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Úvodní slovo generální ředitelky

Vážení přátelé,

jestliže jsem v loňském roce v úvodním slovu k výroční zprávě označila rok 2008 jako rok výjimečný, pak 

rok 2009 považuji za rok zlomový pro naši společnost. V srpnu 2009 naše společnost obdržela od České 

národní banky licenci na provozování centrálního depozitáře. Po řadě roků zdržení lze získání licence 

na provoz centrálního depozitáře považovat za skutečně zlomový okamžik v existenci naší společnosti.

Vzápětí po obdržení licence byly zahájeny práce na uzavření smluv se společností Asseco o odkupu 

příslušných licencí a podpoře provozu archivního systému centrálního depozitáře a také jsme urychleně 

začali připravovat smlouvu o převodu evidencí Střediska cenných papírů na centrální depozitář. V prosinci 

byla tato smlouva podepsána mezi Ministerstvem financí České republiky jako zástupcem státu a naší 

společností, která mezitím změnila název z UNIVYC, a.s., na Centrální depozitář cenných papírů, a.s., jak 

nám ukládá zákon. Do jednoho měsíce po obdržení licence jsme zahájili komunikaci s početnou skupinou 

emitentů cenných papírů vydaných v České republice v zaknihované podobě, pro které bude centrální 

depozitář vest evidenci jejich emisí.

Následně po uzavření smlouvy se státem začal v prosinci pracovat společný projektový tým, který připraví 

postupy včetně harmonogramu, podle nichž centrální depozitář převezme evidence Střediska cenných 

papírů od státu. Předpokládáme, že k převodu evidencí dojde na počátku července roku 2010, a tím 

centrální depozitář fakticky zahájí svoji činnost. Bude nadále provádět vypořádání obchodů s cennými 

papíry a rozšíří svoji činnost o vedení účtů cenných papírů na nových, standardních principech. Tím zcela 

nahradí Středisko cenných papírů, jehož činnost bude ukončena. 

Vedle projektu centrálního depozitáře, který představuje zásadní milník v působení naší společnosti 

na kapitálovém trhu, jsme v průběhu jara zahájili práce na projektu regionální integrace v oblasti clearingu 

obchodů uzavřených na burzách v Rakousku, Maďarsku, Slovinsku a v České republice. 

Rok, ve kterém se nyní ocitáme, bude proto velmi náročný při sladění souběhu několika projektů, když si 

navíc uvědomíme, že pražská burza letos zahájí práce na implementaci obchodního systému Xetra, který 

nahradí existující obchodní platformu. Tím postupně dojde ke sjednocení burzovních obchodních systémů 

na regionální úrovni. 

Mým velkým přáním je, abychom mohli na konci roku 2010 prohlásit, že se Česká republika přiřadila 

k ostatním zemím Evropské unie, které mají standardní infrastrukturu kapitálového trhu s plně funkčním 

centrálním depozitářem, který nabízí účastníkům trhu standardní služby plně srovnatelné se službami 

ostatních depozitářů.

Helena Čacká
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Profi l společnosti

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP), stoprocentní dceřiná společnost Burzy cenných papírů 

Praha, a.s., je nejvýznamnějším subjektem v oblasti vypořádání obchodů s investičními nástroji v České 

republice. 

V roce 1993 byl založen jako Burzovní registr cenných papírů, s.r.o., a v roce 1996 se transformoval 

na akciovou společnost s názvem UNIVYC, a.s. Krátce po přijetí zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, UNIVYC, a.s., požádal regulátora kapitálového trhu o povolení k činnosti centrálního 

depozitáře podle § 100 tohoto zákona. Rozhodnutím České národní banky ze dne 14. srpna 2009 získal 

UNIVYC, a.s., povolení k činnosti centrálního depozitáře. Na základě tohoto povolení UNIVYC, a.s., změnil 

obchodní firmu na Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Svou hlavní činností CDCP zajišťuje:

• vypořádání burzovních obchodů a mimoburzovních transakcí s investičními nástroji

• vedení samostatné evidence investičních nástrojů.

Mezi další služby a produkty poskytované Centrálním depozitářem cenných papírů účastníkům, ale 

i emitentům cenných papírů a dalším subjektům kapitálového trhu patří:

• správa zahraničních cenných papírů registrovaných na účtech společnosti v Clearstreamu

• vypořádání obchodů se zahraničními cennými papíry

• zúčtování obchodů uzavřených na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE)

• vypořádání obchodů s cennými papíry uzavřených v měně EUR

• správa a řízení vkladů členů v Garančním fondu burzy

• správa maržových vkladů účastníků obchodování na PXE

• úschova a správa listinných cenných papírů

• půjčování tuzemských i zahraničních cenných papírů

• vypořádání primárních emisí cenných papírů

• zprostředkování služeb Střediska cenných papírů (SCP)

• vypořádání převodů při privatizaci státních podílů v podnicích nebo prodeji společností

• vedení registru podílů na sběrném dluhopisu

• vypořádání realizovaných zástav cenných papírů

• semináře a školení pro účastníky trhu zaměřené na vypořádání a projekt centrálního depozitáře

• publikování statistických informací.
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Nejvýznamnější události ve vývoji společnosti

duben 1993 Vznik Burzovního registru cenných papírů, s.r.o.

prosinec 1995 Komplexní automatizace vypořádání – převedení vypořádání z PC na AS400 

říjen 1996 Transformace Burzovního registru cenných papírů, s.r.o., na UNIVYC, a.s.

leden 1997  Vytvoření podmínek pro přijetí společnosti, která není členem burzy, za účastníka 

vypořádacího systému 

1997 Převedení 1 301 emisí akcií vyřazených z burzovního trhu do vypořádacího systému 

březen 1998 Zavedení služby půjčování cenných papírů

září 1998 Zahájení vypořádání primárních emisí cenných papírů 

říjen 1998  Zakládající člen Asociace depozitářů a clearingových domů zemí střední a východní 

Evropy (CEECSDA)

září 1999 Napojení na zahraniční vypořádací centrum Clearstream 

říjen 1999 Zavedení multicyklového vypořádání obchodů

leden 2001 Zprovoznění přímého komunikačního napojení s Clearstreamem 

2002 Zahájení vypořádání obchodů (včetně suspendovaných převodů) v termínu T+0

říjen 2002 Zahájení vypořádání obchodů se zahraničními emisemi akcií

listopad 2004 Navýšení základního kapitálu společnosti na 100 mil. Kč

prosinec 2004 Vznik vypořádacího systému UNIVYC, a.s.

leden 2005  Žádost společnosti ke Komisi pro cenné papíry o udělení licence k činnosti centrálního 

depozitáře cenných papírů

leden 2006 Člen Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů 

leden 2007  Jeden ze tří zakladatelů Energetické burzy Praha (PXE), nyní POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE)

červen 2007  Podpis smlouvy s první clearingovou bankou, Komerční bankou, a. s., z důvodu zajištění 

zúčtování obchodů uzavřených na PXE 

červenec 2007 Zahájení zúčtování obchodů uzavřených na PXE

srpen 2009 Společnosti uděleno povolení k činnosti centrálního depozitáře od ČNB

prosinec 2009 Uzavřena smlouva s Českou republikou o převodu evidencí SCP
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Významné události 2009

1. ledna

nabyly účinnosti změny v Řádu poplatků včetně Sazebníku poplatků spočívající ve změně způsobu 

fakturace některých poplatků.

1. ledna 

nabyly účinnosti změny Pravidel zúčtování obchodů uzavřených na PXE, spočívající víceméně ve formální 

změně názvu předpisu, který je nově označen jako Pravidla vypořádacího systému UNIVYC, a.s. – Pravidla 

zúčtování PXE. Změna reaguje na novelizaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu a byla vyvolána 

požadavkem ČNB na jednotnost pravidel vypořádacího systému.

3. února 

nabylo právní moci rozhodnutí ČNB, kterým se společnosti uděluje povolení k provozování vypořádacího 

systému s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu. Povolení tak představuje rozšíření licence o vypořádání dalších investičních nástrojů a jeho vydání bylo 

vyvoláno změnou zákona v souvislosti s implementací směrnice MiFID. 

24. března

schválilo představenstvo společnosti Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích 

mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2008.

1. dubna 2009 

nabyly účinnosti změny Pravidel vypořádacího systému – Pravidla zúčtování PXE, které souvisely se 

zavedením společného denního spotového trhu s elektrickou energií s OTE. 

23. dubna 

schválila valná hromada společnosti formou rozhodnutí jediného akcionáře účetní závěrku společnosti 

za rok 2008, návrh na rozdělení zisku za rok 2008 a zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky 

a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 ve výši 200 Kč na akcii.

23. dubna

vzala dále valná hromada na vědomí odstoupení pana Jana Klenora z funkce člena představenstva 

společnosti a jmenovala novým členem pana Jiřího Opletala. Jiří Opletal je dlouholetým zaměstnancem 

Burzy cenných papírů Praha, a.s., kde působí jako ředitel odboru obchodování a cenných papírů. 
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14. srpna

ČNB udělila společnosti povolení k činnosti centrálního depozitáře cenných papírů a rozhodnutí nabylo 

téhož dne plné moci. Bylo tím završeno mnoho let trvající úsilí o prokázání způsobilosti vést centrální 

evidenci cenných papírů.

10. září

zahájila společnost jednání o uzavření smlouvy o vedení evidence emise (emisí) s emitenty zaknihovaných 

cenných papírů, jak to předpokládá § 202 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Jednání bylo 

zahájeno dopisem adresovaným všem emitentům zaknihovaných cenných papírů vedených v SCP. 

5. října

byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí se společností Asseco Czech Republic, a.s., jejímž předmětem 

je závazek smluvních stran při převodu evidencí SCP a provozování systému centrálního depozitáře. 

Smlouva je nezbytnou podmínkou pro převod evidencí SCP do centrálního depozitáře.

25. listopadu

jmenoval jediný akcionář v souladu s povinností nově stanovenou zákonem o auditorech první členy výboru 

pro audit, a to na pětileté funkční období počínaje 1. lednem 2010. 

8. prosince 

byla uzavřena smlouva o převodu evidencí SCP mezi CDCP a Českou republikou (zastoupenou MF). 

Na základě této smlouvy by na přelomu pololetí roku 2010 mělo dojít k předání evidencí SCP. 
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Klíčové údaje

tis. Kč 2009 2008 2007 2006

Tržby 104 465 100 751 175 880 189 339

Náklady na provoz 86 879 70 048 117 871 139 558

Zisk/ztráta (-) před zdaněním 21 298 32 981 58 692 53 158

Čistý zisk/ztráta (-) 20 950 21 255 43 545 38 567

Vlastní kapitál 129 702 128 752 157 497 143 952
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Legislativa

V oblasti legislativy došlo v roce 2009 ke změnám zejména v souvislosti s přijetím zákona 230/2009 Sb., 

kterým se novelizuje zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jež byly vyvolány tzv. 

transparenční směrnicí EU č. 2004/109/ES. Tyto změny se dotkly společnosti především ve formě nového 

stanovení způsobu nabývání účasti na centrálním depozitáři a bylo závazně určeno, že provozovatel 

vypořádacího systému je oprávněn poskytovat investiční službu úschova a správa investičních nástrojů. 

Bylo vypuštěno ustanovení o tom, kdo může být akcionářem centrálního depozitáře. 

Předpisy CDCP

V průběhu roku 2009 provedl CDCP dílčí úpravy v Pravidlech vypořádacího systému, které spočívají 

víceméně ve formální změně názvu předpisu. V důsledku změny zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

a požadavku České národní banky (ČNB) na jednotnost pravidel vypořádání jsou pravidla nově označena 

jako „Pravidla vypořádacího systému – Pravidla vypořádání PSE“ (dále jen „Pravidla vypořádání PSE“), 

která upravují vypořádání obchodů uzavřených na Burza cenných papíru Praha, a.s. (BCPP), a „Pravidla 

vypořádacího systému – Pravidla zúčtování PXE“ (dále jen „Pravidla zúčtování PXE“), která upravují 

vypořádání obchodů uzavřených na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 

Pravidla vypořádání PSE byla dále upravena v důsledku novelizace zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

v souvislosti s implementací směrnice MiFID, která znamenala rozšíření regulovaných investičních nástrojů. 

Po obdržení povolení ČNB umožňujícího vypořádávat obchody i s těmito novými druhy investičních nástrojů 

byla patřičně upravena i pravidla. Úprava povolení k provozování vypořádacího systému znamenala 

také možnost nevyžadovat od účastníků prokazování výše likvidních prostředků a tato povinnost byla 

v pravidlech zrušena. 

Pravidla zúčtování PXE byla s účinností od 1. dubna změněna v důsledku zavedení společného denního 

spotového trhu s elektrickou energií s OTE. 

Řád poplatků byl v roce 2009 změněn pouze jednou, a to s účinností od 1. ledna 2009. Změna spočívala 

ve sjednocení splatnosti a zjednodušení některých druhů poplatků. Sazebník poplatků se v roce 2009 

neměnil. 
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Vypořádání

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP), zajišťuje finanční vypořádání investičních nástrojů 

v českých korunách a v případě zúčtování obchodů s elektřinou finanční vypořádání v EUR. Vypořádání 

v českých korunách zabezpečuje prostřednictvím platebních příkazů zasílaných do Zúčtovacího centra 

České národní banky (ZC ČNB). Zúčtovací bankou pro finanční vypořádání v EUR je Komerční banka, a.s. 

CDCP rovněž provádí vypořádání investičních nástrojů bez peněz v případě mimoburzovních obchodů 

a převodů.

V roce 2009 zaslal CDCP do ZC ČNB přibližně 342 tisíc příkazů, což představuje 12,5% pokles ve srovnání 

s rokem 2008, v celkovém objemu 3 149 mld. Kč. To odpovídá meziročnímu poklesu o 41,2 %. Objem 

vypořádaných burzovních obchodů a mimoburzovních převodů s cennými papíry prostřednictvím 

centrálního depozitáře za rok 2009 dosáhl hodnoty 2 920,4 mld. Kč a představuje 99,7% podíl všech 

vypořádaných obchodů a převodů na českém kapitálovém trhu. Jedná se o třetí nejnižší objem od roku 

2001, což je především důsledek cenového a objemového propadu na světových kapitálových trzích. 

Na burzovní obchody připadá 29 % z celkového objemu transakcí vypořádaných centrálním depozitářem 

v roce 2009, zbytek zahrnuje vypořádání mimoburzovních transakcí.

Objemy převodů s investičními nástroji vypořádanými 

na českém kapitálovém trhu 2005–2009

Rok / subjekt 2005 2006 2007 2008 2009

mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč %

SCP 15 0,4 2,6 0,1 3 0,06 3,87 0,07 0,41 0,01

RM-S 6 0,2 3,9 0,1 7,6 0,15 6,87 0,13 7,87 0,27

CDCP 3 897 99,4 4 384,2 99,8 5 034,7 99,79 5 170,52 99,79 2 920,40 99,72

Celkem 3 918 100 4 390,7 100 5 045,3 100 5 181,3 100 2 928,68 100,00

Základní ukazatele činnosti CDCP 2005–2009

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009

Počet účastníků *) 28 28 27 27 26

– z toho neburzovních členů 3 3 3 3 3

Počet nenulových sald na vlastních účtech **) 542 501 637 689 561

Počet nenulových sald na klientských 

účtech **) 8 652 10 378 19 523 27 466 23 104 

Počet nenulových sald na zákaznických 

účtech **) 25 34 

Celkový objem převodů do ZC ČNB 

(mld. Kč) 4 085 4 600 4 999 5 358 3 149

Počet odeslaných příkazů do ZC ČNB (tis.) 297 359 379 391 342

*) včetně ČNB a Ministerstva financí ČR, které nejsou členy burzy, ale jsou oprávněny uzavírat burzovní obchody

**) stav k 31. prosinci
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Vypořádané blokové obchody v roce 2009

Samostatná evidence CDCP 

K 31. prosinci 2009 bylo v evidenci CDCP otevřeno 68 vlastních účtů účastníků centrálního depozitáře, 

35 761 klientských účtů, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 19 %, a 4 zákaznické účty. Pro účastníky 

PXE jsou otevřeny i účty pro obchodníky obchodující s elektrickou energií. K 31. prosinci 2009 bylo 

v evidenci centrálního depozitáře otevřeno pro účastníky obchodující na PXE 47 vlastních účtů a 2 klientské 

účty. 

Samostatná evidence Centrálního depozitáře cenných papírů k 31. prosinci 2009

Počet otevřených účtů vlastních       68

Počet otevřených účtů klientských 35 761 

Počet otevřených účtů zákaznických          4

   

Garanční fond burzy

Garanční fond burzy (GFB), jehož správou je CDCP pověřen, slouží k zajištění závazků a pokrytí rizik 

vyplývajících z burzovních obchodů a z jejich vypořádání. Je tvořen fondem pro automatické obchody 

a SPAD (FAS) a fondem pro obchody s deriváty (FD). Celková hodnota průměrného denního objemu 

finančních prostředků ve správě GFB se meziročně snížila o 65,8 % a dosáhla hodnoty 101 mil. Kč. Podíl FS 

činil 95,3 % a dosáhl hodnoty 97 mil. Kč, FD se podílel na celkovém objemu finančních prostředků jen 4,7 % 

(5 mil. Kč). 

Pokles stavu GFB proti roku 2008 měl dopad na snížení dosažených výnosů ze správy garančních fondů 

a promítl se zejména do stavu FAS. Výnos z FAS zaznamenal až pětkrát nižší objem než výnosy dosažené 

v roce 2008 a výnos z FD se meziročně snížil o 14,9 %. Na celkovém snížení dosažených výnosů se dále 

významně podílelo snižování sazeb na mezibankovním trhu depozit. 
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Počet účastníků GFB se v roce 2009 snížil o jednoho účastníka na 20 členů burzy. 

Finanční prostředky v Garančním fondu burzy

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009

Průměrný denní stav FAO (mil. Kč) *) 37 49 80 86 –

Průměrný denní stav FAS (mil. Kč) *) 126 139 152 207 96

Průměrný denní stav FD (mil. Kč) – 1 6 5 5

Výnosy z FAO (tis. Kč) *) 866 930 1 923 3 192 –

Výnosy z FS, resp. FAS (tis. Kč) 2 022 2 623 3 639 7 637 2 808

Výnosy z FD (tis. Kč) – 25 135 174 148

*) k 1. prosinci 2008 byly garanční fondy FAO a FS sloučeny do FAS

Půjčování cenných papírů

Počet emisí vložených do poolu systému půjčování cenných papírů se oproti předcházejícímu roku 2008 

nezměnil. Účastníci měli v průběhu roku k dispozici tři emise k vypůjčení, ERSTE GROUP BANK, CETV 

a VIG. 

Počet aktivních vypůjčovatelů zůstává v porovnání s rokem 2008 stejný, tzn. v počtu osmi účastníků, kdy 

téměř 49 % všech výpůjček realizovala společnost Patria Finance, a.s., 26 % Atlantik finanční trhy, a.s., 

a 14 % Wood & Company Financial Services, a.s. Ostatní vypůjčovatelé jsou zastoupeni 1–3 %. 

Celkový počet uskutečněných výpůjček zaznamenal meziroční nárůst s tím, že nejvyšší, 54% podíl připadá 

na emisi ERSTE GROUP BANK. Z hlediska počtu půjčených cenných papírů je podíl ERSTE GROUP BANK 

85,8 %. 

Půjčování cenných papírů

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009

Celkový počet půjčovaných emisí *) 7 4 4 3 3

Celkový počet půjčených CP (mil. ks) 0,96 2,5 1,9 0,98 3,2

Celkový počet výpůjček 133 243 275 83 198

Průměrná délka výpůjčky (dny) 7,3 11 13 8 11

Celkový počet aktivních vypůjčovatelů *) 10 10 9 8 8

Celkový počet zapůjčovatelů *) 2 4 4 3 3

 *) v průběhu roku
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Služby emitentům

Nejrozšířenější službou je vypořádání primárních emisí cenných papírů, které zahrnuje vypořádání jednak 

nových emisí, jednak tranší stávajících emisí na základě smluvního vztahu mezi obstaravatelem emise 

a CDCP. 

Vypořádání primárních emisí

Počet primárních emisí a tranší dluhopisů zaznamenal v roce 2009 nárůst oproti roku 2008. V průběhu roku 

zprostředkoval CDCP vypořádání 39 primárních emisí a tranší dluhopisů a 1 emise warrantů, z čehož 

7 emisí bylo realizováno v EUR. Celkový korunový objem primárních emisí a tranší dosáhl hodnoty 

218,8 mld. Kč, což představuje 34% meziroční nárůst. Výrazně převažovaly primární emise a tranše státních 

dluhopisů, které tvořily 202,8 mld. Kč. Na tranše státních dluhopisů připadlo 81 %, podíl nových emisí 

státních dluhopisů představoval 19 %, což je srovnatelné s hodnotami z roku 2008. Ostatní emise dluhopisů 

byly zastoupeny jak novými emisemi, tak tranšemi s tím, že 58 % celkového objemu ostatních emisí 

dluhopisů připadlo na hypoteční zástavní listy. Objem dluhopisů vypořádaných v zahraniční měně dosáhl 

148 mil. EUR. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Počet primárních emisí a tranší 51 55 76 33 40

Objem (mld. Kč) 173 196 268 163 219

Cenné papíry Počet emisí (tranší) Objem (mld. Kč, EUR)

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Státní dluhopisy – Primární emise 4 2 3 42,1 19,0 38,5

                          – Tranše 21 17 19 135,8 131,5 164,3

Státní dluhopisy celkem 25 19 22 177,9 150,5 202,8

Ostatní dluhopisy – Primární emise (Kč) 42 3 5 75,8 5,01 7,4

                            – Tranše (Kč) 9 11 6 14,5 8,0 8,6

                            – z toho HZL 7 10 8 11,2 7,7 9,2

Ostatní dluhopisy celkem (Kč) 51 14 11 90,3 13,0 16,0

Ostatní dluhopisy (EUR) 6
0,148 

Warranty (EUR) 1

Ostatní dluhopisy celkem (Kč, EUR) 18

Dluhopisy celkem (Kč) 76 33 40 196,1 163,5 218,8

Součástí vypořádání primárních emisí dluhopisů je jejich registrace v systému burzy, zpravidla jeden 

den před zahájením obchodování emise. Jedná se buď o registraci emise zaknihovaných dluhopisů 

registrovaných ve Středisku cenných papírů, nebo o registraci emisí sběrných dluhopisů nebo warrantů. 

V roce 2009 byla registrována jedna emise sběrného dluhopisu (Home Credit B.V.) a jedna emise sběrného 

warrantu.
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Ke službám patří také registrace akciových emisí pro účely vypořádání v CDCP, převody cenných papírů 

s omezenou převoditelností, výplaty výnosů z akciových i dluhopisových emisí a zabezpečení dalších 

speciálních operací spojených se zahraničními a listinnými emisemi vedenými v evidenci centrálního 

depozitáře. 

V roce 2009 CDCP opětovně zajistil výplatu výnosů pro majitele listinných dluhopisů společnosti MERO 

ČR, a.s. Od října 2009 nově zajišťuje úschovu listinných akcií společnosti, které jsou registrovány na volném 

trhu burzy, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Pro úschovu listinných cenných papírů je využíván 

depozitář Československé obchodní banky, a.s.

V roce 2009 CDCP standardně využíval služeb mezinárodního depozitáře Clearstream Banking, 

Luxembourg. Na účtu centrálního depozitáře jsou drženy cenné papíry účastníků vypořádání a jejich klientů, 

které jsou dále vedeny v samostatné evidenci CDCP. Složení cenných papírů na účtu CDCP v Clearstreamu 

k 31. 12. 2009 bylo následující:

Rok Počet akcií Počet 

dluhopisů

Počet 

warrantů

Počet 

invest. 

certifi kátů

Celkem

2009 10 3 16 32 61

Během roku 2009 inicioval CDCP přes 4 600 převodů cenných papírů z účtu nebo na účet v Clearstreamu. 

Dále zajišťoval účast či hlasování na řádných a mimořádných valných hromadách zahraničních společností, 

jejichž akcie se obchodují na pražské burze. Standardní činností je i zprostředkování výplaty dividend 

těchto společností a následné uplatnění refundace daně na základě smluv o zamezení dvojího zdanění 

mezi jednotlivými zeměmi. V případě zahraničních akciových titulů společností ERSTE GROUP BANK, 

VIG a PEGAS NONWOVENS došlo k výplatě dividendy v EUR. U výplaty dividend společnosti NWR mohl 

akcionář volit mezi čtyřmi měnami: CZK, GBP, EUR a PLN.

V průběhu roku 2009 se CDCP podílel na dvou úpisech podílového kapitálu a akcií společnosti Erste Group 

Bank AG pro účastníky vypořádání a jejich klienty, a to v dubnovém a listopadovém termínu.
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Informační systém

Pro CDCP zajišťoval odbor informatiky analytické a přípravné práce pro zahájení činnosti spuštění 

centrálního depozitáře, které se očekává v roce 2010. Realizační technické a programátorské činnosti 

budou zajišťovány zejména v 1. polovině roku 2010. 

Pro potřeby ČNB byl systém sběru a hlášení všech obchodů, převodů a registrovaných investičních 

instrumentů a jejich registrace v systému regulátora rozšířen i o hlášení z UNIVYC, a.s., respektive CDCP. 

Koncem roku byla realizována a nasazena SW podpora vypořádání obchodů v měně EUR.

V průběhu roku 2009 odbor informatiky dále zajišťoval řadu technologických projektů, jejichž cílem bylo 

povýšit technologickou úroveň infrastruktury a nabídnout nové služby.
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Výsledky hospodaření

Vývoj sledovaných ukazatelů

tis. Kč 2009 2008 2007 2006

Tržby 104 465 100 751 175 880 189 339

Náklady na provoz 86 879 70 048 117 871 139 558

Zisk z provozní činnosti 17 586 30 703 58 009 49 781

Finanční zisk/ztráta (-) 3 712 2 278 683 3 377

Zisk/ztráta (-) před zdaněním 21 298 32 981 58 692 53 158

Čistý zisk/ztráta (-) 20 950 21 255 43 545 38 567

Vlastní kapitál 129 702 128 752 157 497 143 952

Vybrané ukazatele finanční analýzy

2009 2008 2007 2006

Rentabilita tržeb – zisk z provozní činnosti/tržby 16,8 % 30,5 % 33,0 % 26,3 %

Rentabilita nákladů – zisk z provozní činnosti/náklady 20,2 % 43,8 % 49,2 % 35,7 %

Čistý zisk na akcii – čistý zisk/počet akcií 21,0 % 21,3 % 43,5 % 38,6 %
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Orgány společnosti

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí jeho činnost a jedná jeho jménem. 

Představenstvo je tříčlenné a je voleno na dobu tří let. Složení představenstva k 31. prosinci 2009:

Předseda Petr Koblic

datum narození 22. února 1971

vzdělání Vysoká škola ekonomická v Praze

současná funkce předseda burzovní komory a generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Místopředsedkyně Helena Čacká

datum narození 25. ledna 1956

vzdělání Vysoká škola chemicko-technologická

současná funkce generální ředitelka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Člen Jiří Opletal

datum narození 19. května 1965

vzdělání VUT Brno

současná funkce ředitel odboru obchodování a cenných papírů Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Dozorčí rada 

Dozorčí rada má tři členy volené na dobu tří let. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva 

a činnost společnosti. Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2009:

Předseda Petr Horáček, Burza cenných papírů Praha, a.s.

Členové Radan Marek, Burza cenných papírů Praha, a.s.

 Miroslav Prokeš, Burza cenných papírů Praha, a.s.

Výbor pro vypořádání

V průběhu roku 2009 pracoval Výbor pro vypořádání obchodů v tomto složení:

Předsedkyně  Helena Čacká, Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Tajemník Tomáš Lněnička, Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Výbor pro vypořádání obchodů zasedal v průběhu roku 2009 pouze jednou zejména z důvodu příprav 

projektu centrálního depozitáře jak v rámci správního řízení s Českou národní bankou, tak při hledání 

optimální varianty způsobu předání evidencí SCP. Hlavním tématem prosincového jednání Výboru bylo 

seznámení členů s aktuálním stavem projektu centrálního depozitáře a analýza návrhů úprav systému 

vypořádání vznesených členy výboru. Výbor se shodl, že veškeré nové změny a funkcionality v systému 

vypořádání je nutné zvažovat již v kontextu vzniku centrálního depozitáře. 
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Management společnosti

Složení managementu k 31. prosinci 2009:

generální ředitelka Helena Čacká

1. zástupkyně generální ředitelky 

a ředitelka odboru řízení rizik a rozvoje Jaroslava Vlková

2. zástupkyně generální ředitelky 

a ředitelka odboru provozního Ivana Čiperová

právní služba Václav Ježek

ředitel odboru ekonomiky Petr Horáček
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Účastníci

Účastníci – členové Burzy cenných papírů Praha, a.s.

The Royal Bank of Scotland N.V.

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

BH Securities a.s.

BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s.

CAPITAL PARTNERS a.s.

CYRRUS, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Československá obchodní banka, a.s.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka

Fio, burzovní společnost, a.s.

Global Brokers, a.s.

ING Bank N.V.

J & T BANKA, a.s.

Komerční banka, a.s.

LBBW Bank CZ a.s.

Patria Finance, a.s.

PPF banka a.s.

Raiffeisenbank a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s.

Ostatní účastníci

CALYON S.A., organizační složka

Citibank Europe plc, organizační složka

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha

Další osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody

Česká národní banka

Ministerstvo financí České republiky
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Zpráva o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2009

Představenstvo společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. vyhotovuje v souladu 

s požadavkem § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObZ“), 

tuto Zprávu o vztazích mezi 

ovládající osobou, tedy společností Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, 

IČ 47115629, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773 

(dále též „ovládající osoba“ nebo „BCPP“)

a 

ovládanou osobou, společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, 

IČ 25081489, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308 

(dále též „ovládaná osoba“ nebo „CDCP“)

za účetní období 2009.  

Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. 

Propojenými osobami jsou:

–  společnost CENTRAL COUNTERPARTY, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ 27122689, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9145 (dále též „CCP“); 

–  společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, 

IČ 27865444, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15362 

(dále též „PXE“); 

–  společnost Central Clearing Counterparty, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ 28381696, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14224 (dále též „CCC“);

–  společnost Energy Clearing Counterparty, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, IČ 28441681, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14531 (dále jen „ECC“).

Výše obchodního podílu ovládající osoby ve společnostech CDCP, CCP, CCC a ECC činí 100 %. 

Výše obchodního podílu ovládající osoby ve společnosti PXE činí 33,3 %, nepřímo pak dalších 66,7 % 

(33 % přes CDCP a 33 % přes CCP). 
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Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami v účetním období roku 

2009, jaké jiné právní úkony byly učiněny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech 

ostatních opatřeních, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou 

osobou. 

Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu. 

Uzavřené smlouvy a dohody

Obchodní vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou byly v účetním období roku 2009 určeny následujícími 

smlouvami a na základě starších smluv byla poskytnuta následující plnění:

Datum uzavření 

smlouvy

Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění 

(v tis. včetně DPH)

7. prosince 2001 Smlouva o on-line datovém 

spojení s informačním 

systémem Zúčtovacího 

centra ČNB

BCPP umožňuje CDCP on line datové 

spojení s informačním systémem 

Zúčtovacího centra ČNB

42

15. listopadu 2007 Smlouva o sdružení 

za účelem spolupráce při 

vypořádání burzovních 

a mimoburzovních obchodů 

s investičními nástroji

Sdružení za účelem vypořádání 

obchodů s investičními nástroji; 

účinnost od 1. ledna 2008; Výše 

spoluvlastnického majetku určena 

znaleckým posudkem č. 1262-

139/2007

42 121 bez DPH

20. března 2008 Smlouva o zabezpečení 

činností souvisejících 

s vypořádáním obchodů 

s investičními nástroji 

a vedením evidence 

investičních nástrojů

Zabezpečení činností souvisejících 

s vypořádáním obchodů s investičními 

nástroji a vedením evidence 

investičních nástrojů po povolení 

k činnosti centrálního depozitáře

Bez plnění

10. dubna 2008 Dohoda o spolupráci 

v souvislosti se smlouvou 

o poskytování služeb 

uzavřenou s T-SOFT, spol. 

s r.o., ve znění dodatku č. 1 

ze dne 30. 6. 2009

Podíl na nákladech vynaložených 

BCPP v souvislosti s vybudováním 

systému managementu bezpečnosti 

informací ISMS podle normy ČSN ISO/

IEC 27001

165

19. prosince 2008 O spolupráci v rámci 

skupinové registrace k DPH

BCPP, CDCP a PXE jsou registrováni 

jako skupina ve smyslu zákona o DPH 

Bez plnění

31. prosince 2008 Smlouva o podnájmu 

nebytových prostor 

Podnájem nebytových prostor, které 

BCPP pronajímá od společnosti 

Burzovní Palác Investment s.r.o.

3 336

CDCP má k 31. 12. 2009 závazek vůči BCPP ve výši 3 000 tis. Kč vyplývající ze Smlouvy o sdružení 

účinné od 1. 1. 2008. Tato částka představuje výši rozdílu mezi majetkem získaným jednotlivými stranami 

a výpočtem poměrného podílu za měsíc prosinec 2009. 
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Dále mezi oběma subjekty proběhlo přeúčtování nákladů na poradenské služby, telefonní poplatky, pojištění 

statutárních orgánů a odpovědnosti z činnosti, školení zaměstnanců, společné vlastnictví softwaru EMOFF 

a užití časového razítka, které zajišťovala BCPP. Přeúčtované náklady představovaly částku 208 tis. Kč 

včetně DPH.

Obchodní vztahy mezi PXE a ovládanou osobou byly v účetním období roku 2009 určeny následujícími 

smlouvami a na základě starších smluv byla poskytnuta následující plnění:

Datum uzavření 

smlouvy

Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění 

(v tis. včetně DPH)

4. července 2007 Smlouva o zabezpečení 

služeb souvisejících se 

zúčtováním obchodů 

uzavřených na Energetické 

burze Praha

Zabezpečení zúčtování pro PXE 5 123

19. prosince 2008 O spolupráci v rámci 

skupinové registrace k DPH

BCPP, CDCP a PXE jsou registrováni 

jako skupina ve smyslu zákona o DPH 

Bez plnění

Mezi společnostmi CDCP a CCP byla v účetním období roku 2009 uzavřena následující smlouva.  

 

Datum uzavření 

smlouvy

Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění 

(v tis. včetně DPH)

10. února 2009 Smlouva o úvěru Poskytnutí krátkodobého 

revolvingového úvěru za účelem 

úhrady DPH dodavatelům elektrické 

energie na PXE do výše 300 mil. Kč, 

při solidaritě věřitelů CDCP, PXE, PSE. 

Podíl CDCP – úvěrový rámec 30 mil. Kč

67
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Mezi společnostmi CDCP a ECC byla v účetním období roku 2009 uzavřena následující smlouva.

Datum uzavření 

smlouvy

Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění 

(v tis. včetně DPH)

30. března 2009 Smlouva o úvěru Poskytnutí krátkodobého 

revolvingového úvěru za účelem 

úhrady DPH dodavatelům elektrické 

energie na PXE do výše 150 mil. Kč, 

při solidaritě věřitelů CDCP, PXE, PSE. 

Podíl CDCP – úvěrový rámec 15 mil. Kč

Úvěr nebyl čerpán

Mezi společnostmi CDCP a CCC byla v účetním období roku 2009 uzavřena následující smlouva.

Datum uzavření 

smlouvy

Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění 

(v tis. včetně DPH)

24. června 2009 Smlouva o úvěru Poskytnutí krátkodobého 

revolvingového úvěru za účelem 

úhrady DPH dodavatelům elektrické 

energie na PXE do výše 100 mil. Kč, 

při solidaritě věřitelů CDCP, PXE, PSE. 

Podíl CDCP – úvěrový rámec 10 mil. Kč

Úvěr nebyl čerpán

CDCP má závazek vůči CCP v celkové výši 16 251 tis. Kč. CDCP zajišťuje finanční vypořádání fyzických 

dodávek elektrické energie a závazek odpovídá zůstatku mezi přijatými platbami od odběratelů elektrické 

energie a platbami uhrazenými dodavatelům (11 599 tis. Kč) a částkou odpovídající úrokům z bankovního 

účtu, na kterém jsou finanční prostředky vedeny (4 652 tis. Kč). 

CDCP má závazek vůči CCC v celkové výši 2 733 tis. Kč. CDCP zajišťuje finanční vypořádání fyzických 

dodávek elektrické energie a závazek odpovídá zůstatku mezi přijatými platbami od odběratelů elektrické 

energie a platbami uhrazenými dodavatelům (2 727 tis. Kč) a částkou odpovídající úrokům z bankovního 

účtu, na kterém jsou finanční prostředky vedeny (6 tis. Kč). 

CDCP má pohledávku za ECC v celkové výši 10 666 tis. Kč. CDCP zajišťuje finanční vypořádání fyzických 

dodávek elektrické energie a pohledávka odpovídá zůstatku mezi přijatými platbami od odběratelů 

elektrické energie a platbami uhrazenými dodavatelům (10 670 tis. Kč) a částkou (závazek k CCC) 

odpovídající úrokům z bankovního účtu, na kterém jsou finanční prostředky vedeny (4 tis. Kč).
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Právní úkony a ostatní opatření

S ohledem na skutečnost, že dne 14. srpna 2009 udělila Česká národní banka povolení k činnosti 

centrálního depozitáře, rozhodla ovládající osoba v rámci své působnosti jediného akcionáře o změně 

obchodní firmy společnosti tak, aby odpovídala zákonným požadavkům na obchodní firmu centrálního 

depozitáře. Změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 4. září 2009.

Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 23. dubna 2009 odstoupil z funkce člena představenstva pan Ing. Jan 

Klenor, jmenovala ovládající osoba novým členem představenstva pana Ing. Jiřího Opletala. 

Dne 23. dubna 2009 schválila ovládající osoba na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 

působnosti valné hromady uskutečněné ve smyslu § 190 odst. 1 ObZ v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. d) 

stanov CDCP účetní závěrku CDCP za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku. Jediný akcionář v souladu se 

zněním čl. 17 odst. 1 písm. d) stanov a příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku rozhodl o vyplacení 

dividendy ve výši 200 Kč na akcii. 

Žádná další opatření či jiné právní úkony nebyly mezi výše uvedenými osobami přijaty. Představenstvo 

CDCP prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů nebo 

z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma.

Tato zpráva byla schválena představenstvem CDCP per rollam usnesením č. 2/90 ze dne 31. března 2010. 

Ing. Petr Koblic Ing. Helena Čacká

předseda představenstva místopředsedkyně představenstva
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Stanovisko dozorčí rady 
společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. k výsledkům hospodaření 

za rok 2009 předloženým ke schválení jedinému akcionáři společnosti 

při rozhodování jediného akcionáře

Zpráva o přezkoumání roční řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku

Dozorčí rada, v souladu s článkem 34 Stanov společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., 

přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2009 a návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti 

za rok 2009 ve výši 200,- Kč na akcii. Na svém 48. zasedání se dozorčí rada seznámila s postupem 

auditora a Auditorskou zprávou pro akcionáře společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 

vypracovanou auditorskou firmou KPMG Česká republika, s.r.o.

Dozorčí rada doporučuje Burze cenných papírů Praha, a.s., jako jedinému akcionáři společnosti Centrální 

depozitář cenných papírů, a.s., schválit roční účetní závěrku společnosti a návrh představenstva 

na rozdělení zisku společnosti za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Dozorčí 

rada souhlasí s návrhem představenstva, že zisk za rok 2009 ve výši 20 950 tis. Kč bude použit na:

– povinný příděl do rezervního fondu ve výši 5 % ze zisku za rok 2009,

– výplatu dividend,

– převedení zůstatku nerozděleného zisku v roce 2010 na nerozdělený zisk minulých let.

V Praze dne 9. 4. 2010

Ing. Petr Horáček

předseda dozorčí rady

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
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Kontaktní údaje

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Rybná 14

110 05 Praha 1

cdcp@pse.cz

www.centralnidepozitar.cz

IČ: 25081489

DIČ: CZ699000864

Bankovní spojení

ČSOB, a.s., Praha 1, č. ú. 531610/0300

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308
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Rozvaha

tis. Kč 31. prosince 2009 31. prosince 2008

AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto

B. Dlouhodobý majetek 39 643 16 652 22 991 20 198

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 179 1 154 25 0

1. Zřizovací výdaje 49 49 0 0

3. Software 1 130 1 105 25 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 18 464 15 498 2 966 198

3. Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 18 430 15 498 2 932 198

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 34 0 34 0

III. Dlouhodobý finanční majetek 20 000 0 20 000 20 000

2. Podíly v účetních jednotkách 

s podstatným vlivem 20 000 0 20 000 20 000

C. Oběžná aktiva 2 769 688 105 2 769 583 3 453 221

II. Dlouhodobé pohledávky 15 0 15 504

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 15 0 15 15

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 489

III. Krátkodobé pohledávky 51 993 105 51 888 26 053

1. Pohledávky z obchodních vztahů 8 969 105 8 864 14 698

4. Pohledávky za společníky, členy družstev 

a za účastníky sdružení 789 0 789 0

6. Stát –  daňové pohledávky 693 0 693 9 006

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 9 0 9 1 633

8. Dohadné účty aktivní 249 0 249 703

9. Jiné pohledávky 41 284  0 41 284 13

IV. Krátkodobý fi nanční majetek 2 717 680 0 2 717 680 3 426 664

1. Peníze 123 0 123 331

2. Účty v bankách 2 612 961  0 2 612 961 3 336 185

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 104 596 0 104 596 90 148

D. Časové rozlišení 509  0 509 891

1. Náklady příštích období 509  0 509 791

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 100

AKTIVA CELKEM 2 809 840 16 757 2 793 083 3 474 310



37

tis. Kč 31. prosince 2009 31. prosince 2008

PASIVA

A. Vlastní kapitál 129 702 128 752

I. Základní kapitál 100 000 100 000

III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 7 985 6 922

IV. Výsledek hospodaření minulých let 767 575

1. Nerozdělený zisk minulých let 767 575

V. Zisk běžného účetního období 20 950 21 255

B. Cizí zdroje 2 662 993 3 345 381

I. Rezervy 0 500

4. Ostatní rezervy 0 500

II. Dlouhodobé závazky 58 5 974

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 5 974

10. Odložený daňový závazek 58 0

III. Krátkodobé závazky 2 662 935 3 338 907

1. Závazky z obchodních vztahů 3 211 5 159

4. Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 3 000 3 626

5. Závazky k zaměstnancům 3 259 1 555

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 770 462

7. Stát – daňové závazky 690 588

8. Krátkodobé přijaté zálohy 5 974 405

10. Dohadné účty pasivní 1 111 5 866

11. Jiné závazky 2 644 920 3 321 246

C. Časové rozlišení 388 177

1. Výdaje příštích období 40 177

2. Výnosy příštích období 348 0

PASIVA CELKEM 2 793 083 3 474 310
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Výkaz zisku a ztráty

tis. Kč
Rok končící

31. prosince 2009

Rok končící

31. prosince 2008

II. Výkony 91 844 76 626

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 91 844 76 626

B. Výkonová spotřeba 44 422 17 569

1. Spotřeba materiálu a energie 462 649

2. Služby 43 960 16 920

 + Přidaná hodnota 47 422 59 057

C. Osobní náklady 28 048 28 736

1. Mzdové náklady 20 298 20 495

2. Odměny členům orgánů společnosti 470 394

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 363 5 896

4. Sociální náklady 1 917 1 951

D. Daně a poplatky 103 54

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 390 4 276

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 232

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 232

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 0 157

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 157

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období -500 -17 324

IV. Ostatní provozní výnosy 12 620 23 893

H. Ostatní provozní náklady 12 416 36 580

* Provozní výsledek hospodaření 17 586 30 703

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 14 300 42 608

J. Prodané cenné papíry a podíly 14 291 42 807

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 2 819 2 408

K. Náklady z finančního majetku 921 3 984

X. Výnosové úroky 2 018 3 494

XI. Ostatní finanční výnosy 108 997 56 328

O. Ostatní finanční náklady 109 210 55 769

* Finanční výsledek hospodaření 3 712 2 278

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 348 11 726

1. – splatná  -200 8 226

2. – odložená 548 3 500

** Zisk za běžnou činnost 20 950 21 255

*** Zisk za účetní období 20 950 21 255

**** Zisk před zdaněním 21 298 32 981
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Přehled o změnách vlastního kapitálu

tis. Kč Základní 

kapitál

Zákonný 

rezervní 

fond

Nerozdělený 

zisk minulých 

let

Zisk 

za běžné 

období 

Vlastní 

kapitál 

celkem

Stav k 31. prosinci 2007 100 000 4 744 9 208 43 545 157 497

Rozdělení výsledku hospodaření 0 2 178 1 367 -3 545 0

Vyplacené dividendy 0 0 -10 000 -40 000 -50 000

Zisk za běžné období 0 0 0 21 255 21 255

Stav k 31. prosinci 2008 100 000 6 922 575 21 255 128 752

Rozdělení výsledku hospodaření 0 1 063 192 -1 255 0

Vyplacené dividendy 0 0 0 -20 000 -20 000

Zisk za běžné období 0 0 0 20 950 20 950

Stav k 31. prosinci 2009 100 000 7 985 767 20 950 129 702
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Přehled o peněžních tocích

tis. Kč
Rok končící

31. prosince 2009

Rok končící

31. prosince 2008

P. Počáteční stav peněžních prostředků 3 336 516 5 844 768

 Peněžní toky provozní činnosti   

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 21 298 32 981

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -224 -14 950

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 2 390 4 276

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -500 -17 324

A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv -1 -75

A.1.5. Výnosové úroky -2 018 -3 494

A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace  -95 1 667

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního 

kapitálu 21 074 18 031

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -723 976 -2 458 007

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -33 744 25 056

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív -675 784 -2 492 155

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku  -14 448 9 092

A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním -702 902 -2 439 976

A.4. Přijaté úroky 2 113 1 827

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 8 513 -21 810

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -692 276 -2 459 959

 Peněžní toky z investiční činnosti   

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -5 183 -72

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 232

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -5 182 160

 Peněžní toky z fi nančních činností   

C.1. Změna stavu závazků z financování  -5 974 1 547

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu -20 000 -50 000

C.2.6. Vyplacené dividendy -20 000 -50 000

C.*** Čistý peněžní tok z fi nanční činnosti -25 974 -48 453

F. Čistá změna peněžních prostředků -723 432 -2 508 252

R. Konečný stav peněžních prostředků 2 613 084 3 336 516
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Příloha k účetní závěrce

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „Společnost“ nebo „CDCP“ ) byl založen pod obchodní 

firmou UNIVYC, a.s. notářským zápisem ze dne 21. června 1996 jako akciová společnost a byl zapsán 

do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 8. října 1996 v oddílu B, vložka 4308.  

Dne 14. srpna 2009 Česká národní banka rozhodla ve správním řízení vedeném podle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o žádosti společnosti UNIVYC, a.s. o udělení 

povolení k činnosti centrálního depozitáře cenných papírů. Poté rozhodnutím jediného akcionáře 

společnosti UNIVYC, a.s. ze dne 26. srpna 2009 došlo ke změně obchodní firmy na Centrální depozitář 

cenných papírů, a.s.

Společnost je právním nástupcem obchodní společnosti Burzovní registr cenných papírů, s.r.o. 

Rg. C 19209 vymazané bez likvidace dne 8. října 1996 (dále jen „BRCP“). Společnost BRCP byla založena 

5. dubna 1993 jako dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“) a jejím hlavním 

předmětem činnosti bylo zajištění vypořádání burzovních obchodů. 

Předmět podnikání:

•  obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů,

•  zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů,

•   poskytovat svým účastníkům půjčky cenných papírů vedených v centrální a samostatné evidenci 

cenných papírů, pokud jsou řádně zajištěny, nebo tyto půjčky zprostředkovávat,

•   spravovat peněžní prostředky a investiční nástroje uložené jako jistota za splnění závazků plynoucích 

z vypořádávaných obchodů s investičními nástroji,

•   zřizovat pro své účastníky účty zákazníků u zahraničních osob s obdobným předmětem činnosti jako má 

centrální depozitář,

•   provádět zúčtování obchodů realizovaných na komoditních burzách podle zvláštního právního předpisu, 

který upravuje komoditní burzy,

•   obstarávat pro své účastníky jiné činnosti související s činností centrálního depozitáře podle zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu.

Dne 8. prosince 2008 se stala Wiener Börse AG majoritním akcionářem skupiny.

Společnosti BCPP, CDCP a POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen „PXE“)

společně podaly přihlášku k registraci skupiny a s účinností od 1. ledna 2009 se stávají skupinou pro účely 

DPH. Společnost BCPP se stala zastupujícím členem této skupiny se všemi důsledky z toho vyplývajícími 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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1.2. Meziroční změny v Obchodním rejstříku
V roce 2009 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Jan Klenor a nahradil ho Ing. Jiří Opletal. Tato 

změna byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 26. června 2009.

 

1.3. Identifi kace skupiny
Společnost je členem BCPP skupiny.

*) Central Clearing Counterparty, a.s.

**) Energy Clearing Counterparty, a.s.

1.4. Představenstvo a dozorčí rada
Složení představenstva k 31. prosinci 2009:

Ing. Petr Koblic – předseda představenstva

Ing. Helena Čacká – místopředsedkyně představenstva, generální ředitelka

Ing. Jiří Opletal – člen představenstva

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2009:

Ing. Petr Horáček – předseda dozorčí rady

Mgr. Radan Marek – člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Prokeš, CSc. – člen dozorčí rady

1.5. Organizační struktura společnosti
Společnost je rozdělena na čtyři odbory, jejichž vedoucí podléhají generální ředitelce. Jsou to:

•  odbor ekonomiky,

•  odbor provozní,

•  odbor řízení rizik a zákaznického servisu,

•  odbor právní a inspekční. 

100 %

CDCP, a.s.

33 %

CCC, a.s. *)

Burza cenných

papírů Praha, a.s.

33 %

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

100 %

ECC, a.s. **)
CENTRAL

COUNTERPARTY, a.s.

33 %
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2. ÚČETNÍ POSTUPY

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena 

v historických cenách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li 

uvedeno jinak.

2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč 

za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč 

za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu 

pořízení a náklady s jeho pořízením související.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho 

předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Kategorie majetku

Zřizovací výdaje 5 let

Software 3 roky

Kancelářské stroje, počítače 3 až 5 let

Dopravní prostředky 4 roky

Nábytek a zařízení 5 až 10 let

 

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho 

zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.

 

2.3. Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem
Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem představují podniky, v nichž Společnost vykonává 

podstatný vliv, ale nemá možnost tuto společnost ovládat, nebo řídit (dále též „přidružená společnost“).

 

Podíly v přidružených společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.

 

2.4. Ostatní cenné papíry
 

Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou podílem v dceřiné nebo přidružené společnosti, 

do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování a cenné papíry držené do splatnosti.

 

Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry, které Společnost zamýšlí a je schopna držet za účelem 

provádění transakcí s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však 

ročním.
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Dlužné cenné papíry, které Společnost zamýšlí a je schopna držet do splatnosti, jsou klasifikovány jako 

cenné papíry držené do splatnosti a zahrnuty do dlouhodobého majetku, pokud jejich splatnost nenastane 

během 12 měsíců od data účetní závěrky.

 

Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně transakčních nákladů. Cenné 

papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány naběhlou hodnotou. Ostatní cenné papíry jsou 

oceňovány reálnou hodnotou. Jako reálnou hodnotu Společnost používá tržní hodnotu cenných papírů 

k datu účetní závěrky. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno 

na základě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením Společnosti založených na uznávaných 

modelech a způsobech oceňování. Zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty cenných papírů 

k obchodování jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém nastanou.

 

2.5. Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. 

Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního 

posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami. 

Nedobytné pohledávky se odepisují až po skončení konkurzního řízení dlužníka.

 

2.6. Peníze a peněžní ekvivalenty
Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu. Peněžními 

ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný 

za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny 

hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní 

lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.

 

2.7. Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizových kurzem platným v den 

transakce.

 

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým 

kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty 

z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

2.8. Zaměstnanecké požitky
K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. 

Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků 

do nezávislých penzijních fondů.

2.9. Výnosy
Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení daně z přidané hodnoty.

2.10. Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována 

do dlouhodobého majetku a je účtována do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí 

leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale 

nejsou zachyceny v rozvaze. 
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2.11. Rezervy
Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto 

závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.

 

2.12. Odložená daň
 

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku 

v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Na tento rozdíl je aplikována očekávaná daňová sazba na období, 

ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, 

pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

 

2.13. Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

–   akcionář, který může přímo nebo nepřímo uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, 

a společnosti, kde tento akcionář má podstatný nebo rozhodující vliv;

–   členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito 

členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

 

Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v bodech 3.2.3., 3.6.3., 

3.6.5. a 5.

2.14. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů a předpokladů, jež mají vliv na vykazované hodnoty 

majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za účetní období. Vedení 

Společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit 

od skutečných hodnot v následných účetních obdobích.

 

2.15. Fondy spravované Společností
2.15.1. Garanční fond burzy (dále jen „GFB“)

Společnost vykonává činnost správce prostředků Garančního fondu burzy, který je sdružením bez právní 

subjektivity, přičemž není členem GFB. Prostředky sdružení jsou uloženy na samostatných bankovních 

a majetkových účtech vedených na jméno Společnosti. Společnost dle smlouvy o sdružení GFB a podle 

pokynů Správní rady GFB investuje sdružené prostředky na peněžním trhu formou termínových vkladů 

nebo nákupu státních pokladničních poukázek a depozitních směnek za účelem dosažení úrokových 

výnosů. 

Od roku 2008 Správní rada GFB rozhodla o využívání repo operací. 

 

Výnosy z finančních aktiv držených v rámci GFB nejsou součástí výnosů Společnosti. Výnosy a náklady 

GFB byly na jednotlivé členy sdružení rozděleny v souladu s dohodnutými pravidly. V souladu se 

stanoviskem Ministerstva financí ČR ze dne 17. července 2000 ke zdaňování úrokových výnosů z peněžních 

prostředků GFB rozdělila Společnost tyto úrokové výnosy členům sdružení v jejich plné výši.
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Za správu prostředků GFB inkasovala Společnost poplatek ve výši stanovené pravidly GFB, který je 

součástí celkových tržeb Společnosti. 

 

Garanční fond burzy zahrnuje fond tvůrců trhu a fond marží. Fond tvůrců trhu, který je určen k zajištění 

závazků a pokrytí rizik z obchodů ve SPAD, se stal součástí GFB v roce 1999. V roce 2006 v souvislosti 

s nově zavedenými burzovními obchody s deriváty se součástí GFB stal fond záruk pro obchody s deriváty 

(fond marží). 

 

Společnost při správě prostředků GFB postupuje v souladu s pravidly GFB. 

Od roku 2009 došlo ke změně metody v evidování sdružených prostředků v GFB. Maržové vklady účastníků 

obchodování s finančními deriváty se vykazují odděleně od závazků vůči GFB a sdružené prostředky GFB 

se účtují podrozvahově a to jako hodnoty přijaté do správy. Souvztažně se odúčtovaly položky představující 

finanční umístění sdružených prostředků GFB. Z důvodu srovnatelnosti byla ve výkazech provedena 

korekce minulého období v souladu se změnou metody evidence sdružených prostředků v GFB. 

2.15.2. Fond kolaterálu

Společnost dále vykonává činnost správce prostředků, které skupina získává jako zajištění hladkého 

fungování obchodování a vypořádání např. fondu kolaterálu, který slouží ke krytí rizika. 

 

Společnost vykazuje tyto prostředky v rámci finančního majetku souvztažně s jinými závazky.

2.15.3. Maržové vklady a Clearingový fond

V roce 2007 zahájila svou činnost Energetická burza Praha, které společnost CDCP zabezpečuje služby 

související se zúčtováním obchodů s elektrickou energií. V souvislosti s obchodováním na Energetické 

burze Praha byl zřízen maržový vklad a Clearingový fond. Maržový vklad slouží jako záruka za splnění 

závazků z obchodů s elektrickou energií na burze (dále jen „maržové vklady“) a Clearingový fond slouží 

k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících ze zúčtování obchodů s elektrickou energií na burze.

 

Maržové vklady přijímá Společnost pouze ve formě peněžních prostředků. Maržové vklady účastníka 

obchodování jsou použity Společností v případě prodlení účastníka obchodování s plněním závazků 

z vypořádání power futures obchodů. Následující den po použití maržových vkladů je účastník obchodování 

povinen doplnit výši svého maržového vkladu.

 

Maržové vklady a Clearingový fond Společnost vykazuje v rámci finančního majetku souvztažně s jinými 

závazky.

 

2.16. Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý 

likvidní majetek ve vlastnictví Společnosti, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku 

v hotovosti. 

 

2.17. Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 

v účetní závěrce v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly 

k rozvahovému dni.
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V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 

představujícím skutečnosti, které nastaly pro rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 

v příloze účetní závěrky, ale není o nich k rozvahovému dni účtováno.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VYKAZU ZISKU A ZTRÁTY
 

3.1. Dlouhodobý majetek
3.1.1. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

tis. Kč Kancelářské 

stroje, počítače

Dopravní 

prostředky

Nábytek 

a zařízení

Celkem

Stav k 1. lednu 2008 14 453 570 2 987 18 010

Přírůstky 71 0 0 71

Úbytky -2 725 -556 -832 -4 113

Stav k 31. prosinci 2008 11 799 14 2 155 13 968

Přírůstky 4 909 0 212 5 121

Úbytky -502 0 -157 -659

Stav k 31. prosinci 2009 16 206 14 2 210 18 430

Oprávky

tis. Kč Kancelářské 

stroje, počítače

Dopravní 

prostředky

Nábytek 

a zařízení

Celkem

Stav k 1. lednu 2008 10 413 570 2 964 13 947

Přírůstky 3 923 0 13 3 936

Úbytky -2 725 -556 -832 -4 113

Stav k 31. prosinci 2008 11 611 14 2 145 13 770

Přírůstky 2 352 0 36 2 388

Úbytky -502 0 -158 -660

Stav k 31. prosinci 2009 13 461 14 2 023 15 498

Zůstatková hodnota

tis. Kč Kancelářské 

stroje, počítače

Dopravní 

prostředky

Nábytek 

a zařízení

Celkem

Stav k 31. prosinci 2008 188 0 10 198

Stav k 31. prosinci 2009 2 745 0 187 2 932
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Společnost k 31. prosinci 2009 vykazuje nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 34 tis. Kč 

(2008: 0 tis. Kč). 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2009 činily 2 388 tis. Kč (2008: 3 814 tis. Kč). 

Celková hodnota drobného hmotného majetku nevykázaného v rozvaze a vedeného v operativní evidenci je 

k 31. prosinci 2009 2 010 tis. Kč (2008: 2 066 tis. Kč). 

Společnost neměla v roce 2009 a 2008 žádný majetek zatížený zástavním právem. 

 

3.1.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

tis. Kč Zřizovací výdaje Software Celkem

Stav k 1. lednu 2008 49 1 911 1 960

Přírůstky 0 0 0

Úbytky 0 -656 -656

Stav k 31. prosinci 2008 49 1 255 1 304

Přírůstky 0 27 27

Úbytky 0 -152 -152

Stav k 31. prosinci 2009 49 1 130 1 179

Oprávky

tis. Kč Zřizovací výdaje Software Celkem

Stav k 1. lednu 2008 49 1 414 1 463

Přírůstky 0 497 497

Úbytky 0 -656 -656

Stav k 31. prosinci 2008 49 1 255 1 304

Přírůstky 0 2 2

Úbytky 0 -152 -152

Stav k 31. prosinci 2009 49 1 105 1 154

   

Zůstatková hodnota

tis. Kč Zřizovací výdaje Software Celkem

Stav k 31. prosinci 2008 0 0 0

Stav k 31. prosinci 2009 0 25 25

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2009 činily 2 tis. Kč (2008: 462 tis. Kč). 

Celková hodnota drobného nehmotného majetku nevykázaného v rozvaze a vedeného v operativní evidenci 

je k 31. prosinci 2009 553 tis. Kč (2008: 501 tis. Kč).
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3.1.3. Najatý majetek

K 31. prosinci 2009 má Společnost uzavřeny smlouvy o operativním pronájmu dvou osobních vozidel. 

Celková hodnota splátek nájmu zaplacených v roce 2009 činila 711 tis. Kč (2008: 705 tis. Kč).

Společnost má následující smluvní závazky z operativních leasingů a nájmů:

tis. Kč Stav k 31. prosinci 2009 Stav k 31. prosinci 2008

Splatné do 1 roku 648 711

Splatné v období 1 – 5 let 104 752

Celkem 752 1 463

 

3.2. Pohledávky
3.2.1. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní poskytnuté zálohy

tis. Kč Stav k 31. prosinci 2009 Stav k 31. prosinci 2008

Krátkodobé

– odběratelé 8 842 10 904

– ostatní pohledávky z obchodních vztahů 127 3 899

Pohledávky z obchodních vztahů celkem 8 969 14 803

– poskytnuté provozní zálohy 9 1 633

– opravné položky -105 -105

Celkem 8 873 16 331

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

3.2.2. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů 

tis. Kč

Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem

0 – 90 dní 2 roky a více

2009 Krátkodobé 8 814 50 105 8 969

Opravné položky 0 0 -105 -105

Celkem 8 814 50 0 8 864

2008 Krátkodobé 14 675 23 105 14 803

Opravné položky 0 0 -105 -105

Celkem 14 675 23 0 14 698
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3.2.3. Pohledávky k podnikům ve skupině

tis. Kč Stav k 31. prosinci 2009 Stav k 31. prosinci 2008

Burza cenných papírů Praha, a.s.

– služby spojené s nájmem nebytových prostor 0 378

– pohledávky DPH (VAT Group.) 789 0

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 

– zúčtování obchodů
252 1 550

Krátkodobé pohledávky celkem 1 041 1 928

3.2.4. Stát – daňové pohledávky

Pohledávka za státem ve výši 693 tis. Kč za rok 2009 představuje přeplatek na dani z příjmů 

(2008: 9 006 tis. Kč). 

3.3. Finanční majetek
3.3.1. Dlouhodobý fi nanční majetek

Společnost vlastní 33 % podíl v PXE, se sídlem Rybná 14, Praha 1. Základní kapitál PXE je ve výši 60 000 

tis. Kč, zisk za rok 2009 ve výši 2 375 tis. Kč (2008: ztráta ve výši 2 785 tis. Kč).

3.3.2. Krátkodobý fi nanční majetek

tis. Kč Stav k 31. prosinci 2009 Stav k 31. prosinci 2008

Krátkodobý fi nanční majetek

Pokladna 42 138

Ceniny 81 193

Účty v bankách, z toho: 2 612 961 3 336 185

– vlastní běžné účty 6 577  6 720

– vlastní termínované vklady 0 2 500

– účet pro přefakturaci z SCP 2 842 5 793

– bankovní účet Marže k CP 32 034 32 071

– bankovní účet kolaterál fondu 12 582 41 052

–  Clearingový fond, maržový vklad a ostatní bankovní 

účty POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 2 558 926 3 248 049

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti – 

depozitní směnka 57 002 20 656

Dluhové cenné papíry určené k obchodování 

v souladu se Smlouvou o správě portfolia 47 594 69 492

Krátkodobý fi nanční majetek celkem 2 717 680 3 426 664

Společnost zajišťuje v souladu s příslušnými předpisy zúčtování obchodů uzavřených na PXE a vykonává 

správu finančních prostředků na bankovních účtech zřízených Společností pro tyto účely. Výše finančních 

prostředků tvořících Clearingový fond je k 31. prosinci 2009 64 852 tis. Kč (2008: 56 664 tis. Kč). Výše 

maržového vkladu složeného na bankovním účtu k 31. prosinci 2009 činí 2 485 756 tis. Kč (2008: 3 176 260 

tis. Kč).

V rozvaze Společnosti jsou k 31. prosinci 2009 vykázány krátkodobé cenné papíry v celkové výši 104 596 

tis. Kč (2008: 90 148 tis. Kč). 
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3.4. Časové rozlišení – aktiva 
Náklady příštích období ve výši 509 tis. Kč (2008: 791 tis. Kč) představují zejména náklady na servisní 

služby poskytované na výpočetní techniku, pojistné majetku a pojištění odpovědnosti za škodu.

3.5. Vlastní kapitál
3.5.1. Základní kapitál

Zapsaný základní kapitál k 31. prosinci 2009 ve výši 100 000 tis. Kč je v souladu se stanovami rozdělen 

na 100 tis. ks akcií v listinné podobě znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 tis. Kč. 

Společnost vydala dvacet hromadných akcií znějících na jméno Burza cenných papírů Praha, a.s., a to 

jedné v hodnotě 7 000 tis. Kč, jedné v hodnotě 3 000 tis. Kč a osmnácti po 5 000 tis. Kč.

3.5.2. Rozdělení zisku předchozího roku

Zisk po zdanění ve výši 21 255 tis. Kč za rok 2008 byl schválen a rozdělen rozhodnutím jediného akcionáře 

ze dne 23. dubna 2009.

Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze 

jej použít výhradně k úhradě ztrát.

3.6. Závazky
3.6.1. Přijaté zálohy

K pokrytí časového nesouladu mezi termínem splatnosti faktur od SCP a dobou inkasa úhrad 

od obchodníků vzniká pravidelně časový nesoulad, k jehož pokrytí byly od obchodníků vybrány zálohy. 

V rozvaze do roku 2008 byly uvedeny jako dlouhodobé závazky (2008: 5 974 tis. Kč). V roce 2009 byly 

převedeny na krátkodobé přijaté zálohy (viz. bod 3.6.2.).

3.6.2. Závazky z obchodních vztahů

tis. Kč Stav k 31. prosinci 2009 Stav k 31. prosinci 2008

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 

a přijaté zálohy

– dodavatelé 1 656 2 165

– přijaté zálohy 5 974 405

– ostatní závazky z obchodních vztahů 1 555 2 994

Celkem 9 185 5 564

Závazky Společnosti jsou ve lhůtě splatnosti. Závazky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádný z nich 

nemá splatnost delší než 5 let.

3.6.3. Závazky ke společníkům a účastníkům sdružení

tis. Kč Stav k 31. prosinci 2009 Stav k 31. prosinci 2008

Sdružení s Burzou cenných papírů Praha, a.s. 3 000 3 626
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Dne 15. listopadu 2007 byla uzavřena Smlouva o sdružení mezi Burzou cenných papírů Praha, a.s. a CDCP 

s účinností od 1. ledna 2008. Smlouva byla uzavřena za účelem spolupráce při vypořádání burzovních 

a mimoburzovních obchodů s investičními nástroji včetně vypořádání burzovních obchodů s deriváty. 

Majetek získaný při výkonu činnosti Sdružení se stává spoluvlastnictvím obou společností. Výnosy z činnosti 

sdružení jsou rozděleny následujícím způsobem: 

Burza cenných papírů Praha, a.s. 65 %

CDCP 35 %

3.6.4. Jiné závazky

tis. Kč Stav k 31. prosinci 2009 Stav k 31. prosinci 2008

Odměny členům statutárních orgánů 58 45

Penzijní připojištění 40 32

Půjčování cenných papírů – kolaterál 53 862 41 052

Marže k CP 32 034 32 071

Vypořádávání obchodů uzavřených na PXE 2 558 926  3 248 046

Celkem 2 644 920 3 321 246

3.6.5. Závazky k podnikům ve skupině

 

tis. Kč Stav k 31. prosinci 2009 Stav k 31. prosinci 2008

Burza cenných papírů Praha, a.s. 20 410

Jiné závazky – DPH (CCP, CCC, ECC) 3 656 0

CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. (dále jen „CCP“) 4 652 15 123

Central Clearing Counterparty, a.s. 6 0

Energy Clearing Counterparty, a.s. 4 0

Krátkodobé závazky celkem 8 338 15 533

K BCPP měla Společnost k 31. prosinci 2009 krátkodobé závazky pouze do lhůty splatnosti v úhrnné výši 

20 tis. Kč (2008: 410 tis. Kč), kterou tvoří 6 faktur za služby jako telefonní poplatky, On-Line datové spojení 

s informačním systémem ČNB, přefakturace školení a ostatní služby.

Jelikož Společnost zajišťuje finanční vypořádání fyzických dodávek elektrické energie, závazek k CCP, CCC 

a ECC je tvořen zůstatkem mezi přijatými platbami od odběratelů elektrické energie a platbami uhrazenými 

dodavatelům (3 656 tis. Kč) a dále částkou odpovídající úrokům z bankovního účtu, na kterém jsou finanční 

prostředky vedeny (4 662 tis. Kč).

3.7. Odložená daň
Odložená daň k 31. prosinci 2009 je vypočtena sazbou daně ve výši 19 % (daňová sazba pro rok 2010 

a následující) v závislosti na období, ve kterém je očekáváno vyrovnání přechodných rozdílů. 
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Odložený daňový závazek je tvořen následujícími položkami vzniklými z titulu přechodných rozdílů:

tis. Kč 2009 2008

Stálá aktiva  97 -236

Rozdílné účetní a daňové rezervy 0 -100

Ostatní -39 -153

Odložený daňový závazek/pohledávka 58 -489

Dopad do výsledku hospodaření – odložený 

daňový náklad/(-)výnos 548 3 500

3.8. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní ve výši 1 111 tis. Kč (2008: 5 866 tis. Kč) jsou vytvořeny na nevyplacené odměny 

za rok 2009 a na náklady za pronájem nebytových prostor a s ním spojené služby. 
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3.9. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

Veškeré výnosy v roce 2008 a 2009 byly vytvořeny v tuzemsku a lze je dle druhů činností rozdělit na:

tis. Kč Rok 2009 Rok 2008 

– poplatek za vypořádání – Sdružení 42 121 47 923

– poplatky za otevření/vedení účtu, ruční typování, vytvoření převodů 573 780

– služby SCP 27 905 0

– poštovné SCP 3 361 0

– tržby za vypořádání obchodů Energetické burzy Praha 5 123 5 339

– poplatek za multicyklové vypořádání 933 936

– poplatky za registraci obchodů 353 340

– tržby za zprostředkování výplat výnosů z cenných papírů 69 92

– příjmy za uložení cenných papírů 616 619

– příjmy z primárních emisí 339 184

– poplatek za správu zahraničních cenných papírů 9 996 19 093

– registrace a vedení sběrného dluhopisu 152 86

– tržby za nájem prostor -38 852

– výnosy z ostatních služeb pro klienty 341 382

Tržby za prodej vlastních služeb 91 844 76 626

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 232

– členské poplatky 1 200 1 200

– roční poplatek clearingového účastníka 914 799

– poplatky za pozastavené a nevypořádané obchody          4 745 13 963

– výnosy za správu GFB 791 2 146

– výnosy – marže Energetické burzy Praha 168 1 463

– provize z půjčování cenných papírů 569 381

– poplatek z prodlení při půjčování cenných papírů 112 0

– příjmy za instruktáže 0 18

– poplatky za mezibankovní platební styk 3 367 3 877

– poplatky za užívání komunikačního systému 0 0

– ostatní tržby a výnosy 7 44

– vliv koeficientu DPH 747 0

– smluvní úroky z prodlení 0 2

Ostatní provozní výnosy 12 620 23 893

Výnosy z běžné činnosti celkem 104 465 100 751

Na základě podpisu Smlouvy o sdružení mezi CDCP a Burzou cenných papírů Praha, a.s. dne 15. listopadu 

2007 s účinností od 1. ledna 2008 byly ukončeny smlouvy o vzájemném poskytování služeb.
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3.10. Náklady na služby

tis. Kč Rok 2009 Rok 2008 

– služby SCP 27 898 0

– poštovné SCP 3 361 0

– nájemné prostor 3 411 7 528

– poradenské a právní služby 2 300 1 805

– servisní služby 2 734 2 341

– úhrady za uložení cenných papírů 477 568

– školení, semináře, konference 378 449

– telekomunikační náklady 923 1 136

– cestovné 584 430

– audit 356 650

– operativní pronájem osobních automobilů 598 705

– ostatní služby 940 1 308

Náklady na služby celkem 43 960 16 920

Odměně auditorské společnosti je věnována Poznámka 4. 

3.11. Ostatní provozní náklady

tis. Kč Rok 2009 Rok 2008 

Dary 2 0

Platby za služby střediska cenných papírů 0 844

Poplatky za správu zahraničních cenných papírů 6 876 11 742

Poplatky ČNB 1 746 1 972

Pojistné 475 659

Vliv koeficientu DPH 2 060 0

Náklady spojené s přípravou CDCP 0 20 487

Členské poplatky asociacím (ECSDA, AKAT) 550 147

Ostatní provozní náklady 707 729

Ostatní provozní náklady celkem 12 416 36 580

3.12. Finanční výnosy a náklady

tis. Kč Rok 2009 Rok 2008 

Kurzové zisky 108 997 56 328

Tržby z prodeje cenných papírů -portfolio 14 300 42 608

Výnosy z finančního majetku - přecenění portfolia 2 509 2 365

Výnosy z e-Tradingu Komerční banka, a.s. (depozitní směnky) 310 43

Přijaté úroky 2 018 3 494

Finanční výnosy celkem 128 134 104 838
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tis. Kč Rok 2009 Rok 2008 

Kurzové ztráty 109 071 55 631

Prodané cenné papíry - portfolio 14 291 42 807

Náklady z finančního majetku – přecenění portfolia 921 3 984

Bankovní poplatky 139 138

Finanční náklady celkem 124 422 102 560

3.13. Výpočet daně z příjmů

tis. Kč Rok 2009 Rok 2008 

Zisk před zdaněním 21 298 32 981

Náklady daňově neuznatelné 258 24 031

Nezdanitelné výnosy -500 -17 838

Upravený základ daně 21 056 39 174

Splatná daň z příjmů z běžné činnosti 4 211 8 226

Nárok na vratku daně z příjmů podle odvolání proti vyměření daně 

z příjmů za rok 2008 4 411 0

Náklad z titulu splatné daně z příjmů ve výši 20% (2008: 21 %)  -200 8 226

3.14. Rezervy

tis. Kč Rok 2009 Rok 2008 

Ostatní rezervy 0 500

Rezervy celkem 0 500

4. ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské 

společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s.

5. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

tis. Kč Rok 2009 Rok 2008 

Služby poskytované Burze cenných papírů Praha, a.s. 42 121 47 923

   poplatek za vypořádání dle Smlouvy o sdružení 42 121 47 923

Služby poskytované CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. 67 0

Služby poskytované PXE – vypořádání obchodů 5 123 5 339

Celkové výnosy 47 311 53 262

Služby přijaté od Burzy cenných papírů Praha, a.s 3 378 1 670

   on-Line datové spojení 42 50

   nájemné 3 336 1 620

Celkové náklady 3 378 1 670
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6. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

6.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2009 a 2008 jsou 

následující:

 

tis. Kč

Rok 2009 Počet Mzdové 

náklady

Sociální 

a zdravotní 

pojištění 

Ostatní 

náklady

Osobní 

náklady 

celkem

Zaměstnanci 20 12 370 3 102 1 917 17 389

Vedení společnosti 2 7 928 2 261 0 10 189

Celkem 22 20 298 5 363 1 917 27 578

2008

Zaměstnanci 19 14 899 5 172 1 951 22 022

Vedení společnosti 2 5 596 724 0 6 320

Celkem 21 20 495 5 896 1 951 28 342

 

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení 

společnosti se rozumí generální ředitelka a její zástupci.

6.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění 
V roce 2008 a 2009 obdrželi členové představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti odměny nad rámec 

základního platu:

tis. Kč

Rok 2009 Představenstvo Dozorčí 

rada

Vedení 

společnosti

Celkem

Příspěvky na životní a důchodové pojištění 0 0 108 108

Další odměny 435 35 0 470

Osobní vozy/jiné movité věci s možností využití 

pro soukromé účely 0 0 237 237

Rok 2008

Příspěvky na životní a důchodové pojištění 0 0 94 94

Další odměny 363 31 0 394

Osobní vozy/jiné movité věci s možností využití 

pro soukromé účely 0 0 233 233

Členům představenstva a dozorčí rady byly poskytovány odměny na základě rozhodnutí jediného akcionáře 

od srpna 1998. S generální ředitelkou a s její zástupkyní byly uzavřeny smlouvy o užívání služebního 

osobního automobilu i k soukromým účelům.
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7. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY GFB K 31. PROSINCI 2009 NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE:

tis. Kč

Účty v bankách 40 274

Dluhové CP držené do splatnosti:

   – dlouhodobé 20 029 Závazky k účastníkům sdružení 202 905

   – krátkodobé 142 602

Aktiva celkem 202 905 Pasiva celkem 202 905

8. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2009.

9. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích jsou analyzovány takto:

tis. Kč Stav k 31. prosinci 2009 Stav k 31. prosinci 2008

Pokladní hotovost a peníze na cestě 42 138

Účty v bankách 2 612 961 3 336 185

Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním 

majetku 81 193

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 2 613 084 3 336 516

10. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku 

k 31. prosinci 2009.

11. SOUČASNÁ VOLATILITA NA GLOBÁLNÍCH A ČESKYCH FINANČNÍCH TRZÍCH

Pokračující globální likvidní krize, která započala v průběhu roku 2007, vedla kromě jiného k nízké 

úrovni obchodování na kapitálovém trhu, nízké úrovni likvidity v bankovním sektoru a někdy k vyšším 

mezibankovním úrokovým mírám a velmi vysoké nestabilitě na burze cenných papírů. Nejistota 

na globálních finančních trzích vedla také k bankrotu bank a pomoci bankám v USA, západní Evropě, 

Rusku a jiných zemích. Jak se ukazuje, je nemožné předvídat dopad současné finanční krize a chránit se 

proti ní.

Helena Čacká
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