






















































 
 
 
 
 



          PŘÍLOHA č. 6 
Výroční zpráva za rok 2008 – konsolidovaná    

 
 
A. Základní údaje o emitentovi registrovaných cenný ch papír ů (dále jen emitent) 
- Česká námo řní plavba a.s.  (dále jen ČNP a.s.) 
- (Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Co. v jazyce ang lickém) 
- Počernická 168 
- Praha 10 - Strašnice 
- PSČ 100 99 
- Česká Republika 
- IČO: 00001082 
- www.cos.cz  
- mail@cos.cz  
- tel. 267207111 
- rejstříkový soud - MěS Praha, oddíl  B XXXVI, vložka 39  
- datum založení  - 27.března 1959 na dobu neur čitou  
- právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen -zákon č. 243/1949 Sb.  
- právní forma emitenta podle tohoto právního předpisu - akciová spole čnost  
- předmět podnikání emitenta podle určení ve stanovách s odkazem na příslušné 

ustanovení  stanov 
a) provozování námo řní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto činností 
      související 
b) nákup, prodej, nájem a pronájem vlastních i cizí ch námo řních lodí 
      s příslušenstvím 
c)  poradenská činnost v oblasti p řepravy zboží pomocí námo řní dopravy 
d)  zprost ředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 
e)  koup ě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
f) pronájem vlastních nemovitostí bez poskytování j iných než základních služeb 
      spojených s pronájmem. 
g) ubytovací služby 
h) hostinská činnost 
i) realitní činnost 
j) sm ěnárenská činnost 
k) správa a údržba nemovitostí 
Stanovy ze dne 1. června 2007, článek 6, k nahlédnutí ve Sbírce listin u M ěstského 
soudu v Praze, pracovišt ě Slezská 9.  Pro p ředměty podnikání pod bodem h) a j) 
nejsou zatím vystaveny živnostenské listy a tyto p ředměty podnikání nejsou zatím 
zapsány v obchodním rejst říku.  

 
 
B. Údaje o základním kapitálu emitenta 
- celkový po čet vydaných cenných papír ů k 31.prosinci 2008 je 187 310 kus ů  

Jmenovitá hodnota je 950 K č na jednu akcii, celková hodnota emise k 31.prosinc i 
2008 je 177 944 500,- Kč 

- ISIN CZ0008413556  
- Druh - kmenové akcie , forma - na majitele , podoba - zaknihované , připojené kupóny - 

nejsou  
akcie jsou p řijaty k obchodování na BCPP (Burza cenných papír ů Praha – volný 
trh) od 13. července 1993 a v RM-systému od 21. prosince 1993, p řičemž  
od 25.2.2009 jsou p řeřazeny na mnohostranný obchodní systém, který organi zuje 
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papír ů a.s. 

- počet, účetní hodnota a jmenovitá hodnota vlastních účastnických cenných papírů, které 
nabyl a držel emitent k 31.prosinci 2008- 0 kusů  



- informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých 
k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie  
a případného určení různých druhů akcií, práv a povinností  spojených s akciemi téhož 
druhu a podílu každého druhu akcií na základním kapitálu: Struktura vlastního kapitálu 
konsolida čního celku je následující – Základní kapitál 177 94 5 tis. K č, Vlastní akcie 
0, Oceňovací rozdíly z p řecenění majetku a závazk ů 168 849 tis. K č, Kurzové 
rozdíly z p řecenění zahrani čních jednotek minus 26 591 tis K č, Ostatní kapitálové 
fondy 4 500 tis K č, Zákonný rezervní fond 16 632 tis. K č, Kumulovaný zisk 
minulých let 61 921 tis. K č, Ztráta b ěžného období po zdan ění 1 209 tis. K č. 
 

- informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: cenné papíry ČNP a.s. nemají 
omezenou p řevoditelnost 

 
- osoby, jejichž přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech 

emitenta činí alespoň 3%, jsou-li emitentovi známy – dle ohlášení v pr ůběhu roku 2008 
jsou to následující osoby - CENTREBAY LIMITED 38,25 % hlasovacích práv  
do 17.12.2008, od 17.12.2008 CENTREBAY LIMITED 24,2 9% hlasovacích práv, 
IDEMINA INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. 26,52% hlasovac ích práv, pan 
Aleksandr Petrenko 13,97% hlasovacích práv od 17.12 .2008, pan Petr Záme čník 
více než 5% hlasovacích práv. V mí ře známé emitentovi nelze ur čit, že je emitent 
přímo či nep římo vlastn ěn nebo ovládán prost řednictvím výkonu hlasovacích práv. 
Emitentovi nejsou známy osoby, které by jej ovládal y, nebo ovládat mohly (podíl 
na hlasovacích právech u žádné osoby nep řesahuje 40%). Emitent nemá informaci 
o ujednání, která mohou následn ě vést ke zm ěně kontroly nad emitentem. Emitent 
neuzav řel ani nemá transakce se sp řízněnými stranami s výjimkou nájemní 
smlouvy na kancelá řský prostor pro umíst ění sídla a nájemní smlouvy na obytný 
dům s QUESTHOUSE a.s., a smluv o správ ě majetku a marketingu se spole čností 
C.O.S. BULK (LONDON) LTD.  

 
- informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv: 

žádný vlastník cenného papíru ČNP a.s. nemá zvláštní práva s tímto cenným 
papírem spojená . 

 
- informace o omezení hlasovacích práv: k 31.12.2008 nem ěl žádný vlastník omezena 

hlasovací práva  
 
- informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení 

převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy: emitentovi 
nejsou známy takovéto smlouvy  

 
- informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva  

a změnu stanov společnosti: nejsou stanovena zvláštní pravidla.  
 
- informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o pověření podle § 

161a a 210 obchodního zákoníku: zvláštní pravomoce a pov ěření podle § 161a  a 210 
obchodního zákoníku nejsou stanoveny . 

 
- informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které 

nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta 
v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, 
jejich uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná 
povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních 
předpisů: emitent není smluvní stranou uvedených smluv  

 



- informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, 
kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání 
v souvislosti s nabídkou převzetí: uvedené smlouvy nejsou uzav řeny  

 
- informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům 

představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, 
opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým 
způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána: uvedené programy nejsou 
zavedeny  

 
- popis struktury koncernu jestliže je emitent jeho součástí, a pozice, kterou emitent 

v takovém seskupení zaujímá - ČNP a.s.  je mate řskou spole čností, dce řiné 
spole čnosti jsou C.O.S. BULK (LONDON) LTD., C.O.S.-URANUS  LTD.(v likvidaci), 
TRICOLOR HOLDING LTD. (neaktivní). ČNP a.s. má 20% podíl ve finan ční investici 
QUESTHOUSE a.s. Dceřiná spole čnost C.O.S. BULK (LONDON) LTD. vlastní 80% 
podíl ve spole čnosti QUESTHOUSE a.s. a 10% podíl ve spole čnosti C.O.S.-
URANUS LTD.(v likvidaci), ostatní uvedené dce řiné spole čnosti nemají žádné 
majetkové ú časti. Spole čnost C.O.S.-URANUS LTD. je v likvidaci, spole čnost 
TRICOLOR HOLDING LTD. již řadu let nevyvíjí žádnou činnost.  

 
- souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu předcházejících tří let ke změnám 

v základním kapitálu emitenta  nebo v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen - 
Nejvyšší soud ČR 11. dubna 2006 rozhodl ve prosp ěch dovolání ČNP a.s.  
a rozhodl   zrušit usnesení M ěstského i Vrchního soudu a vrátit návrh na zápis  
do obchodního rejst říku o rozhodnutí mimo řádné valné hromady z 16. prosince 
2003 o snížení základního kapitálu k soudu prvního stupn ě.  Městský soud v Praze 
pak svým usnesením z 2. kv ětna 2006 rozhodl zapsat požadované rozhodnutí 
mimo řádné valné hromady do obchodního rejst říku. Poté spole čnost postupovala 
při realizaci rozhodnutí mimo řádné valné hromady o snížení základního kapitálu 
podle § 215 a §216 Obchodního zákoníku. Dne 7. pros ince 2006 nabylo právní moci 
usnesení M ěstského soudu v Praze, kterým byla zapsána  do obch odního rejst říku 
změněná výše základního kapitálu : 177 944 500,- K č a počet akcií : 
 187 310 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované  podob ě ve jmenovité 
hodnot ě 950,- Kč. Dne 29. ledna 2007 St ředisko cenných papír ů provedlo p říkaz 
emitenta ke snížení po čtu zaknihovaných akcií. 

 
C. Údaje o činnosti emitenta 
- údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta s uvedením hlavních druhů výrobků  

a služeb, popis trhů a rozčlenění příjmů emitenta podle těchto jednotlivých trhů; 
pronájem vlastních nemovitostí v České Republice (Praha) obytné prostory, 
nebytové a kancelá řské prostory a ve Velké Británii (Londýn) obytné pr ostory. 
Tržby emitenta z hlavní činnosti na trhu v České republice v roce 2008 činily 84% 
tržby emitenta z hlavní činnosti na trhu ve Velké Británii v roce 2008 činily 16% 

 
 
- údaje o tržbách emitenta v posledních třech účetních obdobích (dle IFRS) 

                                             (v tis . Kč) 2008 2007 2006 
Prodej zboží 0 0 0 
Služby 20 437 20 655 19 335 
Prodej majetku a materiálu 0  0 0 
Zúčtování opravných položek do 
provozních  výnos ů 

108 12 633 0 

Ostatní provozní výnosy 165  129 206 
Tržby z prodeje cenných papír ů 0 0 0 



Výnosy z finan čních investic 1341  1 570 1 483 
Zúčtování rezerv do fin. výnos ů 0 0 0 
Výnosové úroky 1360  1 854 2 891 
Ostatní finan ční výnosy 861  84 480 
Mimo řádné výnosy 0  0 0 

 
- údaje o tržbách konsolidačního celku v posledních třech účetních obdobích (dle IFRS) 

                                             (v tis . Kč) 2008 2007 2006 
Prodej zboží 0 0 0 
Služby 22 013 22 801 21 413 
Prodej majetku a materiálu 0  0 0 
Zúčtování opravných položek do 
provozních  výnos ů 

58 12 633 0 

Ostatní provozní výnosy 165  129 206 
Tržby z prodeje cenných papír ů 0 0 0 
Výnosy z finan čních investic 1 341  1 570 1 483 
Zúčtování rezerv do fin. výnos ů 0 0 0 
Výnosové úroky 1 446  1 992 3 807 
Ostatní finan ční výnosy 861  84 480 
Mimo řádné výnosy 0  0 0 

 
- souhrnný popis nemovitostí vlastněných emitentem  (k 31.prosinci 2007) 

objekt ČNP a.s. v k.ú. Strašnice, Praha 10, Po černická 168 a pozemek  
pod a v nejbližším okolí budovy, obytné domy v k.ú.  Stodůlky, Praha 5, 
K Zahrádkám č.p. 1003 – 1006, řad. garáže, prodejna a restaurace v k.ú. Stod ůlky, 
Praha 5, K Zahrádkám č.e. 1047, byty č. 9-11 a 13-16 ve West Finchley – Londýn, 
60% podíl na vile ve Finchley – Londýn a obytný d ům v k.ú. Dejvice, Praha 6 ul. 
Mydlá řka č.p. 66 a pozemek pod a v nejbližším okolí budovy 
Nemovitosti vlastněné dceřinými společnostmi: 1 byt ve West Finchley – Londýn, 
40%podíl na vile ve Finchley – Londýn, 2 rodinné do mky v Barnet – Londýn, 
Nemovitosti vlastněné finanční investicí:  obytný d ům v k.ú. Dejvice, Praha 6 ul. 
Mydlá řka č.p. 1802 a pozemek pod a v nejbližším okolí budovy 

       
míra závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo 
finančních smlouvách nebo nových výrobních postupech: minimální   
 
údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních 
dvou účetních obdobích, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci 
emitenta : V roce 2008 pokra čovala ČNP a.s. v již d říve zahájených sporech. 
V převážné většin ě probíhajících spor ů je ČNP a.s. aktivn ě legitimována na stran ě 
žalobce a domáhá se zejména svých nárok ů z titulu vlastníka a pronajímatele 
bytových a nebytových prostor. Existence t ěchto spor ů je důsledkem striktního 
monitorování všech pohledávek spole čnosti a jejich d ůsledného vymáhání. 
Pouze ve dvou sporech, které pokra čovaly i v roce 2008, zastávala ČNP a.s. pozici 
žalovaného. V prvém sporu – o ur čení neexistence zástavního práva zapsaného  
ve prosp ěch ČNP a.s. se jedná o nové projednání sporu zahájeného  v roce 2003  
a to po té, kdy Nejvyšší soud ČR v roce 2007 zrušil p ředchozí rozsudky soud ů 
obou stup ňů a věc postoupil míst ěn a věcně příslušnému soudu k novému 
projednání. Ve druhém sporu – o neplatnosti valné h romady spole čnosti konané 
dne 1. června 2007, se jedná o spor, který byl vyvolán jedn ím z akcioná řů 
spole čnosti. V uvedeném sporu žalobce svou procesní pozic i následn ě znovu 
vyhodnotil a žalobní návrh vzal zp ět. 

      Vzhledem k pom ěru p ředmětů spor ů vyčíslených v pen ězích a hospodá řským 
obrat ům spole čnosti, lze konstatovat, že spory ve kterých byla a zůstává ČNP a.s. 



ať již pasivn ě nebo aktivn ě legitimována, nemohou zásadním zp ůsobem ovlivnit 
situaci ČNP a.s. jako emitenta cenných papír ů. 

-  
významné smlouvy včetně dodatků: Smlouva o postoupení pohledávek  
za spole čností Panas Holdings Corp., Nájemní smlouva na obyt ný dům č.p. 1802, 
k.ú. Dejvice - Praha 6 
 

- číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v běžném účetním období a třech 
předcházejících účetních obdobích včetně finančních investic, zejména investic do akcií 
a dluhopisů jiných emitentů: V roce 2006 ČNP a.s. koupila obytný d ům v ulici 
Mydlá řka čp. 66 v Praze 6 Dejvicích.  V roce 2006 ČNP a.s. provedla finan ční 
investici do nákupu 20% akcií spole čnost QUESTHOUSE a.s.. Dce řiná spole čnost 
C.O.S. BULK (LONDON) LTD.  v roce 2006 provedla fin anční investici do nákupu 
80% akcií spole čnosti QUESTHOUSE a.s.  

 
- údaje o hlavních prováděných investicích s výjimkou finančních investic s geografickým 

rozlišením jejich umísťování (tuzemsko, zahraničí) a s uvedením způsobu jejich 
financování (vlastní zdroje, vnější zdroje) – v tuzemsku v dom ě Mydlá řka č.p. 66 
probíhají rekonstrukce a opravy a u téhož domu  se staví nová parkovací plocha  
na vlastním a pronajatém pozemku, vše z vlastních z droj ů. V zahrani čí nebyla 
provedena žádná významná investice . 

 
- údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic – pokra čování  

oprav a rekonstrukce obytného domu č.p. 66 v Praze 6 – Dejvicích, dokon čení 
výstavby oplocení východní a jižní strany pozemku, oprava severního oplocení. 
Opravy a rekonstrukce obytného domu v dlouhodobém n ájmu č.p. 1802 v Praze 6 – 
Dejvicích. QUESTHOUSE a.s. bude investovat do vybud ování nové parkovací 
plochy u domu č.p. 1802. Vše bude pokryto z vlastních zdroj ů. 

 
- informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje – ČNP a.s. s ohledem na uvedenou 

hlavní činnost, výzkum a vývoj neprovádí. 
 
- informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 

– ČNP a.s. neprovozuje aktivity v oblasti ochrany živo tního prost ředí  
a pracovn ěprávních vztazích nad rámec b ěžné činnosti spole čnosti (úprava ploch 
zeleně na vlastních pozemcích, dodržování minimálních hod not zplodin 
v provozovaných kotelnách. Pracovn ěprávní vztahy p ři počtu 14 zam ěstnanc ů jsou 
bez vážnějších problém ů.) 

 
- údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů 

podnikatelské činnosti emitenta a  změny počtu zaměstnanců v předcházejících třech 
účetních obdobích, jestliže jsou podstatné: V roce 2005 byl pr ůměrný po čet 
zaměstnanc ů 17, z toho 5 v řízení a administrativ ě spole čnosti, 12 v technické 
správ ě a zajišt ění nemovitostí. V roce 2006 byl pr ůměrný po čet zaměstnanc ů 15, 
z toho 4 v řízení a administrativ ě spole čnosti, 11 v technické správ ě a zajišt ění 
nemovitostí. V roce 2007 byl pr ůměrný po čet zaměstnanc ů 13 (v konsolida čním 
celku 14), z toho 3 v řízení a administrativ ě spole čnosti,(4 v konsolida čním celku), 
10 v technické správ ě a zajišt ění nemovitostí. V roce 2008 byl pr ůměrný po čet 
zaměstnanc ů 13 (v konsolida čním celku 14), z toho 3 v řízení a administrativ ě 
spole čnosti,(4 v konsolida čním celku), 10 v technické správ ě a zajišt ění 
nemovitostí.  

 
D. Údaje o majetku a finan ční situaci emitenta 
- informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě  

ve víceletém výhledu: V roce 2009 p ředpokládané výnosy z tržeb nájemného by m ěly 



vzrůst z důvodu dokon čení oprav zbývajících částí domu, po jejichž uvoln ění 
regulovanými nájemníky budou noví nájemníci platit již tržní nájemné.           
Termín plného využití domu v dlouhodobém pronájmu v  Praze 6 Dejvicích závisí 
do značné míry na umožn ění realizace nutných oprav zbývajícími uživateli by tů, 
kteří dosud odmítají sou činnost a to i p řes nabídku náhradních byt ů a částečně 
záleží na získání stavebního povolení a vy řízení všech souvisejících formalit, kde 
zatím pokra čuje zdržení na ú řadech. Ve využití sou časných nebytových prostor  
a kancelá ří k pronájmu v Praze 10 – Strašnicích nedojde k výr azným zm ěnám. 
Výnos z bytových prostor v Praze 5 – Stod ůlkách  by m ěl zůstat na stejné úrovni, 
pokud nedojde k výrazným zm ěnám v cenách nájemného, Pr ůměrná doba nájmu 
se nem ění, zvyšuje se po čet zahrani čních nájemník ů. V pronájmu kancelá řských 
prostor se projevuje konkuren ční tlak p řebytku nov ě vybudovaných areál ů v Praze, 
nicmén ě při udržení stávající kvality našich služeb výrazný ú bytek nájemník ů 
nehrozí. Tržby nájemného z byt ů ve Velké Británii v korunovém vyjád ření kolísají 
v důsledku pohybu sm ěnného kurzu koruny. Projeví se kvartální výpadek ná jmu 
z vily, která byla p řed získáním nového nájemníka částečně rekonstruována 
(vým ěna oken, oprava vnit řních st ěn).Finan ční situace spole čnosti je dobrá, 
spole čnost není zadlužená a své finan ční závazky plní řádně a včas. 

 
- přehled o změnách vlastního kapitálu  ve formě srovnávací tabulky  za poslední tři účetní 

období (v tis. Kč): 
- rok (údaje k 31.12.) 2008 2007 2006* 
- vlastní kapitál dle IFRS 396 024 418 097 237 427 
- vlastní kapitál – konsol. dle IFRS  402 055 419 386  238 049 

     *rok 2006 je zpracován na základ ě ocen ění investic do nemovitostí v historických cenách 
 
- zdroje kapitálu emitenta: v roce 2008 - tržby z prodeje služeb, úroky a výnos y 

z cenných papír ů 
- údaje o každé osobě, ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 

10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta. 
Je-li emitent součástí konsolidačního celku, uvedou se údaje o každé osobě, ve které má 
emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně  10 % konsolidovaného vlastního 
kapitálu nebo nejméně 10 % konsolidovaného čistého ročního zisku nebo ztráty 
konsolidačního celku. U každé této osoby se uvede zejména: 
a) obchodní firma nebo název a sídlo, 
b) předmět podnikání, 
c) výše podílu na základního kapitálu, po přecenění, 
d) výše a druhy rezerv a výše zisku nebo ztráty po zdanění v posledním účetním 

období, jestliže taková osoba zveřejňuje roční účetní závěrku – s výjimkou finan ční 
investice QUESTHOUSE a.s. žádná z níže uvedených os ob ro ční účetní závěrku 
nezveřejňuje.  

e) výše podílu emitenta v % na základním kapitálu takové osoby,konsolidovaně 
f) případná výše částky, která dosud nebyla na podíl podle písmene e) splacena, 
g) výše výnosu z podílu podle písmene e) v posledním účetním období, 

a) b) c) v tis. K č d) e) v % f) g)  
C.O.S. BULK (LONDON)LTD., 
132 Wantage road, Wallingford V. BRITÁNIE 

*1) 72 891 *5) 100 0 0 

QUESTHOUSE a.s.  
Počernická 168, Praha 10 - Strašnice 

*2) 6 210(ČNP) 
33 711 
(COSBULK) 

*6) 100 (20% ČNP a 
80%COSBULK) 

0 0 

C.O.S.- URANUS LTD., 
131 East Street, Valletta, MALTA (v likvidaci) 

*3) 31  - 100 (90% ČNP a 
10%COSBULK) 

0 0 

TRICOLOR HOLDING LTD., 
2, Methonis Street, Nicosia, KYPR 

*4) 58 - 100 0 0 

 



*1) viz registrace Companies House  2673367 
*2) pronájem nemovitostí, byt ů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 

základních služeb zajiš ťujících řádný provoz nemovitosti, byt ů a nebytových 
prostor 

*3) podnikání v námo řní doprav ě (spole čnost je v likvidaci)  
*4) obecn ě obchodní podnikání 
*5) C.O.S. BULK (LONDON) LTD dosáhl v roce 2008 výs ledku hospoda ření 

auditovaného dle britských ú četních standard ů ve výši 15 114,- GBP  
před zdaněním a konsolidací 

*6) QUESTHOUSE a.s. dosáhl v roce 2008 výsledku hos poda řeni podle českých 
účetních standard ů ve výši 584 tis. K č před zdaněním a konsolidací 
ČNP a.s. nemá uzav řenou ovládací smlouvu s žádnou dce řinou spole čností 
 
ČNP a.s. se kapitálov ě účastní ve spole čnosti Český lodní a pr ůmyslový registr, s.r.o. 
podílem 5 % na základním kapitálu. 
 
ČNP a.s., z titulu vlastnictví  7 byt ů ve West Finchley – Londýn, je podílníkem 
spole čnosti 122/124 NETHER STREET N12 MANAGEMENT LTD, kte rá se stará  
o správu celého obytného domu o 16ti bytech, jeden byt je ve vlastnictví dce řiné 
spole čnosti C.O.S.  BULK (LONDON)LTD. Hodnota podíl ů, které drží konsolida ční 
celek  je 9,- GBP. 
 
ČNP a.s. sestavila za rok 2008 konsolidovanou ú četní závěrku dle mezinárodních 
účetních standard ů (IFRS). ČNP a.s. sestavila individuální ú četní závěrku dle IFRS 
z důvodu spln ění informa ční povinnosti emitenta a seznámení akcioná řů s finan ční 
situací a výkonností samotné spole čnosti a finan ční výkazy dle ČÚS pro zajišt ění 
údajů o o úpravách vykazovaného hospodá řského výsledku zjiš ťovaných spole čností 
pro ú čely ur čení základu dan ě z příjmů právnických osob. 
 
Přehled významných ukazatel ů konsolidovaných finan čních výkaz ů dle IFRS (v tis.K č.) 
 Tržby za 

vlastní služby  
Čistý obrat  Úhrn rozvah  Průměrný p řepočtený  

stav zam ěstnanc ů 
ČNP a.s. 20 437  24 214 370 735 13 
C.O.S. BULK 
(LONDON) LTD. 

  1 576    1 661   39 075  1 

QUESTHOUSE a.s.          0           0   44 828  0 
C.O.S.-URANUS LTD.  
v likvidaci* 

        ---        ---      --   -  0 

TRICOLOR 
HOLDING LTD.* 

        ---        --      --    0 

 
Společnost C.O.S. BULK(LONDON)LTD. ve Velké Británii p ředložila výsledky 
sestavené dle britských ú četních standard ů. 
Dceřiné spole čnosti C.O.S.- URANUS LTD. a TRICOLOR HOLDING LTD.  
dle dostupných informací nejsou již více než čtyři roky aktivní, nevykonávají žádnou 
hospodá řskou činnost, nemají zam ěstnance ani majetek.(*údaje spole čnosti 
TRICOLOR HOLDING LTD. nejsou auditované a nejsou sc hválené valnou hromadou, 
likvidátor spole čnosti C.O.S.- URANUS LTD. valnou hromadu spole čnosti za roky 2006 
až 2008 též nesvolal)  
Přes původní prohlášení ředitel ů, že spole čnosti C.O.S.-URANUS LTD. a TRICOLOR 
HOLDING LTD. vstupují do nucené likvidace (bankrotu ) z iniciativy ředitel ů obou 
spole čností, dle výpis ů z obchodních rejst říků Kypru a Malty pouze u spole čnosti 
C.O.S.-URANUS LTD. byl zahájen proces likvidace a řediteli nominován likvidátor 
spole čnosti Dr. Lorraine Conti u kterého pak ČNP a.s. přihlásila pohledávku  
za spole čností. Dne 15. ledna 2009 likvidátor podal k maltsk ému obchodnímu rejst říku 



rezignaci. P ůsobení ředitel ů spole čností C.O.S.-URANUS LTD. a TRICOLOR HOLDING 
LTD. je sou částí oznámení o skute čnostech nasv ědčujících tomu, že mohl být 
spáchán trestný čin porušování povinností p ři správ ě cizího majetku, které bylo 
v polovin ě roku 2008 p ředáno p ředstavenstvem ČNP a.s. Obvodnímu zastupitelství 
pro Prahu 10. 
-  Výsledek hospodaření (zisk, ztráta) po zdanění z běžné činnosti emitenta   připadající  

na jednu akcii za poslední tři účetní období bez konsolidace dle IFRS/**s konsolidací dle 
IFRS 
- rok 2008 2008** 2007 2007**  2006 2006** 
výsl. hosp. tis.K č - 2 403 - 1 209 - 1 212 488 3 835 7 331 
celkový po čet akcií  187310 187310 187310 187310  1325000*) 1325000*) 
výsl. hosp. na 1 akcii  -12,83Kč - 6,45 Kč - 6,47 Kč 2,61Kč 2,89 Kč 5,53 Kč 
počet vlastních akcií 0 0 0 0 1137690 1137690 
přepočtený výsl. 
hosp. bez vlast. akcií  

X X X X 20,47 Kč 39,14 Kč 

*)Dne 7. prosince 2006 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, 
kterým byla zapsána do obchodního rejst říku zm ěněná výše základního kapitálu   
a počet akcií 187 310 kus ů. Vlastní akcie ale SCP zrušilo až 29. ledna 2007.  
Se sníženým po čtem akcií byl k 31.12.2006 výsledek hospoda ření na 1 akcii  
20,47 Kč. Konsolidovaný výsledek hospoda ření 39,14 Kč na 1 akcii.  

- výše dividendy na akcii emitenta za poslední tři účetní období – dividendy nebyly 
vypláceny , dividendová politika - rozhodnutí o výplat ě dividend p řísluší řádné 
valné hromad ě emitenta 

- údaje o celkové výši veškerých půjček přijatých emitentem a jiných  závazků emitenta 
v rozdělení na zajištěné a nezajištěné půjčky a závazky a způsob jejich zajištění, datum, 
ke kterému je údaj platný,- ČNP a.s. nemá k 31.prosinci 2008 žádné nesplacené 
půjčky nebo závazky  

- údaje o zajištěních poskytnutých emitentem. – zajišt ění nebylo poskytnuto  
-  Očekávaná hospodářská a finanční situace v příštím roce a ve víceletém výhledu 
   a předpokládaný vývoj činnosti emitenta - vychází ze sou časné úrovn ě poznání 
podnikání v oblasti nemovitostí a zohledn ění hospodá řské recese. V roce 2009, 
stejn ě tak jako v letech následujících, ČNP a.s. nep ředpokládá významné zm ěny  
ve své hlavní činnosti, která spo čívá ve správ ě a pronájmu vlastních nemovitostí, 
nicmén ě v zájmu diverzifikace rizik v oblasti pronájm ů nemovitostí, hodlá pokra čovat 
v posilování svých aktivit i v oblasti krátkodobých  pronájm ů vlastních i dlouhodob ě 
pronajaté nemovitosti.  

 
Hlavní položky finan čního plánu  v IFRS na p říští období (v tis. K č - konsolidovan ě) 

 2009 2010 2011 
Tržby 20 000 22 000 23 000 
Spot řeba 13 000 14 000 15 000 
Osobní náklady  5 200  5 400 5 600 
Odpisy    250     250    260 
Ostatní p říjmy  2 000  2 100 2 100 
Ostatní náklady     600     700    700 
Výsledek hospoda ření  2 950 3 750 3 540 

rizikové faktory: emitent nepoužívá investi ční instrumenty s výjimkou 
termínovaných vklad ů u bank a vkladu do dluhopisového fondu NatWest 
Corporate Bond u Royal Bank of Scotland. Rizikové i nstrumenty nejsou používány. 
Úvěrová rizika nejsou, emitent ani spole čnosti v konsolida čním celku ne čerpají 
úvěry. Cenová rizika souvisejí s pohybem trhu nemovito stí a pohybem kurzu libry 
(GBP) z důvodu tržeb a vklad ů ve Velké Británii, podíl tržeb i náklad ů v GBP je 
minoritní . 

 



E. Údaje o statutárních a dozor čích orgánech emitenta a vrcholových manažerech 
emitenta a aktivních dce řiných spole čností. 

- jméno a příjmení, datum narození a bydliště statutárních orgánů nebo jejich členů a členů 
dozorčích orgánů, s uvedením jejich funkcí; hlavní činnosti těchto osob, které vykonávají 
mimo svou činnost pro emitenta, jestliže tyto činnosti mohou mít význam pro posouzení 
emitenta,dosažené vzdělání a praxe, funkční období, údaje o pracovních nebo jiných 
smlouvách těchto osob s emitentem nebo jeho dceřinými společnostmi  s uvedením 
výhod při ukončení zaměstnání: 
 
Helena Abery, datum narození 19. června 1947,  Praha 7, Milady Horákové 78 
Znovu zvolena řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za členku p ředstavenstva, 
druhé čtyřleté funk ční období. Na zasedání p ředstavenstva 9. června 2006 byla 
znovu zvolena p ředsedkyní p ředstavenstva.  
Člen statutárních orgán ů ve skupin ě: ředitelka C.O.S. BULK (LONDON) LTD.  
a místop ředsedkyn ě představenstva QUESTHOUSE a.s. Mimo konsolida ční celek – 
je ve funkci company secretary CENTREBAY LIMITED, ředitelkou ABERFENWY 
LTD. a  company secretary 122/124 NETHER STREET N12  MANAGEMENT LTD.  
Dosažené vzd ělání: vysokoškolské 
Praxe: obchodní ředitelka, nákup ční ředitelka, ředitelka 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena p ředstavenstva ČNP a.s.  
a QUESTHOUSE a.s., Mandátní smlouvat s dce řinou spole čností  
C.O.S. BULK(LONDON)LTD. na výkon funkce ředitelky dce řiné spole čnosti, výhody 
při ukon čení zaměstnání - nejsou.  
 
Ing. Miroslav Winkler, datum narození 24. února 195 7,  Praha 8, Služská 781/40 
Znovu zvolen řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za člena p ředstavenstva., 
druhé čtyřleté funk ční období. Na zasedání p ředstavenstva 9. června 2006 byl 
znovu zvolen místop ředsedou p ředstavenstva. Ředitel ČNP a.s. Člen statutárních 
orgán ů ve skupin ě: člen p ředstavenstva QUESTHOUSE a.s. Mimo konsolida ční 
celek jednatel a spole čník Czech Marine Management, s.r.o. -  bez st řetu zájm ů. 
Dosažené vzd ělání: vysokoškolské 
Praxe: broker, obchodní ředitel, finan ční ředitel, ředitel spole čnosti 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena p ředstavenstva ČNP a.s.  
a QUESTHOUSE a.s., pracovní smlouva s ČNP a.s. na dobu neur čitou dle Zák. 
práce, Smlouva o využívání firemního vozidla ČNP a.s.. Výhody p ři ukon čení 
zaměstnání nejsou. 
 
Ing. Petr Koutek, datum narození 20. června 1964, Praha 5, Na Mrázovce 48/28  
Zvolen řádnou valnou hromadou 10. června 2005 za člena p ředstavenstva, první 
čtyřleté funk ční období. Člen statutárních orgán ů ve skupin ě: předseda 
představenstva QUESTHOUSE a.s . 
Dosažené vzd ělání: vysokoškolské 
Praxe: analytik, finan ční ředitel, ředitel, manažer. 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena p ředstavenstva ČNP a.s.  
a QUESTHOUSE a.s., Smlouva o zabezpe čování manažerských služeb ( s ČNP a.s.) 
Smlouva o nájmu prostor pro výkon podnikatelské činnosti. 
 
Hana Moškonová, datum narození 13.února 1963 Praha 4, Nechvílova 1855  
Kooptována za členku dozor čí rady dne 12.prosince 2005 a zvolena řádnou valnou 
hromadou dne 9. června 2006, čtyřleté funk ční období. Na zasedání dozor čí rady 
dne 9. června 2006 byla zvolena p ředsedkyní dozor čí rady. Člen statutárních 
orgán ů ve skupin ě: předsedkyn ě dozor čí rady QUESTHOUSE a.s. Mimo 
konsolida ční celek je členkou dozor čí rady Gas-Invest, a.s. - v likvidaci, spole čnost  
je v dobrovolné likvidaci. 
Dosažené vzd ělání: st ředoškolské 



Praxe: ú četní,  účetní poradkyn ě, OSVČ 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena dozor čí rady ČNP a.s. a QUESTHOUSE 
a.s., Smlouva o konzulta ční činnosti p ři vedení ú četnictví , Smlouva o pronájmu 
kancelá řských prostor. 
 
Peter Alan Abery, datum narození. 31. října 1947, Wallingford, 132 Wantage Road, 
OX10 0LU Velká Británie  
Znovu zvolen řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za člena dozor čí rady, druhé 
čtyřleté funk ční období. Člen statutárních orgán ů ve skupin ě: člen dozor čí rady 
QUESTHOUSE a.s. 
Dosažené vzd ělání: st ředoškolské 
Praxe: audit manager, director, partner 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena dozor čí rady ČNP a.s. a QUESTHOUSE 
a.s 
 
Ing. Jaroslav Vydra, datum narození 14. června 1965, Praha 3 Tachovské nám ěstí 6 
Zvolen řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za člena dozor čí rady, čtyřleté 
funk ční období. Na zasedání dozor čí rady dne 9. června 2006 byl zvolen 
místop ředsedou dozor čí rady. Člen statutárních orgán ů ve skupin ě: člen dozor čí 
rady QUESTHOUSE a.s. 
Dosažené vzd ělání: vysokoškolské 
Praxe: u čitel, manažer 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena dozor čí rady ČNP a.s. a QUESTHOUSE 
a.s 

 
- možné střety zájmů: nejsou  
 
- údaje u těchto osob týkající se veškerých odsouzení za podvodné trestné činy nejméně 

za předešlých 5 let, údaje o veškerých konkurzních řízeních , správách a likvidacích , se 
kterými byly tyto osoby v předešlých 5 letech spojeny a dále o jakémkoliv úředním 
veřejném obvinění nebo sankcích proti takové osobě ze strany statutárních nebo 
regulatorních orgánů: nejsou  

 
- údaje o všech čistých peněžitých a naturálních příjmech, které přijaly vedoucí osoby 

 a členové dozorčí rady od emitenta a od osob i nepřímo ovládaných emitentem v roce 
2007: 

Peněžité p říjmy  Naturální p říjmy  
výkon 
funkce pracovn ěprávní vztah smlouvy z b ěžného 

obch. styku 

    

vyplaceno 
emitentem 

vyplaceno od 
osob ovládaných 

emitentem 

vyplaceno 
emitentem   

představenstvo 532 800 K č  600 228 Kč  31 000 GBP  1 013 880 Kč    60 605Kč 
dozor čí rada 262 827 K č  0 Kč  -  100 800 Kč      0 Kč 

 
- principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady: členové 

představenstva – odm ěna je stanovena ve smlouv ě o výkonu funkce člena 
představenstva, která je navržena p ředstavenstvem a projednána a schválena 
řádnou valnou hromadou p ři zvolení do funk čního období, odm ěna je stanovena 
pevnou částkou, vyplácena m ěsíčně po celé funk ční období, variabilní složku 
nemá, výplata odm ěny nepodléhá dalšímu schvalování, není vázána na do sažení 
určitých výsledk ů, výše odm ěny je stejná pro všechny 3 členy p ředstavenstva  
bez ohledu na vzd ělání či praxi, zm ěna smlouvy o výkonu funkce m ůže být 
provedena pouze valnou hromadou. 



- 2 členové p ředstavenstva mají zárove ň se spole čností  ČNP, a.s., resp. s osobou jí 
ovládanou, uzav řenu též pracovní smlouvu. Jedná se o ředitele spole čnosti ČNP, 
a.s. a ředitelku dce řiné spole čnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD.  

- výši p říjmu plynoucí z pracovn ě právního vztahu u ředitele spole čnosti ČNP, a.s. 
stanovuje p ředstavenstvo spole čnosti, variabilní složka není stanovena ani 
vyplácena. Výplata není závislá na dalším schválení  nebo spln ění ur čitých 
podmínek. Naturální p říjem je tvo řen příspěvky na stravování pro zam ěstnance 
spole čnosti emitenta a jsou poskytovány do výše 55% hodno ty stravenky, 1% 
vstupní ceny vozidla, které je  zdanitelným p říjmem a vykázané pohonné hmoty  
pro soukromé cesty, které jsou zdanitelným p říjmem zam ěstnance, cesta  
do a z práce není služební cestou. P říspěvek na penzijní p řipojišt ění je ve výši 3% 
z hrubé mzdy, limitovaný částkou 2 100 K č/měs. 

- výši p říjmu plynoucí z pracovn ě právního vztahu u ředitelky dce řiné spole čnosti 
C.O.S. BULK (LONDON) LTD. stanovuje a schvaluje val ná hromada dce řiné 
spole čnosti, variabilní složka p říjmu není zavedena, naturální p říjem není. Dce řiná 
spole čnost p řispívá na penzijní p řipojišt ění v britském penzijním systému. 

- jeden člen p ředstavenstva má s emitentem uzav řenou smlouvu z b ěžného 
obchodního styku, není zam ěstnancem spole čnosti emitenta. 

- členové dozor čí rady (3) – odm ěna je stanovena ve smlouv ě o výkonu funkce člena 
dozor čí rady , která je navržena p ředstavenstvem, a projednána a schválena 
řádnou valnou hromadou p ři zvolení do funk čního období, odm ěna je stanovena 
pevnou částkou, vyplácena m ěsíčně po celé funk ční období, variabilní složku 
nemá, výplata odm ěny nepodléhá dalšímu schvalování, není vázána na do sažení 
určitých výsledk ů, výše odm ěny je stejná pro všechny 3 členy dozor čí rady  
bez ohledu na vzd ělání či praxi, zm ěna smlouvy o výkonu funkce m ůže být 
provedena pouze valnou hromadou. 

- jeden člen dozor čí rady má s emitentem uzav řenou smlouvu z b ěžného 
obchodního styku, není zam ěstnancem spole čnosti emitenta.  

- Kontrolní výbor a výbor pro odm ěny vzhledem po čtu zam ěstnanc ů není 
ustanoven. 

- Za vedoucí pracovníky jsou považovány pouze 2 osoby  (v rámci konsolida čního 
celku), které jsou zárove ň členy p ředstavenstva. 

- V případě příjmu a odm ěn vyplácených dce řinými spole čnostmi a finan ční 
investicí, o jejich výši a výplat ě rozhoduje valná hromada p říslušné spole čnosti 
obdobn ě jako u mate řské spole čnosti - emitenta. Odm ěny nemají variabilní složku. 
U dceřiných spole čností, které nejsou aktivní TRICOLOR HOLDING LTD.  
a v likvidaci  C.O.S. – URANUS LTD. nejsou vyplácen y žádné odm ěny. 

 
- informace o počtu akcií vydaných emitentem, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů 

nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady, včetně osob 
blízkých těmto  osobám, informace o  opčních a obdobných  smlouvách, jejichž 
podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem a jejichž 
smluvními stranami jsou uvedené osoby nebo které jsou uzavřené ve prospěch 
uvedených osob, dále též informace o jednotlivých obchodech, které uvedené osoby 
uskutečnily v účetním období a jejichž předmětem  nebo podkladovým aktivem jsou 
účastnické cenné papíry vydané emitentem; informace se uvádějí souhrnně  
za představenstvo a vedoucí osoby  a za dozorčí radu:  
-  - představenstvo 

      a vedoucí osoby 
- dozor čí rada 

- počet akcií ČNP a.s. - 1 - 0  
- opční smlouvy na akcie  - 0 - 0 
- obchody s CP ČNP a.s. - 0 - 0 

- celková výše dosud nesplacených úvěrů nebo půjček, které emitent poskytl statutárním 
orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů, a dále veškerá ručení a jiná 



zajištění či plnění, která za tyto osoby emitent převzal, půjčky ani ru čení nebyly 
poskytnuty 

 
- údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu emitenta – možnost 

není 
 
prohlášení o míře souladu správy a řízení s Kodexem správy a řízení společnosti 
založeném na Principech OECD: ČNP a.s. se nep řihlásila ke Kodexu z d ůvodu 
snížení administrativní náro čnosti a náklad ů řízení spole čnosti a nízkého objemu 
obchodovaných akcií na trhu. 

 
- informace o odměnách uhrazených za účetní období auditorům v členění za jednotlivé 

druhy služeb bez DPH, a to zvlášť za emitenta a zvlášť za konsolidovaný celek 
Audit ú četní závěrky NEXIA Prague a.s.   70 000 K č 
Audit konsolidované ro ční účetní závěrky NEXIA Prague a.s.  90 000 K č 
Kontrola ú.z. bez vlivu IFRS QUESTHOUSE  NEXIA Prague a.s.  20 000 K č 
Audit  C.O.S. BULK (LONDON)LTD. Haines & Company   1 175 GBP 

 
 

F. Údaje o osobách odpov ědných za výro ční zprávu a ov ěření účetní závěrky 
jméno, příjmení a funkce fyzických osob odpovědných za výroční zprávu;  
Ing. Miroslav Winkler, místop ředseda p ředstavenstva ČNP a.s. 
Ing. Petr Koutek, člen p ředstavenstva ČNP a.s. 
 

- Auditor: 
- NEXIA Prague a.s.  Žerotínova 1124/35 Praha 3, lice nce KAČR č. 096. Údaje za rok 

2008 byly auditovány v rozsahu individuální ú četní závěrky zpracované  
dle mezinárodních ú četních p ředpis ů IFRS a konsolidované ú četní závěrky 
zpracované dle IFRS, sestavených k 31.12.2008 a výr oční zprávy za rok 2008  

- Haines & Company 10a St. Martin´s Street,  Wallingf ord, Qxfordshire , UK – audit 
účetní závěrky dce řiné spole čnosti C.O.S.BULK(LONDON)LTD. dle ú četních 
standard ů Velké Británie, zvláštní ustanovení části VI. Companies Act 1985  
pro malé spole čnosti. 

 
Výroční zpráva je zve řejněna na http://www.cos.cz  v části Informa ční povinnosti 
emitenta cenných papír ů, v sídle spole čnosti, v České národní bance a Burze cenných 
papírů Praha. 
 

V Praze  17. dubna 2009 
Čestné prohlášení. 
 
Údaje uvedené ve výro ční zpráv ě nebo její části odpovídají skute čnosti a žádné 
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit p řesné a správné posouzení 
emitenta a jím vydaných cenných papír ů, nebyly opomenuty či zkresleny. 
 
 Ing. Miroslav Winkler   Ing. Petr Koutek 
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