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A. POPIS SPOLEČNOSTI 
 

1. Základní údaje 

 

Obchodní jméno:   WEST BROKERS a.s. 

Právní forma:    akciová společnost 

Sídlo:     Plzeň, Slovanská 100, PSČ: 32600 

IČ:     64832341 

Stát:      Česká republika 
 

Den zápisu: 16. června 2002 

Právní forma: Akciová společnost 

Zapsán do OR: při Krajském soudě v Plzni, oddíl B., vložka 1004 

 

2. Údaje o vlastních akciích, základním kapitálu, akcionářích 

 

Základní kapitál:   6.000.000,-- Kč, splacen v plné výši 

Počet kusů akcií:   6 ks o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč 

Forma akcie:    na majitele 

Podoba akcie:    zaknihovaná 

Identifikační označení:   akcie nejsou veřejně obchodovatelné 

Omezení převoditelnosti:  převoditelnost není omezena 

Práva vyplývající z akcie: standardní práva dle obchodního zákoníku 

 
Popis změn:  

•  Valná hromada obchodní společnosti  rozhodla v roce 2002 o změně právní formy ze 
společnosti WEST BROKERS, s.r.o. na společnost WEST BROKERS a.s. a o o snížení 
základního kapitálu o částku 4.200.000,- Kč, slovy: čtyři milionydvěstětisíc korun českých, 
tj. z původní částky základního kapitálu ve výši 10.200.000,- Kč, slovy: deset milionů 
dvěstě tisíc korun českých na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 5.000.000,- Kč, 
slovy: šest milionů korun českých.  

Akcionáři: 
Ing. Pavel Netrval 6 ks akcií 100 % 
Akcie: 6 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 
 

 

3. Organizační struktura WEST BROKERS a.s. 

•  obchodní oddělení  
•  oddělení vypořádání transakcí  
•  ekonomické oddělení  

 

 

 



  
 

 

4. Údaje o činnosti 

Předmět podnikání: 

Vykonávání činností obchodníka s cennými papíry ve smyslu § 5 zákona č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k investičním 
nástrojům podle § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, v rozsahu: 
 
I. hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
- § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání 
pokynů týkajících se investičních nástrojů, 
- § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících 
se investičních nástrojů na účet jiné osoby, 
 
II. doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
- § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních 
nástrojů, 
- § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající 
se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i 
poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, 
- § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající 
se investování do investičních nástrojů. 
 
Společnost je dále oprávněna provádět veřejné dražby cenných papírů a dále činnosti, které 
je podle obchodního zákoníku oprávněn vykonávat pouze obchodník s cennými papíry. 
 
Společnost WEST BROKERS a.s.podniká pouze na území České republiky. 

 

 

5. Statutární a dozorčí orgány 

 

Představenstvo: 

 

Pavel Netrval, r.č. 730123/1982  

Dolní Lukavice 172, PSČ: 33444, Okres: Plzeň-jih 

předseda představenstva WEST BROKERS a.s. 

 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady:  v r. 1997 absolvována Západočeská univerzita – Fakulta 

strojní (obor – podniková ekonomika a management), v r. 1995 vedoucí pobočky obchodníka a 

člena burzy LIFOX a.s., v roce 1996 zakládá s několika dalšími společníky společnost – 

obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS s.r.o., do roku 2002 jednatelem této společnosti, 

od roku 2002 (po transformaci této s.r.o. na a.s.) předsedou představenstva a ředitelem. 

J e d n á n í : 
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. 
 

 

Dozorčí rada: 

 

Michael Hubka , r.č. 730113/2058 

Plzeň, Francouzská 45, PSČ: 32600, Okres: Plzeň-město 



  
 

 

Mgr. Ing. Jiří Vokáč , r.č. 750420/2035 

Nepomuk, Na vinici 437, PSČ: 335 01 (na základě rozhodnutí akcionáře ke dni 9. října 2004) 

 

Iveta Lencová, r.č.  765618/2061 

Úslavská 41, 326 00  Plzeň (na základě rozhodnutí akcionáře ke dni 9. října 2004) 

 

6. Informace o minulém vývoji účetní jednotky a jejím postavení za r. 2003 a za r. 2004 

 

Účetní výkazy s informacemi (rozvaha, výsledovka) o vývoji účetní jednotky jsou přílohou této 

výroční zprávy. 

 

 r. 2004 (tis. Kč) r. 2003 (tis. Kč) 

Hospodářský výsledek za účetní období 328 1.092

Hospodářský výsledek před zdaněním 490 1.610

 

7. Informace o významných skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne 

 

Žádné takovéto skutečnosti nenastaly. 

 

8. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti WEST BROKERS a.s 

 

V r. 2005 očekáváme navýšení zisku oproti roku 2004.  Záměrem společnosti je orientovat se 

zejména na poradenství v oblasti nabídek převzetí cenných papírů a na realizaci dražeb cenných 

papírů tak jako v uplynulém roce.   

 

 
9. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje 
 
Společnost WEST BROKERS a.s. nevynaložila  v roce 2004 žádné výdaje na činnost v oblasti 
výzkumu a vývoje. 
 
 
 
10. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající 

osoby 
 
V r. 2004 nebyly společností WEST BROKERS a.s. pořízeny žádné vlastní akcie, zatímní listy ani 
obchodní podíly ovládající osoby. 
 
 
 
11. Účetní závěrka r. 2004 

Účetní výkazy s informacemi (rozvaha, výsledovka) o vývoji účetní jednotky jsou přílohou této 

výroční zprávy. 



  
 

12. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí  
 
Akciová společnost WEST BROKERS a.s. nemá žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. 
Zároveň ale činnostmi, které vykonává, žádným způsobem životní prostředí nepoškozuje. 
 
13. Organizační složky podniku v zahraničí 
 
WEST BROKERS a.s.  nemá žádné organizační složky podniku v zahraničí. 
 

14. Informace dle zvláštních předpisů 

Pravidelné čtvrtletní hlášení informační povinnosti OCP zveřejňované na webových stránkách 

společnosti.  
 

 

B. Informace o úvěrovém riziku, tržním riziku a ostatních 

druzích a kategoriích rizik, metody měření, sledování, 

řízení. 
 
Rizika společnosti, jejich měření a řízení  
 
V roce 2004 společnost WEST BROKERS a.s. identifikovala a řídila následující rizika. Tyto rizika 
určila na základě činností a služeb poskytovaných WEST BROKERS a.s. jakožto obchodník 
s cennými papíry. 
 
 
I. Finanční rizika společnosti  
 
1. S ohledem na povahu a rozsah poskytovaných investičních služeb společnost 
identifikovala finanční rizika společnosti charakterizovaná zejména jako: 
a) riziko použití finančních prostředků zákazníku pro obchody jiných zákazníků, 
b) riziko likvidity z titulu úspěšného napadení dražby cenných papíru žalobou na 
její neplatnost, 
c) riziko likvidity z titulu žalob chybného poskytnutí investičních služeb, 
d) rizika z titulu likvidity z důvodu chyb při hromadném rozesílání finančních 
prostředků velkému okruhu osob, 
e) riziko překročení limitu kapitálové přiměřenosti a angažovanosti, 
f) riziko použití finančních prostředků zákazníku pro obchody v investičním a 
obchodním portfoliu obchodníka, 
g) další nesystematická rizika z důvodu překročení oprávnění konkrétních osob či 
nedodržení interních předpisů a zákonných ustanovení, včetně rizika sankcí. 
 
2. hlavní obecné zásady, uplatňované při řízení finančních rizik: 
a) organizační struktura zajištující řízení rizik a jejich omezování, 
b) přesné dodržování pracovních postupů, oprávnění omezení a zákazu, určených interními 
předpisy a zákonem, 
c) důsledné dodržování zásad organizačního rádu společnosti, 
d) dodržování zásad správy informačního systému, 
e) kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců, 
f) kontrolní činnost compliance officera a interního auditora, 
g) výkon funkce zaměstnance pověřeného řízením rizik, 
h) průběžný audit prováděný auditorskou společností, 
i) činnost statutárního a dozorčího orgánu podle obchodního zákoníku a stanov společnosti. 
 
3. Proces tvorby a schvalování metod řízení finančních rizik 
Za proces tvorby metod řízení finančních rizik odpovídá ředitel společnosti, který jednotlivé finanční 
rizika identifikuje a určuje hlavní zásady a metody pro jejich řízení. Každého čtvrt roku ředitel 



  
 

zkontroluje, zda finanční rizika, která společnost řídí, odpovídá rozsahu a povaze poskytovaných 
služeb a jednotlivých činností obchodníka. Pokud zjistí nějaké nedostatky či zcela nové záležitosti, 
které dosavadní systém řízení finančních rizik nezahrnuje, vytvoří patřičné a náležité změny v 
metodách řízení rizik a tyto své návrhy předloží ke schválení předsedovi představenstva společnosti 
a internímu auditu společnosti. Po schválení předsedou představenstva a interním auditem přichází 
tento systém metod řízení finančních rizik do platnosti. 
 
4. Povinnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a zaměstnanců za řízení finančních 
rizik 
Povinnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a zaměstnanců společnosti vyplývají ze zásad a 
metod, které obchodník při řízení finančních metod uplatňuje, největší nároky jsou kladeny na 
ředitele, který je zároveň i člen statutárního orgánu a který je zodpovědný za celý proces 
identifikace finančních rizik a vypracování metod jejich řízení. Zaměstnanci back-office se účastní 
procesu řízení finančních rizik především při manipulaci s peněžními prostředky klientů, kdy se 
účastní nakládání s nimi v rámci principu "čtyř očí" a "dvou podpisů". Povinnosti zaměstnanců 
front-office vyplývají z pricipu "čtyř očí" uplatňovaných při realizaci pokynů klientů a jsou 
podrobněji popsány výše. Předseda představenstva společnosti se účastní především při 
schvalování změn v systému řízení finančních rizik 
  
 
 
 
5. Pravidla a četnost vyhodnocování úspěšnosti používaných metod řízení rizik a 
přijímání jejich případných změn 
Vyhodnocování úspěšnosti používaných metod řízení finančních rizik provádí ředitel společnosti 
jednou za tři měsíce. Vyhodnocení musí mít písemnou podobu a musí obsahovat zprávu o tom, zda 
finanční rizika, která společnost řídí, odpovídají rozsahu a povaze poskytovaných služeb a 
jednotlivých činností obchodníka. Pokud při kontrole a vyhodnocování úspěšnosti zjistí nějaké 
systémové chyby či nedostatky stávajícího systému řízení finančních rizik nebo zcela nové 
záležitosti, které dosavadní systém řízení finančních rizik nezahrnuje, vytvoří patřičné a náležité 
změny v metodách řízení rizik a tyto své návrhy předloží ke schválení předsedovi představenstva 
společnosti. Po schválení předsedou představenstva přichází "upravený" systém metod řízení 
finančních rizik do platnosti. 
 
6. Kontrolní mechanismy chránící systém řízení finančních rizik 
Mezi hlavní kontrolní mechanismy bránící selhání systému řízení finančních rizik jednoznačně patří 
vnitřní audit společnosti, který je jedním z důležitých článků při schvalovacím procesu systému 
řízení finančních rizik. Dalším kontrolním mechanismem je skutečnost, že na procesu vypracování a 
schvalování systému řízení finančních rizik se podílí tři nezávislé struktury: jako první je ředitel, 
který finanční rizika společnosti identifikuje a vypracovává metody jejich řízení, druhou je samotné 
představenstvo společnosti, které se rovněž podílí na schvalování systému řízení finančních rizik a 
nakonec třetím je interní audit, který audituje celý proces vytváření systému řízení finančních rizik 
a taktéž jej musí schválit. Celá tato struktura zajišťuje maximální možnou míru nezaujatosti a 
nestrannosti celého systému řízení finančních rizik tak, aby tyto byla efektivně řízena. Mezi 
kontrolní mechanismus systému řízení rizik je možno zahrnout i skutečnost, že k jeho vyhodnocení 
a případné úpravě dochází každé tři měsíce, což umožňuje společnosti pružně reagovat na veškeré 
jeho případné nedostatky či nové události v oblasti kapitálových trhů. 
 
 
II. Rizika likvidity společnosti  
 
1. S ohledem na povahu a rozsah poskytovaných investičních služeb společnost 
identifikovala finanční rizika společnosti charakterizovaná zejména jako: 
 

•  Riziko likvidity na běžném účtu obchodníka a tím ohrožení hrazení závazků společnosti ve 
lhůtě splatnosti  

•  Riziko likvidity na klientském účtu obchodníka a ohrožení obchodníka splnit závazky vůči 
klientům  

 
2. Způsob měření a průběžného sledování likvidity 
Likvidita společnosti je plánována hrubě ročně dopředu a pokud je třeba i přesněji měsíčně dopředu 
a poté denně sledována a řízena na základě bankovních výpisů a splatných závazků společnosti. 
Cílem plánování je zjistit, jestli v průběhu roku či jednotlivých měsíců vznikají kritická místa s 
nedostatkem likvidity a případně navrhnout způsob jejich řešení.  



  
 

Likvidita na klientském účtu je sledována a řízena na denní bázi s pomocí informačního systému 
MERKUR, který eviduje klientské prostředky a jejich pohyby, přičemž jejich celkový stav musí 
odpovídat skutečnému stavu na klientském účtu. Protože obchodník nevyužívá prostředků klientů 
ve svůj prospěch ani neposkytuje obchodování na "úvěr", k nedostatku prostředků na klientském 
účtu by teoreticky nemělo dojít, jelikož všechny pokyny klientů k nákupu CP jsou konfrontovány s 
jejich volnými peněžními prostředky na jejich klientském účtu a pokud dotyčný klient nemá 
dostatek prostředků pro zrealizování nákupu dle jeho pokynu, je na tuto skutečnost upozorněn a 
musí peněžní prostředky na klientský účet doložit nebo se příkaz k nákupu nezrealizuje. 
 
3. Metody řízení likvidity 
 
a) Riziko likvidity na běžném účtu 
Při řízení rizika likvidity na běžném účtu je používána metoda tabulky předpokládaných peněžních 
toků společnosti, která je vypracována na rok dopředu. Na jejím základě se zjistí, jestli v průběhu 
roku existují měsíce, ve kterých může vzniknout nedostatek likvidity a pokud ano, tyto "kritické 
měsíce" jsou aktuálně měsíčně dopředu detailně rozpracovány a jsou přijata konkrétní opatření, 
která nedostatek finančních prostředků vyřeší (půjčka akcionářů, úvěr od banky, dohoda o 
posunutí splatnosti závazků apod.) 
 
b) Riziko likvidity na klientském účtu 
Při řízení likvidity na klientském účtu se využívá informační systém MERKUR, který mimo jiné 
eviduje a řídí finanční prostředky na klientském účtu. Každý den se provádí kontrola stavu 
klientských prostředků v evidenci informačního systému "MERKUR" a skutečného stavu na 
klientských účtech obchodníka. Tento stav musí souhlasit. K nedostatku peněžních prostředků na 
klientském účtu teoreticky ani nemůže dojít, jelikož tyto prostředky jsou využívány pouze na 
základě pokynů klientů pro nákup CP, příp. poplatků spojených s nákupem CP a pro jejich výplatu 
klientům. Jelikož každý nákupní pokyn každého jednotlivého klienta je posuzován i z hlediska 
dostatku prostředků toho kterého konkrétního klienta na klientském účtu pro realizaci pokynu 
klienta a jelikož společnost neposkytuje obchodování na "úvěr" musí prostředky doložit nebo se 
jeho pokyn nezrealizuje. Tím je zamezeno tomu, aby konkrétní klient nakupoval na úkor ostatních 
klientů. 
 
4. Povinnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a zaměstnanců při řízení likvidity 
Povinnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a zaměstnanců společnosti vyplývají z hlavních 
zásad a metod, které obchodník při řízení likvidity uplatňuje, největší nároky jsou kladeny na 
ředitele, který je zároveň i člen statutárního orgánu a který je zodpovědný za proces plánování 
cash-flow společnosti na rok dopředu, příp. jeho rozpracování na jednotlivé měsíce a dny. 
Zaměstnanci back-office se účastní procesu řízení likvidity na klientském účtu, kdy kontrolují stav 
peněžních prostředků klientů se stavem v informačním systému MERKUR. Pokud dojde k 
nesouladu, jsou povinni na tuto skutečnost upozornit vedoucího back-office a zjednat nápravu. 
Povinnosti zaměstnanců front-office zahrnují kontrolu stavu peněžních prostředků konkrétního 
klienta na klientském účtu při realizaci pokynů klienta k nákupu, kdy tyto prostředky na nákupní 
pokyn musí být odpovídající. Představenstvo společnosti jako takové se účastní především při 
schvalování změn v systému řízení finančních likvidity, někteří jeho členové mají i další povinnosti 
vyplývající z jejich postavení v rámci organizační struktury společnosti, viz osoba ředitele jak bylo 
popsáno výše.  
 
5. Způsob a četnost vyhodnocování případných změn stanovených metod řízení likvidity 
Vyhodnocování úspěšnosti používaných metod řízení likvidity provádí ředitel společnosti jednou za 
tři měsíce. Vyhodnocení musí mít písemnou podobu a musí obsahovat zprávu o tom, zda v průběhu 
období došlo ke kritické situaci v likviditě společnosti a jestli současně používané metody řízení 
likvidity jsou vyhovující. Pokud pří kontrole a vyhodnocování úspěšnosti zjistí nějaké systémové 
chyby či nedostatky stávajícího systému řízení likvidity nebo zcela nové záležitosti, které dosavadní 
systém řízení likvidity nezahrnuje, vytvoří patřičné a náležité změny v metodách řízení likvidity a 
tyto své návrhy předloží ke schválení představenstvu společnosti. Po schválení vedením společnosti 
a představenstvem přichází modifikovaný systém metod řízení likvidity do platnosti. 
 
6. Kontrolní mechanismy chránící systém řízení likvidity 
Mezi hlavní kontrolní mechanismy bránící selhání systému řízení likvidity jednoznačně patří vnitřní 
audit společnosti, který je jedním z důležitých článků při schvalovacím procesu systému řízení 
likvidity. Dalším kontrolním mechanismem je skutečnost, že na procesu vypracování a schvalování 
systému řízení likvidity se podílí tři nezávislé struktury: jako první je ředitel, který vypracovává 
metody řízení likvidity, druhou představuje představenstvo společnosti, které se rovněž podílí na 
schvalování systému řízení likvidity a nakonec třetím je interní audit, který audituje celý proces 



  
 

vytváření systému řízení likvidity a taktéž jej musí schválit. Celá tato struktura zajišťuje maximální 
možnou míru nezaujatosti a nestrannosti celého systému řízení likvidity tak, aby tato byla efektivně 
řízena. Mezi kontrolní mechanismus systému řízení likvidity je možno zahrnout i skutečnost, že k 
jeho vyhodnocení a případné úpravě dochází každé tři měsíce, což umožňuje společnosti pružně 
reagovat na veškeré jeho případné nedostatky, či nové události v oblasti kapitálových trhů. 
 
III. Další rizika , včetně úvěrového rizika, společnost nepodstupuje (neposkytuje úvěry 
ani půjčky třetím osobám ani neposkytuje žádné další služby, ze kterých by další rizika 
vyplývaly). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Netrval 
předseda představenstva 
V Plzni 28.4.2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C. ÚČETNÍ VÝKAZY 
 

I) ROZVAHA 
 
II) VÝSLEDOVKA 
 
III) PODROZVAHA 
 
IV) PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
 
V) VÝROK AUDITORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sestaveno v souladll s vyhláškou
È. 501/2002 Sb.

ROZVAHA
(v tis. Kè)

Obchod:ní firma: WFBT BROKERS a.s.
Sídlo: Purkyiíova 25, 301 36 Plzetl
Ide~1tifjkaèní èíslo: 64 832341
Rozvahový den: 31.12.2004
Úèehú období: 1.1.2004 až 31.12.2004



sestaveno v souladu s vyhláškou
È. 501/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v tis. Kè)

Obchodní firma: WEST BROKERS a.s.
Sídlo: Purkyòova 25, 301 36 Plz.e11.
Identifikaèní èíslo: 64 83 23 41
Rozvahový den: 31.12.2004
Úèehú období: 1.1.2004 až 31.12.2004



Podrozvaha (v celých tis. Kč) k:
Název účetní jednotky:

IČ:

označ. TEXT
číslo 
řádku Stav v běžném úč. období Stav v min. úč. období

Podrozvahová aktiva 0 0
1. Poskytnuté přísliby a záruky 001 0 0
2. Poskytnuté zástavy 002 0 0
3. Pohledávky ze spotových operací 003 0 0
4. Pohledávky z pevných termínových operací 004 0 0
5. Pohledávky z opcí 005 0 0
6. Odepsané pohledávky 006 0 0
7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 007 0 0
8. Hodnoty předané k obhospodařování 008 0 0

Podrozvahová pasiva 0 0
1. Přijaté přísliby a záruky 009 0 0
2. Přijaté zástavy a zajištění 010 0 0
3. Závazky ze spotových operací 011 0 0
4. Závazky z pevných termínových operací 012 0 0
5. Závazky z opcí 013 0 0
6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 014 0 0
7. Hodnoty převzaté k obhospodařování 015 0 0

Kontrolní číslo 999 0 0

31.12.2004
WEST BROKERS a.s.
64832341



Minulé účetní období Zákl. kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitál. fondy Oceň. rozdíly Nerozd.zisk/neuhr.ztráta Zisk/ztráta b. o. Celkem
Zůstatek 1. 1. 2003 6 000 123 4 200 613 10 936
Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahr. do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období 969 969
Dividendy
Převody do fondů
Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Zvýšení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
Zůstatek 31. 12. 2003 6 000 123 4 200 613 969 11 905

Běžné účetní období Zákl. kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitál. fondy Oceň. rozdíly Nerozd.zisk/neuhr.ztráta Zisk/ztráta b. o. Celkem
Zůstatek 1. 1. 2004 6 000 123 4 200 1 582 11 905
Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahr. do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období 328 328
Dividendy
Převody do fondů 54 -54 0
Použití fondů 12 005 12 005
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Zvýšení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
Zůstatek 31. 12. 2004 6 000 177 16 205 1 528 328 24 238

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tis. Kč) k:
Název účetní jednotky:

IČ:



Ing. Jan Nozar, auditor
Na Výhledech 315, 33452 Merklín
osvìdèení è. 1424 o zápisu do seznamu auditorù
JÈ 49 73 76 01

Provedl jsem ovìøení roèní úèetní závìrky obchodní spoleènosti WEST
BROKERS a.s. za rok 2004, sestavené k 31.12.2004. Tento audit byl proveden v
souladu s auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù Èeské
republiky tak, že jsem získal pøimìøenou jistotu, že úèebú závìrka neobsahuje
významné nesprávnosti. Jsem pøesvìdèen o tom, že provedený audit mì
poskytl dostateèný podklad pro vyjádøení názoru uvedeného v tomto výroku:

Úèetní závìrka, jejíž ovìøení jsem provedl, zobrazuje podle mého názoru
ve všech významných ohledech vìrnì a správnì skuteèný stav majetku a
závazkù, vlastní kapitál, finanèní situaci a výsledek hospodaøení obchodní
spoleènosti WEST BROKERS a.s. v souladu se zákonem.

V Merklínì dne 30.4.2005

Výrok auditora



  
 

D. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE 
 

I. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 
 
Obchodní jméno: WEST BROKERS a.s. 
 
IČ: 64 83 23 41 
Sídlo: Plzeň, Purkyňova 25, PSČ 326 00 
Stát: Česká republika 
Celá společnost je v sídle firmy 

Den zápisu: 16. června 2002 
Právní forma: Akciová společnost 
Zapsán do OR: při Krajském soudě v Plzni, oddíl B., vložka 1004 

Předmět podnikání: 

Výkon předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry ve smyslu § 5 zákona č. 256/2004 
Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k investičním 
nástrojům podle § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, v rozsahu: 
 
I. hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
- § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání 
pokynů týkajících se investičních nástrojů, 
- § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících 
se investičních nástrojů na účet jiné osoby, 
 
II. doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
- § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních 
nástrojů, 
- § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající 
se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i 
poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, 
- § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající 
se investování do investičních nástrojů. 
- § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související 
s upisováním emisí investičních nástrojů. 
 
Společnost je dále oprávněna provádět veřejné dražby cenných papírů a dále činnosti, které 
je podle obchodního zákoníku oprávněn vykonávat pouze obchodník s cennými papíry. 
 
Společnost WEST BROKERS a.s. podniká pouze na území České republiky. 
 

Základní kapitál: 6 000 000,- Kč zapsané v obchodním rejstříku od 16. června 2002 
Popis změn:  

•  Valná hromada obchodní společnosti rozhodla dne o změně právní formy ze společnosti 
WEST BROKERS, s.r.o. na společnost WEST BROKERS a.s. a o snížení základního kapitálu o 
částku 4.200.000,- Kč, slovy: čtyři milionydvěstětisíc korun českých, tj. z původní částky 
základního kapitálu ve výši 10.200.000,- Kč, slovy: deset milionů dvěstě tisíc korun 
českých na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů 
korun českých.  

Akcionáři: 
Ing. Pavel Netrval 6 ks akcií 100 % 
Akcie: 6 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 
 
 
 
 



  
 

Organizační struktura: 

•  obchodní oddělení  
•  oddělení vypořádání transakcí  
•  ekonomické oddělení  

Statutární orgán - představenstvo:  
Předseda představenstva: Ing. Pavel Netrval 
J e d n á n í : 
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. 
 
Dozorčí rada:  
člen: Bc. Michael Hubka 
člen: Mgr. Ing. Jiří Vokáč 
člen: Iveta Lencová 
  

 
II.Informace o použitých metodách, 

obecných účetních zásadách a způsobu oceňování (§ 55) 
 
1. Uplatněné účetní metody: 
a) Společnost v roce 2004 nepoužila žádné nové metody oproti předcházejícímu účetnímu období, 
které by měly vliv na výsledek běžného účetního období ani na vlastní kapitál účetní jednotky. 
b) Způsob ocenění majetku a závazků: 

•  hmotný majetek - pořizovacími cenami,  
•  hmotný majetek vytvořený vlastní činností - není  
•  zásoby vytvořené vlastní činností - nejsou  
•  peněžní prostředky a ceniny - jejich jmenovitými hodnotami,  
•  podíly, cenné papíry - pořizovacími cenami,  
•  deriváty - nejsou  
•  pohledávky při vzniku - jmenovitou hodnotou  
•  pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem - pořizovací cenou  
•  závazky při vzniku - jmenovitou hodnotou,  
•  závazky při převzetí - nejsou  
•  nehmotný majetek kromě pohledávek -pořizovacími cenami,  
•  nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností - není 

Způsob oceňování úbytků cenných papírů: vážený aritmetický průměr. 
Metody používané při stanovování reálných hodnot majetku: 
CP držené do splatnosti - nemáme 
Deriváty - nemáme 
Cenné papíry - zaknihované - jsou přeceňovány vždy ke dni pohybu daného ISINU, pak ke konci 
každého kalendářního měsíce a naposledy v rozhodný den, vždy dle SCP tržní hodnotou. 
Společnost neobchodovala se zahraničím, tudíž nepoužívala cizí měny ani žádné kurzy pro přepočet 
cizích měn. 
 
c) Okamžik uskutečnění účetního případu: v souladu s interním předpisem účetní jednotky. 
 
d) Odpisování DHM a DNM: Daňový odpis. 
Odpisovaný DHM a DNM je charakteru kancelářské a výpočetní techniky. 
 
e) Postupy účtování obchodů s CP: 
Operace s cennými papíry na vlastní účet zachycuje společnost v účetnictví k datu vypořádání 
obchodu. 
Nákup cenných papírů je účtován v pořizovacích cenách těchto aktiv, tj. se všemi náklady 
souvisejícími s pořízením cenných papírů (např. poplatky veřejných trhů, poplatky SCP atd.). 
Poplatky za nákup cenných papírů jsou při nákupu účtovány souvztažně s účtem závazků 
vůči jednotlivým trhům. 
Při prodeji cenných papírů jsou tato aktiva oceněna cenou zjištěnou váženým aritmetickým 



  
 

průměrem pořizovacích cen (pro účtování do nákladů společnosti – „náklady na operace 
s cennými papíry“) a současně je vyjádřena hodnota objemu obchodu (pro účtování do 
výnosů společnosti – „výnosy z operací s cennými papíry“). Poplatky související s prodejem 
cenných papírů jsou účtovány přímo do nákladů společnosti souvztažně s účtem závazků vůči 
jednotlivým trhům. 
 
f) Postupy účtování úrokových výnosů a nákladů: 
Úrokové výnosy MD 131/AE D 713/AE 
Úrokové náklady MD 612/AE D 131/AE  

g) Metody a postupy identifikace ohrožených aktiv: Klasifikovaná resp. ohrožená aktiva byla 
identifikovaná v souladu s vnitřními předpisy účetní jednotky a byly k nim vytvořeny opravné 
položky. 

h) Způsob odepisování pohledávek: v r. 2004 neodepisujeme pohledávky. 

i) Zásady a postupy při uplatnění daňově účinných položek k pohledávkám: dle zákona č. 
593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění.  

j) Vliv použitého zajištění na ocenění aktiv: žádný 

 
III. Použití finančních nástrojů (§ 56-58) 

a. Vzhledem k tomu, že společnost WEST BROKERS a.s. není bankou a ani neposkytuje úvěry nebo 
půjčky, nemá pro výpočet úvěrových rizik náplň. 

b. Vzhledem k tomu, že společnost WEST BROKERS a.s. neobchoduje s deriváty, cizí měnou ani 
neprovádí operace spojená s tržní rizikem nemá náplň pro kvalitativní a kvantitativní informace. 

IV. Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem (§ 59) 
 

Společnost WEST BROKERS a.s. neměla v průběhu roku 2004 účast s rozhodujícím ani podstatným 
vlivem v jiných společnostech. 

 
 

V. Významné položky uvedené v rozvaze a návrhu na rozdělení zisku (§ 60) 

1. Doplňující informace k rozvaze  
a) společnost neúčtovala o odložené dani, jelikož nemá náplň pro položky, na základě které by se o 
ní muselo účtovat. 

b) podřízená aktiva a podřízené závazky - není náplň 

c) konsorcionální úvěry - není náplň  

d)pohledávky a závazky 

Pohledávky i závazky jsou v účetní závěrce zobrazeny v souladu s jejich reálnou hodnotou, 
v několika případech je nesplacená část pohledávky ohrožena rizikem nezaplacení avšak jedná se o 
částky nevýznamné ve vztahu k celkové hodnotě aktiv a pasiv, konkrétně jde o pohledávku vůči 
společnosti Pozemní stavby Klatovy, a.s. ve výši 51 571,- Kč, přičemž na celou tuto částku byla 
vytvořena opravná položka v souvislosti s vyhlášeným konkurzem na dlužníka. Dále se jedná o 
pohledávku ve výši 12 000,- Kč za společností ZBIROVIA, a.s., přičemž i v tomto případě byla celá 
částka předmětem opravné položky. Třetí položkou je pohledávka vůči Uněšovskému statku a.s. ve 
výši 30 000,- Kč i zde byla celá tato částka předmětem opravné položky.    



  
 

Struktura pohledávek podle principu významnosti (prostředky na zálohových účtech Burzovní 
společnosti) 

Pohledávky za burzovními společnostmi 10 658 tis. Kč 

Odběratelé 1080 tis. Kč 

Přeplatek daně z příjmu 337 tis.Kč 

Celkem pohledávky 11738 tis. Kč 

 
Závazky  

Struktura závazků podle principu významnosti: 

Závazky vůči klientům 14499 tis. Kč 

Ostatní závazky různé 4500 tis. Kč 

Dodavatelé 847 tis. Kč 

Celkem závazky 19 846 tis. Kč 

 
- odpis nepromlčených pohledávek - nemáme náplň 

- výše neuplatněných nebo prominutých úroků - nemáme náplň 

e) cenné papíry určené k obchodování 

Všechny cenné papíry v držení společnosti WEST BROKERS a.s. jsou určeny k prodeji. 

Veřejné trhy, které využíval k provádění pokynů zákazníků: 
RM-SYSTÉM a.s. obchody prováděné prostřednictví WEST BROKERS a.s. a jednoho obchodníka a to 
FIO, burzovní společnost, a.s. 
BCPP a.s. obchody prováděné prostřednictví jednoho obchodníka a to FIO, burzovní společnost, a.s. 
SCP ČR převody prováděné prostřednictvím WEST BROKERS a.s. 

f) Společnost k 31.12. 2004 nevlastnila žádné dluhové cenné papíry.  

g) Opravná položka byla vytvořena především k pohledávce za společností Pozemní stavby Klatovy 
a.s. z důvodu vyhlášení konkurzu dne 24.5.2004 dle zákona o rezervách ve výši 100%. Ostatní 
pohledávky jsou zanedbatelné. 

PS op.položek 0 tis. Kč 
Zvýšení 94 071,-  Kč  
Snížení 0 Kč  
KS 94 071 tis. Kč  

h) Zřizovací výdaje společnost nemá, ani žádné nerozpouští. 

i) Pořízený dlouhodobý hmotný majetek zařazený v OS 1. V roce 2004 společnost pořídila 
následující hmotný dlouhodobý majetek.  

 

PS 370 tis. Kč 
Nárůst 252 tis. Kč    
Vyřazeno 0 tis. Kč 
KS 622 tis. Kč  



  
 

Pořízený dlouhodobý hmotný majetek zařazený v OS 6. V roce 2004 společnost pořídila následující 
hmotný dlouhodobý majetek.  

PS 0 tis. Kč 
Nárůst 5 500 tis. Kč 
Vyřazeno 0 tis. Kč 
KS 5 500 tis. Kč 
 

Pořízený dlouhodobý nehmotný majetek je zařazen do odpisového plánu. Odpisování bude 
zahájeno v roce 2005.  

PS 0 tis. Kč 
Nárůst 12 005 tis. Kč 
Vyřazeno 0. Kč 
KS 12 005 tis. Kč 

j) Dlouhodobý hmotný majetek kupován nebo prodáván na základě smlouvy o finančním leasingu 
společnost nemá. 

k) ostatní majetek a závazky,ostatní provozní výnosy a mimořádné výnosy, ostatní provozní 
náklady a mimořádné náklady, které mají rozhodující podíl na jejich celkový objem v členění podle 
jednotlivého majetku, jednotlivých závazků (oceňovací rozdíly ze změn reálné hodnoty derivátů), 
nemáme. 

Náklady - vklady do Garančního fondu 10 tis. Kč 

l) V minulém účetním období vykázala společnost zisk po zdanění 1 092 tis.Kč, přičemž jeho 
rozdělení bylo provedeno v souladu s rozhodnutím akcionáře přídělem do rezervního fondu a 
převodem na účet nerozděleného zisku minulých let. Zůstatek zákonného rezervního fondu po této 
operaci činí ke konci roku 2004  177 tis.Kč a nerozdělený zisk je vykázán ve výši 1 528 tis.Kč. 

m) Společnost nepřevzala v r. 2004 od třetích osob ke správě nebo obhospodařování žádné 
prostředky. 

n) Kolateráty přijaté v repo obchodech - nemáme náplň 

o) Oceňovací rozdíl z přepočtu zajišťovacích derivátů - nemáme náplň 

2. Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztrát. 

a) náklady na splatnou daň z příjmu 
K datu 31.12.2004 byla proúčtována splatná daň z příjmu na podkladě zpracovaného přiznání 
k této dani. Daňová povinnost za běžné zdaňovací období činila výši 162 tis. Kč. Po zápočtu 
zaplacených záloh vzniká k 31.12.2004 přeplatek 337 tis.Kč. 
 
b) odpisy nepromlčených pohledávek za bankami: nejsou 
 
c) neuplatněné nebo prominuté úroky z prodlení: nejsou 

d)  úrokové výnosy: 94 tis. Kč 
z toho z TV 0 tis. Kč 

úrokové náklady (z úvěru) 0 Kč 

e) Přijaté poplatky:  9 523 tis. Kč  
z toho: provize WEST BROKERS a.s. z obchodování 569 tis. Kč 
provize ostatní 8 984 tis. Kč 
  



  
 

Placené poplatky:  3 955 tis. Kč 

f) Zisk z cenných papírů  1 444 tis.Kč 
zisk nebo ztráta z devizových operací - nemáme náplň 
kurzové rozdíly - nemáme náplň 
deriváty - nemáme náplň 

3. Správní náklady 
 
a) osobní náklady a odměny: 1 622 tis. Kč 
z toho: 
mzdy a odměny 1 226 tis. Kč 
sociální náklady a zdr. pojištění 396 tis. Kč 
  

b) Průměrný počet zaměstnanců: 7 
z toho : 3 vedoucí pracovníci 

c) Odměny vázané na vlastní kapitál 
Tyto odměny ani jiné podobné zaměstnanecké požitky společnost v roce 2004 nevyplácela. 
Společnost neposkytla v roce 2004 žádné půjčky, úvěry, záruky a z ní ostatní plnění jak v peněžní 
tak nepeněžní podobě akcionářům. 
 
d) Ostatní správní náklady dle významnosti 
cestovné 325 tis. Kč 
spotřeba materiálu 131 tis.Kč 
audit  35 tis. Kč 
daňové poradenství 12 tis.Kč 
právní služby 125 tis. Kč 
 
e) Výnos na akcii 
Akcie účetní jednotky nejsou registrovány, proto není uveden výnos na akcii. 
 
f) Celková výše závazků vůči klientům: 14 499 tis. Kč 
 
- Výnosy z běžné činnosti jsou tuzemské. 

  
 
 

VI. Informace o vztazích s propojenými osobami (§ 61) 
 
1. Společnost WEST BROKERS a.s. má jediného akcionáře, a to Ing. Pavla Netrvala, trvale bytem 
Dolní Lukavice 172. Zároveň byl tento akcionář členem představenstva, statutárního orgánu 
společnosti. 
2. Ovládající osobě podle bodu 1. ani dalším zaměstnancům podílejícím se na řízení účetní jednotky 
včetně zbývajících členů představenstva a dozorčí rady nebyly v průběhu roku 2004 poskytnuty 
žádné úvěry. 
3. Účetní jednotka nevydala za členy představenstva (zahrnuje i ovládající osoby) a dozorčí rady 
společnosti ani za zaměstnance podílející se na řízení společnosti v průběhu roku 2004 žádné 
záruky. 
 

VII. Informace které nastaly mezi rozvahovým dnem 
 
Mezi rozvahovým dnem a dnešním dnem nenastaly žádné skutečnosti mající zásadní vliv na 
hospodaření účetní jednotky. 
 

 
VIII. Vliv oprav zásadních chyb minulých let na vlastní kapitál 

 
Společnost v roce 2004 neprováděla ve svém účetnictví žádné opravy chyb minulých let, 
které by měly vliv na výši vlastního kapitálu společnosti k rozvahovému dni resp. k datu 
31.12.2004. 



  
 

 
 
 

IX. Další informace o výsledku hospodaření a finanční situaci účetní 
jednotky 

Hospodářský výsledek společnosti v roce 2004 je dotčen tvorbou rezerv na opravy zakoupené 
administrativní budovy. Celkově jej příznivě ovlivnila specializace na realizaci nedobrovolných 
veřejných dražeb cenných papíru a doplňkových investičních služeb, jakož i realizované prodeje 
investičních instrumentů v obchodním i investičním portfoliu. Společnost nemá žádné závazky po 
lhůtě splatnosti a s rezervou řídí rizika v rámci kapitálové přiměřenosti. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Netrval 
předseda představenstva 
V Plzni 28.4.2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI 
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F. ZPRÁVA AUDITORA  
 



WEST BROKERS a.s.
Purkyòova 25,301 36 Plzeò, IÈ 64832341

obchodní firma zapsána do obchodního rejstøíku vedeného Krajským soudem v Plzm, oddíl B, vložka 1004 dne 16.6.2002

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI
OVLÁDAJ"ÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI
STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

ZA ROK 2004

ve smyslu ustanovení § 66a a 66b obchodního zákoníku:

Statutární orgán obchodní spoleènosti WEST BROKERS a.s. konstatuje, že
nebyla uzavøena ovládací smlouva ve smyslu ustanovení § 66a obchodního zákoníku, a
proto pøedkládá tuto zprávu o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou (dále jen
"zpráva o vztazích") za rok 2004.

Obchodní spoleènost WEST BROKERS a.s. je ovládanou osobou ve smyslu
u~tanovení § 66b odstavec 3 obchodního zákoníku, ovládající osobou se 100 %
hlasovacích práv byl ke dni Úèetní závìrky Ing. Pavel Netrval, r.è. 730123/1982, bytem
Dolní Lukavice 172, ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou nejsou (dále jen
"propojené osoby").

Statutární orgán prohlašuje, že v roce 2004 nebyla mezi propojenými osobami
uzavøena žádná smlouva ani provedeny jiné právní Úkony, které by zpùsobily ovládané
osobì majetkovou nebo jinou újmu.

Pøedložená zpráva o vztazích obsahuje úplné a správné údaje o všech
skuteènostech, jejichž zveøejnìní zákon požaduje, jakož i o dalších skuteènostech, jež
jsou dùležité ke správnému a Úplnému posouzení vztahù mezi propojenými osobami.

Všechny naše odhady a posouzení výhod a nevýhod, pøípadnì újem
vyplývajících ze vztahù s propojenými osobami byly provedeny s dostateènou odbornou
péèí a se zohlednìním všech nám dostupných informací, rizik a nejistot.

V Plzni dne 31.3.2005



Ing. Jan Nozar, auditor
Na Výhledech 315, 33452
osvìdèení È. 1424 o zápisu do
IÈO 49 73 76 01

STANOVISKO AUDITORA

k obsahu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
za rok 2004

obchodní spoleènosti

úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
statutární orgán spoleènosti. Ovìøil jsem vìcnou správnost údajù

v této zprávì a nezjistil nesprávnosti, nepravdivé, èi nepoctivé

Za

odpovídá
uvedených
informace.

V Merklínì dne 30. dubna 2005

Merklín
seznamu auditorù

WEST BROKERS a.s.



Ing. Jan Nozar, auditor
osvìdèení è. 1424 o zápisu do seznamu auditorù
Na Výhledech 315, 33452 Merklfn
IÈ 49 73 76 01

STANOVISKO AUDITORA

Za úplnost a správnost výroèní zprávy obchodní spoleènostiWEST
BROKERS a.s. za rok 2004 odpovídá statutární orgán.

Ovìøil jsem rozsah a vìcnou správnost údajù uvedených v této zprávì a
nezjistil nedostatky èi nesprávn9sti. V dokumentu je podán pravdivý a poctivý
výklad k uplynulému a pøedpokládanému budoucímu vývoji podnikání a
finanèní situaci spoleènosti. Dále byla podána negativní informace o dùležitých
skuteènostech, které se staly po rozvahovém dnu, o aktivitách v oblasti
výzkumu a vývoje a o aktivitách v oblasti ochrany životniho prostøedí a
pracovnìprávních vztazích. Zveøejòované údaje úèetní závìrky jsou souhlasné
s údaji uvedenými v auditorsky ovìøených úèetních výkazech a tyto údaje
vìrnì a správnì zobrazují. stav majetku a závazkù, vlastní kapitál, finanèní
situaci a výsledek hospodaøení v souladu se zákonem.

V Merklinì dne 30. dubna 2005

k obsahu výroèní zprávy
za rok 2004

obchodní spoleènosti:

WEST BROKERS a.s.




