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1.  ÚVODNÍ SLOVO 

 
 
 

Uplynulý rok 2005 lze z pohledu výsledků činnosti společnosti RM-SYSTÉM, a.s. (RM-S) stručně označit 
za rok stabilizace, kdy se nám podařilo navázat na dobré obchodní výsledky z roku 2004. I přesto však RM-S 
prožil rok plný změn, které souvisely zejména s převzetím sítě obchodních míst od PVT, a.s. a její integrací do 
organizační struktury společnosti. Po roce, kdy provozujeme celou síť 57 obchodních míst po celém území ČR, 
mohu s potěšením konstatovat, že převzetí sítě mělo pozitivní dopad především na kvalitu služeb 
poskytovaných našim zákazníkům na obchodních místech. Současně musím uvést, že stále v této oblasti 
existuje určitý potenciál pro zkvalitnění našich služeb a naší snahou v roce 2006 bude maximální využití tohoto 
potenciálu k plné spokojenosti klientů RM-S. Velmi kladně vnímám stabilní nárůst počtu drobných investorů – 
zvláštních zákazníků, využívajících při obchodování moderní, avšak bezpečné komunikace přes internet, kterou 
náš trh již delší dobu úspěšně nabízí. 

 
 
Pozitivní hospodářské výsledky v roce 2005 jsou odrazem nejen stabilního zájmu zákazníků o naše služby, 

ale rovněž pokračujícího růstu obchodů na tuzemském kapitálovém trhu a také efektivní práce RM-S 
v nákladové oblasti. Významnou událostí srpna minulého roku se bezesporu stalo otevření volného trhu RM-S. 
Tímto krokem se nám podařilo zvýšit počet emisí obchodovaných na RM-S a zmírnit tak negativní dopady 
jednak schválené novely obchodního zákoníku umožňující tzv. squeeze-out, a jednak i pokračujícího úbytku 
emitentů na regulovaném trhu. Volný trh byl velmi pozitivně přijat i našimi zákazníky, kteří s velkou částí emisí 
aktivně obchodují. Po více než půl roce od otevření volného trhu mohu konstatovat, že dosavadní výsledky 
obchodování předčily naše očekávání. Současně otevření volného trhu dává velkou příležitost pro uvedení 
dalších emisí na trh RM-S, a to jak domácích, tak i zahraničních. 

 
 
V průběhu roku 2005 jsme pokračovali v přípravě na změnu systému evidence cenných papírů, tj. ukončení 

činnosti Střediska cenných papírů a vznik centrálního depozitáře, připravovaného společností UNIVYC, a.s. 
Bohužel se ukázalo, že z pohledu organizačního, obchodního i legislativního nebyl projekt připraven v takové 
kvalitě, jakou požaduje Komise pro cenné papíry, a proto doposud nebyla udělena licence pro jeho provozování 
což vede ke značnému časovému zpoždění celého projektu. RM-S v minulém roce jako jedna z mála 
společností věnoval projektu centrálního depozitáře nemalé úsilí, je i nadále připraven na projektu 
spolupracovat a nabídnout svým zákazníkům minimálně stejný rozsah služeb i po vzniku připravovaného 
centrálního depozitáře. Mezi nejasnými otázkami ohledně fungování centrálního depozitáře stále zůstává jeho 
cenová politika a provozní řád. 
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Domácí kapitálový trh včetně našeho trhu zaznamenal v roce 2005 další dynamický nárůst, a to jak objemů 

obchodů, tak i hodnoty indexu trhu RM-S. To mělo pozitivní vliv na zvýšení výnosů RM-S z aukčních 
obchodů, a to i přes pokračující pokles emisí na oficiálním trhu RM-S. Tento negativní trend zesílil zejména po 
přijetí novely obchodního zákoníku umožňující tzv. squeeze-out, přičemž této možnosti využilo v druhé 
polovině roku 2005 několik desítek společností včetně mnohých, které byly obchodovány na RM-S. Tímto 
krokem došlo k dalšímu zúžení již tak nízkého počtu aktivně obchodovaných emisí na RM-S, ale i na BCPP. 
V závěru roku 2005 však zesílily signály o příchodu některých nových emisí na domácí trh a já pevně věřím, že 
se nové emise budou týkat rovněž trhu RM-S. 

 
 
 
Naším cílem pro rok 2006 zůstává udržení dosavadního zdravého vývoje v hospodaření společnosti, 

rozšíření služeb RM-S a zejména pak zvýšení jejich kvality pro naše zákazníky. Jsem přesvědčen, že tato 
opatření v souladu s aktivní obchodní politikou RM-S povedou k nárůstu počtu klientů RM-S, a to především 
v segmentu pravidelně obchodujících drobných investorů. 
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2.  PROFIL SPOLEČNOSTI 

 
 
 

Obchodní společnost RM-SYSTÉM, a. s. (dále jen „RM-S“) je organizátorem mimoburzovního trhu 
s cennými papíry. Licence byla společnosti udělena rozhodnutím Ministerstva financí České republiky ze dne 
19. 3. 1993. Tato licence byla v plném rozsahu potvrzena Komisí pro cenné papíry dne 23. června 1999. 
Komise pro cenné papíry dne 30.6.2005 schválila, že toto povolení odpovídá zákonu č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu, § 200 odst. 5. Dne 20. září 2002 obdržela společnost také povolení Komise pro 
cenné papíry k vypořádání obchodů s investičními instrumenty podle § 70b zákona o cenných papírech. Toto 
povolení doplňuje oprávnění vyplývající pro mimoburzovní trh z § 54 zákona o cenných papírech v tom 
smyslu, že RM-S může vypořádávat i neobchodní operace typu custody převodů, půjček investičních 
instrumentů uskutečněných mimo veřejný trh, repo operací, buy-sell (sell-buy) transakcí, technických převodů a 
prodejů zastavených investičních instrumentů. Komise pro cenné papíry schválila dne 9. 12. 2004, že toto 
povolení odpovídá zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, § 200 odst. 7.  

 
Projekt mimoburzovního trhu je založen na zákaznickém, resp. účastnickém principu, což znamená, že na 

trh mohou vstoupit jednotliví zákazníci bez jakéhokoliv zprostředkování. To však neznamená, že na trhu 
nenajdou uplatnění licencovaní obchodníci s cennými papíry. RM-S poskytuje této skupině zákazníků statut tzv. 
zvláštních zákazníků, jejichž působení na trhu se vyznačuje řadou odlišností od běžných zákazníků. Statut 
zvláštního zákazníka může ovšem získat také nelicencovaný subjekt, pokud se rozhodne uzavřít se společností 
příslušnou smlouvu a následně podávat obchodní pokyny jiným způsobem, než prostřednictvím obchodního 
místa RM-S. 

 
RM-S umožňuje na svém trhu obchodování prostřednictvím internetu buď pomocí speciální klientské 

aplikace, nebo prostřednictvím aplikace na webových stránkách RM-S s využitím zabezpečení přes mobilní 
telefon. RM-S je z hlediska bezpečnosti transakcí na špičkové úrovni, a to i v porovnání se zahraničními 
systémy. Zejména díky vysoké kvalitě a bezpečnosti projektu je RM-S hodnocen svými zákazníky i veřejností 
jako velmi spolehlivý partner pro investory, kteří se rozhodli samostatně obchodovat s cennými papíry. 

 
Mimoburzovní trh, organizovaný společností RM-S, je řízen obchodními pokyny, podávanými v rámci 

kontinuálně probíhající aukce. Na trhu lze však provádět i obchodní operace na základě neanonymních pokynů, 
tedy tzv. přímé koupě a prodeje. Trh je plně elektronický, uzavírání obchodů probíhá v reálném čase 
s okamžitým vypořádáním. Samozřejmostí je poskytování informací z trhu v reálném čase ať již 
prostřednictvím obchodních aplikací, a nebo veřejné části webových stránek. Technologickou část zpracování 
trhu zabezpečuje společnost PVT, a.s., jeden z nejvýznamnějších systémových integrátorů v oboru 
informačních a komunikačních technologií v České republice. Rozsáhlé vývojové kapacity PVT, a.s. umožňují 
společnosti neustále rozšiřovat okruh poskytovaných služeb, zvyšovat jejich komfort a bezpečnost provozu. 
Mezi speciální služby, které RM-S poskytuje, patří například organizování rozsáhlých odkupů nebo prodejů 
cenných papírů včetně realizace nabídek převzetí ve smyslu § 183a a násl. Obchodního zákoníku. Kvalitu 
služeb nabídek převzetí může RM-S doložit realizací této služby pro významné emitenty, jako jsou např. Český 
Telecom, a.s.,  Unipetrol, a.s. a OKD, a.s. 
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3.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  SPOLEČNOSTI 
 

 
 

Obchodní firma:  RM-SYSTÉM, a. s. 
 

Identifikační číslo:  471 164 04 
 

Sídlo:    Podvinný mlýn 2178/6,  
180 18 Praha 9 - Libeň          

    
  

Předmět podnikání: organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry, organizační a metodické 
 zabezpečení vzdělávacích akcí 

 
Den zápisu do obchodního rejstříku: 28. ledna 1993 - v oddíle B, vložka 1867 v obchodním rejstříku 

 u Městského  soudu  v  Praze 
 
 
Den udělení licence organizátora mimoburzovního trhu s cennými papíry:   19. března 1993 
Potvrzení licence organizátora mimoburzovního trhu Komisí pro cenné papíry:  30. června 2005 
Den udělení licence k vypořádání obchodů s investičními instrumenty:   20. září 2002 
Potvrzení licence k vypořádání obchodů s investičními instrumenty Komisí pro CP:  14. prosince 2004 
  
     
Základní právní normy: zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 15/1998 Sb.,  
o Komisi pro cenné  papíry (od 1. dubna 2006 se název zákona mění na „zákon o dohledu v oblasti 
kapitálového trhu“), Pravidla obchodování, obecně platné zákony vztahující se ke společnosti jako 
k podnikatelskému subjektu.  
 

Základní kapitál:  15 000 000,- Kč 
                                                                  

Akcionáři:   jediným akcionářem a ovládající osobou je RM-S Holding, a.s. 
 
Státní dozor (dohled): vykonává Komise pro cenné papíry (od 1. dubna 2006 přechází dohledová působnost na  

Českou národní banku) a další orgány státní správy ve vymezených oblastech. 
 
 
Společnosti, v nichž má RM-S podíl:  Komoditní burza Praha podíl 1 000 000,- Kč, 
       tj. 33,33 % základního vkladu KBP 
 
 
Organizační složka v zahraničí:   RM-SYSTÉM, a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí 
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4.  ZÁKLADNÍ  UKAZATELE 

 
 
 

Ukazatel          2003 2004 2005
 
Celkové výnosy (tis.Kč) 67 165 89 295 97 924
Zisk z běžné činnosti (tis.Kč) 4 281 27 813 28 931
Čistý zisk (tis.Kč) 4 298 21 052 21 136
Peněžní prostředky na účtu (tis.Kč) 187 956 300 504 280 906
Celková aktiva netto (tis.Kč) 219 611 304 101 284 318
Základní jmění (tis.Kč) 15 000 15 000 15 000
Nerozdělený zisk z min.let – stav k 31.12. (tis.Kč) 0 0 100
Rezervní fond 3 000 3 000 3 000
Rizikový fond 4 433 8 545 0
Sociální fond 391 370 255
Počet obchodních míst (k 31.12.)              59 58 57

  
Objem obchodů celkem (mil.Kč) 9 363 4 880 6 578
Z toho:       
   Objem aukčních obchodů (mil.Kč) 1 730 2 294 3 100
   Objem přímých a blokových obchodů   
   a realizovaných nabídek převzetí (mil. Kč) 7 633 2 586 3 478
   Počet titulů obchodovaných na trhu RM-S  
   (k 31. 12.) 232 178 125

 
Struktura výnosů (v tis. Kč): 
 
Poplatky za obchodování 34 572 52 665 66 174
Tržby obchodních míst 11 699 12 976 9 040
Tržby za služby SCP 1 007 956 635
Tržby od zvláštních zákazníků 8 061 7 269 6 928
Ostatní tržby a výnosy 11 826 15 429 15 147
Celkové výnosy 67 165 89 295 97 924
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5.  ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

 
 

Podnikatelská činnost společnosti byla v roce 2005 stejně jako v předchozích letech prováděna v rámci 
povolení, která pro organizování mimoburzovního trhu a pro vypořádání obchodů s investičními nástroji vydala 
Komise pro cenné papíry. Zákon č. 256/2004 Sb.,  o podnikání na kapitálovém trhu, stanovil, že povolení 
k organizování mimoburzovního trhu a také povolení k vypořádání obchodů s investičními nástroji podle 
dosavadního zákona jsou povoleními podle nového zákona. Nový zákon dále stanovil, že organizátor 
mimoburzovního trhu musí své působení uvést do souladu s novým zákonem do 30. června 2005 a v oblasti 
povolení pro provozování vypořádacího systému do 31. 12. 2004. Uvedení činností organizátora 
mimoburzovního trhu do souladu s novým zákonem a provozování vypořádacího systému bylo úspěšně 
realizováno. Základní vnitřní norma RM-S – Tržní řád, byla v polovině roku 2005 v souladu se zákonem o 
podnikání na kapitálovém trhu nahrazena Pravidly obchodování a Všeobecnými obchodními podmínkami, a z 
hlediska rozsahu poskytovaných služeb byla rozšířena o Pravidla obchodování na nově otevřeném volném trhu 
RM-S. 

 
 
Hlavní a základní činností společnosti v roce 2005 bylo organizování mimoburzovního trhu, a to zejména 

trhu s akciemi a dluhopisy, okrajově s podílovými listy. Celkové obchody uzavřené na RM-S v roce 2005 
dosáhly 6,6 miliardy Kč, což představuje nárůst o 35 % oproti roku 2004. Nárůst se týká především 
kurzotvorného segmentu – obchodování v aukci - kde se podařilo navázat na růst těchto obchodů, který začal 
v předchozím roce. V roce 2005 se uzavřely aukční obchody za 3,1 miliardy Kč, což představuje proti roku 
2004 nárůst o 35 %. Příznivý vývoj v roce 2005 byl rovněž zaznamenán u služby umožňující emitentům a 
investorům splnit povinnosti dané zákonem, kdy ve vymezených případech emitent nabídne veřejným návrhem 
smlouvy odkoupení cenných papírů.  

 
 
V roce 2005 pokračovaly výrazné růstové tendence kurzů cenných papírů u většiny emisí registrovaných na 

trhu RM-S. O tom svědčí i značný růst indexu trhu RM-S - PK 30, který dosáhl k 31. 12. 2005 úrovně 2364,98 
bodu. Ke konci roku 2004 byla hodnota indexu 1443,51 bodu. Obecný růst kurzů přilákal zájem jak velkých 
investorů, realizovaný zejména na Burze cenných papírů Praha, tak středních i malých investorů, často 
realizovaný právě na trhu RM-S.  

 
 
Z pohledu hospodaření společnosti můžeme označit rok 2005 za velmi úspěšný. Dosažený hrubý zisk před 

zdaněním ve výši 28,9 mil Kč překonal úspěšný rok 2004 a byl nejvyšším v historii RM-S. Nejvíce k tomu 
přispěly vyšší tržby za aukční obchody a také za organizování technické pomoci pro emitenty a akcionáře při 
realizaci veřejného návrhu smlouvy o odkoupení akcií. Nadále pokračovala soustavná kontrola nákladů, jejíž 
význam zvyšovala značná změna ve struktuře nákladů vyplývající z převzetí sítě obchodních míst RM-S od 
1.1.2005. Přes nárůst administrativní činnosti lze převzetí sítě označit za jednoznačně pozitivní. Převzetím 
nákladů spojených s fungováním obchodní sítě došlo k významné optimalizaci nákladové stránky RM-S, což se 
významně podílelo na vykázaném hospodářském výsledku.  
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V roce 2005 se opět podařilo rozšířit počet zákazníků, podávajících své pokyny jiným způsobem než na 

obchodním místě RM-S. Pozitivně lze hodnotit zvyšování počtu zákazníků, kteří podávají pokyny 
prostřednictvím webových stránek www.rmsystem.cz – služba WOBCHOD nebo jako internetoví zákazníci s 
využitím aplikace RM-S/Internet. V roce 2005 se tato skupina rozrostla o 996 nových zákazníků a celkově byly 
v rámci internetového obchodování realizovány obchody s cennými papíry v objemu 1,32 miliardy Kč. V 
následujícím roce předpokládáme realizaci dalších opatření, která podpoří růst počtu internetových a webových 
zákazníků. 

 
 
V uplynulém roce 2005 pokračovaly některé negativní tendence, které provázejí český kapitálový trh od 

jeho vzniku v roce 1993. Především se jedná o skutečnost, že společnosti stále dávají přednost bankovním 
úvěrům před emisí nových akcií na kapitálovém trhu. Primární trh stále ještě nefunguje i přes snahu 
organizátorů usnadnit umisťování nových emisí na trhu. Volné finanční prostředky se tak na kapitálovém trhu 
používají především pro transfery majetku mezi jednotlivými investory nebo investorskými skupinami. U 
emitentů paradoxně převládá snaha spíše cenné papíry z kapitálového trhu stáhnout než emitovat další. U 
velkého počtu emisí jsou tak realizované obchody pouze souhrnem náhodných rozhodnutí než cíleným 
rozhodnutím investora. Ve svém důsledku vede tato situace k neustálému úbytku emisí na trhu a ke snižování 
jeho likvidity.  

 
 
V roce 2005 k tradičnímu rušení kótací z důvodu rozhodnutí valné hromady, z důvodu přeměny podoby 

cenných papírů ze zaknihovaných na listinné a z důvodu vylučování emisí z trhu v důsledku neplnění podmínek 
stanovených zákonem pro kótované cenné papíry, přibyl důvod plynoucí z nové úpravy obchodního zákoníku v 
§ 183i. Touto úpravou zákonodárce umožnil velkým vlastníkům akcií tzv. vytěsněním (squeeze-out) odkoupit 
od minoritních akcionářů jejich akcie, a tím 100% ovládnout společnost. Podle této novely obchodního 
zákoníku se takový cenný papír musí z trhu vyřadit. Všechny tyto nepříznivé vlivy vedly k tomu, že se i nadále 
snižoval počet emisí, se kterými bylo možno na trhu obchodovat. Koncem roku 2005 bylo na trhu RM-S 
kótováno celkem 123 emisí, v tom bylo 70 akcií společností, 2 podílové listy a 51 dluhopisů a hypotečních 
zástavních listů. Oproti konci roku 2004 se počet emisí na trhu snížil o 55; z toho bylo 11 přeměněno na 
listinné, 12 zrušilo kótaci rozhodnutím valné hromady, 12 dluhopisů bylo po rozhodném datu a 6 bylo 
vyloučeno uplatněním výše uvedeného ustanovení § 183i Obchodního zákoníku.  

 
 
RM-S vyšel vstříc investorům, kteří vlastnili akcie vyřazených či vyloučených emisí, a využil možnosti 

dané zákonem a 1. srpna otevřel volný trh. Na tomto novém segmentu trhu RM-S se obchoduje s emisemi, které 
musely být vyřazeny z oficiálního trhu. Nejedná se o kótované cenné papíry a emitenti nemají vůči RM-S 
žádných informačních povinností. Trh se otevíral s devíti emisemi a do konce roku 2005 se zde průběžně mohlo 
obchodovat s 27 emisemi. Je logické, že na volný trh platí ustanovení § 183i, proto se musely též zde emise 
vyřazovat. V roce 2005 se z volného trhu vyřadilo 8 emisí právě z tohoto důvodu. Koncem roku tak bylo na 
volném trhu možno obchodovat s 19 emisemi. Nová úprava zákona o podnikání na kapitálovém trhu však 
částečně omezila možnost RM-S přijímat další emise z vlastního rozhodnutí, a tak zřejmě budou na volný trh 
především převáděny emise odcházející z oficiálního trhu RM-S.  
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Rok 2005, zejména po ekonomické stránce, skončil pro společnost velmi příznivě. Společnost tak navázala 

na poměrně úspěšný rok 2004 a vykázaný hospodářský výsledek po zdanění se pohybuje v obou dvou letech na 
úrovni 21 mil Kč. V roce 2006 však čeká společnost řada významných úkolů. Velice náročným úkolem, z něhož 
je již technická část téměř hotová, zůstává technické a legislativní přizpůsobení obchodního systému novému 
způsobu vypořádání, souvisejícímu s vytvořením Centrálního depozitáře místo stávajícího Střediska cenných 
papírů. Termín zahájení působení Centrálního depozitáře byl již několikrát posunut, poslední předpokládaný 
termín zahájení činnosti je 1.1. 2007.  

 
 
 
RM-S bude dále zaměřovat pozornost na získávání nových zákazníků, využívajících k obchodování 

internetové aplikace. Velkou pozornost bychom chtěli, stejně jako v roce 2005, věnovat poskytování služeb 
akcionářům a emitentům při realizaci jimi prováděných veřejných nabídek k odkoupení cenných papírů. V této 
činnosti nemá RM-S co do kvality služeb prakticky žádnou konkurenci. Důkazem toho jsou úspěšně zvládnuté 
veřejné nabídky akcií společností Český Telecom, a.s. Unipetrol, a.s. a OKD, a.s. 



  11  
 

RM-SYSTÉM, a.s. | Podvinný mlýn 6 | 180 18  Praha 9 
Telefon: 266 198 580 | Fax: 266 198 607 | Email: rmsystem@rmsystem.cz 

 

 
 

 
6.  AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE, OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
                         PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

 
 
 
 
Společnost RM-SYSTÉM, a.s. stejně jako v předchozích několika letech nevyvíjí žádné aktivity v oblasti 

výzkumu a vývoje. Z hlediska aktivit v oblasti životního prostředí RM-S v rámci své podnikatelské činnosti 
dodržuje právní předpisy v oblasti nakládání s odpady. V historii RM-S nebyla společnosti uložena žádná 
pokuta za nedodržení zákonných povinností v oblasti ochrany životního prostředí. 

 
 
V oblasti pracovněprávních vztahů RM-S dodržuje veškeré pracovněprávní předpisy. Společnost 

každoročně přispívá do vytvořeného fondu kulturních a sociálních potřeb. Za rok 2005 činil tento příspěvek 293 
tis. Kč. Z fondu kulturních a sociálních potřeb jsou zaměstnancům společnosti hrazeny příspěvky na stravování, 
kulturu a další činnosti upravené směrnicí o tvorbě a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.    
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7.  ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA  SPOLEČNOSTI 

 
 

S účinností od 1.1.2005 se významně změnila organizační struktura RM-S. Dle dohody s výhradním 
dodavatelem služeb PVT, a.s. o převzetí sítě obchodních míst pod správu RM-S došlo k rozšíření organizační 
struktury RM-S o 58 obchodních míst. Celá síť obchodních míst je rozdělena na čtyři základní oblasti, jejichž 
provoz zajišťují jednotliví oblastní ředitele. V průběhu roku 2005 byla uzavřena nerentabilní obchodní místa 
v Tachově a v Berouně, naopak bylo vybudováno nové obchodní místo v Ječné ulici v Praze. Počet obchodních 
míst ke konci roku tedy činil 57. 

 
Centrální pracoviště je rozděleno na tři úseky, které řídí provozní ředitel, ředitel pro strategii a marketing a 

finanční ředitel. Odborní ředitelé jsou podřízeni řediteli společnosti. V přímé řídící působnosti představenstva 
byly v souladu s novými právními předpisy vytvořeny útvary compliance a interní audit, které posilují kontrolní 
mechanismy uvnitř společnosti. V průběhu roku 2005 zastával na základě plné moci funkci ředitele společnosti 
provozní ředitel. S účinností od 1.3.2006 byl do funkce ředitele společnosti jmenován dosavadní finanční ředitel 
společnosti Ing. Jan Špringl a do funkce provozního ředitele Ing. David Hybeš.  

 
ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA  SPOLEČNOSTI  PLATNÁ  OD 1.1.2006 

 
 

 



  13  
 

RM-SYSTÉM, a.s. | Podvinný mlýn 6 | 180 18  Praha 9 
Telefon: 266 198 580 | Fax: 266 198 607 | Email: rmsystem@rmsystem.cz 

 

 
 

8.  VZTAH  K OVLÁDAJÍCÍ  OSOBĚ 
 
 
 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU  
A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI 

STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU, tj. OSOBAMI PROPOJENÝMI, VYPRACOVANÁ NA 
ZÁKLADĚ USTANOVENÍ § 66a odst. 9 ZÁK. Č. 513/1991 Sb., OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU, 

V PLATNÉM ZNĚNÍ 
 

 
Majitelem 100 % akcií společnosti RM-SYSTÉM, a.s. je společnost RM-S HOLDING, a.s., IČ 00025500 

(dne 5. 8. 2004 došlo ke změně obchodní firmy z původního PVT a.s., IČ 00025500) se sídlem v Praze 9, 
Podvinný mlýn 2178/6. Ve vztahu k RM-S HOLDING, a.s. je tedy RM-SYSTÉM, a.s. osobou ovládanou ve 
smyslu § 66a Obchodního zákoníku.  

 
 
V roce 2005 byly v platnosti následující smlouvy mezi RM-S HOLDING, a.s.  a RM-SYSTÉM, a.s.: 
 
a) Nájemní smlouva ze dne 30. 4. 2002 o užívání kancelářských ploch v budově RM-S HOLDING, a.s. 

Podvinný mlýn 6, upravená Dodatkem č. 4 k této smlouvě ze dne 20. 12. 2004. Ke dni 14.9.2005 
společnost RM-S HOLDING, a.s. převedla vlastnické právo k budově na společnost BGA Czech, 
s.r.o.. 

 
Celková plnění na základě této smlouvy v roce 2005 činila 1 415 tis. Kč. Kromě toho hradí RM-SYSTÉM, 
a.s. odpovídající podíl nákladů na telefonní linky. 
 
b) Smlouva o pronájmu movitých věcí ze dne 10. 9. 1998, upravená Dodatkem č. 3 ze dne  

9. 2. 2004. Ke dni 14.9.2005 společnost RM-S HOLDING, a.s. převedla vlastnické právo k movitým 
věcem na společnost BGA Czech, s.r.o.. 

 
Smlouva stanovila podmínky pronájmu kancelářské techniky, která byla majetkem RM-S HOLDING, a.s. 
Na základě této smlouvy bylo v roce 2005 plněno ve výši 43 tis. Kč. 
 
c) Smlouva ze dne 2. 8. 2004 o užívání bytové jednotky a garážového stání ve vlastnictví RM-S 

HOLDING, a.s.. Ke dni 28.2.2005 byl Dodatkem č. 1 k této smlouvě nájemní vztah ukončen. 
 
Na základě této smlouvy činilo plnění za rok 2005 celkem 26 tis. Kč. 

 
 
Společnost RM-S HOLDING, a.s., majitel 100 % akcií společnosti RM-SYSTÉM, a.s., dále vlastní 100 % 
obchodní podíl ve společnosti RM-S FINANCE, s.r.o.. 
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V roce 2005 byly v platnosti následující smlouvy mezi RM-S FINANCE, s. r. o. a RM-SYSTÉM, a.s.: 

 
a) Smlouva o využití distribuční sítě RM-SYSTÉM, a.s. ze dne 31. 12. 2004, upravená Dodatkem č. 1 ze 

dne 31. 10. 2005. 
 

Na základě této smlouvy přijala společnost RM-SYSTÉM, a.s. za rok 2005 plnění v úhrnné výši 1 330 tis. Kč.  
 
b) Dohoda o užívání grafického označení ze dne 1.7.2005. Na základě této dohody souhlasí RM-SYSTÉM, 

a.s. s užitím grafického motivu pro účely grafického označení společnosti RM-S FINANCE, s.r.o.. 
  

Z uvedené dohody nevyplývají pro společnost RM-S FINANCE, s.r.o. žádná peněžitá plnění vůči  
RM-SYSTÉM, a.s. 

 
c) Dohoda o předávání osobních údajů ze dne 1.9.2005. Na základě této dohody RM-SYSTÉM, a.s. předá 

osobní údaje získané od 1.9.2005, které od zákazníků získal s jejich souhlasem a zákazník neprojevil 
nesouhlas s předáváním osobních údajů společnosti RM-S FINANCE, s.r.o. 

 
Na základě této smlouvy činilo plnění ve prospěch společnosti RM-SYSTÉM, a.s. za rok 2005 úhrnně 36 
tis. Kč.  
 
 
 

Společnost RM-SYSTÉM, a.s. je součástí stejného koncernu jako společnosti J & T SECURITIES 
(CZECH REPUBLIC), a.s. a J&T BANKA, a.s., se kterými byly v roce 2005 v platnosti níže uvedené smlouvy: 

V roce 2005 byly v platnosti následující smlouvy mezi J&T BANKA, a.s a RM-SYSTÉM, a.s.: 
 
a) Smlouva zvláštního zákazníka o poskytování služeb společností RM-SYSTÉM, a.s. ze dne 14. 11. 1996.   
 
V roce 1996 J & T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. složil z titulu zvláštního zákazníka na účet 
RM-SYSTÉM, a.s. kauci ve výši 30 tis. Kč. Ke dni 20. 10. 2004 nabylo právní moci rozhodnutí o fúzi J & T 
SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. jako společnosti zanikající a J & T BANKA, a.s. s účinností od 1. 
11. 2004. Uvedená kauce byla k datu fúze převedena na registrační číslo zákazníka J & T BANKA, a.s. 
 
b) Smlouva zvláštního zákazníka o poskytování služeb společností RM-SYSTÉM, a.s. podepsaná dne 16. 

4. 2004 s účinností od data následujícího po datu fúze s J & T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 
Na základě této smlouvy činilo plnění společnosti J & T BANKA, a.s. za rok 2005 úhrnem 259 tis. Kč 
za služby zvláštního zákazníka. 
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c) Smlouva o vkladovém účtu ze dne 24.8.2005. Smlouva stanoví podmínky termínovaného vkladu RM-

SYSTÉM, a.s..  
 
Ke dni 31.12.2005 společnost RM-SYSTÉM, a.s. eviduje termínovaný vkladu u společnosti J & T BANKA, 
a.s. ve výši 41 234 tis. Kč. Na základě této smlouvy RM-SYSTÉM, a.s. neposkytl v roce 2005 žádné plnění. 
 
d) Smlouva o kontrolní činnosti (výkonu vnitřního auditu) ze dne 30.6.2005. Na základě této smlouvy 

provádí společnost J & T BANKA, a.s. výkon vnitřního auditu u společnosti RM-SYSTÉM, a.s. 
 
Pro rok 2005 nevyplývalo z této smlouvy žádné peněžité plnění. 
 
 
 
 
Veškeré smluvní vztahy mezi RM-SYSTÉM, a.s. a ovládající osobou resp. propojenými osobami jsou 

řešeny standardními postupy na základě obvyklých cenových relací a platných právních předpisů.  
 
V roce 2005 nebyly uzavřeny žádné další smluvní vztahy mezi RM-SYSTÉM, a.s. a propojenými osobami, 

nebyly učiněny jiné právní úkony v zájmu propojených osob, ani jiná opatření v zájmu nebo na popud 
propojených osob nebyla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou, na základě kterých by společnosti RM-
SYSTÉM, a.s. vznikla nějaká újma nebo jiná výhoda či nevýhoda. 

 
Mezi RM-S a některými dalšími propojenými osobami byly v roce 2005 uzavřeny smlouvy běžného nebo 

zvláštního zákazníka a smlouvy o využití služeb dodavatele k realizaci nabídky převzetí. Případná plnění na 
základě těchto smluv byla poskytnuta podle v té době platného ceníku a společnosti RM-S v důsledku těchto 
plnění nevznikla žádná újma ani neoprávněná výhoda či nevýhoda. 

 
RM-SYSTÉM, a.s. je jedním ze tří zakladatelů Komoditní burzy Praha (KBP), která byla zapsána do 

obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 30. 9. 2002. Vzhledem k tomu, že RM-
SYSTÉM, a.s. není většinovým vlastníkem, nedisponuje většinou hlasovacích práv a má menšinové zastoupení 
v burzovní komoře KBP, není ovládající osobou ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. 
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9.  ROČNÍ  ÚČETNÍ  ZÁVĚRKA 

 
ROZVAHA k 31.12.2005 

 

A K T I V A   v tis. Kč     2003     2004 2005

Aktiva celkem  219 611  304 101  284 318

Pohledávky za upsané vlastní jmění        0 0 0

Stálá aktiva celkem      269 1 430 1 169

- dlouhodobý nehmotný majetek        0 0 0

- dlouhodobý hmotný majetek       86 1 192 886

- dlouhodobý finanční majetek      183 238 283

Oběžná aktiva celkem  192 587 300 804 281 632

- zásoby       52 24 0

- dlouhodobé pohledávky       10 10 0

- krátkodobé pohledávky    4 478 205 434

- finanční majetek  188 047 300 565 281 198

Ostatní aktiva   26 755 1 867 1 517

 

 

P A S I V A   v tis. Kč     2003     2004 2005

Pasiva celkem  219 611 304 101 284 318

Vlastní kapitál celkem               26 305 47 205 38 774

- základní kapitál   15 000 15 000 15 000

- kapitálové fondy     -817 -762 -717

- fondy tvořené ze zisku    7 824 11 915 3 255

- výsledek hospodaření minulých let        0 0 100

- výsledek hospodaření běžného účet. období    4 298 21 052 21 136

Cizí zdroje celkem  193 228 256 458 245 356

- rezervy     2 709 6 688 4 442

- dlouhodobé závazky+odložený daň.závazek      360 402 376

- krátkodobé závazky+dohadné účty pasivní  190 159 249 368 240 538

- bankovní úvěry a výpomoci        0 0 0

Ostatní pasiva       78 438 188
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VÝKAZ  ZISKU  A  ZTRÁTY k 31. 12. 2005 
 

  

Ukazatel v tis. Kč     2003     2004 2005

Výkony a prodej zboží    62 103 84 788 92 472

Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží   41 036 41 845 36 912

Přidaná hodnota      21 067 42 943 55 560

Osobní náklady       18 785 18 004 26 258

Odpisy dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku      390 93 306

Změna stavu rezerv a oprav.pol.v provoz.obl.     -263 -549 -816

Jiné provozní výnosy    1 270 397 283

Jiné provozní náklady    2 649 821 1 010

Provozní výsledek hospodaření      776 24 399 25 407

Změna stavu rezerv a oprav.pol.ve fin.obl.        0 0 0

Jiné finanční výnosy    3 792 4 040 3 749

Jiné finanční náklady            270 627 637

Finanční výsledek hospodaření    3 522 3 413 3 525

Výsledek hospodaření za běžnou činnost    4 298 21 052 21 136

Mimořádné výnosy        0 0 0

Mimořádné náklady        0 0 0

Mimořádný výsledek hospodaření        0 0 0

Výsledek hospodaření za účetní období    4 298 21 052 21 136
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
(cash flow) 

Ukazatel v tis. Kč     2003     2004     2005 

Stav peněž.prostředků na začátku úč.období  205 153 188 047 300 565

Zisk nebo ztráta z běžné čin.před zdaněním     4 281 27 812 28 898

Úpravy o nepeněžní operace   -3 665 -4 567 -12 305

- odpisy stálých aktiv       390 93 306

- změna stavu oprav.položek a rezerv          -263 -549 -9 158

- zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv          0 -71 -351

- výnosy z dividend a podílů na zisku              0 0 0

- vyúčtované úroky     -3 792 -4 040 -3 102

Změna stavu nepeněžních složek prac.kapitálu  -20 957 86 598 -3 052

- změna stavu pohledávek z provozní činnosti
  a přechodných účtů aktivních  -23 859

 
  27 001  -684

- změna stavu krátkodob.závazků z provozní 
  činnosti a přechodných účtů pasivních 

 
   2 895 

 
  59 569 

 
-2 392

- změna stavu zásob                              7 28 24

- změna stavu krátkodobého finanč.majetku          0 0 0

Vyplacené úroky             0 0 -647

Přijaté úroky    3 723 4 040 3 749

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost        0 0 -6 688

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnou čin.          0 0 0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti  -16 618 113 883 9 955

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv     -170 -1 199 0

Příjmy z prodeje stálých aktiv        0 71 351

Půjčky a úvěry spřízněným osobám        0 0 0

Čistý peněžní tok z investiční činnosti     -170 -1 128 351

Změna stavu dlouhodobých závazků     -120 -30 -60

Dopady změn vlastního kapitálu 
na peněžní prostředky 

 
    -198 

 
    -207 

 
-29 612

- zvýšení základního kapitálu        0 0 0

- vyplacení podílu na vlastním kapitálu        0 0 0

- peněžní dary a dotace do vlastního kapit.        0 0 0

- přímé platby na vrub fondů     -198 -207 -407

- vyplacené dividendy a podíly na zisku        0 0 -29 205

Přijaté dividendy a podíly na zisku        0 0 0

Čistý peněžní tok z finanční činnosti     -318 -237 -29 672

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků  -17 106 112 518 -19 366

Stav peněžních prostředků na konci úč.období  188 047 300 565 281 199
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10.  Příloha k účetní závěrce 

 

1.  OBECNÉ ÚDAJE 

 

1.1  Založení a charakteristika společnosti 

 
RM-SYSTÉM, a.s. se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 – Libeň, byla založena jako akciová 

společnost zakladatelskou listinou ze dne 21.1.1993. Do obchodního rejstříku, vedeného Krajským 
obchodním soudem v Praze, byla zapsána dne 28.1.1993 v oddíle B, vložka 1867. Faktickou činnost zahájila 
1.3.1993. 

Společnost má základní kapitál ve výši 15 mil. Kč, jehož výše se od založení společnosti nezměnila. 

Jediným akcionářem společnosti se 100 % podílu na základním kapitálu a ovládající osobou po celé účetní 
období roku 2005 byla společnost RM-S HOLDING a.s., Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 – Libeň, zapsaná 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 495 (původně název společnosti do 
6.8.2004 byl PVT, a.s.). 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry. 
Povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry bylo společnosti uděleno dne 19.3.1993 
Ministerstvem financí ČR. Platnost tohoto povolení v plném rozsahu byla potvrzena rozhodnutím Komise 
pro cenné papíry s účinností od 23.6.1999. Dne 20. září 2002 byla Komisí pro cenné papíry udělena 
společnosti licence k vypořádání obchodů s investičními instrumenty. Dalším předmětem činnosti zapsaným 
v obchodním rejstříku je organizační a metodické zabezpečení vzdělávacích akcí.  
 

1.2 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v roce 2005 

 
V průběhu roku 2005 došlo k následujícím změnám v obchodním rejstříku společnosti. K 1. únoru 2005 

došlo ke změně zápisu jediného akcionáře, kdy byl proveden zápis na RM-S HOLDING, a.s., Praha 9-
Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00 IČO: 00025500. Dne 20. října 2005 provedl Městský soud v 
Praze změnu v obchodním rejstříku společnosti, kdy na návrh ze dne 6. 10. 2005 provedl výmaz Ing. Jiřího 
Fabiána z funkce člena představenstva společnosti, provedl zápis o změně funkce předsedy dozorčí rady a 
zapsal nového člena dozorčí rady. K termínu 20. 10. 2005 došlo dále v obchodním rejstříku ke změně 
jednání a podepisování za společnost. 
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1.3 Organizační struktura společnosti v roce 2005 
 

Organizační struktura centrálního pracoviště účinná od 1.8.2004 doznala v průběhu roku 2005 těchto 
změn. Vedoucí oddělení kontroly obchodování je přímo podřízený provoznímu řediteli společnosti. Po celý 
rok vykonával, na základě pověření představenstvem společnosti, funkci zastupujícího ředitele společnosti  
Ing. Jaroslav Šírek, provozní ředitel. Ing. Jan Špringl vykonával funkci finančního ředitele. Funkci ředitele 
pro strategii a marketing vykonával pan Ing. Jan Oplatek, který byl k 1. 6. 2005 představenstvem 
společnosti z této funkce odvolán a k tomuto datu  byl do této funkce jmenován Ing. Jiří Vodička. 

 

S účinností od 1.1.2005 byly v souvislosti s převzetím obchodní sítě a převzetím pracovníků obchodních 
míst od společnosti PVT, a.s. provedeny následující změny v organizační struktuře. Řediteli pro strategii a 
marketing jsou nově podřízeni čtyři ředitelé oblastí. Pracovníci vstupních pracovišť obchodní sítě, kde jsou 
poskytovány služby RM-S, jsou přímo podřízeni oblastním ředitelům.   
 

1.4  Představenstvo a dozorčí rada 
V průběhu roku 2005 nedošlo k žádným  změnám ve složení představenstva společnosti. Po celý rok 2005 

pracovalo představenstvo společnosti ve složení čtyř členů  a scházelo se dle plánu jednání představenstva 
na pravidelných měsíčních jednáních. Dozorčí rada doznala v průběhu roku 2005 změnu v tom, že dne 22. 
4. 2005 byl na uvolněné místo člena dozorčí rady zvolen jako zástupce zaměstnanců Ing. Jindřich Kovář.  

 

Složení představenstva a dozorčí rady RM-SYSTÉM, a.s. k 31.12.2005 

 
Orgán Funkce Jméno 

Představenstvo Předseda Ing. Lubomír Štícha 

 Místopředseda Ing. Jaroslav Šírek         

 Člen JUDr. Daniel Křetínský 

 Člen Ing. Jan Špringl 

Dozorčí rada Předseda JUDr. Petr Čech          

 Člen Ing. Jindřich Kovář 

 Člen Ing. Miloš Houska         
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1.4 Majetkové podíly společnosti 

 
RM-SYSTÉM, a.s. se na základě zakladatelské smlouvy ze dne 21.6.2002 stal jedním ze tří zakladatelů 

Komoditní burzy Praha (KBP). Státní povolení k provozování Komoditní burzy Praha bylo vydáno 
Ministerstvem zemědělství ČR dne 13.8.2002, do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 
byla Komoditní burza Praha zapsána dne 30.9.2002 v oddílu A, vložka 47513. Sídlem Komoditní burzy 
Praha je Podvinný mlýn 6, Praha 9, IČ 26728087, základní vklad zapsaný v rejstříku je 3 mil. Kč. Podíl 
RM-S na tomto základním vkladu je třetinový, tj. 1 mil. Kč, počátkem roku 2003 byl v souladu se 
zakladatelskou smlouvou tento podíl plně splacen. 

Vzhledem k tomu, že RM-SYSTÉM, a.s. není většinovým vlastníkem KBP, nedisponuje většinou 
hlasovacích práv a má menšinové zastoupení v burzovní komoře KBP, není ovládající osobou ve smyslu § 
66a obchodního zákoníku. 

 

 

2. ÚČETNÍ METODY, ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 

 
Účetnictví RM-SYSTÉM, a.s. bylo vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok 2005, s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona  o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví, a s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle 
této vyhlášky.  

Účetnictví společnosti respektovalo obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti a zásadu věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. RM-
SYSTÉM, a.s. má vypracován účtový rozvrh, který je sestaven v souladu se směrnou účtovou osnovou dle 
přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. a přizpůsobený podmínkám společnosti, a vnitřní směrnice 
upravující oběh účetních dokladů, účtování a odepisování majetku, účtování a oceňování zásob, zásady 
účtování časového rozlišení nákladů a  výnosů, tvorby  a čerpání rezerv a tvorby a používání opravných  
položek, inventarizaci majetku  a závazků, způsob používání kursů pro přepočet cizích  měn na Kč, 
poskytování a účtování cestovních náhrad a evidenci spotřeby pohonných hmot. Tyto metodické předpisy 
byly vydány příkazem ředitele RM-S č. 12/2005 a novelizovány v návaznosti na vyhlášku č. 500/2002 Sb. a 
na České účetní standardy pro podnikatele. 
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2.1 Způsoby ocenění a odepisování 

2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 
Dlouhodobým hmotným, resp. nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než  

40 000,- Kč, resp. 60 000,- Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.  
 

Technické zhodnocení, pokud by převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za účetní a 
zdaňovací období částku 40 000,- Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 
 

Nakoupený dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami zahrnujícími všechny 
náklady spojené s pořízením. Žádný DHM vytvořený ve vlastní režii se nevyskytoval. Ocenění reprodukční 
pořizovací cenou nebylo použito. 
 

2.1.2    Odpisy dlouhodobého majetku 

 
Odpisový plán dlouhodobého majetku je stanoven příkazem ředitele a.s. Podle  tohoto plánu se uplatňují 

pro jednotlivé druhy dlouhodobého majetku tyto odpisové metody pro stanovení účetních odpisů: 

 
a) software se vstupní cenou vyšší než 60 000,- Kč - rovnoměrný způsob odpisování, doba odpisování 3 

roky, účetní odpis prováděn měsíčně 1/12 ročního odpisu; 
 
b) dlouhodobý hmotný majetek se vstupní cenou vyšší než 40 000,- Kč - rovnoměrný způsob odpisování, 

účetní odpis prováděn měsíčně 1/12 ročního odpisu   pro příslušnou odpisovou skupinu (vzhledem k 
druhům majetku použity skupiny 1 a 2) dle odpisové sazby podle zákona o daních z příjmů); 

Odpisování ad a), a b) se zahajuje v  měsíci následujícím po měsíci pořízení. 

Při uplatňování daňových odpisů společnost postupuje podle § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů v platném znění. 

 

2.1.3  Dlouhodobý finanční majetek  

 
Společnost vložila v roce 2002 1 mil. Kč jako třetinový podíl na základním vkladu Komoditní burzy 

Praha. Tento vklad je účtován jako majetkový podíl v podnicích s podstatným vlivem a při pořízení byl 
oceněn pořizovací cenou. Při oceňování majetku a závazků k 31.12.2005 byla v souladu  s § 25 odst. 2 a § 
27 odst. 7 zákona o účetnictví provedena změna ocenění tohoto podílu, která vzala v úvahu  předvídatelná 
rizika a možné ztráty, které se týkají tohoto majetku RM-S. Podíl RM-S na vlastním kapitálu KBP 
v předchozím období k 31.12.2004 činil podle účetní závěrky KBP 238 239 Kč. V roce 2005 dosáhla KBP 
podle předložených účetních výkazů zisku ve výši 183 821 Kč a vlastní kapitál společnosti k 31.12.2005 
činil 848 538 Kč, podíl RM-S na vlastním kapitálu KBP se zvýšil na 282 846 Kč. Změna v ocenění 
ekvivalencí k 31.12.2005 znamená zvýšení aktiv i vlastního kapitálu o 44 607 Kč. 
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2.1.4  Zásoby 
Nakupované zásoby se oceňují skutečnou pořizovací cenou, vč. nákladů s jejich pořízením souvisejících; 

při oceňování úbytku zásob se používá metoda  FIFO. V roce 2005 se nevyskytly žádné vedlejší pořizovací 
náklady nakupovaných   zásob účtované samostatně. Zásoby vytvořené ve vlastní režii se v roce 2005 
nevyskytovaly. Rovněž ocenění reprodukční pořizovací cenou nebylo v průběhu účetního období použito. 

 

2.1.5 Úvěry 
Společnost za dobu své existence nečerpala žádné úvěry a ani v roce 2005 jí nebyly žádné úvěry 

poskytnuty. 

 

 

2.2 Způsob stanovení opravných položek k majetku a rezerv 
Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace, pokud se prokáže, že ocenění aktiv neodpovídá 

reálnému stavu. Rezervy jsou vytvářeny na rizika a budoucí ztráty známé k datu účetní závěrky. 

 

2.2.1 Opravné položky 

 
Při inventarizaci zásob nebyly zjištěny žádné zásoby, jejichž hodnota by byla nižší než jejich cena 

zachycená v účetnictví, opravné položky k zásobám nebyly proto vytvářeny. 

K pohledávkám za odběrateli i k některým ostatním pohledávkám, evidovaným k 31.12.2005, byly 
vytvořeny opravné položky v maximální možné daňově uznávané výši. Vzhledem k tomu, že jsou tyto 
pohledávky vesměs vymáhány soudně, je možno v souladu se zákonem o daních z příjmů a zákonem o 
rezervách podle doby překročení termínu splatnosti vytvářet opravné položky až do plné výše hodnoty 
pohledávek, obdobně je možno vytvářet opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním řízení. 
Vzhledem k tomu, že prakticky všechny pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti jsou vymáhány soudně 
nebo jsou přihlášeny do konkursního řízení a jejich doba splatnosti byla do 30.12.2001, jsou již ke všem 
těmto pohledávkám vytvořeny daňově účinné opravné položky do výše 100 % jejich hodnoty. Daňově 
neúčinné opravné položky nebyly vzhledem ke struktuře pohledávek v roce 2005 vytvářeny.  
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2.2.2 Rezervy 
Po zhodnocení soudních sporů, kde vystupuje RM-S jako strana žalovaná, nebyla zjištěna nutnost tvorby 

dalších rezerv. V současné době je proti  RM-S vedeno šest žalob, z toho v pěti případech se jedná o žaloby 
podané jedním zákazníkem RM-S, který nesouhlasí s vyloučením určitých emisí cenných papírů 
z mimoburzovního trhu a s postupem, který RM-S realizoval podle zákona o cenných papírech. Všechny 
žaloby napadají postup RM-S vedený ve správním řízení a jejich primárním problémem je jiný výklad 
příslušného ustanovení zákona o cenných papírech. Proti postupu RM-S při vyloučení cenných papírů byl 
nejdříve podán odpor, který RM-S postoupil Komisi pro cenné papíry, která v dané věci plní funkci 
odvolacího orgánu. Ve všech případech však Komise potvrdila rozhodnutí RM-S jako správné. Žaloby 
nevytvářejí nebezpečí finančních postihů a nemohou mít tedy dopad do výsledku hospodaření společnosti. 
Jsou vedeny v poloze zajištění výkladového stanoviska zákona,  který v  podmínkách našeho práva může 
stanovit pouze soud. Pouze jedna z žalob je spojena s vymáháním finančního odškodnění. Tato žaloba byla 
v celém rozsahu zamítnuta Vrchním soudem v Praze v listopadu 2005. 

 

2.3 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 
Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl v souladu s vnitřním předpisem používán: 
1) u příjmu valut do valutové pokladny z korunového bankovního účtu a odvodu valut z valutové 

pokladny na tento účet kurs uplatněný příslušným bankovním domem, 
2) u pohledávek, závazků a dalších účetních případů směnný kurs devizového trhu, vyhlašovaný  Českou 

národní bankou vždy k prvnímu dni v měsíci, v němž došlo k uskutečnění účetního případu (pevný 
kurs), 

3) u zůstatků valutových  pokladen, devizových účtů, pohledávek a závazků k 31.12.2005 kurs vyhlášený 
ČNB k rozvahovému dni. Konečný zůstatek valutových pokladen a devizových účtů k 31.12.2005 byl 
nulový. 

 

2.4 Daně 
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého majetku byla u majetku pořízeného do 31.12.2003 

používána metoda rovnoměrného odpisování, u majetku pořízeného v roce 2004 a 2005 byla použita metoda 
zrychleného odpisování. 

Při výpočtu odloženého daňového závazku (pohledávky) se vycházelo  z přechodných rozdílů mezi 
daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku a pohledávek za použití sazby daně z příjmů 
platné pro rok 2006, z čehož vyplynul odložený daňový závazek ve výši 106 tis. Kč.  

Podle pracovní verze přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2005 vznikne 
společnosti daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za rok 2005 ve výši 7 788 tis. Kč; v této 
výši byla také vytvořena rezerva na daň z příjmů. 



  25  
 

RM-SYSTÉM, a.s. | Podvinný mlýn 6 | 180 18  Praha 9 
Telefon: 266 198 580 | Fax: 266 198 607 | Email: rmsystem@rmsystem.cz 

 

 

2.5 Použití ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou 
Společnost neeviduje žádné složky majetku a závazků, které se dle § 27 zákona o účetnictví oceňují ke 

konci rozvahového dne reálnou hodnotou. U majetkové účasti na Komoditní burze Praha, která představuje 
podíl s podstatným vlivem, bylo rozhodnuto použít ocenění ekvivalencí (viz bod 2.1.3).  

 

2.6 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu 
účetnímu období 

V roce 2005 byly realizovány proti předchozímu účetnímu období pouze některé nevýznamné změny ve 
způsobu oceňování, postupech odpisování a postupech účtování, které vyplývaly ze změn právních norem 
vztahujících se k účetnictví, zejména z uplatnění Českých účetních standardů pro podnikatele; tyto změny 
neměly dopad na výši majetku, závazků ani výsledku hospodaření. Přestože se společnost v návaznosti na 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty stala plátcem daně z přidané hodnoty již od 1.8.2004, je na 
místě tuto skutečnost znovu zmínit. Vzhledem k tomu, že zdanitelná plnění podléhající DPH představují jen 
necelé procento z uskutečněných plnění společnosti, může RM-S uplatnit na vstupu jen 1 % z DPH u 
přijatých zdanitelných plnění použitých jak pro uskutečněná plnění s povinností přiznat daň, tak pro plnění 
osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Tato změna ovlivnila strukturu nákladů, v nichž výrazně vzrostl 
oproti předchozím obdobím podíl daní a poplatků, v nichž je zahrnuta i neuplatněná DPH.   

 

 

3.     DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 

 

3.1 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 
Společnost nemá k 31.12.2005 pohledávky za upsaný vlastní kapitál. 

 

3.2 Dlouhodobý majetek 

 

3.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 
                                                                                                                                                                           v tis. Kč 

                   Pořizovací cena                        Oprávky                           Zůstat. hodnota 
Druh 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.03 31.12.04 31.12.05 

Software 591 591 286 591 591 286 0 0 0 

Celkem 591 591 286 591 591 286 0 0 0 

V roce 2005 nebyl pořízen žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Z  již plně odepsaného dlouhodobého 
nehmotného majetku, jehož zůstatková hodnota je nulová, nebyl v roce 2005 žádný vyřazen.  
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3.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek 
                                                                                                                                                                           v tis. Kč 

                                    Pořizovací cena                    Oprávky                   Zůstat. hodnota 
Druh 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.03 31.12.04 31.12.05

Budovy a stavby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samostat. mov.věci 11 518 9 948 9 012 11 432 8 756 8 125 86 1192 886 

-stroje+zař  4 488 2 137 2 137 4 456 2 099 2 116 32 38 21 

-dopravní prostředky 2 575 3 468 3 468 2 521 2 314 2 603 54 1 154 865 

-inventář 1 018 1 018 119 1 018 1 018 119 0 0 0 

-drobný DHM 3 437 3 325 3 288 3 437 3 325 3 288 0 0 0 

Celkem 11 518 9 948 9 012 11 432 8 756 8 125 86 1 192 886 

  

V roce 2005 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný. Vyřazen byl z důvodu prodeje dlouhodobý hmotný 
majetek s pořizovací cenou 936 tis. Kč, který byl ve všech případech plně odepsán a jeho zůstatková 
hodnota byla nulová. 

  

3.2.3 Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu 
Žádný majetek ve finančním leasingu se v roce 2005 nevyskytoval. 

V operativním pronájmu měla společnost k 30.11.2005 dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 
636 tis. Kč. Tento majetek byl k 1.12.2005 odkoupen za 57 tis. Kč. 

 

3.2.4 Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 
Společnost nemá žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem ani věcným břemenem. 

 

3.3 Dlouhodobý finanční majetek 
K 31.12.2005 měla společnost majetkovou účast na Komoditní burze Praha v pořizovací ceně (nominální 

hodnotě) 1 mil. Kč, po změně ocenění ekvivalencí činila hodnota tohoto podílu 283 tis. Kč. 
 

3.4 Zásoby 
Zásoby představovaly doposud nevýznamnou položku aktiv společnosti. K 31.12.2005 byl jejich stav 

nulový. Veškerý materiál spotřební povahy je účtován přímo do nákladů.   
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3.5 Pohledávky 

 

3.5.1 Pohledávky z obchodního styku 
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku v tis. Kč (brutto) 

Druh pohledávek 31.12.03 31.12.04 31.12.05 

Pohledávky za odběrateli v tuzemsku 815 479 254 

Provozní zálohy 35 94 310 

Směnky k inkasu 2 709 2 709 2 709 

Ostatní krátkodobé pohledávky 0 0 0 

Celkem 3 559 3 282 3 273 

 

Pokles pohledávek za odběrateli je ovlivněn provedeným odpisem  pohledávek v případech, kdy byl 
ukončen konkurs nebo zastavena exekuce pro nedostatek majetku, případně menších pohledávek, u nichž se 
možnost jejich úhrady nejeví jako reálná a byly k nim v minulých letech vytvořeny opravné položky v plné 
výši. Celkem byl za rok 2005 proveden odpis pohledávek za odběrateli splatných po 1.1.1995 v celkové 
výši 211 tis. Kč. Po provedeném odpisu a  tvorbě opravných položek byla struktura pohledávek za 
odběrateli k 31.12.2005 následující: 

 
Struktura pohledávek za odběrateli (účet 311) podle lhůty splatnosti k 31.12.2005 v Kč 

Pohledávky splatné Brutto OP daňově OP konkurs OP ostatní Netto 
     uznané    
1.1. – 30.12.1995  0 0 0 0 0 
31.12.1995 – 30.12.1996         0 0 0 0 0 
31.12.1996 - 30.12.1997 113 377 113 377 0 0 0 
31.12.1997 - 30.12.1998 6 141 6 141 0 0 0 
31.12.1998 - 30.12.1999 0 0 0 0 0 
31.12.1999 - 30.12.2000 8 450 0 8 450 0 0 
31.12.2000-30.12.2001 0 0 0 0 0 
31.12.2001-30.12.2002 0 0 0 0 0 
31.12.2002-30.12.2003 0 0 0 0 0 
31.12.2003-30.12.2004 0 0 0 0 0 
31.12.2004-30.12.2005 51 680 0 45 580 0 6 100 
od 31.12.2005 74 475 0 0 0 74 475 
Pohledávky celkem     254 122 119 518 54 030 0 80 575 
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3.5.2 Ostatní pohledávky 
Účet 378 vykazuje k 31.12.2005 zůstatek 39 tis. Kč. Jde o pohledávku vůči sesterské společnosti RM-S 

FINANCE, s.r.o. ve výši 33 tis. Kč a o pohledávku ve výši 6 tis. Kč na základě platebního rozkazu, týkající 
se náhrad soudních výdajů. Stav brutto těchto pohledávek se proti stavu na konci roku 2004 snížil o 593 tis. 
Kč, přičemž tento pokles byl ovlivněn odpisem pohledávek, zejména smluvních pokut určených platebním 
rozkazem, jejichž úhrada pro nedostatek majetku dlužníka není reálná.  

K pohledávkám na základě platebních rozkazů jsou vytvářeny opravné položky, takže netto výše těchto 
pohledávek k 31.12.2005 byla nulová. 

V jiných krátkodobých pohledávkách jsou evidovány i pohledávky vůči zaměstnancům ve výši 10 tis Kč. 
Jde o část jedné půjčky ze sociálního fondu, jejíž splatnost je do konce roku 2005. 

 

3.5.3 Pohledávky vůči podnikům ve skupině 
Společnost evidovala k 31.12.2005 vůči sesterské společnosti RM-S FINANCE, s.r.o. pohledávky 

v úhrnné výši 36 tis. Kč. 

 Žádná z těchto pohledávek neměla překročený termín splatnosti. 

 Společnost má založen termínovaný vklad u J&T Banka, a.s. Ke konci roku činil zůstatek tohoto vkladu 
41 mil. Kč. 

 

3.6 Finanční majetek 
Stav krátkodobého finančního majetku se proti stavu v závěru roku 2004 snížil o 19 mil Kč. K poklesu 

stavu peněžních prostředků došlo především na tzv. JUMBO-účtu, kde jsou soustřeďovány peněžní 
prostředky klientů RM-S  na nákup a za prodej cenných papírů (z 253 958 tis. Kč na 236 118 tis. Kč). Stav 
peněžních prostředků na běžném korunovém účtu RM-S se snížil (z 46 530 tis. Kč na 3 555 tis. Kč). 
Zůstatek termínovaného vkladu ke konci roku 2005 se zvýšil na 41 mil. Kč. Pokles stavu peněžních 
prostředků klientů vyplývá z poklesu intenzity obchodování na trhu RM-S v prosinci 2005. V souvislosti 
s převzetím sítě obchodních míst od 1.1.2005 došlo i k nárůstu administrativy spojené s vedením pokladen 
obchodních míst. Zůstatek pokladen na obchodních místech k 31.12.2005 činil 274 tis. Kč. 

Struktura finančního majetku v tis. Kč 
Druh majetku     31.12.03 31.12.04 31.12.05 

Pokladna  centrála                          71 38 15 

Pokladny obchodních míst 0 0 274 

Valutové pokladny 15 15 0 

Peníze na cestě 0 6 0 

Ceniny 5 2 4 

Běžné účty  187 944 300 494 239 671 

Termínovaný vklad 0 0 41 234 

Běžné účty USD 12 10 0 

Celkem 188 047 300 565 281 198 
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3.7 Přechodné účty aktivní 
Struktura přechodných účtů aktivních v tis. Kč 

Druh ostatních aktiv 31.12.03 31.12.04 31.12.05 

Náklady příštích období             25 868 55 192 

Příjmy příštích období        887 1 812      1 325 

Celkem        26 755     1 867      1 517 

Výše položky nákladů příštích období meziročně vzrostla zejména z důvodu časového rozlišení dopředu 
placeného nájemného za vybraná obchodní místa. Výše této položky v závěru roku 2005 odpovídá běžnému 
dlouhodobému vývoji.  

U příjmů příštích období došlo naopak ke snížení proti stavu na konci roku 2004. Příjmy příštích období 
zahrnují poplatky za administraci zůstatku na JUMBO-účtu, který je obdobně jako nefakturované poplatky 
za služby pro zvláštní zákazníky srážen z JUMBO-účtu klientů. Další složkou příjmů příštích období je 
finanční odměna za správu kmene zákaznických podúčtů od ČSOB připsaná v lednu 2006. 

 

 

3.8 Vlastní kapitál 
Základní kapitál se v průběhu roku 2005 neměnil. Vlastní kapitál  se proti stavu na konci roku 2004 snížil 

o 8 432 tis. Kč.  
 
3.8.1   Vlastní kapitál 

Pohyby vlastního kapitálu v tis. Kč 
 Základní 

kapitál 

Kapitálové 

fondy 

Zákonný 
rezervní 

fond 

Ostatní 
fondy ze 

zisku 

Nerozděl. 
zisk 

Zisk 
běžného 
období 

Vlastní 

kapitál 

Zůstatky  
31.12.04 

   15 000     -762     3 000      8 915        0 21 052   47 205 

Přírůstky        0        45        0     293 100 21 136   21 574 

Úbytky        0        0        0      8 953        0 21 052 30 005 

Zůstatky 
31.12.05 

   15 000     -717     3 000 255 100    21 136 38 774 
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Vlastní kapitál se snížil ze 47 205 tis. Kč k 31.12.2004 na 38 774 tis. Kč k 31.12.2005. Na základě rozhodnutí 
jediného akcionáře ze dne 25.4.2005 byl zisk za rok 2004 ve výši 21 052 tis. Kč rozdělen následovně. Do 
sociálního fondu společnosti bylo přiděleno 292 tis. Kč, 20 660 tis. Kč bylo vyplaceno formou dividendy a  100 
tis. Kč převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře zároveň 
došlo k rozpuštění rizikového fondu společnosti v plném rozsahu jeho zůstatku ke dni 31.12.2004, tj. ve výši 8 
545 tis. Kč. Ke zvýšení vlastního kapitálu došlo zaúčtováním změny ocenění podílu na KBP (45 tis. Kč jako 
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků), ke snížení vlastního kapitálu došlo kromě zmíněného 
rozpuštění rizikového fondu také čerpáním sociálního fondu (408 tis. Kč). Výsledek hospodaření roku 2005 ve 
výši 21 136 tis. Kč nepatrně převýšil výsledek roku 2004, kdy bylo dosaženo účetního zisku po zdanění ve výši 
21 052 tis. Kč.  

 

3.8.2 Základní kapitál 
Základní kapitál ke dni 1.1.2005 ve výši 15 000 tis. Kč tvořilo 1500 ks kmenových akcií s nominální 

hodnotou 1 akcie 10 000 Kč. V průběhu roku 2005 nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu. 

 

3.9 Rezervy 
Společnost v roce 2005 rozpustila po zaplacení daně z příjmu právnických osob za rok 2004 rezervu ve 

výši 6 688 tis. Kč a zároveň vytvořila rezervu na daň z příjmů za rok 2005 ve výši 7 778 tis. Kč.  

 

3.10 Závazky 

   Závazky z obchodního styku a přijaté zálohy 
Struktura závazků z obchodního styku vč. přijatých záloh v tis. Kč 

Druh krátkodobých závazků 31.12.03 31.12.04 31.12.05 

Dodavatelé                          3 001      6 164      2 341

Ostatní závazky       89        103 107

Závazky vůči klientům-přijaté zálohy    182 152    241 475    234 227

Ostatní zálohy 0 0 670

Celkem    185 242    247 742    237 345

 

Žádný ze závazků vůči dodavatelům neměl překročenu lhůtu splatnosti. 
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Ostatní závazky jsou tvořeny především poplatky za služby pro SCP za prosinec 2005 inkasované na 
obchodních místech, které RM-SYSTÉM, a.s. na základě smlouvy převádí SCP, a.s.  

 

Ostatní zálohy k 31.12.2005 tvoří přijaté měsíční zálohy od sesterské společnosti RM-S FINANCE, s.r.o., 
jenž vyplývají ze smlouvy o využívání distribuční sítě RM-SYSTÉM, a.s. Konečné vyúčtování podílu za 
rok 2005 na nákladech distribuční sítě činilo 1 330 tis. Kč, přeplatek záloh byl vyplacen na základě 
vyúčtování a vystavení konečné faktury. 

 

Zvláštní postavení v závazcích společnosti představují stále závazky vůči  klientům  RM-S,  které  jsou  
tvořeny  peněžními  vklady klientů na nákup cenných papírů, příp. nepřevedenými peněžními prostředky 
získanými prodejem cenných papírů. Tyto peněžní prostředky jsou soustřeďovány  na zvláštním bankovním 
účtu zřizovaném RM-S. Na  straně aktiv jsou tyto prostředky účtovány  na analytických  účtech k účtu 221, 
přičemž podrobná  analytika podle jednotlivých klientů je vedena automatizovaně v rámci sledování stavu  a 
pohybu na příslušných bankovních účtech, na straně pasiv pak na účtech  324/100 a 324/200). K 31.12.2005 
činil  stav těchto záloh klientů 234 227 tis. Kč. Doba, po kterou zůstávají peněžní prostředky klientů na 
bankovních účtech RM-S, je ovlivňována výhradně samotnými klienty. Podle právního stanoviska, které si 
společnost v roce 2003 nechala vypracovat, nelze bez souhlasu klienta s výjimkou případů závažného 
porušení Pravidel obchodování RM-S zrušit registraci klienta, ani nelze tyto prostředky jako promlčené 
závazky zúčtovat do výnosů, a to ani tehdy, když jsou řadu let bez pohybu. K 31.12.2005 představovaly 
zálohy klientů, které byly rok a více bez pohybu, téměř čtvrtinu z celkového stavu závazků vůči klientům. 

 

3.10.1 Závazky k podnikům ve skupině 
Společnost neevidovala k 31.12.2005 žádné závazky z obchodního styku (dodavatelé) k mateřské 

společnosti RM-S Holding, a.s. 

Ve vztahu ke společnosti J & T BANKA, a.s. evidoval RM-S k 31.12.2005 dlouhodobý závazek ve výši 
30 tis. Kč (kauce na obchodování prostřednictvím technických prostředků). 

Ve vztahu ke společnosti RM-S FINANCE, s.r.o. evidoval RM-S k 31.12.2005 závazek z titulu přeplatku 
na zálohách ve výši 670 tis. Kč. 

 

3.11 Bankovní úvěry a dluhopisy 
Společnost nečerpala v roce 2005 stejně jako v letech předchozích žádné úvěry a nevydala žádné dluhopisy. 
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3.12 Přechodné a dohadné účty pasivní 
Struktura přechodných a dohadných účtů pasivních v tis. Kč 

Druh ostatních pasiv 31.12.03 31.12.04 31.12.05 

Výdaje příštích období                    78        438       188 

Výnosy příštích období         0         0         0 

Dohadné účty pasivní      3 626 210       841 

Celkem      3 704      648      1 029 

Rozhodující část přechodných i dohadných účtů pasivních tvoří roční odměny manažerů vyplácené po 
ukončení roku a s nimi související zdravotní a sociální pojištění. Další významnou část dohadných účtů 
tvoří dohadně zúčtované zálohy za provoz obchodních míst, ke kterým společnost dosud neobdržela finální 
vyúčtování. 

 

3.13 Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností 

 
Rozhodující část výnosů z běžné činnosti za rok 2005 v celkové výši 94 924 tis. Kč pocházela z hlavní 

činnosti společnosti, tj. z organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry a činností souvisejících, příp. 
z finančních výnosů (úroky) z peněžních prostředků uložených v peněžních ústavech. Převážná část výnosů 
byla realizována v tuzemsku. Mimořádné výnosy nebyly – obdobně jako v předcházejícím roce – 
realizovány žádné. Ve srovnání s rokem 2004 vzrostly celkové výnosy o 5 630 tis. Kč. 

 

Tržby za prodej služeb a zboží v tis. Kč 
Druh tržeb           2003 2004 2005 

Poplatky za realizované obchody     35 398     52 665     59 912 

Tržby za služby na obchod. místech     11 699     12 976     9 041 

Tržby za ostatní služby     15 006     19 147     23 519 

Celkem     62 103     84 788     92 472 

  

Poplatky za realizované obchody druhý rok po sobě vzrostly, nárůst za rok 2005 činí  
7 247 tis. Kč, což je způsobeno především zvýšením objemu realizovaných obchodů oproti předchozímu 
roku. Vybrané tržby na obchodních místech oproti roku 2004 poklesly o téměř 4 mil Kč, což je způsobeno 
poklesem obchodní aktivity zákazníků na obchodních místech, z nichž někteří přecházejí na elektronický 
způsob obchodování na RM-S. Zvýšené objemy realizovaných obchodů vyústily v nárůst tržeb za ostatní 
služby, kde jsou především vybrané poplatky za administraci účtů zákazníků, tržby z realizovaných nabídek 
převzetí a tržby za ostatní poskytované služby RM-S.   
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3.14  Spotřeba materiálu a energie, služby 

 
Výkonová spotřeba v tis. Kč 

Druh nákladů         2003 2004 2005 

Spotřeba materiálu a energie 644 2 692 3 265

Opravy a udržování                     108       166 235

Cestovné 10        9         329

Náklady na reprezentaci        98        75        94

Náklady na služby PVT     32 100 28 982     10 999

Náklady na služby SCP      4 286 6 189 6 832

Náklady na propagaci 484       626       0

Náklady na ostatní služby 3 306 3 106    15 158

Celkem     41 036     41 845     36 912

 

Přes nárůst tržeb za služby a přesto, že došlo od 1.1.2005 k převzetí celé sítě obchodních míst od 
společnosti PVT, vykázala společnost oproti roku 2004 snížení výkonové spotřeby. Převzetí sítě obchodních 
míst, na kterých jsou poskytovány služby RM-S, výrazně ovlivnilo strukturu nákladů RM-S. Došlo k 
výraznému snížení nákladů na služby PVT, neboť tyto náklady přešly na RM-S, odvozeně pak vzrostly 
náklady na spotřebu materiálu a energie, na opravy a cestovné. Náklady na služby SCP vzrostly 
v návaznosti na zvýšený objem realizovaných obchodů na trhu RM-S. V nákladové položce ostatních služeb 
došlo k výraznému nárůstu především z důvodu nákladů na nájemné za jednotlivé pobočky převzaté 
obchodní sítě RM-S. Další významnou nákladovou položkou byly vynaložené náklady na přípravu a 
nezbytné úpravy obchodního systému RM-S na podmínky fungování Centrálního depozitáře, který 
v dohledné době nahradí stávající Středisko cenných papírů.  



  34  
 

RM-SYSTÉM, a.s. | Podvinný mlýn 6 | 180 18  Praha 9 
Telefon: 266 198 580 | Fax: 266 198 607 | Email: rmsystem@rmsystem.cz 

 

 

3.15  Ostatní provozní náklady a výnosy 
Struktura ostatních provozních nákladů a výnosů v tis. Kč   

 2004                     2005 

Druh nákladů a výnosů Náklady Výnosy Náklady Výnosy 

Tvorba a zúčtování opravných položek 2 160        0 - 816        0

Odpis pohledávek 549        0 802        0

Smluvní pokuty a penále        0 0        0        0

Ostatní pokuty a penále 0        0        0        0

Poplatky za dispens        0      231        0 143

Daně a poplatky       643        0 3 918        0

Prodej materiálu a stálých aktiv        0 71        0      359

Dary 34        0 0        0

Tvorba a čerpání rezerv - 2 709        0    0        0

Ostatní provozní náklady a výnosy 238 166 328      140 

Celkem     915 468 4 232      642

  

Nejvýznamnější složkou ostatních provozních nákladů společnosti je především neuplatněný odpočet 
DPH v položce daně a poplatky. U daně z přidané hodnoty na vstupu si společnost může uplatnit pouze 1 % 
u přijatých zdanitelných plnění a zbytek se stává nákladem společnosti v podobě neuplatněného odpočtu. 
Výrazný nárůst v roce 2005 je způsoben jednak převzetím obchodní sítě a s tím spojeného nárůstu výdajů, 
především však ale skutečností, že neuplatněný odpočet DPH se v roce 2004 projevil pouze částečně 
(společnost se stala plátcem DPH až od 1.8.2004).   
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3.16  Finanční náklady a výnosy  
Struktura finančních nákladů a výnosů v tis. Kč                                                                                                            

 2004 2005 

Druh nákladů a výnosů Náklady Výnosy Náklady Výnosy 

Poplatky za rychlou výplatu               78        0 87        0

Poplatky za JUMBO-účet 511        0 507        0

Ostatní bankovní poplatky  36        0 42        0

Úroky přijaté a placené        0 4 040        0 3 749

Kursové zisky – ztráty        2        0        1        0

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 1060

Celkem 627 4 040 637     4 809

Zvýšení celkových finančních výnosů v roce 2005 souvisí se zvýšením úročení JUMBO-účtu i běžného 
účtu, které vyplývá z nově uzavřené smlouvy s ČSOB, a.s. pro tento rok. Zvýšení finančních výnosů 
pozitivně ovlivnilo rovněž zřízení výhodně úročeného termínovaného vkladu u J&T Banka, a.s. Celkové 
finanční náklady se pohybovaly na úrovni roku předchozího. 

 

 

3.17 Mimořádné náklady a výnosy 
V roce 2004 ani 2005 nebyly ve společnosti žádné náklady a výnosy, které by podle platných postupů 

účtování svým charakterem patřily do kategorie mimořádných nákladů a výnosů.  
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4.    Zaměstnanci, řídící pracovníci a statutární orgány 

4.1 Osobní náklady a počet zaměstnanců 

 
Průměrné počty zaměstnanců a osobní náklady v roce 2005 

 Počet 

 

Mzdové     
náklady 

Sociální 
a zdrav. 
pojištění 

Odměny 
statut. 
orgánů 

Ostatní 
náklady 

Osobní 
náklady 
celkem 

Zaměstnanci   71  16 031 5 650       0     749 22 430

Řídící prac.        3 2 088 742       0 32     2 862

Statut.org.        7        0        0    966        0 966

Celkem      18 119 6 392    966 781 26 258

  

Celkové osobní náklady vzrostly oproti roku 2004 o více než 8 mil Kč. Jednoznačným důvodem je 
zmiňované převzetí sítě a pracovníků obchodních míst od společnosti PVT. Počet zaměstnanců tak vzrostl 
průměrně o 57. 

Všem pracovníkům společnosti byly poskytovány příspěvky na stravování a příspěvky na penzijní 
připojištění. Zastupující ředitel společnosti a čtyři oblastní ředitelé měli poskytnut služební osobní 
automobil k užívání pro služební i soukromé účely; toto poskytování je zdaňováno v souladu se zákonem o 
daních z příjmů. Členům statutárních a dozorčích orgánů nebyla poskytnuta žádná peněžní ani naturální 
plnění kromě částek uvedených výše. 

   

4.2 Poskytnuté půjčky 
K 31.12.2005 byla poskytnuta půjčka ze sociálního fondu 1 zaměstnanci, její nesplacený zůstatek činil 10 

tis. Kč. Řídícím pracovníkům ani členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly poskytnuty žádné půjčky. 
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5.  Události, které nastaly po datu účetní závěrky 
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly výrazný dopad na 

hospodaření společnosti. Po obvykle slabším prosinci, kdy obchodní aktivita zákazníků je zpravidla nejnižší 
za celý rok, dosahují tržby společnosti na začátku roku očekávaných hodnot. Společnost pokračuje 
v modernizaci klíčových obchodních míst v krajských městech, s čímž je spojen nárůst nákladů především 
na vybavení novým nábytkem. V průběhu března společnost spustí marketingovou kampaň zaměřenou na 
zákazníky, kteří stále vlastní kupónovou knížku z privatizace. Cílem kampaně je přilákat tyto potenciální 
zákazníky na obchodní místa společnosti. Mnozí z nich se mohou stát pravidelně obchodujícími zákazníky.  

 

 

 

 
V Praze dne 31.1.2006                               

    

 

 

                         Ing. Lubomír Štícha    Ing. Jan Špringl 

                                                   předseda představenstva                    člen představenstva                 
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11.  ZPRÁVA  AUDITORA 
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12.  ZPRÁVA DOZORČÍ  RADY 
 
 

V roce 2005 vykonávala dozorčí rada činnost nejprve ve složení JUDr. Petr Čech (předseda) a Ing. Miloš 
Houska (člen). Třetí místo bylo zpočátku roku neobsazeno, neboť se čekalo na výsledek volby mezi 
zaměstnanci (počet zaměstnanců společnosti v závěru roku 2004 překročil 50, na zbylé místo tedy měla 
v souladu s § 200 odst. 1 obchodního zákoníku nastoupit osoba zvolená zaměstnanci). Ke dni 22. dubna 
2005 zaměstnanci zvolili třetím členem dozorčí rady Ing. Jindřicha Kováře. Po zbytek roku dozorčí rada 
působila v plné sestavě. 

 
Dozorčí rada plnila povinnosti a úkoly, které jí plynou z právních předpisů (zejména z obchodního 

zákoníku a předpisů na úseku práva kapitálového trhu) a ze stanov společnosti. V průběhu roku se dozorčí 
rada sešla celkem pětkrát, z toho v plném složení čtyřikrát. Předseda dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval 
jednání představenstva společnosti a naopak předseda, popř. jiný člen představenstva byli účastni každého 
jednání dozorčí rady. To posilovalo informovanost členů dozorčí rady o situaci ve společnosti i spolupráci 
obou orgánů společnosti a umožňovalo efektivnější výkon působnosti dozorčí rady, zejména pokud jde o 
povinnost dozorčí rady dohlížet na výkon působnosti představenstva (§ 197 odst. 1 obchodního zákoníku).  

 
Těžiště působení dozorčí rady spočívalo ve výkonu kontrolní působnosti nad činností představenstva a nad 

uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přitom postupovala v souladu s plánem 
kontrolní činnosti, který si stanovila a postupně realizovala.  

 
Kromě pravidelné kontroly výsledků hospodaření společnosti, které byly v roce 2005 rekordně dobré, a 

vedení účetnictví, se dozorčí rada zaměřila na kontrolu adekvátnosti organizační struktury společnosti, ale i 
řádného plnění povinností, zvláště těch, které společnosti vyplynuly z nově přijatých zákonů na kapitálovém 
trhu a s nimiž se společnost musela uvést do souladu nejpozději do 1. července 2005. To vyžadovalo mj. 
dohled nad tvorbou nového souboru vnitřních předpisů, na čele s pravidly obchodování na mimoburzovním 
trhu, jež nahradila dosavadní tržní řád.  

 
Zvýšenou kontrolní pozornost si vyžádal přechod obchodních míst do struktury a režie společnosti a jeho 

odpovídající organizační, ale i normativní zabezpečení. Přechod proběhl bez větších komplikací a 
z dlouhodobého hlediska zvýšil kvalitu i nezávislost výkonu podnikatelské činnosti společnosti.  

 
Zvláštní důraz dozorčí rada kladla na zabezpečení činnosti compliance a interního auditu, jež posilují 

kontrolní mechanismy uvnitř společnosti, jak odpovídá požadavkům nových předpisů na kapitálovém trhu i 
trendům na zahraničních trzích. Činnost compliance společnost zajišťuje vlastními silami – prostřednictvím 
vlastního zaměstnance, činností vnitřního auditu v souladu s platnými právními předpisy pověřila třetí 
subjekt, což zvyšuje nezávislost jejího výkonu na orgánech společnosti. Pozornost věnovala rovněž tvorbě 
nových pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům, jejich uvádění do vnitropodnikové praxe a dodržování 
jednotlivými zaměstnanci. Dozorčí rada rovněž iniciovala diskusi o posílení vnitřních bezpečnostních 
opatření a dohlížela na tvorbu těchto opatření a jejich realizaci. 
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Stranou dohledové činnosti dozorčí rady nezůstalo ani normativní zabezpečení volného trhu, jehož 

otevření v srpnu roku 2005 přispělo ke zvýšení rozsahu a kvality služeb poskytovaných společností 
účastníkům kapitálového trhu, příznivě se odrazilo v objemech obchodů a též hospodářských výsledcích, ale 
také otevřelo další perspektivy podnikání společnosti, pokud jde o přijímání nových titulů k obchodování na 
trhu organizovaném společností. 

 
 
Dozorčí rada i nadále akcentovala potřebu včas analyzovat dopady, které společnosti i celému trhu přinese 

transpozice nových evropských předpisů v oblasti kapitálových trhů, zejména směrnice č. 2004/39/ES o 
trzích s finančními instrumenty, a vytvořit odpovídající koncepci rozvoje podnikání společnosti 
s přihlédnutím k těmto dopadům. V tomto směru dozorčí rada iniciovala odpovídající kroky ze strany 
vedení společnosti. Odklad v transpozici směrnice do českého práva dává dostatek prostoru na uvedené 
změny promyšleně reagovat.  

 
 
Zvolení zástupce zaměstnanců do dozorčí rady posílilo důraz, jež dozorčí rada kladla na zohledňování 

zájmů zaměstnanců při výkonu podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada např. průběžně 
projednávala systém odměňování zaměstnanců společnosti. V rámci vedení společnosti iniciovala diskusi o 
koncepci tohoto odměňování, která vyústila v dílčí modifikace. 

 
 
Při své činnosti neshledala dozorčí rada nedostatky v hospodaření společnosti a vyslovila souhlas s roční 

účetní závěrkou ke dni 31. prosince 2005. Výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady nasvědčují tomu, že 
účetnictví společnosti je vedeno řádně a v souladu s právními předpisy, jak ostatně dokládá výrok auditora. 
Organizační struktura společnosti je dle názoru dozorčí rady zvláště po provedených změnách ze 
systémového hlediska odpovídající předmětu podnikání společnosti a způsobu jeho výkonu.  

 
 
Pro rok 2006 si dozorčí rada stanovila cíl postupovat obdobně jako v roce 2005. Rovněž akcenty kontrolní 

činnosti budou srovnatelné. Pozornost hodlá dozorčí rada soustředit na kontrolu opatření, která 
představenstvo a vedení společnosti přijímají, aby se společnost připravila na přechod tuzemského 
kapitálového trhu na nový způsob vedení evidence zaknihovaných cenných papírů (problematika 
centrálního depozitáře), jakož i na transpozici nových evropských předpisů v oblasti kapitálového trhu a 
důsledky, které z toho vyplynou pro společnost i ostatní účastníky kapitálového trhu.  
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13.  STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
 
 

Představenstvo: 
 
V průběhu roku 2005 nedošlo k žádným  změnám ve složení představenstva společnosti. Po celý rok 2005 

pracovalo představenstvo společnosti ve složení čtyř členů a scházelo dle plánu jednání představenstva na 
pravidelných měsíčních jednáních.   

 
K 31. 12. 2005 bylo personální složení představenstva následující: 
 
Předseda:   Ing. Lubomír Štícha 
Místopředseda: Ing. Jaroslav Šírek 
Členové:   JUDr. Daniel Křetínský 
                  Ing. Jan Špringl 

 
 

Dozorčí rada: 
 
Dozorčí rada doznala v průběhu roku 2005 změnu v tom, že dne  22. 4. 2005 byl na uvolněné místo člena 

dozorčí rady zvolen jako zástupce zaměstnanců Ing. Jindřich Kovář. 
 
Dozorčí rada k 31. 12. 2005 pracovala ve složení: 
 
Předseda:   JUDr. Petr Čech 
Člen:  Ing. Miloš Houska  
Člen:   Ing. Jindřich Kovář 
  
 
                

Vedení společnosti: 
 
Po celý rok vykonával, na základě pověření představenstvem společnosti, funkci zastupujícího ředitele 

společnosti  Ing. Jaroslav Šírek, provozní ředitel.  
Ing. Jan Špringl vykonával funkci finančního ředitele. Funkci ředitele pro strategii a marketing vykonával 

pan Ing. Jan Oplatek, který byl k 1. 6. 2005 představenstvem společnosti z této funkce odvolán a k tomuto 
datu  byl do této funkce jmenován Ing. Jiří Vodička. 

 
Vedení společnosti v druhé polovině roku a k 31. 12. 2005 tvořili: 
 
Provozní ředitel:  Ing. Jaroslav Šírek, který zastupoval ředitele společnosti 
Finanční ředitel:   Ing. Jan Špringl 
Ředitel pro strategii a marketing:  Ing. Jiří Vodička 
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Statistika obchodů v roce 2005

M ěsíc Úhrnný objem obchodů         Normativní trh    z toho      Ostatní trh
   průběžné aukce

 tis. ks mil.Kč  tis. ks mil.Kč  tis. ks mil.Kč  tis. ks mil.Kč

Le de n 920.1 259.2 906.1 239.2 861.8 224.4 14.0 20.0
Únor 1 181.9 554.2 1 071.6 399.6 840.1 250.8 110.3 154.6
Bře ze n 1 201.7 446.6 1 201.3 446.3 1 024.8 342.3 0.4 0.3
Dube n 610.7 442.1 519.3 292.1 452.5 226.9 91.4 150.0
Kvě te n 812.7 548.5 805.8 542.2 583.7 331.9 7.0 6.4
Če rve n 1 247.3 1 974.5 874.0 1 350.2 509.7 239.7 373.3 624.2
Če rve ne c 665.2 239.1 434.0 211.8 425.9 170.9 231.1 27.3
Srpe n 1 038.6 326.1 1 036.4 324.9 1 025.1 319.5 2.1 1.2
Září 1 290.8 564.0 1 290.7 563.9 959.9 412.3 0.1 0.0
Říje n 828.5 386.8 821.5 378.7 484.5 243.0 7.0 8.1
Lis topad 1 027.4 550.4 553.7 436.8 283.7 142.7 473.7 113.6
Pros ine c 350.3 286.7 333.1 257.2 258.0 195.3 17.1 29.5

Ce lke m 11 175.0 6 578.1 9 847.5 5 442.9 7 709.8 3 099.9 1 327.5 1 135.3

Statistika obchodů v roce 2005 v %

M ěsíc Úhrnný objem obchodů           Normativní trh    z toho      Ostatní trh
   průběžné aukce

 tis. ks mil.Kč  tis. ks mil.Kč  tis. ks mil.Kč  tis. ks mil.Kč

Le de n 8.23 3.94 9.20 4.39 11.18 7.24 1.06 1.77
Únor 10.58 8.42 10.88 7.34 10.90 8.09 8.31 13.61
Bře ze n 10.75 6.79 12.20 8.20 13.29 11.04 0.03 0.03
Dube n 5.46 6.72 5.27 5.37 5.87 7.32 6.88 13.21
Kvě te n 7.27 8.34 8.18 9.96 7.57 10.71 0.53 0.56
Če rve n 11.16 30.02 8.88 24.81 6.61 7.73 28.12 54.98
Če rve ne c 5.95 3.63 4.41 3.89 5.52 5.51 17.41 2.40
Srpe n 9.29 4.96 10.52 5.97 13.30 10.31 0.16 0.11
Září 11.55 8.57 13.11 10.36 12.45 13.30 0.01 0.00
Říje n 7.41 5.88 8.34 6.96 6.28 7.84 0.53 0.71
Lis topad 9.19 8.37 5.62 8.02 3.68 4.60 35.68 10.01
Pros ine c 3.13 4.36 3.38 4.73 3.35 6.30 1.29 2.60

Ce lke m 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 
 

14.  Grafická část 
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Úhrnný objem obchodů v roce 2005
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Měsíční objemy v průběžných aukcích v letech 2002 až 2005 v mil.Kč
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Tržní kapitalizace akcií a dluhopisů
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Struktura celkových obchodů v roce 2005 v Kč

Akcie společností 
83,0%

Obligace
16,3%

Akcie fondů 
0,0%

Podílové listy
0,7%

Přehled o obchodech v RM-S v roce 2005 
 

  Akcie společností  Akcie fondů Podílové listy Obligace 
mil.Kč 5 457,7 0,2 45,3 1 075,0 

  Akcie společností  Akcie fondů Podílové listy Obligace 
tis.ks 10 968,2 0,6 90,9 115,3 

 
 
 

Struktura celkových obchodů v roce 2005

 v kusech

Akcie společností  
98,1%

Akcie fondů  
0,0% Podílové listy

0,8%

Obligace 1,0%



  47  
 

RM-SYSTÉM, a.s. | Podvinný mlýn 6 | 180 18  Praha 9 
Telefon: 266 198 580 | Fax: 266 198 607 | Email: rmsystem@rmsystem.cz 

 

Vývoj RM-S Indexu PK 30 v letech 2004 a 2005
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Vývoj RM-S Indexu PK 30 
 

              Výše indexu v měsíci 

 poslední den maximální minimální 

2004 Leden 983,19 983,19 941,38 
Únor 1101,89 1101,89 992,87 
Březen 1168,68 1168,68 1096,08 
Duben 1165,26 1201,89 1165,26 
Květen 1103,39 1152,83 1045,36 
Červen 1097,82 1119,58 1090,25 
Červenec 1098,51 1109,38 1077,08 
Srpen 1131,96 1131,96 1086,98 
Září 1225,68 1225,68 1135,51 
Říjen 1274,02 1285,17 1207,52 
Listopad 1411,27 1432,03 1297,22 

 Prosinec 1443,51 1443,51 1358,85 
2005 Leden 1569,88 1584,22 1462,23 

Únor 1727,79 1727,79 1566,22 
Březen 1680,71 1827,80 1598,39 
Duben 1649,68 1752,20 1646,77 
Květen 1682,63 1682,63 1561,87 
Červen 1721,39 1754,97 1636,20 
Červenec 1857,59 1860,06 1728,11 
Srpen 2108,98 2108,98 1854,30 
Září 2361,01 2361,01 2112,69 
Říjen 2182,59 2387,84 2073,25 
Listopad 2256,01 2301,33 2174,64 

 Prosinec 2364,98 2364,98 2203,48 
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15.  KONTAKTNÍ  ÚDAJE 

 
 
 

Centrální pracoviště  
 

 
RM-SYSTÉM, a. s.,  
Podvinný mlýn č. 6  
180 18 Praha 9 – Libeň 

 
 
 
 
 

Telefon:    266 198 580 
 

Zákaznická linka:   844 118 119 
 

Fax:    266 198 607 
 
 
 
 
 

Internetové stránky:   http://www.rmsystem.cz 
 

Email:    rmsystem@rmsystem.cz 

http://www.rmsystem.cz
mailto:rmsystem@rmsystem.cz
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    Seznam obchodních míst k 1.1.2006       
Město Adresa PSČ Pracovní doba 
Benešov Tyršova 2077 256 01 Po 9-16
Brno Veveří 102 616 00 Po - Pá   9-17
Břeclav 17. listopadu 1 690 17 St   9-15.30
České Budějovice Žižkova 1 371 18 Po - Pá   9-16.30
Děčín IV Třída Čs. mládeže 19 405 02 St, Čt    9-16
Frýdek-Místek Zámecké nám. 42 738 01 Po - Pá   9-16.30
Havířov Svornosti 2 736 01 Po 10-16
Havlíčkův Brod Horní 2002 580 01 Út   9.30-15.30
Hodonín Dukelských hrdinů 1 695 58 Po,Út,Čt,Pá   9-16.30
Hradec Králové Průmyslová 1200 501 43 Po - Pá   9-16.30
Cheb 26.dubna 12 350 02 Út   9-16.30
Chomutov Školní 5335 430 01 Út, St, Pá   9-16.30
Chrudim Městský park 274 537 01 Po 9-16
Jablonec nad Nisou Poštovní 3 466 01 Po, Čt  9.30-16
Jihlava Masarykovo náměstí 35 586 01 Po - Pá   9-16.30
Jindřichův Hradec Pravdova 1113/II 377 01 Čt  9.30-16
Karlovy Vary T.G.Masaryka 42 360 01 Po - Pá   9-16.30
Karviná-Fryštát Rudé armády 910/2 733 01 Čt 10-16
Kladno Nám. Sítná 3105 272 01 Út, Čt  9-16
Klatovy Nádražní 89/III 339 01 Po - Pá   9-16.30
Kolín III Politických vězňů 64 280 02 Út, Čt 9-16
Kroměříž Riegrovo nám. 146 767 01 Po - Pá   9-16.30
Liberec Voroněžská 144 461 71 Po - Pá   9-16.30
Mladá Boleslav Starofarní 152 293 01 St 9-15.30
Most Budovatelů 2957 434 01 Po, Čt   9-15.30
Náchod Palachova 1742 547 01 Po - Pá   9-16.30
Nový Jičín Štefánikova 2086 741 01 Út 10.15-16
Nymburk Palackého 78 288 02 Po, Pá   9-16.30
Olomouc Hálkova 2 772 33 Po - Pá   9-16.30
Opava Sněmovní 2 - Dolní náměstí 746 01 St 10-16
Ostrava Nádražní 3 702 30 Po - Pá   9-17
Pardubice Pernerova 444 530 02 Po - Pá   9-16.30
Pelhřimov Masarykovo nám.  17 393 01 Čt   9.30-15.30
Písek Karlova 107 397 01 Po  9.30-15.30
Plzeň Slovanská alej 30 326 00 Po - Pá   9-16.30
Praha 1 Rybná 14 110 00 Po - Pá 9-17
Praha 2 Ječná 35 120 00 Po - Pá 9-12,12.30-17
Praha 4 Budějovická 409/1 140 62 Po - Pá 9-12,12.30-17
Praha 9 Podvinný mlýn 6 190 00 Po - Pá 9-17
Prachatice Nádražní 67 383 01 Út, St, Pá   9-16.30
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Přerov Husova 2 750 02 St   9.30-16
Příbram Březohorská 253 261 01 St    9.30-15.30
Sokolov J.K.Tyla 11/277 356 01 Po - Pá 9-16.30
Strakonice Palackého nám. 1090 386 01 Po, Čt 9-16
Svitavy Náměstí Míru 42 568 02 St 9-16
Šumperk Langrova 7 787 01 Po,Út,Čt,Pá   9-16.30
Tábor Vančurova 2904 390 01 Po - Pá   9-16.30
Teplice 28.října 780/10 415 01 Po, Út   9-16
Trutnov Bulharská 62 541 01 Po - Pá   9-16.30
Třebíč Kap. Jaroše 2/755 674 05 St  9-15.30
Uherské Hradiště Otakarova 1073 686 59 Po, St, Čt   9-16
Ústí nad Labem Velká Hradební 50 400 01 Po - Pá   9-16.30
Ústí nad Orlicí Lázeňská 354 562 20 Po,Út,Čt,Pá   9-16.30
Vsetín Dolní nám. 309 755 01 Po - Pá 9-16.30
Zlín Kvítková 4323 760 01 Po - Pá   9-16.30
Znojmo Dvořákova 21 669 02 Po - Pá   9-16.30
Žďár nad Sázavou Havlíčkovo nám. 5 591 01 Po - Pá 9-16.30
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