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Letos si pfiipomeneme páté v˘roãí existence na‰í spoleãnosti i na‰e-

ho mimoburzovního trhu. Obchodování na trhu RM-SYSTÉM bylo zahá-

jeno 24. kvûtna 1993. Pouze ti zákazníci, ktefií nám dali svou dÛvûru

v zaãátcích na‰í ãinnosti, pravdûpodobnû dokáÏí správnû zhodnotit ces-

tu, kterou RM-SYSTÉM urazil od svého vzniku, od periodické aukce,

vypofiádávané v ãase nûkolika t˘dnÛ, k souãasnému reÏimu prÛbûÏné

aukce, kdy párování i vypofiádání probíhá v reálném ãase, tedy v nûko-

lika vtefiinách. Podobnû je moÏné dokumentovat v˘voj trhu na rÛstu

objemu obchodÛ, poãtu zobchodovan˘ch cenn˘ch papírÛ a jin˘ch uka-

zatelích. SluÏeb RM-SYSTÉMu vyuÏily od otevfiení trhu více neÏ tfii mili-

ony zákazníkÛ. Je samozfiejmé, Ïe v˘voj RM-SYSTÉMu úzce souvisel

s v˘vojem celého ãeského kapitálového trhu a v ‰ir‰ích souvislostech

i s politickou a hospodáfiskou situací zemû.

âesk˘ trh s cenn˘mi papíry byl v roce 1997 ovlivÀován negativními

faktory daleko silnûji neÏ v pfiedcházejících letech. K vnitfiním problé-

mÛm, jako byla prakticky trvalá politická nestabilita, problémy s bilancí

zahraniãního obchodu, mûnová krize a neuspokojivé mikroekonomické

v˘sledky jednotliv˘ch spoleãností, se v roce 1997 pfiidaly i problémy,

které se do svûtové ekonomiky promítly pfiedev‰ím ze zemí jihov˘-

chodní Asie. Pfiesto lze konstatovat, Ïe se oproti pfiedcházejícím rokÛm

zv˘‰ily objemy obchodÛ na organizovan˘ch trzích, a to jak v koruno-

vém vyjádfiení, tak v poãtu cenn˘ch papírÛ. O to v˘znamnûj‰í je pro

RM-SYSTÉM dosaÏená zmûna v podílech jednotliv˘ch organizátorÛ na

ãeském kapitálovém trhu.

Pfies negativní vlivy, které se projevovaly mimo kapitálov˘ trh, rostl

objem obchodÛ uzavfien˘ch na trhu RM-SYSTÉM, a co je zejména dÛle-

Ïité - vzrostl v˘raznû podíl RM-SYSTÉMu na celkovém trhu s cenn˘mi

papíry v âeské republice. Objem obchodÛ, vyjádfien˘ v Kã, vzrostl na

více neÏ 158 mld. oproti 100 mld. v roce 1996. Objektivnûj‰í pohled na

v˘voj obchodování podávají poãty pfieveden˘ch kusÛ cenn˘ch papírÛ,

protoÏe lépe vypovídají o kapacitním vyuÏití daného trhu ve srovnání

v ãase, ale pochopitelnû i v prostoru, ve srovnání s jin˘mi organizova-

n˘mi trhy. Hodnotov˘ v˘voj více vypovídá o cenách, poãty pfievede-

n˘ch kusÛ v‰ak o tom, jak se kter˘ systém na trhu prosazuje. Proto b˘vá

i ve svûtû srovnávání zobchodovan˘ch kusÛ cenn˘ch papírÛ standardní

metodou. V roce 1997 bylo na organizovan˘ch trzích v âeské republice

zobchodováno celkem 726,8 milionÛ kusÛ cenn˘ch papírÛ a podíl

RM-SYSTÉMu byl na tomto poãtu rozhodující, kdyÏ ãinil 51,4 %.

Prosazení RM-SYSTÉMu na trhu s cenn˘mi papíry znamenalo v roce

1997 zásadní prÛlom do historie, protoÏe je‰tû v roce 1996 byl podíl

RM-SYSTÉMu zhruba tfietinov˘. Zvy‰ování podílu na trhu bylo patrné

zejména v závûru roku, napfiíklad v prosinci bylo zobchodováno témûfi

trojnásobné mnoÏství cenn˘ch papírÛ neÏ na trhu BCPP.

Celkovû tedy lze pfii velkém zjednodu‰ení fiíci, Ïe v˘voj na ãeském

kapitálovém trhu v roce 1997 byl podobn˘ v˘voji v roce 1996 s tím, Ïe

1.ÚVODNÍ SLOVO P¤EDSEDY P¤EDSTAVENSTVA
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období rÛstu byla krat‰í a ménû intenzivní. Optimistická úroveÀ obcho-

dování v lednu a v únoru byla vystfiídána hlubok˘m poklesem, kter˘ byl

pfieru‰en prakticky aÏ v podzimních mûsících, ov‰em s tím, Ïe rÛst nebyl

pfiíli‰ v˘razn˘. Index PK 30 otevíral rok na hodnotû 698,13 bodu

a 25. února dosáhl maximální hodnoty roku 1997, která ãinila 841,42.

Následující pokles pfiivedl index na loÀské minimum 607,52 bodu, a to

dne 22. kvûtna. Ve zb˘vajícím období pak index prodûlal nûkolik vln.

Pfies celkovû pfievaÏující rÛstovou tendenci uzavíral index rok na hod-

notû 663,50 bodu, coÏ bylo o 5 % ménû neÏ na poãátku roku. ProtoÏe

podobn˘ prÛbûh zaznamenaly i ostatní zvefiejÀované indexy, lze fiíci, Ïe

celkovû byl rok 1997 rokem poklesu cenové úrovnû, a to zejména

u akcií. O tom svûdãí i pokles prÛmûrn˘ch cen ve vût‰inû odvûtvov˘ch

skupin.

Stejnû jako v minul˘ch letech do‰lo i v roce 1997 k nûkter˘m zmû-

nám v projektu a v technologii zpracování, které pozitivnû ovlivnily

rychlost a spolehlivost celého procesu a pfiispûly ke zv˘‰ení komfortu

na stranû zákazníkÛ. Pfiedev‰ím do‰lo k v˘raznému posílení kapacity

centrálního zpracování provedením upgrade poãítaãe VAX 6640 na

poãítaã vy‰‰í fiady AS 8400. Tím byla nejen vytvofiena potfiebná kapacit-

ní rezerva pfii souãasném zv˘‰ení zákaznického komfortu, ale urychle-

ním procesÛ byly vytvofieny podmínky pro dal‰í rozvoj systému.

Otevfiela se moÏnost roz‰ífiení okruhu stanic, napojen˘ch on-line, a bylo

rozhodnuto o napojení v‰ech obchodních míst do centra pomocí pev-

n˘ch telefonních linek a tedy umoÏnûní on-line provozu na v‰ech poda-

telnách. MoÏnost obchodování z obchodních míst v reálném ãase tak,

jak ji poskytuje RM-SYSTÉM, je maximálním komfortem pro drobné

investory.

K vysoké úrovni sluÏeb pro bûÏné zákazníky pfiispívá i nabídka

rychlé v˘platy penûz, která znamená, Ïe zákazník mÛÏe dostat peníze

zhruba do pÛl hodiny po uzavfiení obchodu. V této souvislosti je nutné

se zmínit také o rostoucí úrovni spolupráce mezi na‰í spoleãností

a Investiãní a Po‰tovní bankou, protoÏe právû vstfiícn˘ postoj IPB umoÏ-

nil urychlen˘ v˘voj této sluÏby.

Ty zmûny, které jsem uvedl, tvofií souãást souboru více neÏ sedm-

desáti zmûn projektu, které byly v roce 1997 realizovány pfiesto, Ïe

poÏadavek stability systému má stále vysokou prioritu. Úpravy projektu

si v‰ak vynucuje v˘voj kapitálového trhu, obchodní a marketingová stra-

tegie spoleãnosti, snaha po vyuÏití technick˘ch pfiedností instalovaného

hardware, stejnû jako trvalá péãe o bezpeãnost systému.

V prÛbûhu roku 1997 byly dojednány základní rysy spolupráce

RM-SYSTÉMu s Rakouskou opãní a termínovou burzou (ÖTOB). Zmûna

TrÏního fiádu, schválená v závûru roku ministerstvem financí, umoÏní

RM-SYSTÉMu poskytovat zákazníkÛm dal‰í - a jak doufáme velmi atrak-

tivní - sluÏbu, která dává na‰im zákazníkÛm moÏnost zúãastnit se

obchodování s deriváty na parketu ÖTOB. Konkrétnû se jedná o termí-

nové obchody s indexem CTX, do kterého je zafiazeno devût nejv˘-

znamnûj‰ích ãesk˘ch spoleãností. Do konce roku byly dokonãeny

nejdÛleÏitûj‰í ãásti technického projektu a plán roku 1998 poãítá se

zahájením sluÏby ve druhém pololetí roku 1998. V budoucnu bychom
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chtûli tuto sluÏbu dále roz‰ifiovat a poskytnout zákazníkÛm moÏnost

v˘bûru mezi dal‰ími indexy, obchodovan˘mi na ÖTOB. Dal‰ím zámû-

rem je pfiechod od pasivního poskytovatele sluÏby do role aktivního

organizátora trhu s vybran˘mi druhy derivátÛ, jakmile to umoÏní zákon

o cenn˘ch papírech, resp. jeho novela, související se zákonem o Komisi

pro cenné papíry.

Podmínkou rozvoje obchodÛ s deriváty v âR je nejen základní infor-

movanost subjektÛ kapitálového trhu o tûchto investiãních instrumen-

tech, ale zejména znalost technick˘ch postupÛ a modelÛ fiízení rizik

v obchodech s deriváty. Proto byla na základû rakouské licence otevfie-

na RMS-AKADEMIE, která sv˘m absolventÛm poskytuje komplexní teo-

retické základy obchodování s deriváty, doplnûné praktick˘mi pfiíklady

a zku‰enostmi zahraniãních expertÛ. RMS-AKADEMIE je provozována

na bázi spolupráce a.s. RM-SYSTÉM se specializovan˘m ‰kolicím útva-

rem a.s. PVT.

V roce 1997 se dále roz‰ífiil okruh zákazníkÛ, jimÏ RM-SYSTÉM

poskytuje sluÏby na primárním trhu. Zatím ‰lo v˘hradnû o vydávání

a vracení podílov˘ch listÛ ‰esti otevfien˘ch podílov˘ch fondÛ, pfiiãemÏ

s dal‰ími fondy jsou uzavfieny pfiedbûÏné dohody o spolupráci.

RM-SYSTÉM je schopen poskytnout podobné sluÏby i emitentÛm dlu-

hopisÛ. Lze oãekávat, Ïe po otevfiení fiady investiãních fondÛ bude

zájem o primární trh je‰tû stoupat.

Znaãnou oblibu si mezi zákazníky získala sluÏba, kterou naz˘váme

organizování velk˘ch koupí a prodejÛ. Fakt, Ïe na tuto sluÏbu bylo jiÏ

uzavfieno více neÏ tfii sta smluv, mluví sám za sebe.

Z toho, co jsem uvedl, je zfiejmé, Ïe na trhu s cenn˘mi papíry se stá-

le zfietelnûji prosazují technické pfiednosti na‰eho systému. Projekt

RM-SYSTÉMu není projektem tradiãní burzy a právû vyuÏívání netradiã-

ních vlastností projektu pfiedstavuje nûkteré dÛleÏité prvky ve strategii

na‰í spoleãnosti. Rozhodujícím momentem dal‰ího rozvoje v‰ak nespor-

nû bude úspû‰né zahájení ãinnosti RM-SYSTÉMu v oblasti derivátÛ.

Tomuto cíli bude v roce 1998 podfiízena pfieváÏná ãást aktivit centrální-

ho pracovi‰tû RM-SYSTÉM v technické, organizaãní a marketingové

oblasti. Dovolte mi, abych vyslovil pfiesvûdãení, Ïe na‰e snaha bude

úspû‰ná.

Ing. Lubomír ·tícha
pfiedseda pfiedstavenstva
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2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno: RM-SYSTÉM, akciová spoleãnost

Identifikaãní ãíslo: 47 11 64 04

Sídlo: Praha 9, Podvinn˘ ml˘n 6,

PSâ 180 18

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˘ MF-âR; obecnû platné

zákony vztahující se ke

spoleãnosti jako

k podnikatelskému subjektu

Základní jmûní: 15 000 000,- Kã

Akcionáfii: majitelem v‰ech akcií je PVT, a.s.,

zakladatel spoleãnosti
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ZÁKLADNÍ UKAZATELE

ukazatel  1994 1995 1996 1997

Celkové v˘nosy (tis. Kã) 213161 271558 353402 315470 

Zisk z bûÏné ãinnosti (tis. Kã) 6537 8888 3110 2479

âist˘ zisk (tis. Kã) 5365 6198 2759 2684

PenûÏní prostfiedky na úãtû (tis. Kã) 311527 380484 360772 299896

Celková aktiva netto (tis. Kã) 331577 405469 378798 317709

Základní jmûní (tis. Kã) 15000 15000 15000 15000

Nerozdûlen˘ zisk z min. let - stav k 31. 12. (tis. Kã) 3011 6674 6674 6674

Poãet obchodních míst (k 31. 12.) 242 205 155 112

Objem aukãních obchodÛ (mil. Kã) 4411 5825 9498 7586

Objem pfiím˘ch a blokov˘ch obchodÛ (mil. Kã) - 19375 90931 150981

Objem pfievodÛ s uvádûnou cenou (mil. Kã) - 2090 262 123

Objem obchodÛ celkem (mil. Kã) - 27290 100691 158690

Poãet titulÛ obchodovan˘ch na trhu RM-SYSTÉM 1276 2129 2165 2105

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ 17 19 21 24

3.âINNOST A CÍLE SPOLEâNOSTI
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HLAVNÍ ZÁSADY âINNOSTI

Zásady, kter˘mi se trh RM-SYSTÉM fiídí, vypl˘vají ze zákona

ã. 591/1992 Sb. o cenn˘ch papírech a jsou rozpracovány v TrÏním fiádu,

schváleném Ministerstvem financí âR. TrÏní fiád doplÀuje soustava dal-

‰ích norem jako jsou Technické podmínky provozu, Rozhodnutí fiedite-

le a dal‰í. Jakákoliv zmûna v okruhu poskytovan˘ch sluÏeb je

podmínûna souhlasem ministerstva financí s odpovídajícími úpravami

TrÏního fiádu a zpracováním navazujících vnitfiních norem. Kontinuální

rozvoj systému a zvy‰ování komfortu sluÏeb tedy vyvolává i potfiebu

pomûrnû ãast˘ch dílãích zmûn. V prÛbûhu pûtiletého období existence

RM-SYSTÉMu do‰lo prakticky v kaÏdém roce k takov˘m zmûnám

v systému, které si vyÏádaly úpravu uveden˘ch norem, av‰ak i pfii retro-

spektivním pohledu lze fiíci, Ïe tyto zmûny byly prospû‰né. RM-SYSTÉM

je standardní akciovou spoleãností. Jejím hlavním cílem je tedy dosaÏe-

ní takov˘ch hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ, které by potvrdily správnost

investic, vloÏen˘ch do spoleãnosti jejími akcionáfii. Dosavadní v˘sledky

svûdãí o správnosti rozhodnutí matefiské spoleãnosti a také o správnos-

ti zásad, na kter˘ch byl postaven projekt mimoburzovního trhu.

Variantní fie‰ení, které umoÏÀuje pfiím˘ vstup na trh drobnému investo-

rovi a na druhé stranû vytváfií vynikající podmínky profesionálním

obchodníkÛm s cenn˘mi papíry, je charakteristick˘m znakem systému.

Vysoká technická úroveÀ spojená s bezpeãn˘m a originálním fie‰ením

jednotliv˘ch ãástí projektu je stále více oceÀována úãastníky ãeského

kapitálového trhu, ale také zahraniãními odborníky. Kontinuální rozvoj

systému je v˘sledkem systematické práce autorsk˘ch t˘mÛ a provozních

pracovníkÛ na‰í spoleãnosti i PVT, a.s.

Stejnû jako v minul˘ch letech byl prioritou spoleãnosti komfort slu-

Ïeb, poskytovan˘ch zvlá‰tním zákazníkÛm, tj. zejména profesionálním

obchodníkÛm s cenn˘mi papíry. Ti vyuÏívají sv˘ch on-line terminálo-

v˘ch stanic k pfiímému vstupu do prÛbûÏné aukce v reálném ãase. Pfies

tuto prioritu nezapomíná RM-SYSTÉM na drobné zákazníky. SluÏba,

nazvaná „Rychlá v˘plata penûz“, umoÏÀuje v˘platu penûz za prodané

cenné papíry v nûkolika desítkách minut. MoÏnost získání informací

o nabídce a poptávce v reálném ãase na obchodním místû pomáhá bûÏ-

n˘m zákazníkÛm pfii v˘bûru optimálního ãasu a podmínek pro podání

pokynu. Vyvrcholením na‰í snahy o stálé zvy‰ování komfortu sluÏeb

bûÏn˘m zákazníkÛm je zavedení systému rychl˘ch podatelen na v‰ech

obchodních místech. To znamená, Ïe i bûÏní zákazníci vstupují do prÛ-

bûÏné aukce v reálném ãase, i kdyÏ prostfiednictvím obsluhy vstupního

pracovi‰tû.

Dal‰ím ze základních principÛ RM-SYSTÉMu je obchodování v reál-

ném ãase se v‰emi emisemi, které jsou zafiazeny na trh. Zákon o cen-

n˘ch papírech ukládá organizátoru mimoburzovního trhu pfiijmout na

trh v‰echny vefiejnû obchodovatelné cenné papíry, pokud nemají ome-

zenou pfievoditelnost. Kontinuální obchodování v reálném ãase s více

neÏ dvûma tisíci emisí cenn˘ch papírÛ je velmi nároãn˘m úkolem

a samotná skuteãnost, Ïe na trhu RM-SYSTÉM se takto obchoduje jiÏ ãty-

fii roky, svûdãí o vysoké úrovni projektu.
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Zákaznick˘ princip odli‰uje RM-SYSTÉM od vût‰iny burzovních trhÛ,

které jsou obvykle zaloÏeny na ãlenském principu. Z toho vypl˘vají

nûkteré zvlá‰tnosti postupÛ, uplatÀovan˘ch v procesu organizování

obchodÛ. Charakteristick˘m postupem je tzv. pfiedobchodní validace,

pomocí níÏ zaji‰Èuje RM-SYSTÉM se stoprocentní jistotou vypofiádání

obchodÛ, pokud jsou na trhu uzavfieny. Tomuto postupu je pfiizpÛso-

bena nejen komunikace se Stfiediskem cenn˘ch papírÛ, ale také jedno-

tlivé ãásti projektu, jako napfiíklad subsystém „Korunové úãty“. Tento

subsystém je velmi podobn˘ bankovnímu systému, obhospodafiujícímu

klientské úãty, a navíc umoÏÀuje vypofiádání obchodÛ v reálném ãase,

a tedy i okamÏité a opakované pouÏití penûÏních prostfiedkÛ, které

zákazník získal prodejem cenn˘ch papírÛ.

¤e‰ení projektu umoÏÀuje poskytování nûkter˘ch netradiãních slu-

Ïeb. Mezi nû patfií i organizování odkupÛ cenn˘ch papírÛ. Tato sluÏba

RM-SYSTÉMu je v souãasné dobû pravdûpodobnû jedin˘m efektivním

fie‰ením, pokud zákazník hodlá získat vy‰‰í podíl akcií dané spoleãnos-

ti jejich odkupem od drobn˘ch majitelÛ nebo musí v relativnû krátké

dobû splnit svou povinnost vypl˘vající z obchodního zákoníku v pfiípa-

dû, Ïe jiÏ získal majoritní podíl v akciové spoleãnosti jin˘m zpÛsobem.

Pfiímé koupû a prodeje, které jsou realizovány na trhu RM-SYSTÉM,

mohou b˘t finanãnû vypofiádány se zárukou trhu nebo mimo nûj,

v závislosti na pfiání zákazníka. U obchodÛ, vypofiádan˘ch na trhu, si

mÛÏe zákazník urãit i den, ve kterém má b˘t provedena pfiedobchodní

validace, a tedy i vypofiádání obchodÛ. To umoÏÀuje zákazníkovi fiídit

toky sv˘ch penûÏních prostfiedkÛ a zvy‰uje jejich mobilnost. V návaz-

nosti na cenová opatfiení, realizovaná Stfiediskem cenn˘ch papírÛ

k 1. 9. 1997, byly provedeny zmûny v ceníku sluÏeb RM-SYSTÉM.

Pfiesto, Ïe byly - v souladu s trendem prosazovan˘m vládními balíãky -

zv˘hodnûny aukãní obchody oproti pfiím˘m koupím a prodejÛm, jsou

urãené maximální limity poplatkÛ velmi nízké. RM-SYSTÉM umoÏÀuje

provádûní pfiím˘ch obchodÛ s nejvy‰‰ím komfortem pfii velmi nízk˘ch

transakãních poplatcích.

Dal‰í sluÏbou, vyuÏívající originálního fie‰ení projektu, je technická

a organizaãní pomoc RM-SYSTÉMu pfii vydávání a vracení cenn˘ch

papírÛ. Na tomto trhu, oznaãovaném jako primární, byly k 31. 12. 1997

nabízeny podílové listy ‰esti otevfien˘ch podílov˘ch fondÛ.

RM-SYSTÉM je pfiipraven prakticky okamÏitû nabídnout podobnou

pomoc pfii vydávání dluhopisÛ a v pfiípadû váÏného zájmu dopracovat

projekt pro oblast akcií dle podmínek emitenta. Dal‰í sluÏbou, kterou

RM-SYSTÉM nabízí emitentÛm cenn˘ch papírÛ, je zabezpeãení distribu-

ce v˘nosÛ z cenn˘ch papírÛ vãetnû záruky za v˘poãet daní, a to opût

pfii velmi nízké úrovni poplatkÛ.

Dopracování projektu pro obchodování s deriváty je rozhodujícím

momentem dal‰ího rozvoje trhu. Kontinuální rozvoj systému a zvy‰ová-

ní kvality sluÏeb je neodmyslitelnou podmínkou dal‰í úspû‰né existen-

ce RM-SYSTÉMu na ãeském kapitálovém trhu. Úspûch trhu je zcela

závisl˘ na jeho akceptování zákazníky. Pro získání dal‰ích impulzÛ

k rozvoji projektu a zabezpeãení zpûtné vazby slouÏí pravidelné pora-
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dy se zvlá‰tními zákazníky a tematicky zamûfiená jednání s tûmi klienty,

ktefií mají v dané oblasti nejvíce zku‰eností. Mnoho poznatkÛ je získá-

váno i pfii marketingov˘ch prÛzkumech. Firemní heslo „Nûco má tradi-

ci a nûco budoucnost“ tak vyjadfiuje nejenom urãitou filozofii

spoleãnosti, hlásící se k netradiãním, av‰ak dobfie vyuÏiteln˘m fie‰ením,

ale upozorÀuje také na nutnost intenzivní práce v souãasnosti jako pod-

mínku úspû‰né budoucnosti.

NEJDÒLEÎITùJ·Í UDÁLOSTI ROKU 1997

Stejnû jako v roce 1996 platil i v roce 1997 hlavní úkol zachovat sta-

bilitu systému i pfii provádûní takov˘ch zmûn, které v˘znamn˘m zpÛ-

sobem ovlivÀují kvalitu a rozsah sluÏeb, zákaznick˘ komfort, pfiípadnû

odstraÀují úzká místa v procesu zpracování.

Základní zmûnou, která pozitivnû ovlivnila stabilitu a rychlost zpra-

cování, bylo provedení upgrade dosud pouÏívaného centrálního poãíta-

ãe VAX 6640 na poãítaã nové fiady firmy DIGITAL - AS 8400. Tím byly

také vytvofieny podmínky pro realizaci nûkter˘ch rozvojov˘ch zámûrÛ,

které byly pfiedtím odloÏeny s ohledem na kapacitu a v˘konnostní meze

pÛvodního poãítaãe. Nov˘ poãítaã pracuje úspû‰nû a bez jak˘chkoliv

technick˘ch problémÛ od ãervna 1997.

Motivem zmûny projektu, naz˘vané „Rychlá v˘plata penûz“, byla

snaha spoleãnosti vytvofiit podmínky drobn˘m zákazníkÛm, ktefií pfiijíÏ-

dí na obchodní místa z okolních obcí tak, aby mohli záleÏitosti, spoje-

né s prodejem akcií, vyfiídit v nejkrat‰í moÏné dobû. Uvedená sluÏba

funguje od dubna 1998 a zájem o ni pfievy‰uje pÛvodní pfiedpoklady.

RM-SYSTÉM je schopen na pfiání zákazníka zajistit - pokud cenné papí-

ry byly prodány - v˘platu penûz v nejbliÏ‰í poboãce Investiãní

a Po‰tovní banky zhruba do 30 minut.

Komfort profesionálních i bûÏn˘ch zákazníkÛ v˘znamnû posílilo

provádûní dal‰ích sluÏeb v reálném ãase. Jde obecnû o sluÏby pro SCP

a dále o pfienos individuálních informací a zmûnov˘ch v˘pisÛ na vstup-

ní pracovi‰tû bezprostfiednû po uspokojení pokynu.

V roce 1997 zv˘‰il RM-SYSTÉM v˘znamnû svÛj podíl na kapitálovém

trhu. Tendence ke zvy‰ování podílu RM-SYSTÉMu se zvlá‰tû silnû pro-

jevovala v posledních mûsících roku. V prÛbûhu celého roku bylo na

trhu RM-SYSTÉMu zobchodováno 373,6 mil. ks cenn˘ch papírÛ oproti

353,2 mil. ks zobchodovan˘ch na konkurenãním trhu BCPP. V fiíjnu aÏ

prosinci byl v‰ak podíl RM-SYSTÉMu, mûfien˘ poãtem zobchodovan˘ch

cenn˘ch papírÛ, více neÏ dvojnásobn˘ proti burze.

V návaznosti na vládní opatfiení, pfiijatá v I. pololetí 1997, spolupra-

coval RM-SYSTÉM s ministerstvem financí a dal‰ími úãastníky kapitálo-

vého trhu na fie‰ení otázky posílení cenotvorn˘ch v˘sekÛ kapitálového

trhu. K 1. záfií 1997 byla provedena v˘znamná zmûna v ceníku sluÏeb,

kter˘ byl v oblasti poplatkÛ za obchodování roz‰ífien o tzv. sazbu B, kte-

rá je kombinací pau‰álního ãtvrtletního, resp. roãního poplatku a velmi

nízké pohyblivé procentní sazby - 0,08 % - lineárnû závislé na objemu

uzavfieného obchodu. Cílem tohoto opatfiení bylo zv˘hodnit aukãní,
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tedy cenotvorné obchody oproti pfiím˘m koupím a prodejÛm. Stejnû

jako na trhu BCPP byl tento postup úspû‰n˘ pouze ãásteãnû, av‰ak pfií-

padná anal˘za úãinnosti uveden˘ch opatfiení musí nutnû zahrnout i vliv

souãasného poklesu trhu.

Poãátkem roku 1997 bylo ministerstvem financí vyhlá‰eno v˘bûrové

fiízení na projekt Jednotného zúãtovacího centra. Ve smyslu pfiedbûÏ-

n˘ch dohod s BCPP, UNIVYC a SCP se tohoto fiízení zúãastnil

i RM-SYSTÉM spolu s PVT, a.s. Na základû rozhodnutí ministerstva

financí zpracovaly uvedené subjekty spoleãn˘ ideov˘ projekt

Jednotného zúãtovacího centra. Dal‰í v˘voj projektu byl v‰ak pozasta-

ven s ohledem na negativní stanovisko Burzovní komory z prosince

1997.

Zájem RM-SYSTÉMu se pfii pfiípadném pokraãování projektu

v budoucnosti soustfiedí zejména na schopnost Jednotného zúãtovacího

centra komunikovat s v˘znamn˘mi evropsk˘mi clearingov˘mi centry

a jeho schopnost vypofiádávat obchody s rÛzn˘mi druhy derivátÛ. Za

samozfiejmou pokládá na‰e spoleãnost podmínku, aby Jednotné zúãto-

vací centrum nezhor‰ilo souãasné parametry procesu vypofiádání

obchodÛ na trhu.

Zásadní v˘znam pro v˘voj trhu v pfií‰tích letech bude mít rozhodnutí

o úãasti RM-SYSTÉMu na organizování obchodÛ s deriváty, tedy s opce-

mi a futures. Projekt je koncipován ve tfiech etapách, z nichÏ první dvû

vyuÏívají toho, Ïe Rakouská termínová a opãní burza (ÖTOB) v minu-

losti vytvofiila a uvedla na trh fiadu stfiedoevropsk˘ch indexÛ, mimo jiné

i index CTX, jehoÏ podkladov˘m aktivem jsou akcie devíti v˘znamn˘ch

ãesk˘ch podnikÛ. ÖTOB se v závûru roku 1997 slouãil s VídeÀskou

promtní burzou a pouÏívá nadále název VídeÀská burza, a.s. (VEX).

První etapa, spoãívající v pouhém poskytování sluÏeb souvisejících

s pfienosem pokynÛ (CTX) ãesk˘ch zákazníkÛ na trh VídeÀské burzy, je

z velké ãásti projekãnû i legislativnû dofie‰ena. Podmínkou zahájení této

sluÏby je v‰ak zejména existence obchodníkÛ s cenn˘mi papíry s licen-

cí pro obchodování s deriváty. Je pravdûpodobné, Ïe licence budou ve

vût‰í mífie udûlovány ve druhém ãtvrtletí 1998, tedy v dobû, kdy naby-

de úãinnost zákon o Komisi pro cenné papíry a novela zákona o cen-

n˘ch papírech. To v podstatû odpovídá i harmonogramu v˘voje

a realizace tohoto projektu na trhu RM-SYSTÉM. Zmûna TrÏního fiádu,

zahrnující uvedenou sluÏbu, byla odsouhlasena ministerstvem financí

v prosinci 1997.

Ve druhé etapû by mûla b˘t pro ãeské zákazníky nabídka roz‰ífiena

o dal‰í z fiady stfiedoevropsk˘ch a v˘chodoevropsk˘ch indexÛ, zejména

HTX (Maìarsko), PTX (Polsko), RTX (Rusko), pfiípadnû dal‰í.

Podmínkou uskuteãnûní této etapy je nejen souhlas ministerstva finan-

cí, ale také získání devizové licence âNB pro na‰e zákazníky.

V poslední etapû hodlá RM-SYSTÉM usilovat o získání licence pro

organizování vlastního trhu s deriváty. K tomu vytváfií podmínky posled-

ní novela zákona o cenn˘ch papírech.

Dal‰í v˘znamnou zmûnou, která svou pfiípravnou fází patfií do roku

1997, je dokonãení procesu napojení obchodních míst do sítû PVT
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pomocí pevn˘ch telefonních linek k 1. 1. 1998. To umoÏÀuje vyuÏít na

v‰ech obchodních místech tzv. rychlé podatelny. Jejich prostfiednictvím

nabízí RM-SYSTÉM i bûÏn˘m zákazníkÛm vstup do prÛbûÏné aukce

v reálném ãase se znalostí okamÏité nabídky a poptávky. Tím se úroveÀ

obchodování bûÏn˘ch zákazníkÛ pfiiblíÏila komfortu zvlá‰tních zákazní-

kÛ.

V roce 1997 byla realizována celá fiada dal‰ích zmûn. To dokumen-

tuje snahu RM-SYSTÉMu, ale i autorsk˘ch t˘mÛ PVT, a.s., o stálé zvy‰o-

vání úrovnû sluÏeb zákazníkÛm.

CÍLE PRO NÁSLEDUJÍCÍ ROKY

Pfiedstavenstvo a.s. RM-SYSTÉM projednalo a schválilo na svém zase-

dání dne 21. 10. 1997 strategické zámûry spoleãnosti pro rok 1998

a následující léta. Tyto zámûry byly formulovány na základû anal˘zy

pfiedpokládaného v˘voje kapitálového trhu v âR a chování jednotliv˘ch

skupin jeho úãastníkÛ. Jde zejména o následující smûry rozvoje:

� dokonãení a realizace první etapy projektu „Deriváty“, která spoãívá

v organizování sbûru objednávek na kontrakty, spojené s indexem CTX

pro VídeÀskou burzu, a.s.

� vytvofiení podmínek pro dal‰í rozvoj projektu „Deriváty“ s tím, Ïe

koneãn˘m cílem je vytvofiení derivátového trhu v âR

� vyuÏití projektu primárního trhu pfii oãekávaném masovém otevírání

investiãních fondÛ a rozvoj tohoto projektu pro dal‰í druhy cenn˘ch

papírÛ

� rozvíjení systému tvÛrcÛ trhu v podmínkách RM-SYSTÉMu

� vyuÏití Internetu pro podávání obchodních pokynÛ

� vytváfiení podmínek pro obchodování se zahraniãními cenn˘mi papí-

ry na trhu RM-SYSTÉM

� rozvoj projektu pÛjãování cenn˘ch papírÛ.

Základním cílem je zv˘‰ení objemu obchodÛ, uzavíran˘ch na trhu

RM-SYSTÉM. Stálé zvy‰ování úrovnû sluÏeb a pfiitaÏlivosti systému pro

bûÏné i zvlá‰tní zákazníky je pro dosaÏení tohoto cíle jednoznaãnou

podmínkou.
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Statistika obchodÛ v roce 1997
(prÛbûÏné aukce, pfiímé obchody, pfievody s uvádûnou cenou a blokové obchody)

MMûûssíícc ÚÚhhrrnnnn˘̆  oobbjjeemm PPrrÛÛbbûûÏÏnnéé PPfifiíímméé  PPfifieevvooddyy  BBllookkoovvéé  
oobbcchhooddÛÛ aauukkccee oobbcchhooddyy ss  uuvvááddûûnnoouu  cceennoouu oobbcchhooddyy

aa  ppfifieevvooddÛÛ  vv  ttiiss..  KKãã vv  kkss vv  ttiiss..  KKãã vv  kkss  vv  ttiiss..  KKãã  vv  kkss vv  ttiiss..  KKãã vv  kkss  vv  ttiiss..  KKãã

Leden 5 333 437,57 2 564 838 608 258,26 10 219 661 4 702 221,26 19 911 8 136,51 90 218 14 821,54
Únor 9 827 436,28 3 478 857 1 006 608,95 9 835 909 8 769 042,45 23 582 10 407,35 184 374 41 377,53
Bfiezen 10 516 718,99 2 937 104 692 378,97 21 849 917 9 790 266,64 30 204 10 292,13 748 994 23 781,25
Duben 5 977 969,51 2 868 226 565 673,26 12 765 872 5 395 311,52 27 876 7 213,74 162 881 9 771,00
Kvûten 7 560 526,91 2 572 587 545 853,54 13 632 406 6 976 389,53 15 490 6 362,42 269 680 31 921,43
âerven 5 238 989,15 2 202 080 392 065,00 13 564 305 4 831 648,20 37 469 6 251,37 147 202 9 024,59
âervenec 5 895 491,55 2 384 103 417 533,54 13 959 719 5 461 470,01 29 473 9 080,86 152 760 7 407,15
Srpen 7 708 913,24 2 244 390 515 360,32 18 853 455 7 182 655,63 13 417 3 917,71 101 499 6 979,58
Záfií 13 661 785,60 3 723 701 742 234,41 29 577 897 12 905 349,76 37 054 4 122,56 193 831 10 078,87
¤íjen 20 086 245,43 4 001 793 898 112,27 66 721 944 19 142 785,02 53 330 14 996,98 182 644 30 351,16
Listopad 30 012 421,81 3 230 418 654 584,49 42 881 210 29 321 477,03 35 133 8 936,96 295 965 27 423,34
Prosinec 36 870 142,23 2 655 836 546 839,60 81 538 895 36 211 523,79 84 506 32 883,90 427 946 78 894,94

CCeellkkeemm 115588  669900  007788,,2299 3344  886633  993333 77  558855  550022,,6600 333355  440011  119900 115500  669900  114400,,8844 440077  444455 112222  660022,,4488 22  995577  999944 229911  883322,,3377

Podíl RM-SYSTÉMu na organizovan˘ch trzích v roce 1996 v kusech CP

Podíl RM-SYSTÉMu na organizovan˘ch trzích v roce 1997 v kusech CP

RM-SYSTÉM
38 %

BCPP
62 %

RM-SYSTÉM
51 %

BCPP
49 %
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V˘voj Indexu PK 30

Mûsíc V˘‰e indexu v mûsíci
poslední den maximální minimální

1996 Leden 613,27 617,53 600,47 

Únor 634,95 635,69 617,20 

Bfiezen 680,38 682,62 639,15 

Duben 713,93 713,93 676,63 

Kvûten 735,76 754,22 716,25 

âerven 712,50 739,07 703,16 

âervenec 708,32 723,21 707,01 

Srpen 736,21 736,21 707,05 

Záfií 718,12 740,94 697,92 

¤íjen 641,74 720,89 641,74 

Listopad 654,16 664,34 603,65 

Prosinec 686,70 686,70 658,58 

1997 Leden 743,01 743,01 698,13 

Únor 816,91 841,42 748,43 

Bfiezen 747,69 816,34 729,50 

Duben 701,14 744,63 701,14 

Kvûten 651,08 700,72 607,52 

âerven 649,42 678,88 649,42 

âervenec 677,33 688,20 653,44 

Srpen 757,31 764,38 678,83 

Záfií 739,70 743,97 732,68 

¤íjen 687,50 788,45 687,50 

Listopad 650,01 732,13 650,01 

Prosinec 663,50 667,67 627,63 

V˘voj Indexu PK 30

800

700

600

500
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4.SLOÎENÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNÒ

P¤EDSTAVENSTVO
RM-SYSTÉM, a.s.

V prÛbûhu roku do‰lo ke zmûnám v pfiedsta-

venstvu akciové spoleãnosti. Poãátkem roku

zemfiel Dr. Emil Mládek, kter˘ byl ãlenem

pfiedstavenstva spoleãnosti od jejího zaloÏení.

Valná hromada, konaná dne 22. 5. 1997, vza-

la na vûdomí demise Ing. Petra SchÛta, RNDr.

Jaroslava Oten‰légra, Ing. Petra Kellnera

a RNDr. Franti‰ka Vencla. Na uvolnûná místa

byli jmenováni JUDr. Jan Pauly, CSc., Ing.

Josef Ondráãek, Ing. Miroslav ·evãík, CSc.,

Ing. Peter Vajda, CSc. a Ing. Michal VodráÏka.

Ke dni 31. 12. 1997 navíc poÏádal o uvolnû-

ní z funkce ãlena pfiedstavenstva Ing. Ladislav

Chvátal. Pfiedstavenstvo spoleãnosti jeho

demisi k uvedenému datu vzalo na vûdomí

na svém zasedání dne 16. 12. 1997.

Ing. Miroslav ·evãík, CSc.

Liberální institut

Ing. Peter Vajda, CSc.

PROXY-Finance, a.s.

Ing. Jifií Fabián

PVT, a.s.

místopfiedseda:
JUDr. Jan Pauly, CSc.

Bankovní holding, a.s.

Ing. Josef Ondráãek

IPB, a.s.

Ing. Karel Menzinger

PVT, a.s.

pfiedseda:
Ing. Lubomír ·tícha

RM-SYSTÉM, a.s.

DOZORâÍ RADA
RM-SYSTÉM, a.s.

V prÛbûhu roku do‰lo k zásadní obmûnû ãle-

nÛ dozorãí rady. Rozhodnutím jediného akci-

onáfie ze dne 27. 2. 1997 byla z funkce

místopfiedsedy dozorãí rady ke dni 28. 2.

1997 odvolána paní Leonie Haãecká a na její

místo byl jako ãlen dozorãí rady jmenován

Ing. Tomá‰ Vaník. Ke dni konání fiádné valné

hromady, tj. 22. 5. 1997, odstoupili ze sv˘ch

funkcí prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. a Ing.

Alena Vofií‰ková. Na jejich místa byli ke stej-

nému dni jmenováni Ing. Helena Jen‰ová,

CSc. a JUDr. Zdenûk Kloubek.

pfiedseda
Ing. Helena Jen‰ová, CSc.

IPB, a.s.

JUDr. Zdenûk Kloubek

PVT, a.s.

Ing. Jaroslav ·írek

RM-SYSTÉM, a.s.

Ing. Michal VodráÏka

První v˘chodní, a.s.

Ing. Tomá‰ Vaník

PVT, a.s.
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Management spoleãnosti

5.ORGANIZAâNÍ SCHÉMA

P¤EDSTAVENSTVO

¤EDITEL RM-SYSTÉM, a.s.

PROVOZNÍ ÚSEK OBCHODNÍ ÚSEK

SEKCE DERIVÁTÒ

EKONOMICKÁ SEKCE

DODAVATEL SLUÎEB PVT, a.s.

¤EDITEL PROJEKTU

AUTORSK¯ T¯M SW

DOZORâÍ RADA

OBCHODNÍ MÍSTO

RM-SYSTÉM

fieditel
Ing. Lubomír ·tícha

provozní námûstek
Ing. Jaroslav ·írek

obchodní námûstek
Ing. Vladimír Stecher

PRÁVNÍ SEKCE
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Centrální pracovi‰tû

Spádová v˘poãetní stfiediska

Obchodní místa

SíÈové spojeni
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6.ZPRÁVA P¤EDSTAVENSTVA

Pfiedstavenstvo spoleãnosti vychází pfii svém hodnocení roku 1997

ze základních dokumentÛ, které byly pro rok 1997 schváleny. Jde

zejména o Obchodní a finanãní plán spoleãnosti a Strategické zámûry

RM-SYSTÉMu pro rok 1997 a dal‰í léta. Pokud jde o technickou stránku

tûchto dokumentÛ, lze konstatovat, Ïe zámûry byly splnûny beze zbyt-

ku. Pfies negativní v˘voj ãeského kapitálového trhu v roce 1997 byly spl-

nûny i plánované hospodáfiské ukazatele. Jako nejv˘znamnûj‰í v‰ak lze

hodnotit fakt, Ïe RM-SYSTÉM mûl rozhodující podíl na poãtu kusÛ cen-

n˘ch papírÛ zobchodovan˘ch na organizovan˘ch trzích v âR v roce

1997. Poprvé v historii vykázal RM-SYSTÉM vy‰‰í podíl na trhu neÏ kon-

kurenãní trh burzy a pfiedstihl v tomto hodnocení i Stfiedisko cenn˘ch

papírÛ, na jehoÏ pfiepáÏkách se v minulosti odehrávala vût‰ina pfiím˘ch

obchodÛ.

Celkov˘ objem obchodÛ, uzavfien˘ch na trhu RM-SYSTÉM v roce

1997, pfiekroãil 158 miliard Kã, coÏ pfiedstavuje nárÛst 58 mld. oproti

roku 1996. Progresivní rÛst trhu lze dokumentovat je‰tû lépe pfii porov-

nání s v˘sledky pfiedchozích let. V roce 1995 byly uzavfieny obchody za

27 mld. Kã, v roce 1994 vykázal RM-SYSTÉM ménû neÏ 10 mld. Kã

a v roce 1993 pouze cca 3 mld. Kã. Je‰tû v˘raznûj‰í je porovnání poãtu

zobchodovan˘ch cenn˘ch papírÛ. JestliÏe v roce 1995 bylo cestou na‰e-

ho trhu zobchodováno 57,6 mil. ks cenn˘ch papírÛ, v roce 1996 to bylo

jiÏ 204 mil. ks a v roce 1997 373,6 mil. ks akcií, dluhopisÛ a podílov˘ch

listÛ.

Negativním rysem v˘voje v‰ak bylo sníÏení podílu cenotvorn˘ch,

tedy aukãních obchodÛ, na celkové aktivitû trhu. Jde ov‰em o obecn˘

problém ãeského kapitálového trhu, jímÏ se mimo jiné zab˘vají i tzv.

vládní balíãky opatfiení v hospodáfiské oblasti. V této souvislosti byla na

úrovni Úfiadu pro cenné papíry, ministerstva financí a Stfiediska cenn˘ch

papírÛ pfiijata cenová opatfiení smûfiující k vytlaãení pfiím˘ch obchodÛ

z pfiepáÏek SCP na organizované trhy. V návaznosti na to zv˘hodnil

RM-SYSTÉM aukãní obchody zavedením tzv. sazby B, která zejména

vût‰ím obchodníkÛm v˘raznû sniÏuje transakãní náklady. Pfiesto, Ïe ana-

l˘za dopadÛ uveden˘ch opatfiení není úplná a bude navíc ovlivnûna

i samotn˘m negativním v˘vojem ãeského kapitálového trhu, je zfiejmé,

Ïe podíl cenotvorn˘ch obchodÛ se v jejich dÛsledku nezv˘‰il.

RM-SYSTÉM i nadále spolupracuje s Úfiadem pro cenné papíry na fie‰e-

ní tohoto problému a lze fiíci, Ïe jde o dÛleÏit˘ úkol pro rok 1998.

Koncem roku 1997 bylo evidováno 292 smluv se zvlá‰tními zákazní-

ky, z nichÏ 187 vyuÏívalo k obchodování vlastní on-line terminálové sta-

nice a 97 zákazníkÛ vstupovalo do aukce pomocí ambulantních

terminálov˘ch stanic, umístûn˘ch na obchodních místech. Poãet zákaz-

níkÛ, vyuÏívajících k podávání pokynÛ poãítaãové diskety, resp.

modem, poklesl na konci roku pod úroveÀ, únosnou pro RM-SYSTÉM

z hlediska nákladÛ na udrÏování programÛ. Vzhledem k tomu, Ïe tyto

zpÛsoby podávání obchodních pokynÛ je moÏné nahradit jin˘mi postu-
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py, bude cel˘ problém fie‰en jednáním se zákazníky. V roce 1997 do‰lo

oproti roku 1996 k poklesu poãtu terminálÛ instalovan˘ch u zákazníkÛ.

DÛvodem je stagnace kapitálového trhu, která pro fiadu kapitálovû slab-

‰ích zákazníkÛ znamená ukonãení nebo omezení jejich aktivit na trhu.

V roce 1997 bylo navíc ministerstvem financí kontrolováno plnûní usta-

novení zákona o cenn˘ch papírech, které vyluãuje soubûh ãinností

obchodníka s cenn˘mi papíry s jin˘mi obchodními aktivitami. Pokles

poãtu obchodníkÛ s cenn˘mi papíry je vcelku logick˘m dÛsledkem této

situace a tento trend bude pravdûpodobnû pokraãovat i v roce 1998.

Do obchodní sítû RM-SYSTÉMu bylo k 31. 12. 1997 zapojeno 112

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

republice. I v roce 1997 pokraãoval proces koncentrace Stfiedisek sluÏeb

PVT, a.s. a tedy i obchodních míst RM-SYSTÉMu do vût‰ích mûst. V prÛ-

bûhu roku 1997 ukonãilo ãinnost 43 obchodních míst. Restrukturalizace

obchodních míst byla tímto krokem prakticky ukonãena a lze fiíci, Ïe síÈ

obchodních míst je v souãasné dobû koncipována tak, aby pokryla

v‰echna okresní mûsta a vybraná dal‰í dÛleÏitûj‰í místa. âásteãnou

náhradou za zru‰ená obchodní místa jsou tzv. mobilní pfiepáÏky

RM-SYSTÉMu, které fungují pouze v pfiedem urãen˘ch dnech po doho-

dû s místním zastupitelstvem. Restrukturalizace sítû obchodních míst

umoÏÀuje v˘znamnû zkvalitÀovat jejich sluÏby. PfiepáÏky jsou ve vût‰i-

nû pfiípadÛ vybaveny na úrovni odpovídající jejich funkci na kapitálo-

vém trhu. Napojení v‰ech obchodních míst do sítû PVT pomocí pevn˘ch

telefonních linek umoÏÀuje bûÏn˘m zákazníkÛm vstup do prÛbûÏné

aukce v reálném ãase se znalostí nabídky a poptávky. Jde o ojedinûlé

fie‰ení a podobn˘ komfort nemÛÏe bûÏn˘m zákazníkÛm nabídnout

prakticky Ïádn˘ dal‰í subjekt na kapitálovém trhu.

Pfiedstavenstvo spoleãnosti pfii hodnocení roku 1997 bere v úvahu

faktory, které v prÛbûhu roku na trh pÛsobily. Vzhledem k tomu, Ïe se

podafiilo splnit v‰echny hlavní cíle spoleãnosti, je moÏné hodnotit pÛso-

bení spoleãnosti v roce 1997 jako úspû‰né. Na druhé stranû nebyly spl-

nûny nûkteré podmínky, na kter˘ch byly zaloÏeny zámûry RM-SYSTÉMu

pro dal‰í léta. Nestabilita politické situace, nízká míra rÛstu hospodáfi-

ství, neuspokojivé v˘sledky velk˘ch prÛmyslov˘ch a stavebních podni-

kÛ a v˘razné zpomalení tempa privatizace bude zfiejmû negativnû

ovlivÀovat pfiístup zahraniãních investorÛ k ãeskému kapitálovému trhu

v roce 1998. Pfiesto pfiedstavenstvo spoleãnosti vyslovuje pfiesvûdãení,

Ïe strategické zámûry RM-SYSTÉMu pro rok 1998 a dal‰í léta jsou usku-

teãnitelné a jejich realizace dává pfiedpoklady pro dal‰í ekonomick˘ rÛst

spoleãnosti.
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Dozorãí rada doznala v prÛbûhu roku 1997 na základû rozhodnutí

valné hromady zmûn ve svém sloÏení, kontinuita ãinnosti tohoto orgá-

nu spoleãnosti v‰ak byla zachována. Pravidelná mûsíãní zasedání nava-

zovala na jednání pfiedstavenstva, a to umoÏnilo dozorãí radû sledovat

a hodnotit vÏdy aktuální situaci. Obchodní zákoník a stanovy spoleã-

nosti byly základními dokumenty, ze kter˘ch ãinnost dozorãí rady

vycházela a kter˘mi se fiídila. Vedle obligatorní kontroly hospodafiení,

vedení úãetních záznamÛ a plnûní obchodního a finanãního plánu byla

zejména v závûru roku vûnována zv˘‰ená pozornost i pfiípravû plánu na

rok 1998 a vytváfiení podmínek pro jeho zabezpeãení.

K zachování dosavadních dobr˘ch v˘sledkÛ spoleãnosti a její pozice

pfii existující stagnaci kapitálového trhu je tfieba nejen udrÏet vysokou

úroveÀ stávajících sluÏeb, ale souãasnû nabídnout klientÛm i sluÏby

nové. Proto se dozorãí rada ve své kontrolní ãinnosti zamûfiila také na

tuto oblast, kterou pro nejbliÏ‰í období povaÏovala za prioritní. Zvlá‰tní

pozornost pfiitom byla vûnována zejména nové sluÏbû pfiipravované ve

spolupráci s VídeÀskou burzou, kterou je obchodování s indexem CTX,

vyuÏívání Internetu pfii poskytování sluÏeb RM-SYSTÉMu a jednání

s Ukrajinou o úãasti RM-SYSTÉMu na procesu privatizace v této repub-

lice. S roz‰ifiováním okruhu sluÏeb souvisí i jejich úãinná propagace.

Proto se dozorãí rada zab˘vala i tûmito otázkami, zvlá‰tû pak z pohle-

du úãelnosti takto vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ ve vztahu na hospodáfiské

v˘sledky spoleãnosti i pro podporu jejího image.

Z dal‰ích oblastí, kter˘mi se dozorãí rada pfii své ãinnosti podrobnû-

ji zab˘vala, je tfieba uvést zejména oblast pohledávek a reklamace a stíÏ-

nosti klientÛ RM-SYSTÉMu. V obou pfiípadech dozorãí rada

konstatovala, Ïe jejich zabezpeãení odpovídá v‰em vûcn˘m i formálním

poÏadavkÛm a není tfieba pfiijímat Ïádná opatfiení.

JiÏ tradiãnû dobrá byla spolupráce s pfiedstavenstvem spoleãnosti

i s jejím managementem. Dozorãí rada mûla moÏnost delegovat svého

zástupce na jednání pfiedstavenstva a naopak pfiedseda pfiedstavenstva

se pravidelnû úãastnil zasedání dozorãí rady. V pfiípadû potfieby byli

k jednání dozorãí rady zváni i dal‰í zamûstnanci. Díky tomu mûla dozor-

ãí rada moÏnost podrobnû se seznámit i s interní problematikou spo-

leãnosti. Pravidelná prÛbûÏná kontrolní ãinnost dozorãí rady pfiispûla

k získání objektivních poznatkÛ o stavu spoleãnosti, které pak byly vyu-

Ïity i pfii projednávání zprávy auditora o ovûfiení úãetní závûrky.

Na základû sv˘ch zji‰tûní a s ohledem na v˘sledky podrobného hod-

nocení hospodafiení spoleãnosti v prÛbûhu roku dozorãí rada konstato-

vala, Ïe neshledala v hospodáfiské ãinnosti spoleãnosti Ïádné

nedostatky a vyslovila souhlas s roãní úãetní závûrkou k datu

31. 12. 1997.

V Praze dne 10. 3. 1998

7.ZPRÁVA DOZORâÍ RADY
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8.OVù¤ENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY

Roãní úãetní závûrku k 31. 12. 1997 a v˘roãní zprávu ovûfiila audi-
torská firma BDO CS, s.r.o., Praha.V˘sledky ovûfiení jsou obsaÏeny ve
zprávû auditorÛ s tímto závûrem:

Na základû ovûfiení vedení úãetnictví v a.s. RM-SYSTÉM auditofii kon-

statují, Ïe úãetnictví odpovídá pfiíslu‰n˘m právním pfiedpisÛm. RovnûÏ

úãetní závûrka byla sestavena v souladu s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy

a „Opatfiením ministerstva financí âR“. Dílãí zji‰tûní a poznatky pfii vede-

ní úãetnictví a sestavení roãní úãetní závûrky k 31. 12. 1997 jsou sou-

ãasnû s pfiípadn˘mi doporuãeními uvedeny v jednotliv˘ch ãástech

zprávy auditorÛ.

V¯ROK AUDITORÒ:

BDO CS, s.r.o. provedla v souladu s obchodním zákoníkem

ã. 513/91 Sb. a zákonem o úãetnictví ã. 563/1991 Sb., jakoÏ i auditor-

sk˘mi smûrnicemi vydan˘mi Komorou auditorÛ âeské republiky ovûfie-

ní roãní úãetní závûrky akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM a v˘roãní

zprávy, sestavené k 31. 12. 1997.

Za vedení úãetnictví a sestavení úãetní závûrky odpovídá statutární

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

pro provedení auditu a vydání v˘roku. Ovûfiování bylo plánováno

a provedeno tak, abychom získali dostateãné uji‰tûní, Ïe úãetní závûrka

neobsahuje v˘znamné nesprávnosti.

Poznámky k sestavené úãetní závûrce jsou uvedeny v pfiiloÏené zprávû

auditorÛ.

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

majetku, závazkÛ a vlastního jmûní k 31. 12. 1997, o nákladech a v˘no-

sech a dosaÏeném hospodáfiském v˘sledku za úãetní období roku 1997.

Auditofii nemají k sestavené roãní úãetní závûrce Ïádné v˘hrady.

V Praze, dne 24. února 1998

Ing. Radomír Kosina, CSc.

auditor - dekret ã. 119

fieditel BDO CS, s.r.o.

BDO CS, s.r.o.

Licence KAâR ã. 18
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’

Mûsíãní objemy v periodick˘ch a prÛbûÏn˘ch aukcích
v letech 1994 aÏ 1997

Úhrnn˘ mûsíãní objem obchodÛ v prÛbûÏné aukci v roce
1997 v mil. Kã

T˘denní objemy obchodÛ v prÛbûÏn˘ch aukcích v roce 1997
v mil. Kã
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9.FINANâNÍ âÁST

ROZVAHA k 31.12. tis. Kã

A K T I V A  1993  1994 1995 1996 1997

Aktiva celkem  249728 331577 405469 378798 317709

Pohledávky za upsané vlast. jmûní - - - - -

Stálá aktiva celkem 643 3602 4277 4451 3620 

- nehmotn˘ investiãní majetek 27 44 175 402 318 

- hmotn˘ investiãní majetek 616 3558 4102 4049 3302

ObûÏná aktiva celkem 247287 327120 391603 370314 309756 

- zásoby 4892 2539 486 299 268 

- dlouhodobé pohledávky - - - 92  205

- krátkodobé pohledávky 5784 13049 10633 9136 9323

- finanãní majetek 236611 311532 380484 360787 299960

Ostatní aktiva 1798 855 9589 4033 4333 

P A S I V A  1993  1994  1995 1996 1997

Pasiva celkem  249728 331577 405469 378798 317709 

Vlastní jmûní celkem 20867 25117 30195 31738 33456

- základní jmûní 15000 15000 15000 15000 15000 

- kapitálové fondy - - - - - 

- fondy tvofiené ze zisku  1500 1741 2325 7305 9098 

- hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let - 3011 6674 6674 6674 

- hospodáfisk˘ v˘sledek úãet. období 4367 5365 6196 2759 2684

Cizí zdroje celkem 205419 302736 370336 341175 276809

- rezervy - 503 500 500 500

- dlouhodobé závazky 1075 542 55 2250 2400  

- krátkodobé závazky 204344 301691 369781 338425 273909 

- bank. úvûry a v˘pomoci - - - - - 

Ostatní pasiva 23442 3724 4938 5885 7444
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V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT tis. Kã

Ukazatel 1993 1994 1995 1996 1997

V˘kony a prodej zboÏí 84811 173240 234305 316470 284664

V˘konová spotfieba a náklady na prodané zboÏí 73718 178196 224656 315894 277918

Pfiidaná hodnota  11093 - 4956 9649 576 6746

Osobní náklady 10043 15556 18842 21287 23480 

Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku 145 1305 2636 2747 2120 

Zúãtování rezerv, opr. poloÏek a ãas. rozl. provozních v˘nosÛ - - 8 59 58 

Tvorba rezerv, oprav. poloÏek a ãas. rozl. provozních nákladÛ - 73 32 152 480 

Jiné provozní v˘nosy - - 528 746 1260 

Jiné provozní náklady 15 817 470 79 145 

Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek 890 -22707 -11795 -22900 -18174 

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

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

Jiné finanãní v˘nosy 12008 39647 27717 35615 29116

Jiné finanãní náklady 8441 10939 7919 9605 8463

Hospodáfisk˘ v˘sledek z finanãních operací  3567 28705 19801 26010 20653

Hospodáfisk˘ v˘sledek za bûÏnou ãinnost  4457 5998 8006 3110 2458

Mimofiádné v˘nosy 137 274 8998 512 372 

Mimofiádné náklady 227 907 10808 863 146

Mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek  - 90 - 633 -1810 - 351 226

Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období  4367 5365 6196 2759 2684 
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P¤EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH tis. Kã

Ukazatel 1996 1997

Stav penûÏních prostfiedkÛ na zaãátku úãetního období 380484 360787

HLAVNÍ V¯DùLEâNÁ âINNOST 

Úãetní zisk z bûÏné ãinnosti 3110 2479

Úpravy o nepenûÏní operace -26377 -25310 

Odpisy stál˘ch aktiv a odpis pohledávek + 2782 + 2224

Zmûna zÛstatkÛ rezerv, opravn˘ch poloÏek a pfiechod. úãtÛ + 6596 + 1681

Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv - 140 - 99

V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku - -

Vyúãtované úroky -35615 -29116

âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním,
zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami -23267 -22831

Zmûna potfieby pracovního kapitálu -29892 -65301

Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti + 1277 - 795

Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti -31356 -64537

Zmûna stavu zásob + 187 + 31

âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním
a mimofiádn˘mi poloÏkami -53159 -88132

V˘daje z plateb úrokÛ - -

Pfiijaté úroky +35615 +29116

Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost - -

Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofi. úã. pfiípady - 351 + 226

âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti -17895 -58790

INVESTIâNÍ âINNOST 

V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv - 2920 - 1319

Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv + 140 + 99

PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám - -

âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti - 2780 - 1220

FINANâNÍ âINNOST 

Zmûna stavu dlouhodob˘ch závazkÛ + 2195 + 150

Dopady zmûn vlastního jmûní na penûÏní prostfiedky - 1217 - 967 

Zv˘‰ení základního jmûní - - 

Vyplacení podílu na vlastním jmûní - - 

PenûÏní dary a dotace - -

Pfiímé platby na vrub fondÛ - 12 - 12 

Vyplacené podíly na zisku (tantiémy) - 1205 - 955

Pfiijaté dividendy a podíly na zisku - -

âist˘ penûÏní tok z finanãní ãinnosti +978 - 817

âisté zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ -19697 -60827

Stav penûÏních prostfiedkÛ na konci úãetního období 360787 299960
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ÚâETNÍ METODY A ZÁSADY

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

le v platném znûní. Má vypracován úãtov˘ rozvrh pfiizpÛsoben˘ pod-

mínkám 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 polo-

Ïek, inventarizace majetku a závazkÛ, pfiíp. dal‰ích oblastí; tyto smûrni-

ce jsou vydávány pfiíkazem fieditele a.s.

Nakupovan˘ investiãní majetek i nakupované zásoby se oceÀují sku-

teãnou pofiizovací cenou vã. nákladÛ s jejich pofiízením souvisejících; pfii

oceÀování úbytku zásob se pouÏívá metoda FIFO.

Pro stanovení úãetních odpisÛ investiãního majetku se pouÏívá rov-

nomûrn˘ zpÛsob odpisování, roãní odpis je stanoven podle roãní odpi-

sové 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 zahajuje v mûsíci následujícím po mûsí-

ci pofiízení. Jako drobn˘ hmotn˘ investiãní majetek se eviduje majetek

se vstupní cenou 5 001,- Kã aÏ 20 000,- Kã, kter˘ se pfii zafiazení do pou-

Ïívání jednorázovû odepí‰e.

Opravné poloÏky byly v roce 1997 vytvofieny pouze k pohledávkám

s termínem splatnosti do 29. 6. 1997, a to ve v˘‰i odpovídající zákonu

o daních z pfiíjmÛ a zákonu o rezervách v platném znûní - celkem 480

tis. Kã. Z provedené inventarizace nevyplynula nutnost tvorby jin˘ch

opravn˘ch poloÏek ani tvorba rezerv.

V roce 1997 nebyly realizovány Ïádné zmûny proti pfiedchozímu

úãetnímu období ve zpÛsobu oceÀování, postupech odpisování, postu-

pech úãtování 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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âistá aktiva spoleãnosti se sníÏila proti stavu na konci roku 1996

o 16,1 %. ZÛstatková hodnota investiãního majetku se sníÏila o 18,7 %.

Ve struktufie investiãního majetku pfiedstavuje rozhodující ãást stále

v˘poãetní technika.

Struktura investiãního majetku (v tis. Kã):

druh pofiizovací cena oprávky zÛstatková cena

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

1996 1997 1996 1997 1996 1997

software 539 591 137 273 402 318

stroje, pfiístroje a zafi. 4222 4772 2036 3029 2186 1743

dopravní prostfiedky 3293 3369 2303 2549 990 820

inventáfi 992 992 119 253 873 739

drobn˘ hmotn˘ majetek 2677 2856 2677 2856 - -

Stav zásob se v návaznosti na zmûny ve zpÛsobu obchodování dlou-

hodobû sniÏuje uÏ od roku 1995, pokles pokraãoval i v roce 1997. Lze

pfiedpokládat, Ïe ani v budoucnosti nebudou zásoby pfiedstavovat

v˘znamnûj‰í poloÏku aktiv spoleãnosti.

Stav penûÏních prostfiedkÛ na bankovních úãtech se ve srovnání se

stavem na konci roku 1996 sníÏil o 16,9 %, pfiitom k poklesu do‰lo pfie-

dev‰ím na JUMBO-úãtu, na nûjÏ vkládají klienti penûÏní prostfiedky

k obchodování s cenn˘mi papíry. Stav penûÏních prostfiedkÛ na vlast-

ních bankovních úãtech se naopak o 3,3 % zv˘‰il.

Krátkodobé pohledávky proti stavu na poãátku roku vzrostly

o 6,5 %. Pohledávky z obchodního styku ãinily témûfi 9,3 mil. Kã a pro-

ti stavu na poãátku roku vzrostly o 8,6 %, a to pfies maximální úsilí

o vymáhání pohledávek neuhrazen˘ch v termínu splatnosti vãetnû

vymáhání soudní cestou. Z celkového stavu pohledávek z obchodního

styku ãinily pohledávky více neÏ 2 roky po lhÛtû splatnosti necelá 3 %,

ov‰em celkové pohledávky více neÏ 180 dní po lhÛtû splatnosti pfied-

stavovaly více neÏ 21 % z celkové v˘‰e pohledávek z obchodního sty-

ku.

Základní jmûní se v prÛbûhu roku 1997 nemûnilo. âiní 15 000 tis. Kã,

je pfiedstavováno 1 500 ks kmenov˘ch akcií s nominální hodnotou jed-

né akcie 10 000,- Kã. Vlastní jmûní v dÛsledku tvorby zisku vzrostlo pro-

ti stavu na konci roku 1996 o 5,4 %.

Dlouhodobé závazky pfiedstavují pfiedev‰ím kauce zvlá‰tních zákaz-

níkÛ. Zvlá‰tní postavení v krátkodob˘ch závazcích mají zálohy posky-

tované klienty na provedení obchodu s cenn˘mi papíry, soustfie-

ìované na JUMBO-úãtu; k 31. 12. 1997 ãinil stav tûchto záloh klientÛ

258 608 tis. Kã, coÏ pfiedstavuje témûfi 95 % z celkov˘ch krátkodob˘ch

závazkÛ RM-SYSTÉMu. Proti stavu na konci roku 1996 se stav tûchto

záloh sníÏil témûfi o 20 %. Závazky vÛãi dodavatelÛm ãinily 12,2 mil. Kã

a byly v rozhodující mífie pfiedstavovány závazky vÛãi PVT, a.s. Îádn˘

závazek z obchodního styku nepfiekroãil lhÛtu splatnosti.
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V‰echny v˘nosy z bûÏné ãinnosti v celkové v˘‰i 315 092 tis. Kã

pocházely z hlavní ãinnosti spoleãnosti, tj. z organizování mimoburzov-

ního trhu s cenn˘mi papíry a ãinností souvisejících, pfiíp. z finanãních

v˘nosÛ (úroky) z penûÏních prostfiedkÛ uloÏen˘ch v penûÏních ústa-

vech.

Ve srovnání se skuteãností roku 1996 se v˘nosy z bûÏné ãinnosti sní-

Ïily o 37,8 mil. Kã, tedy témûfi o 11 %. V prÛbûhu roku se dynamika

v˘voje 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˘no-

sech z bûÏné ãinnosti podílely 28,6 %, podíl 2. ãtvrtletí poklesl na

20,3 %, nízk˘ byl i podíl 3. ãtvrtletí - 23,4 %, naproti tomu ve 4. ãtvrtle-

tí dosáhly v˘nosy 27,7 % z v˘nosÛ celoroãních.

Celkové náklady z bûÏné ãinnosti dosáhly v roce 1997 v˘‰e 312 620

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 1997

v˘‰e 315 471 tis. Kã, celkové náklady po zapoãtení mimofiádn˘ch nákla-

dÛ a odloÏené danû z pfiíjmÛ ãinily 312 787 tis. Kã.

Vzhledem k uveden˘m v˘sledkÛm skonãilo hospodafiení

RM-SYSTÉMu v roce 1997 s celkov˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem - ãist˘m
úãetním ziskem - ve v˘‰i 2 684 tis. Kã.


