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Na‰e spoleãnost vstoupila do tfietího roku své existence v období silné

deprese ãeského kapitálového trhu. Celé první pololetí bylo provázeno

stagnací objemu obchodÛ na velmi nízké úrovni pfii hlubokém propadu

cen. Index PK 30 poklesl z hodnoty 744 bodÛ z poãátku roku na necel˘ch

535 bodÛ poãátkem ãervence. PrÛmûrné denní objemy obchodÛ se po celé

první pololetí pohybovaly na úrovni 15 mil. Kã.

Rok 1995 byl také prvním rokem, kdy pro obchodování na trhu

RM-SYSTÉM jiÏ nebyla organizována periodická aukce, která byla stûÏej-

ním typem aukce v minul˘ch letech. Obchodování probíhalo pouze konti-

nuálnû v prÛbûÏné aukci, otevfiené v únoru 1994. Je urãitû správné na tomto

místû konstatovat, Ïe kontinuální obchodování s více neÏ dvûma tisíci emi-

semi cenn˘ch papírÛ je ojedinûlé i pfii srovnání s desítkami svûtov˘ch burz

a mimoburzovních trhÛ. O obtíÏnosti takovéhoto projektu svûdãí i neustálé

oddalování zahájení kontinuálních obchodÛ na konkurenãním trhu praÏské

burzy. Tím více vynikají prvky ideového a technického projektu

RM-SYSTÉM, kter˘ se zavedením tohoto typu obchodování poãítal od

samého poãátku. Je tfieba ocenit i práci projektantÛ a programátorÛ 

PVT, a.s., kter˘ je dodavatelem aplikaãního programového vybavení

a kter˘ zabezpeãil celkovou vysokou technickou úroveÀ projektu.

Je samozfiejmé, Ïe v provozu prÛbûÏné aukce docházelo a stále dochází ke

zmûnám, které mají zejména zv˘‰it pohodlí zákazníkÛ. Bylo tomu tak

i v roce 1995. OÏivení, ke kterému do‰lo na ãeském kapitálovém trhu

v polovinû roku zejména v dÛsledku snahy investorÛ získat vy‰‰í podíly na

základním jmûní vybran˘ch spoleãností, je pochopitelnû hlavním dÛvo-

dem zv˘‰ení objemÛ obchodÛ, uzavíran˘ch na na‰em trhu. Zmûny, které

byly v prÛbûhu roku v projektu provádûny, v‰ak mají na tomto pozitivním

v˘voji znaãn˘ podíl, a to zejména v oblasti pfiím˘ch obchodÛ. Právû obje-

my pfiím˘ch koupí a prodejÛ zaznamenaly v posledním ãtvrtletí roku

vzrÛst z prakticky bezv˘znamn˘ch poloÏek na denní objemy v fiádu stovek

milionÛ aÏ nûkolika miliard Kã.
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Pro léta 1996 - 1997 byl pfiedstavenstvem spoleãnosti pfiijat strategick˘

plán, kter˘ poãítá se zdvojnásobením v˘nosÛ spoleãnosti oproti roku 1994.

V̆ razné zv˘‰ení v˘nosÛ musí b˘t samozfiejmû iniciováno fiadou marketin-

gov˘ch a technick˘ch opatfiení. SoubûÏnû probíhají práce na dal‰ím zv˘-

‰ení stability a bezpeãnosti systému.

V dal‰ích letech pÛjde nejen o upevnûní pozice na ãeském kapitálovém

trhu. DÛleÏitou souãástí strategick˘ch zámûrÛ spoleãnosti je vstup na tzv.

primární trh nabídkou sluÏeb emitentÛm nebo jejich emisním obstaravate-

lÛm pfii vydávání nov˘ch emisí cenn˘ch papírÛ. RM-SYSTÉM také hodlá

roz‰ífiit své sluÏby v oblasti distribuce dividend. Nezanedbateln˘m prvkem

roz‰ifiování sluÏeb by mûla b˘t nabídka sluÏeb v oblasti vracení podílo-

v˘ch listÛ tûch podílov˘ch otevfien˘ch fondÛ, které je vydaly v rámci 

druhé vlny kupónové privatizace.

Je pfiirozené, Ïe pfii rozvoji tak rozsáhlého systému se v roce 1995 ojedi-

nûle vyskytly provozní problémy. Zku‰enosti, získané zejména pfii instala-

cích nov˘ch verzí software, stejnû jako pfiipomínky zákazníkÛ, slouÏí

k trvalému zdokonalování technologick˘ch postupÛ. Za nejv˘znamnûj‰í

indikátor funkãnosti systému pokládáme spokojenost zákazníkÛ. Proto

neustále vyhodnocujeme práci na‰ich obchodních míst, úroveÀ jednání se

zákazníky, ochotu a znalosti pracovníkÛ tûchto míst, na kter˘ch dochází

ãasto k prvním kontaktÛm zákazníkÛ s trhem a tedy ãasto i k vytvofiení

urãitého názoru na RM-SYSTÉM. ·kolení pracovníkÛ obchodních míst je

proto jedním z trval˘ch úkolÛ, uloÏen˘ch pfiedstavenstvem spoleãnosti.

S odstupem tfií let lze vcelku objektivnû hodnotit pfiínos

RM-SYSTÉMu ãeskému kapitálovému trhu. Základním faktorem pÛsobe-

ní je samotná existence RM-SYSTÉMu jako mimoburzovního trhu s cen-

n˘mi papíry. Je nesporné, Ïe konkurence dvou oficiálních trhÛ urychlila

v˘voj obou trhÛ, donutila je zrychlit v˘voj nov˘ch prvkÛ, roz‰ifiovat

nabídku sluÏeb a zlep‰ovat technickou úroveÀ obchodování i pfiitaÏlivost

systémÛ. Domnívám se, Ïe nelze pominout úlohu, kterou sehrál

RM-SYSTÉM v období po ukonãení první vlny kupónové privatizace. Na

poãátku roku 1993 byl kapitálov˘ trh doslova v plenkách. Neexistoval

organizátor trhu, ‰kolení makléfii se nechali spoãítat na prstech obou rukou

a stejnû tak licence, udûlené obchodníkÛm s cenn˘mi papíry. Naproti tomu
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stály miliony nov˘ch majitelÛ cenn˘ch papírÛ, kter˘m byl dán pfiíslib, Ïe

se sv˘m majetkem budou moci nakládat podobnû jako v jin˘ch vyspûl˘ch

zemích. Za této situace znamenalo otevfiení periodické aukce s pfiím˘m

vstupem klienta na trh pro vût‰inu majitelÛ cenn˘ch papírÛ prakticky jedi-

nou moÏnost, jak se sv˘mi akciemi zacházet legálním a dÛstojn˘m zpÛso-

bem. Zavedení limitÛ minimálních objemÛ prodejÛ ãi koupí u fiady

obchodníkÛ vãetnû velk˘ch bank pouze potvrdilo, Ïe struktura rozhodují-

cích subjektÛ kapitálového trhu by bez trhu, koncipovaného jako

RM-SYSTÉM, nemohla situaci zvládnout. To by mûlo nespornû negativ-

ní dopady, zejména v politicko-sociální rovinû. RM-SYSTÉM tak pomohl

zabránit vzniku chaotick˘ch pomûrÛ na trhu a v˘raznû pfiispûl ke stabili-

zaci nabídky a poptávky.

Zásluhou RM-SYSTÉMu mûli obchodníci i drobní investofii také moÏnost

ovûfiit si v˘hody kontinuálního obchodování a zvyknout si na situaci, kdy

jsou aukãní ceny stanovovány nûkolikrát dennû. Kontinuální obchodování

je nespornû prvkem moderního kapitálového trhu a jeho rozsah prokazuje

vysokou technickou úroveÀ projektu.

JestliÏe jsem v minul˘ch letech vyslovil pfiesvûdãení, Ïe RM-SYSTÉM je

schopen dal‰ího rozvoje, pak v závûru rekordního roku 1995 musím kon-

statovat, Ïe v˘sledky potvrzují správnost této téze. Pfiesto, Ïe celá fiada

na‰ich zákazníkÛ, zejména z fiad uÏivatelÛ on-line terminálÛ, vysoce hod-

notí dne‰ní technickou úroveÀ systému, existuje pomûrnû dlouh˘ seznam

námûtÛ, které budou realizovány v roce 1996 a dal‰ích letech a které

budou znamenat zv˘‰ení úrovnû obchodování na na‰em trhu. Jsem pfie-

svûdãen, Ïe RM-SYSTÉM získal v uplynul˘ch letech velmi silnou pozici

na ãeském kapitálovém trhu a rozvoj systému v roce 1996 povede k dal‰í-

mu upevnûní získaného postavení.

Ing. Lubomír ·tícha
pfiedseda pfiedstavenstva
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II .
Z Á K L A D N Í  Ú D A J E

Obchodní jméno RM-SYSTÉM, akciová spoleãnost

Identifikaãní ãíslo 47 11 64 04

Sídlo 110 00 Praha 1, Klimentská 1

Po‰tovní spojení 180 18 Praha 9, Podvinn˘ ml˘n 6

Pfiedmût podnikání organizování mimoburzovního trhu

s cenn˘mi papíry

Den zápisu do obchodního rejstfiíku 28. leden 1993

Den udûlení licence 19. bfiezen 1993

Den otevfiení trhu 24. kvûten 1993

Základní normy zákon ã. 591/1992 Sb. o cenn˘ch papírech,

TrÏní fiád RM-S, schválen˘

Ministerstvem financí âR, 

obecnû platné zákony 

vztahující se ke spoleãnosti 

jako k podnikatelskému subjektu

Základní jmûní 15, 000. 000,- Kã

Akcionáfii vlastníkem v‰ech akcií

je PVT, a.s., zakladatel spoleãnosti 



III .
C Í L E  S P O L E â N O S T I
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ZÁKLADNÍ UKAZATELE

1993 1994 1995

CELKOVÉ V¯NOSY (TIS. Kâ) 96.956 213.161 271.558

ZISK Z BùÎNÉ âINNOSTI (TIS. Kâ) 12.657 6.537 8.888 

âIST¯ ZISK (TIS. Kâ) 4.367 5.365 6.196

PENùÎNÍ PROST¤EDKY NA ÚâTù (TIS. Kâ) 236.609 311.527 380.484

CELKOVÁ AKTIVA NETTO (TIS. Kâ) 249.728 331.577 405.469

ZÁKLADNÍ JMùNÍ (TIS. Kâ) 15.000 15.000 15.000

NEROZDùLEN¯ ZISK Z MIN. LET-STAV K 31.12. (TIS. Kâ) - 3.011 6.674

POâET OBCHODNÍCH MÍST (K 31.12.) 333 242 205

OBJEM AUKâNÍCH OBCHODÒ (MIL. Kâ) 2.904 4.411 5.825

OBJEM P¤ÍM¯CH A BLOKOV¯CH OBCHODÒ (MIL. Kâ) - - 19.375

OBJEM P¤EVODÒ S UVÁDùNOU CENOU (MIL. Kâ) - - 2.090

POâET TITULÒ, OBCHODOVAN¯CH NA TRHU RM-S 1.129 1.276 2.129

PRÒMùRN¯ POâET ZAMùSTNANCÒ 10 17 19
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HLAVNÍ ZÁSADY âINNOSTI 

Filozofii firmy charakterizuje firemní heslo „Nûco má tradici a nûco

budoucnost“. Pfiedev‰ím proto, Ïe trh RM-SYSTÉM je v souãasné dobû

srovnateln˘ s nejmodernûj‰ími svûtov˘mi trhy s cenn˘mi papíry a nemá

v âeské republice obdoby. Ke své ãinnosti vyuÏívá ‰piãkovou technologii

zakladatelské firmy PVT, a.s.. Pfiesto má trvale dal‰í rozvoj systému abso-

lutní prioritu ve strategick˘ch zámûrech spoleãnosti.

Základním zámûrem projektu RM-SYSTÉM je umoÏnit pfiístup na kapi-

tálov˘ trh kaÏdému, tedy i malému investorovi bez zprostfiedkování. Tato

moÏnost je aktuální i v souãasné dobû, kdy RM-SYSTÉM nabízí velmi

komfortní podmínky obchodníkÛm s cenn˘mi papíry, ktefií vyuÏívají

moÏnosti vstupovat do kontinuálního obchodování v reálném ãase pomo-

cí on-line pracovní stanice, umístûné pfieváÏnû v sídlech jejich firem.

Také mal˘ investor má moÏnost vstupu do aukce v reálném ãase pomocí

rychl˘ch podatelen, umístûn˘ch na vybran˘ch obchodních místech po

celé republice.

RM-SYSTÉM tedy není zaloÏen na ãlenském, n˘brÏ na zákaznickém prin-

cipu. Tomuto zamûfiení odpovídá i charakteristick˘ postup, kter˘m

RM-SYSTÉM zaji‰Èuje s naprostou jistotou vypofiádání obchodÛ na zákla-

dû pfiedobchodní validace.

RM-SYSTÉM se stále vyvíjí a dnes nabízí zákazníkÛm celou ‰kálu moÏ-

ností. Prostfiednictvím on-line terminálov˘ch stanic mohou zákazníci

nejen sledovat okamÏit˘ stav nabídky a poptávky v‰ech emisí, které jsou

na trhu obchodovány, ale hlavnû mohou okamÏitû reagovat na situaci

podáním kupních nebo prodejních pokynÛ, pfiiãemÏ proces validace, páro-

vání a vypofiádání probíhá bûhem nûkolika minut.

V souãasné dobû organizuje RM-SYSTÉM prÛbûÏnou aukci kaÏd˘ pra-

covní den. Jde o kontinuální obchodování, kdy se aukãní ceny v prÛbûhu

obchodního dne mûní podle aktuální nabídky a poptávky. Rychl˘ prÛbûh

obchodování, kdy bûhem jednoho dne je moÏné cenn˘ papír koupit a pro-

dat nûkolikrát, poskytuje zákazníkÛm prostor pro jejich obchodní obrat-

nost. Do aukce jsou zafiazovány jak pokyny bûÏn˘ch zákazníkÛ podané na

obchodních místech, tak pokyny podávané zvlá‰tními zákazníky pro-

stfiednictvím on-line stanic, off-line pomocí modemu a na poãítaãov˘ch

disketách.
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Na kaÏd˘ den vyhla‰uje RM-SYSTÉM pfiípustná cenová pásma pro kaÏd˘

titul. Ta tvofií minimální a maximální hranici, ve kter˘ch je dan˘ den

moÏné s konkrétním cenn˘m papírem obchodovat. Pásma se stanovují na

základû v˘sledkÛ z pfiedchozího dne. Do párování se zafiazují jen ty poky-

ny, které jsou v okamÏiku aukãního kola v centrální databázi a které pro-

‰ly úspû‰nû pfiedobchodní validací. Pak jiÏ následuje finanãní a majetkové

vyrovnání.

Dal‰í moÏností, kterou trh nabízí sv˘m zákazníkÛm, jsou pfiímé obchody.

Tyto mohou b˘t finanãnû vypofiádány na trhu RM-SYSTÉM nebo mimo

nûj v závislosti na rozhodnutí zákazníkÛ.

Mezi nové sluÏby patfií také tzv. blokové obchody, kdy RM-SYSTÉM pro-

vádí anonymní párování velk˘ch blokÛ akcií, na které jsou zákazníci pfie-

dem upozornûni. V tûchto pfiípadech je moÏné na Ïádost klienta, kter˘ nabí-

zí blokov˘ obchod, upravit pfiípustné cenové pásmo pfiíslu‰ného cenného

papíru. Jedná se pfiedev‰ím o prodeje podílÛ podnikÛ, které jsou postupnû

v rámci privatizace nabízeny Fondem národního majetku.

V‰em zákazníkÛm je umoÏnûno vyuÏívat vybrané sluÏby Stfiediska cen-

n˘ch papírÛ. Jedná se pfiedev‰ím o darování cenn˘ch papírÛ, úplatné pfie-

vody mezi majiteli, pfiechody cenn˘ch papírÛ v rámci dûdictví, ale také

o sluÏby pro profesionální obchodníky vystupující za své klienty.

Na primárním trhu s cenn˘mi papíry poskytuje RM-SYSTÉM emitentÛm

a emisním obstaravatelÛm technickou a administrativní podporu pfii vydá-

vání nov˘ch emisí cenn˘ch papírÛ, a to jak akcií, tak podílov˘ch listÛ

otevfien˘ch i uzavfien˘ch podílov˘ch fondÛ a dluhopisÛ.

Zahraniãní zákazníci vstupují na trh za stejn˘ch podmínek jako tuzem‰tí.

První nutn˘ úkon, kter˘ musí udûlat je‰tû pfied tím, neÏ zaãnou s ãesk˘mi

cenn˘mi papíry obchodovat, je nav‰tívit Centrální pfiepáÏku Stfiediska cen-

n˘ch papírÛ v Praze, která jim pfiidûlí identifikaãní ãíslo a otevfie úãet cen-

n˘ch papírÛ. Poté se klient jiÏ mÛÏe zaregistrovat jako zákazník

RM-SYSTÉMu.
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NEJDÒLEÎITùJ·Í UDÁLOSTI UPLYNULÉHO ROKU

Hlavní událostí roku 1995 bylo zru‰ení periodické aukce. Tato aukce byla

nosn˘m typem v letech 1993 a 1994. Nadále se organizuje pouze prÛbûÏ-

ná aukce, která umoÏÀuje postupnû roz‰ifiovat varianty a dobu podávání

pokynÛ a vstupovat do aukce v reálném ãase.

Bezproblémov˘ vstup dal‰ích více neÏ ‰esti set emisí z druhé vlny kupó-

nové privatizace na trh k 1.3.1995 prokázal velmi ‰iroké kapacitní moÏ-

nosti prÛbûÏné aukce.

Poãátek procesu koncentrace akcií do rukou nûkter˘ch spoleãností na pfie-

lomu prvního a druhého pololetí 1995 znamenal oÏivení na ãeském kapi-

tálovém trhu a pro RM-SYSTÉM pfiinesl nûkolikanásobné zv˘‰ení obje-

mÛ obchodÛ a tedy i jeho podílu na celkové likviditû trhu.

Zmûna technick˘ch podmínek provádûní tzv. pfiím˘ch obchodÛ znamena-

la zv˘‰ení objemu pfiím˘ch koupí a prodejÛ na trhu aÏ o nûkolik fiádÛ.

Funkãnost ochrann˘ch a zabezpeãovacích prvkÛ prokázala reakce systé-

mu na pokus o podvodné získání cenn˘ch papírÛ, ke kterému do‰lo ve

ãtvrtém ãtvrtletí 1995. Pokus byl vãas odhalen a prakticky nezpÛsobil

na‰im zákazníkÛm Ïádné ‰kody.

V závûru roku se centrální pracovi‰tû pfiestûhovalo do nové provozní

budovy PVT, a.s.. Úzk˘ a operativní kontakt s divizí centrálního zpraco-

vání a s obchodnû-technickou divizí dále usnadní a urychlí fungování celé-

ho systému.

OBECNÉ CÍLE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROKY

Cíle spoleãnosti pro nejbliÏ‰í tfii roky jsou zakotveny v materiálu „Strate-

gické zámûry RM-S“. Jde zejména o:

� kontinuální rozvoj systému spojen˘ s roz‰ifiováním okruhu terminálov˘ch

stanic, prodluÏováním provozní doby a zvy‰ováním úrovnû obchodování

� roz‰ífiení sluÏeb na primárním trhu s cenn˘mi papíry, a to zejména nabíd-

kou pomoci emitentÛm nebo jejich emisním obstaravatelÛm pfii vydávání

emisí cenn˘ch papírÛ

� rozvoj technologické základny s cílem dal‰ího posílení kapacit a bez-

peãnosti systému

� dal‰í zkvalitnûní práce se zvlá‰tními a s bûÏn˘mi zákazníky

� v˘razné zv˘‰ení objemu obchodÛ a tedy i v˘nosÛ spoleãnosti.
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Struktura obchodÛ v roce 1995 v kusech CP

Struktura obchodÛ v roce 1995 v Kã

Mûsíc Úhrnn˘ objem PrÛbûÏné aukce Pfiímé obchody Pfievody s uvádûnou cenou
obchodÛ a pfievodÛ

v mil. Kã v tis. ks v mil. Kã v tis. ks v mil. Kã v tis. ks v mil. Kã
Leden 254.6 457.8 177.3 43.2 15.3 85.5 62.0

Únor 191.1 395.1 162.8 8.8 3.4 60.0 24.8

Bfiezen 903.4 1 123.2 416.2 71.9 23.1 782.4 464.1

Duben 863.8 1 075.7 286.6 110.2 24.8 551.2 552.4

Kvûten 598.1 1 038.8 333.4 364.4 136.3 277.8 128.5

âerven 745.0 1 118.3 342.2 581.9 260.9 278.0 141.9

âervenec 425.7 928.2 258.0 398.1 114.8 124.4 52.9

Srpen 756.0 1 742.1 442.5 583.5 209.3 176.4 104.1

Záfií 1 508.4 2 282.9 681.6 1 078.1 531.5 434.4 295.2

¤íjen 2 766.4 3 061.4 1 117.8 2 779.0 1 485.9 273.0 162.7

Listopad 3 052.1 3 490.4 1 089.1 3 691.7 1 912.3 117.2 50.6

Prosinec 15 203.3 1 864.8 517.8 25 919.8 14 634.4 120.6 51.0

Celkem 27 267.9 18 578.8 5 825.4 35 630.9 19 352.2 3 281.2 2 090.3

Statistika obchodÛ v roce 1995
(prÛbûÏné aukce, pfiímé obchody a pfievody s uvádûnou cenou)
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Mûsíc v˘‰e indexu v mûsíci
poslední den maximální minimální

Kvûten 878.77 1030.80 878.77

âerven 887.10 917.28 752.31

âervenec 854.11 887.33 843.36

Srpen 892.03 892.71 849.65

Záfií 882.88 922.08 882.88

¤íjen 805.75 870.78 805.75

Listopad 728.50 781.25 693.15

Prosinec 719.91 737.62 689.78

Leden 667.33 744.58 667.33

Únor 661.80 673.17 642.21

Bfiezen 584.69 644.64 556.60

Duben 568.98 576.76 576.80

Kvûten 568.07 575.72 560.47

âerven 535.59 565.73 534.82

âervenec 560.05 564.31 534.84

Srpen 591.68 593.72 555.63

Záfií 610.63 616.23 588.03

¤íjen 602.85 649.75 594.99

Listopad 564.71 599.15 548.38

Prosinec 576.95 577.64 564.62

1994

1995

Index PK 30 v roce 1994 a 1995

V˘voj  indexu PK 30 v roce 1995
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P ¤ E D S T A V E N S T V O  R M – S Y S T É M ,  a . s .

pfiedseda
Ing. Lubomír ·tícha, RM-S, a.s.

místopfiedseda
RNDr. Jaroslav Oten‰légr, IK, a.s.

D O Z O R â Í  R A D A
R M – S Y S T É M ,  a . s .

pfiedseda
Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc.,

TU Liberec

místopfiedseda
Leonie Haãecká, PVT, a.s.

ãlen
Ing. Alena Vofií‰ková, PVT, a.s.

V prÛbûhu roku

nedo‰lo ke zmûnû

ve sloÏení

dozorãí rady.

V prÛbûhu roku do‰lo ke zmûnám

v pfiedstavenstvu akciové spoleã-

nosti. Valná hromada uvolnila dne

14.6.1995 z funkce ãlena pfiedsta-

venstva Ing. Petra Kolka a na jeho

místo byl zvolen Ing. Boris Vostr˘.

Na vlastní  Ïádost byli na mimofiád-

ném zasedání valné hromady dne

17.10.1995 uvolnûni Ing. Leonard

Beitler a Ing. Boris Vostr˘. Na

jejich místa byli zvoleni 

Ing. Ladislav Chvátal a Ing. Petr

Kellner. Funkcí místopfiedsedy

pfiedstavenstva byl povûfien 

RNDr. Jaroslav Oten‰légr.

IV.
S L O Î E N Í  S T A T U T Á R N Í C H  O R G Á N Ò
S P O L E â N O S T I

ãlenové  
Ing. Jifií Fabián, PVT, a.s.

Ing. Ladislav Chvátal, PPF

Ing. Petr Kellner, PPF

JUDr. Zdenûk Kloubek, PVT, a.s.

Ing. Karel Menzinger, PVT, a.s.

Dr. Emil Mládek, IK, a.s.

Ing. Petr SchÛt, CSc., SIS, a.s.
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY RM-SYSTÉM, a.s. 

¤EDITEL RM-SYSTÉM, a.s.

SEKRETARIÁT

M A N A G E M E N T  
S P O L E â N O S T I

fieditel
Ing. Lubomír ·tícha

provozní námûstek
Ing. Jaroslav ·írek 

obchodní námûstek
Ing. Vladimír Stecher

V.
O R G A N I Z A â N Í  S C H É M A

PROVOZNÍ ÚSEK

OBCHODNÍ ÚSEK

EKONOMICKÁ SEKCE

DODAVATEL SLUÎEB PVT, a.s.

OBCHODNÍ MÍSTO

RM-SYSTÉM

¤EDITEL PROJEKTU

AUTORSK¯ T¯M SW

P¤EDSTAVENSTVO

DOZORâÍ RADA
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S Í Ë  O B C H O D N Í C H  M Í S T  R M - S Y S T É M
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Cíle a.s.RM-SYSTÉM pro rok 1995 byly stanoveny v materiálu „Strate-

gické zámûry RM-S“ jiÏ v ãervnu 1994. S ohledem na v˘voj ãeského kapi-

tálového trhu byly tyto zámûry zpfiesÀovány ve finanãním plánu roku

1995. JestliÏe pÛvodní strategické zámûry v technickém rozvoji systému

se podafiilo splnit prakticky beze zbytku, více neÏ rok trvající stagnace

kapitálového trhu ovlivnila ekonomické v˘sledky. Lze v‰ak fiíci, Ïe právû

splnûní technick˘ch a marketingov˘ch zámûrÛ vytvofiilo dobré podmínky

pro zvy‰ování objemu obchodÛ ve II. pololetí roku 1995 a v dal‰ích mûsí-

cích.

V̆ voj obchodÛ na ãeském kapitálovém trhu byl ve druhém pololetí 1995

ovlivnûn zejména dvûma faktory, t.j. snahou nûkter˘ch spoleãností získat

rozhodující postavení v fiadû investiãních fondÛ, resp. ve velk˘ch prÛmy-

slov˘ch podnicích, a dále vstupem zahraniãního kapitálu na ãesk˘ trh.

Snaha vyjít vstfiíc tomuto vcelku oãekávanému v˘voji vedla

RM-SYSTÉM k pfiípravû v˘znamn˘ch zmûn v oblasti organizování pfií-

m˘ch obchodÛ, pfiedev‰ím k zavedení modifikace prÛbûÏné aukce pro blo-

kové obchody a k nabídce nové sluÏby - organizování odkupu akcií od

drobn˘ch investorÛ.

Kromû tûchto novinek byla v prÛbûhu roku realizována fiada zmûn v systé-

mu obchodování. Mezi nejdÛleÏitûj‰í patfií zru‰ení periodické aukce,

zmûny v pravidlech uspokojování pokynÛ, prodlouÏení provozní doby pro

on-line obchodování v reálném ãase atd. RM-SYSTÉM také v roce 1995

nabídl své sluÏby na primárním trhu s cenn˘mi papíry. 

VI.
Z P R Á V A  P ¤ E D S T A V E N S T V A



20

Aktivity RM-SYSTÉMu lze tedy rozdûlit
do následujících skupin
� organizování mimoburzovního trhu s cenn˘mi papíry formou prÛbûÏné

aukce

� nabídka sluÏeb na primárním trhu pro emitenty nebo jejich emisní obsta-

ravatele

� organizování pfiím˘ch koupí a prodejÛ a tzv. blokov˘ch obchodÛ

� organizování rozsáhl˘ch odkupÛ cenn˘ch papírÛ

� organizování distribuce v˘nosÛ z cenn˘ch papírÛ

� sluÏby pro Stfiedisko cenn˘ch papírÛ âR 

V‰echny sluÏby jsou provádûny dle pravidel, uveden˘ch v TrÏním fiádu

RM-S, schváleném Ministerstvem financí âR, a v navazujících Technic-

k˘ch podmínkách provozu RM-S. Operativní fiízení vztahÛ mezi

trhem a zákazníky je fie‰eno pomocí tzv. Rozhodnutí fieditele RM-S.

V‰echny uvedené dokumenty zcela samozfiejmû vycházejí z platn˘ch

zákonn˘ch norem, zejména ze zákona ã. 591/1992 Sb. o cenn˘ch papírech.

V prÛbûhu roku 1995 byl trÏní fiád zcela pfiepracován a po schválení 

MF âR vydán novû s úãinností od 5.2.1996. V návaznosti na tuto zmûnu

dochází i k novele Technick˘ch podmínek provozu RM-S a k pfiepracová-

ní a uzavírání nov˘ch smluv se zvlá‰tními zákazníky tak, aby odpovídaly

platnému trÏnímu fiádu.

Dodavatelem sluÏeb souvisejících s rozvojem projektu, ale i s provozem,

je PVT, a.s.. ·piãková úroveÀ projekãních t˘mÛ i pouÏívané technologie

umoÏÀují provozování systému, kter˘ je sv˘mi parametry nejen srovnatel-

n˘ s nejvût‰ími organizátory trhÛ s cenn˘mi papíry na svûtû, ale v fiadû

ohledÛ je pfiedãí. Od zahájení kontinuálního obchodování ubûhlo více neÏ

dva roky a RM-SYSTÉM od zru‰ení periodické aukce jiÏ nepouÏívá meto-

du fixingu pro stanovování aukãních cen.

V̆ znamnûj‰ími zmûnami pro‰el i systém informací. Jednání s nejvût‰ími

zahraniãními distributory informací sice stále pokraãují, av‰ak specializo-

vaná aktivita PVT, a.s., tzv. Informaãní servis, dává ‰iroké moÏnosti pro

analytickou ãinnost investorÛ. Software RM-S/Obchodník, pouÏívan˘

zvlá‰tními zákazníky pro obchodování on-line, poskytuje potfiebné infor-

mace také v reálném ãase.
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Obchodní síÈ RM-SYSTÉM pfiedstavovala na konci roku 1995 celkem 205

obchodních míst lokalizovan˘ch na Stfiediscích sluÏeb PVT, a.s. po celé

republice. V prÛbûhu roku do‰lo ke sníÏení poãtu obchodních míst o 37.

Vût‰inou ‰lo o restrukturalizaci sítû obchodních míst motivovanou snahou

nahradit malá, nevyhovující obchodní místa, resp. stfiediska sluÏeb vût‰í-

mi, lépe vybaven˘mi, lépe umístûn˘mi a polyfunkãními prostorami. Do

konce roku bylo tfiicet obchodních míst vybaveno rychl˘mi podatelnami,

umoÏÀujícími bûÏn˘m zákazníkÛm vstup do prÛbûÏné aukce v reálném

ãase.

Ke konci roku bylo evidováno 433 smluv se zvlá‰tními zákazníky, z nichÏ

178 vyuÏívalo k obchodování vlastní on-line terminál a 200 zákazníkÛ

vstupovalo do aukce pomocí jednadvaceti ambulantních terminálÛ, umístû-

n˘ch na obchodních místech. Dal‰í zvlá‰tní zákazníci podávali pokyny na

poãítaãové disketû, nebo dávkovû pomocí modemu. Nejv˘znamnûj‰í sku-

pinou zvlá‰tních zákazníkÛ jsou nespornû ti zákazníci, ktefií vyuÏívají ter-

minálovou stanici umístûnou ve vlastních prostorách. JestliÏe na konci roku

1994 bylo instalováno 78 stanic, pak stav na konci roku 1995 pfiedstavoval

nárÛst o 128 %. Obdobnû rostl i poãet tzv. ambulantních zákazníkÛ.

TrÏní fiád ukládá a.s. RM-SYSTÉM pfiijímat na trh v‰echny vefiejnû obcho-

dovatelné emise cenn˘ch papírÛ. V pfiím˘ch obchodech pfiedstavovaly

obchody s akciemi spoleãností zhruba 75 % a zb˘vajících 25 % tvofiily

obchody s akciemi investiãních fondÛ. Pokud jde o aukãní obchody, pak

akcie spoleãností se na nich podílely 43 %, akcie fondÛ 47 % a podílové

listy 9 %. Zbytek tvofiily obchody s obligacemi. V roce 1995 bylo dosaÏe-

no více neÏ ‰estinásobného objemu obchodÛ ve srovnání s rokem 1994

v korunovém vyjádfiení a témûfi sedminásobného poãtu pfievádûn˘ch kusÛ

cenn˘ch papírÛ. Jde o 27,3 miliardy Kã proti 4,4 miliardám Kã a 57,6 mili-

onÛ kusÛ proti 8,3 milionÛm kusÛ cenn˘ch papírÛ. Trh vyhodnocuje v˘voj

cen vlastním indexem PK 30. Jeho báze byla aktualizována po zavedení

cenn˘ch papírÛ z druhé vlny kupónové privatizace na trh. Index mûl na

poãátku roku hodnotu 744,58 bodu a v posledním obchodním dni, t.j.

22.12.1995 pouze 576,95 bodu. Historického minima dosáhl index

v období ãerven - ãervenec 1995, kdy se pohyboval na úrovni 534,8 bodu. 



Dosavadní hospodáfiské v˘sledky odpovídají situaci na ãeském kapi-

tálovém trhu v roce 1995. âasov˘ v˘voj v˘nosÛ a zisku vykazuje

zcela odli‰n˘ v˘voj v I. a II. pololetí. Maximálních hodnot v˘nosÛ

bylo dosaÏeno v mûsících fiíjen - listopad a naopak minimálních hod-

not bylo dosaÏeno v lednu a únoru 1995. V̆ sledky prvních mûsícÛ

roku 1996 potvrzují trendy, které byly nastartovány ve druhém polo-

letí 1995.

Pfiestûhováním centrálního pracovi‰tû RM-SYSTÉM do nové provoz-

ní budovy PVT, a.s. bylo ukonãeno období, ve kterém bylo vybavení

pracovi‰tû fie‰eno provizorními a ãasovû omezen˘mi opatfieními. Defi-

nitivní umístûní, spojené s dovybavením v˘poãetní technikou, bude

pfiedstavovat i základní podmínku stabilizace zamûstnancÛ.

Pfiedstavenstvo a.s. RM-SYSTÉM pfii stanovování úkolÛ pro rok 1996

vycházelo z trendu druhého pololetí 1995. Ekonomické zámûry pfied-

pokládají prakticky udrÏení denních objemÛ obchodÛ na úrovni

posledních mûsícÛ roku 1995. Tento pfiístup pfiedstavenstva vychází

z pfiedpokladu, Ïe zdrav˘ v˘voj ãeského hospodáfiství ovlivní pozitiv-

nû kapitálov˘ trh, a to zejména pokraãující a potfiebnou restrukturali-

zací vlastnick˘ch práv a pfiístupem zahraniãního kapitálu. Plnûní tûch-

to zámûrÛ pfiedpokládá ov‰em i dosaÏení cílÛ obchodní a technické politiky

spoleãnosti obsaÏen˘ch v dokumentu „Strategické zámûry RM-S“,

které pfiedstavenstvo schválilo dne 28.11.1995. Dobrá spolupráce

managementu spoleãnosti se statutárními orgány stejnû jako dosavad-

ní v˘sledky spoleãnosti a souãasn˘ v˘voj trhu vedou pfiedstavenstvo

a.s. RM-SYSTÉM k pfiesvûdãení, Ïe cíle stanovené pro rok 1996

budou dosaÏeny a navíc bude vytváfiena i dobrá marketingová i tech-

nická základna pro dal‰í léta ãinnosti spoleãnosti.

22
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Dozorãí rada vycházela pfii své ãinnosti z úkolÛ, které jí ukládá obchodní

zákoník a stanovy spoleãnosti. Zab˘vala se prÛbûÏnû kontrolou hospoda-

fiení a úãetních závûrek, kontrolou plnûní obchodního a finanãního plánu,

sledováním situace v obchodování cenn˘mi papíry, formou obchodování,

kontrolou plnûní plánu propagace a její úãinnosti a dal‰ími aktivitami spo-

leãnosti.

Pro dozorãí radu byla velmi dÛleÏitá spolupráce s pfiedstavenstvem spo-

leãnosti. Jednání dozorãí rady se pravidelnû zúãastÀoval pfiedseda pfiedsta-

venstva a fieditel spoleãnosti a podle potfieby její dal‰í vedoucí pracovníci.

Pfiedseda dozorãí rady se pravidelnû zúãastÀoval jednání pfiedstavenstva.

Pro svou práci mûla dozorãí rada vÏdy vãas k dispozici potfiebné písemné

podklady. Na sv˘ch jednáních byla dozorãí rada vÏdy pravidelnû informo-

vána o jednání pfiedstavenstva a o otázkách z oblasti obchodování, tech-

nického a programového vybavení a o personálních otázkách spojen˘ch

s provozem spoleãnosti.

Dozorãí rada se pfiedev‰ím prÛbûÏnû zab˘vala ekonomick˘mi problémy

spoleãnosti, ke kter˘m patfiil dohled na hospodafiení spoleãnosti, pfiehled

o její finanãní situaci a o úrovni vedení úãetnictví. Pfiesto v‰ak byla mimo-

fiádná pozornost dozorãí rady zamûfiena na pfiezkoumání roãní úãetní

závûrky.

Na základû sv˘ch zji‰tûní a podrobného hodnocení hospodafiení v prÛbûhu

roku a v˘sledkÛ uveden˘ch v roãní úãetní závûrce vyslovila dozorãí rada

souhlas s úãetní závûrkou za rok 1995 i s návrhem na rozdûlení zisku

a konstatovala, Ïe v nich neshledala Ïádné nedostatky.

VII.
Z P R Á V A  D O Z O R â Í  R A D Y
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BDO CS s.r.o., Praha provedla v souladu s obchodním zákoníkem 

ã. 513/91 Sb. a zákonem o úãetnictví ã. 563/91 Sb., jakoÏ i auditorsk˘mi

smûrnicemi vydan˘mi Komorou auditorÛ âeské republiky ovûfiení úãetní

závûrky akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM, sestavené k 31.12.1995, a její

v˘roãní zprávy.

Za vedení úãetnictví a sestavení úãetní závûrky odpovídá statutární orgán

spoleãnosti. Na‰í povinností je získat ve‰keré informace nezbytné pro pro-

vedení auditu a vydání v˘roku. Ovûfiování bylo plánováno a provedeno tak,

abychom získali dostateãné uji‰tûní, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znam-

né nesprávnosti.

Poznámky k sestavené úãetní závûrce a v˘roãní zprávû jsou uvedeny v pfii-

loÏené zprávû auditorÛ.

Na základû provedeného ovûfiení konstatujeme, Ïe úãetní závûrka byla sesta-

vena k 31.12.1995 pfii respektování zásady v˘znamnosti na základû úãetnic-

tví vedeného v souladu s platn˘mi pfiedpisy v âeské republice.

Podle na‰eho názoru poskytuje úãetní závûrka vûrn˘ obraz o stavu majetku,

závazkÛ a vlastním jmûní k 31.12.1995 a dosaÏeném hospodáfiském v˘sled-

ku za úãetní období roku 1995.

V Praze dne 29. února 1996

BDO CS s.r.o.
Licence KAâR ã. 18

VIII.
V ¯ R O K  A U D I T O R A
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T˘denní objemy obchodÛ v prÛbûÏn˘ch aukcích v roce 1995 v mil. Kã

Mûsíãní objemy obchodÛ v periodick˘ch a prÛbûÏn˘ch aukcích 
v letech 1993 aÏ 1995 v mil. Kã

Úhrnn˘ mûsíãní objem obchodÛ v roce 1995 v mil. Kã
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A K T I V A 1993 1994 1995 

Aktiva celkem 249 728 331 577 405 469

Pohledávky za upsané vlastní jmûní - - - 

Stálá aktiva celkem 643 3 602 4 277 

- nehmotn˘ investiãní majetek 27 44 175 

- hmotn˘ investiãní majetek 616 3 558 4 102 

ObûÏná aktiva celkem 247 287 327 120 391 603

- zásoby 4 892 2 539 486 

- dlouhodobé pohledávky - - - 

- krátkodobé pohledávky 5 784 13 049 10 633 

- finanãní majetek 236 611 311 532 380 484

Ostatní aktiva 1 798 855 9 589  

P A S I V A 1993 1994 1995 

Pasiva celkem 249 728 331 577 405 469 

Vlastní jmûní celkem 20 867 25 117 30 195 

- základní jmûní 15 000 15 000 15 000 

- kapitálové fondy - - - 

- fondy tvofiené ze zisku 1 500 1 741 2 325 

- hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let - 3 011 6 674 

- hospodáfisk˘ v˘sledek úãetního období 4 367 5 365 6 196 

Cizí zdroje celkem 205 419 302 736 370 336 

- rezervy - 503 500 

- dlouhodobé závazky 1 075 542 55 

- krátkodobé závazky 204 344 301 691 369 781

- bank. úvûry a v˘pomoci - - -

Ostatní pasiva 23 442 3 724 4 938 

ROZVAHA k 31.12. tis. Kã

IX.
F I N A N â N Í  â Á S T
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V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT tis. Kã  

Ukazatel 1993 1994 1995 

V̆ kony a prodej zboÏí 84 811 173 240 234 305 

V̆ konová spotfieba a náklady na prodané zboÏí 73 718 178 196 224 656

Pfiidaná hodnota 11 093 - 4 956 9 649 

Osobní náklady 10 043 15 556 18 842 

Odpisy nehmotného a hmotného invest. majetku 145 1 305 2 636 

Zúãtování rezerv, opr. poloÏek a ãas. rozl. provozních v˘nosÛ - - 8 

Tvorba rezerv, oprav. poloÏek a ãas. rozl. provozních nákladÛ  - 73 32 

Jiné provozní v˘nosy - - 528 

Jiné provozní náklady 15 817 470 

Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek 890 -22 707 -11 795

Zúãtování rezerv a opr. poloÏek do finanãních v˘nosÛ -  - 3 

Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek na finanãní náklady - 3 -

Jiné finanãní v˘nosy 12 008 39 647 27 717 

Jiné finanãní náklady 8 441 10 939 7 919 

Hospodáfisk˘ v˘sledek z finanãních operací 3 567 28 705  19 801 

Hospodáfisk˘ v˘sledek za bûÏnou ãinnost 4 457 5 998 8 006 

Mimofiádné v˘nosy 137 274 8 998 

Mimofiádné náklady 227 907 10 808 

Mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek - 90 - 633 -1 810 

Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období 4 367 5 365 6 196 
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P¤EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH tis. Kã

Ukazatel 1994 1995 

Stav penûÏ. prostfiedkÛ na zaãátku úã. období 236 611 311 532

âist˘ penûÏní tok z bûÏné a mimofiád. ãinnosti 80 833 74 427 

Úãetní hospod. v˘sledek za úã. jednotku celkem 5 365 6 196 

Úpravy o nepenûÏní operace - 16 967 - 4 328

Odpisy stál˘ch aktiv + 1 305 + 3 228 

Zmûna zÛstatkÛ rezerv + 503 - 3 

Zmûna zÛstatkÛ ãasového rozli‰ení - 18 775 - 7 520

Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv - - 33

Úpravy obûÏn˘ch aktiv + 92 435 + 72 559 

Zmûna stavu pohledávek - 7 265 + 2 416

Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ + 97 347 + 68 090

Zmûna stavu zásob + 2 353 + 2 053

Investiãní ãinnost - 4 264 - 3 870 

Nabytí stál˘ch aktiv - 4 264 - 4 320

Nabytí hmotného investiãního majetku - 4 240 - 4 142

Nabytí nehmotného investiãního majetku - 24 - 178 

V˘nosy z prodeje stál˘ch aktiv - + 450 

V̆ nosy z prodeje HIM a NEHIM - + 450 

Finanãní ãinnost - 1 648 - 1 605

Zmûna stavu dlouhodob˘ch závazkÛ - 533 - 487 

SníÏení ostatních dlouhodob˘ch závazkÛ - 533 - 487 

Zv˘‰ení a sníÏení vlastního jmûní - 1 115 - 1 118

Nárok na dividendy a podíly na zisku - 1 200 - 1 115

Ostatní zmûny + 85 - 3 

Rozdíl - - 

Stav penûÏ. prostfiedkÛ na konci úã. období 311 532 380 484  
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ÚâETNÍ METODY A ZÁSADY

RM-SYSTÉM, a.s. postupuje podle postupÛ úãtování pro podnikatele

v platném znûní. Má vypracován úãtov˘ rozvrh pfiizpÛsoben˘ podmínkám

spoleãnosti a vnitfiní smûrnice upravující obûh úãetních dokladÛ, odpisov˘

plán, úãtování a oceÀování zásob, zásady úãtování ãasového rozli‰ení

nákladÛ a v˘nosÛ, tvorby rezerv a opravn˘ch poloÏek, inventarizace

majetku a závazkÛ, pfiíp. dal‰ích oblastí; tyto smûrnice jsou kaÏdoroãnû

vydávány pfiíkazem fieditele a.s.

Nakupovan˘ investiãní majetek i nakupované zásoby se oceÀují skuteãnou

pofiizovací cenou vã. nákladÛ s jejich pofiízením souvisejících; pfii oceÀo-

vání úbytku zásob se pouÏívá metoda FIFO.

Pro stanovení úãetních odpisÛ se pouÏívá rovnomûrn˘  zpÛsob odpisová-

ní, roãní odpis je stanoven podle roãní  odpisové sazby pro pfiíslu‰nou

odpisovou skupinu dle zákona o daních z pfiíjmÛ, platnou v dal‰ích letech

odpisování, a provádûn mûsíãnû 1/12 roãního odpisu. Odpisování se zaha-

juje v mûsíci následujícím po mûsíci pofiízení.

Opravné poloÏky byly v roce 1995 vytvofieny pouze k pohledávkám s ter-

mínem splatnosti do 29.6.1995, jejichÏ tvorba odpovídá novele zákona

o daních z pfiíjmÛ, a to ve v˘‰i 32 tis. Kã. Z provedené inventarizace nevy-

plynula nutnost tvorby jin˘ch opravn˘ch poloÏek ani tvorba rezerv.

V roce 1995 nebyly realizovány Ïádné zmûny proti pfiedchozímu úãetní-

mu období ve zpÛsobu oceÀování, postupech odpisování, postupech úãto-

vání ani v uspofiádání a obsahovém vymezení poloÏek úãetní závûrky,

s v˘jimkou zmûn vypl˘vajících ze zmûn postupÛ úãtování a vykazování

poloÏek, pfiíp. zmûn daÀov˘ch zákonÛ.
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V¯VOJ MAJETKU A ZÁVAZKÒ

âistá aktiva spoleãnosti vzrostla proti stavu na konci roku 1994 témûfi

o ãtvrtinu, pfiiãemÏ hodnota investiãního majetku se zv˘‰ila o necel˘ch

20%. Ve struktufie investiãního majetku do‰lo sice v prÛbûhu roku 1995

k urãit˘m zmûnám, a to pfiedev‰ím v souvislosti s pfiestûhováním ústfiedí

spoleãnosti do nového sídla v závûru roku, kdy byla ãást inventáfie prodá-

na a nov˘ inventáfi byl pofiízen; rozhodující ãást investiãního majetku v‰ak

stále pfiedstavuje v˘poãetní technika.

Základní jmûní se v prÛbûhu roku 1995 nemûnilo. âiní 15 000 tis. Kã, je

pfiedstavováno 1 500 ks kmenov˘ch akcií s nominální hodnotou 1 akcie 

10 000 Kã.

Stav penûÏních prostfiedkÛ na bankovních úãtech se zv˘‰il ve srovnání se

stavem na konci roku 1994 o více neÏ 22 %.

Dlouhodobé závazky tvofií závazky vypl˘vající z uzavfien˘ch leasingov˘ch

smluv, které jiÏ byly témûfi vyrovnány. Zvlá‰tní postavení v krátkodob˘ch

závazcích mají zálohy poskytované klienty na provedení obchodu s cenn˘-

mi papíry, soustfieìované na tzv. JUMBO-úãtu; k 31.12.1995 ãinil stav

tûchto záloh klientÛ 334 966 tis. Kã, coÏ pfiedstavuje pfies 90 % celkov˘ch

krátkodob˘ch závazkÛ. Závazky vÛãi dodavatelÛm ãinily 27,7 mil. Kã

a byly v rozhodující mífie pfiedstavovány závazky vÛãi 

PVT, a.s.. Îádn˘ závazek z obchodního styku nepfiekroãil lhÛtu splatnosti.

Struktura investiãního majetku (v tis. Kã):

druh pofiizovací cena oprávky zÛstatková cena

31.12. 31.12. 31.12.  31.12. 31.12. 31.12.

1994 1995 1994 1995 1994 1995

software 56 234 12 59 44 175 

budovy a stavby 606 - 2 - 604 - 

stroje, pfiístroje a zafiízení 2 820 2 670 423 989 2 397 1 681 

dopravní prostfi. 54 1 857 6 337 48 1 520 

inventáfi 539 694 29 117 510 577 

drobn˘ hmot. maj. 1 069 1 600 1 069 1 600 - - 
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V¯SLEDKY HOSPODA¤ENÍ ZA ROK 1995

V‰echny v˘nosy z bûÏné ãinnosti v celkové v˘‰i 262 560 tis. Kã pocháze-

ly z hlavní ãinnosti spoleãnosti, tj. z organizování mimoburzovního trhu

s cenn˘mi papíry a ãinností souvisejících, pfiíp. z finanãních v˘nosÛ

z penûÏních prostfiedkÛ uloÏen˘ch v penûÏních ústavech.

Ve srovnání se skuteãností roku 1994 vzrostly v˘nosy z bûÏné ãinnosti

o 49,7 mil. Kã, tedy o více neÏ 23 %. V prÛbûhu roku se dynamika v˘vo-

je v˘nosÛ mûnila v návaznosti na celkov˘ v˘voj na trhu s cenn˘mi papíry.

Zatímco v˘nosy dosaÏené v 1. ãtvrtletí se na celoroãních v˘nosech z bûÏné

ãinnosti podílely jen 18,2 %, podíl 2. ãtvrtletí mírnû vzrostl na 20,3 %,

podíl 3. ãtvrtletí ãinil témûfi 24 % a ve 4. ãtvrtletí dosáhly v˘nosy 37,5 %

z v˘nosÛ celoroãních.

Celkové náklady z bûÏné ãinnosti bez zapoãtení danû z pfiíjmÛ dosáhly

v roce 1995 v˘‰e 253 673 tis. Kã, pfiiãemÏ jejich nejv˘znamnûj‰í sloÏkou

byly náklady na sluÏby PVT a SCP.

Celkové v˘nosy vãetnû v˘nosÛ mimofiádn˘ch dosáhly za rok 1995 v˘‰e

271 558 tis. Kã, celkové náklady po zapoãtení mimofiádn˘ch nákladÛ ãini-

ly 264 447 tis. Kã.

Vzhledem k uveden˘m v˘sledkÛm skonãilo hospodafiení

RM-SYSTÉMu v roce 1995 s celkov˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem pfied
zdanûním  (hrub˘m úãetním ziskem) ve v˘‰i 7 111 tis. Kã. âist˘ úãet-
ní zisk po zdanûní za rok 1995 dosáhl v˘‰e 6 196 tis. Kã.
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