povinností emitentů.

informační povinnosti
Hlavní a vedlejší trh jsou trhy, kde se emitenti zavazují plnit přísnější informační povinnosti. takto deklarují svoji schop-
nost a ochotu otevřeněji komunikovat směrem k investorské veřejnosti. investoři se pak tak kupříkladu dozvídají o vý-
sledcích hospodaření průběžně po čtvrtletích. emitent musí rovněž informovat o důležitých personálních či orga-
nizačních změnách, o uzavření významných zakázek, o majetkových účastech apod. 

Oficiální volný trh je pro emitenty a emise nejméně náročný. jeho požadavky nejdou nad rámec obecného zákona. 
emitent je povinen zveřejňovat v určených termínech výroční zprávu, pololetní zprávu, informace o svolání valné 
hromady, návrhy změny stanov, rozhodnutí o vyplácení dividend a další skutečnosti významné pro ochranu investorů 
a uplatňování jejich akcionářských práv.

interně musí firma současně s uvedením na trh provést některé změny. standardem je vytvoření nové pracovní pozice, 
která koordinuje styk s investory, rozšíření informací poskytovaných přes firemní web a změna pravidel styku s médii. 
je také běžné, že firmy pravidelně absolvují roadshows. to je cesta za akcionáři, ale i potenciálními investory spojená 
s prezentací výsledků firmy. takových roadshows se většinou zúčastňuje alespoň jeden člen nejvyššího vedení společ-
nosti, obvykle generální, nebo finanční ředitel. cesta je organizována většinou některým obchodníkem s cennými 
papíry. kvalitní prezentace firmy má zpravidla velmi pozitivní vliv na kurz akcií. 

Velikost emise
zákonem definovaná minimální velikost emise je jeden milion eur. takto malá emise by však pro obchodování na burze 
vhodná nebyla. reálně se o emisi dá uvažovat při hodnotě firmy vyjádřené v desítkách milionů eur. minimální velikost 
„proveditelné emise“ nelze však jednoznačně stanovit, protože se velmi liší podle sektoru činnosti, kterému se firma 
věnuje. tuto otázku je vždy dobré konzultovat s investiční bankou.

mezinárodní účetní standardy (iFrS)
harmonizace zákonů s evropskou legislativou nekompromisně předepisuje všem společnostem obchodovaným 
na trzích v eu vedení účetnictví podle mezinárodních účetních standardů. přechod na tyto standardy je proto nutným 
a základním předpokladem pro ipo. na druhou stranu renomované auditorské firmy mají s tímto procesem bohaté 
zkušenosti a tento přechod proto nepředstavuje neřešitelný problém. zákon předepisuje nejen vedení účetnictví podle 
ifrs po datu emise, ale i prezentaci vybraných finančních ukazatelů podle ifrs 3 roky zpět. i s tímto se auditorské firmy 
dokážou vyrovnat a účetní výkazy zpětně do ifrs převést. je to však proces, který může trvat několik měsíců. 
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KOntAKty nA příSLušnÁ ODDěLení ČLenů prAžSKé Burzy, 
KterÁ Se zABýVAJí přiVÁDěním nOVýcH emiSí nA trH

epic SecuritieS 
karlovo náměstí 24
praha 1
tel.: 222 232 425
kontaktní osoby:
pavel rozsypal
tomáš kryhut 

ČeSKÁ SpOřiteLnA  
odbor kapitálové trhy 
a finanční instituce
na perštýně 1
praha 1
tel.: 224 995 204
kontaktní osoba:
markéta mühlhoferová

reiFFeiSen BAnK
oddělení corporate finance 
– treasury 
olbrachtova 9
praha 4
tel.: 221 141 953, 822
kontaktní osoby:
marek tichý 
jana goňová

KOmerČní BAnKA
útvar debt capital markets
Václavské nám. 42
praha 1
tel.: 222 433 105, 580, 582
kontaktní osoby:
petr skotnica 
renata dobešová 
pavel tomášek

HVB
nám. republiky 3a
praha 1 
tel.: 221 112 548
kontaktní osoba:
dušan jalový 

ČSOB
panská 9
praha 1
tel.: 261 353 080, 603
kontaktní osoby:
hana srbová 
zdeňka engršperková

inG
oddělení financial markets 
nádražní 25 
praha 5
tel.: 257 473 111
kontaktní osoba: 
lubomír Vystavěl

DeutScHe BAnK 
jungmannova 34
praha 1
tel.: 221 191 424, 562, 230
kontaktní osoby:
branko susic 
martin bartyzal 

AtLAntiK FinAnČní trHy
Vinohradská 230
praha 10
tel.: 225 010 242
kontaktní osoby:
Vladimír stančík 
marek bilík 
ondřej fráňa 

pAtriA FinAnce
jungmannova 24 
praha 1
tel.: 221 424 193, 160
kontaktní osoby:
tomáš klápště
jana karakolevová

WOOD & cO.
Václavské náměstí 772/2
praha 1
tel.: 222 096 261, 263
kontaktní osoby:
jan chmelík
Vladimír jaroš

BAWAG BAnK
Vítězná 1
praha 5
tel.: 257 006 421
kontaktní osoba:
jiří mach



ABn AmrO BAnK n.V., pobočka praha
lazarská 3/1718 | 110 00 praha 1
tel.: 244 053 425 | fax: 244 052 223 
frantisek.korecky@abnamro.cz
www.abnamro.com

AtLAntiK finanční trhy, a. s.
Vinohradská 230 | 100 00 praha10
tel.: 225 010 242 | fax: 225 010 221
fvana@atlantik.cz
www.atlantik.cz

BH Securities, a. s.
anežská 10 | 110 00 praha 1
tel.: 221 892 221 | fax: 221 892 260 
mailbox@bhs.cz
www.bh-securities.cz

BAWAG BAnK cz, a. s.
Václavské nám. 40 | 110 00 praha 1
tel.: 224 406 290 | fax: 224 218 291 
treasury@bawag.cz
www.bawag.cz

BODy internAtiOnAL BrOKerS, a. s.
senovážné náměstí 1465/7 | 110 00 praha 1
tel.: 224 212 943 | fax: 224 212 428 
weber@body-brokers.cz
www.body-brokers.cz

cApitAL pArtnerS, a. s.
dušní 22 | 110 05 praha 1
tel.: 224 816 092-4 | fax: 224 814 216
info@capart.cz
www.capart.cz

cyrruS, a. s.
tř. kpt. jaroše 28 | 602 00 brno
tel.: 545 215 195 | fax: 545 215 193
cyrrus@cyrrus.cz
www.cyrrus.cz

ČeSKÁ SpOřiteLnA, a. s.
olbrachtova 1929/62 | 140 00 praha 4
tel.: 224 995 111 | fax: 224 995 337 
csas@csas.cz
www.csas.cz

ČeSKOmOrAVSKÁ zÁruČní  
A rOzVOJOVÁ BAnKA, a. s.
jeruzalémská 964/4 | 110 00 praha 1
tel.: 255 721 111, 110 | fax: 221 009 144
dealing@cmzrb.cz
www.cmzrb.cz

ČeSKOSLOVenSKÁ  
OBcHODní BAnKA, a. s. 
na příkopě 854/14 | 115 20 praha 1 
nové město
tel.: 261 353 620 | fax: 261 353 354 
info@csob.cz
www.csob.cz

DeutScHe BAnK AG, 
Filiale prag, organizační složka
jungmannova 34 | 111 21 praha 1
tel.: 221 191 355 | fax: 224 098 260
milan.kucera@db.com
www.db.com

epic Securities, a. s.
karlovo nám. 24 | 110 00 praha 1
tel.: 222 232 425 | fax: 222 232 121 
epic@epic.cz
www.epic.cz

FiO, burzovní společnost, a. s.
senovážné nám. 24 | 116 47 praha 1
tel.: 234 621 497 | fax: 234 621 301
praha@fio.cz
www.fio.cz

ČLenOVé Burzy
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GLOBAL BrOKerS, a. s.
českomoravská 12a | 190 00 praha 9
tel.: 283 083 400-9 | fax: 283 083 410
gb@globalbrokers.cz
www.globalbrokers.cz

HVB BAnK czecH repuBLic, a. s.
nám. republiky 3a/č.p. 2090 | 110 00 praha 1
tel.: 221 112 111 | fax: 221 112 132
milan.riha@cz.hvb-cee.com
www.hvb.cz

inG BAnK n. V., organizační složka
nádražní 344/25 | 150 00 praha 5
tel.: 221 866 111 | fax: 221 866 582
lubomir.vystavel@ingbank.com
www.ing.com

J&t BAnKA, a. s.
pobřežní 297/14 | 186 00 praha 8
tel.: 221 710 131 | fax: 221 710 133 
securities@jtbank.cz
www.jtbank.cz

KOmerČní BAnKA, a. s.
na příkopě 33 čp. 969 | 114 07 praha 1
tel.: 222 008 251 | fax: 222 008 678 
webmaster@koba.cz
www.kb.cz

pAtriA FinAnce, a. s.
jungmannova 24 | 110 00 praha 1
tel.: 221 424 111 | fax: 221 424 222 
info@patria.cz
www.patria-finance.cz

ppF BAnKA, a. s.
na strži 1702/65 | 14062 praha 4
tel.: 221 611 111 | fax: 221 611 780
info@ppfbanka.cz
www.ppfbanka.cz

rAiFFeiSenBAnK, a. s. 
olbrachtova 9 | 140 21 praha 4
tel.: 221 141 963 | fax: 221 142 111 
www.raiffeisenbank.cz

WOOD & cOmpAny
FinAnciAL SerViceS, a. s.
Václavské náměstí 772/2 | 110 00 praha 1
tel.: 222 096 111 | fax: 222 096 222 
andrea.ferancova@wood.cz
www.wood.cz

žiVnOStenSKÁ BAnKA, a. s.
na příkopě 20 | 110 03 praha 1
tel.: 224 128 550 | fax: 224 128 181
info@ziba.cz
www.ziba.cz

prÁVO uzAVírAt BurzOVní  
OBcHODy mAJí DÁLe 

ČeSKÁ KOnSOLiDAČní AGenturA
janovského 438/2 | 170 06 praha 7
tel.: 220 143 001 | fax: 233 376 742
jiri.safarovsky@czka.cz
www.cka.cz

ČeSKÁ nÁrODní BAnKA
na příkopě 28 | 110 03 praha 1
tel.: 224 414 348 | fax: 224 412 788 
info@cnb.cz
www.cnb.cz

miniSterStVO FinAncí Čr
letenská 15 | 118 10 praha 1
tel.: 257 041 111
www.mfcr.cz

Údaje platné k 1. 10. 2005



(ke dni D má transparentní strukturu a vede účetnictví podle mezinárodních standardů)

Fáze Proces Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

délka sTarT

příprAVA konzultace s poradci, předběžné ocenění a návrh investiční story 4 d  - 4 -4

rozhodnutí managementu D   

Výběr poradců 1 d + 1 1 2

revize firemní struktury, právní a účetní prověrka (due diligence) 8 d + 2 3 4 5 6 7 8 9

interní ocenění firmy 4 9 10 11 12

prÁVní KrOKy A VytVOření DOKumentAce Valná hromada d + 8 

příprava prospektu 8 d + 5 5 6 7 8 9 10 11 12

proces schvalování prospektu 4 d + 13 13 14 15 16

jednání s burzou a schvalování výborem pro kotaci 3 d + 14 14 15 16

reALizAČní FÁze příprava prezentace firmy pro roadshow 2 d + 11 11 12

příprava analýz manažera emise pro roadshow 4 d + 12 12 13 14 15

předběžný marketing 2 d + 15 15 16

roadshow 2 d + 17 17 18

bookbuilding 1 d + 19 19

pricing – zafixování ceny a počtu kusů D + 20

pOSt-trAnSAKČní AKtiVity splacení a připsání akcií na účty 1 d + 20 20

manažer zajišťuje stabilní cenu na burze až 12 d + 20

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ČASOVý HArmOnOGrAm emiSe SpOLeČnOSti 
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Vše, co jste potřeboVali Vědět o ipo 
vydala burza cenných papírů praha, a. s., 
v roce 2005 jako svou interní publikaci.
koncepce: bison & rose 
design: studio marvil 
neprodejné
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rybná 14 | 110 05 praha 1 | staré město 
tel.: 221 831 111 | fax: 221 833 040  
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