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1. POPIS SPOLEČNOSTI

1. THE COMPANY

Česká pošta, s.p. (dále jen „Česká pošta“ nebo „společnost”)
je státní podnik 100 % vlastněný státem, který byl založen
Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1. ledna 1993. Společnost
sídlí v Praze 3, Olšanská 38/9, Česká republika, IČO
47114983 a je v obchodního rejstříku, vedeném Městským
soudem v Praze, zapsána v oddílu A., vložka 7565.
Česká pošta je podnikatelským subjektem v souladu se
zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona
č. 77/2002 Sb. Posláním České pošty je výkon funkce
veřejného poštovního operátora spočívající v povinnosti
poskytovat a provozovat základní poštovní služby v souladu
se zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.
Česká pošta, s. p., je považována do konce kalendářního roku
2005 za držitele souhlasu ministerstva a držitele poštovní
licence ze zákona podle § 19 zákona č. 29/2000 Sb., o
poštovních službách. Poštovní licencí se jejímu držiteli ve
veřejném zájmu
a) uděluje oprávnění provozovat poštovní služby, jejichž
předmětem je dodání poštovních zásilek, jejichž hmotnost je
nižší než 350 g a jejichž obsahem jsou písemné zprávy za
cenu nižší, než je částka, kterou stanoví vláda nařízením,
(dále jen "poštovní oprávnění") a
b) ukládá povinnost poskytovat základní služby a
c) ukládá povinnost zajistit všeobecnou dostupnost
základních služeb, na které se vztahuje poštovní závazek, na
celém území České republiky.
Předmětem činnosti společnosti je především:
a) výkon poštovního provozu na území České republiky
v tomto rozsahu:
podání, přeprava a dodání poštovních zásilek včetně
elektronické pošty a zabezpečení poštovního a platebního
styku ve vnitřním poštovním styku
podání, přeprava a dodání poštovních zásilek včetně
elektronické pošty a poskytování peněžních služeb podle
mezinárodních dohod v mezinárodním poštovním styku
expresní a kurýrní doprava zásilek se zaručenou dobou
dodání včetně mezinárodního poštovního styku
b) výstavba, provoz a rozvoj jednotné sítě pošty na území
České republiky a činnosti z toho vyplývající včetně servisní
činnosti pro tuzemské a zahraniční zařízení podmiňující nebo
související s provozem sítě pošty,
c) vývoj, dovoz a vývoz technických a provozních prostředků
pošty
Česká pošta je organizačně členěna na generální ředitelství,
centrálu a 10 odštěpných závodů. Poštovní činnost provádí
prostřednictvím 3 427 provozních míst (2003: 3 560
provozních míst). Na konci roku 2004 připadalo na jedno
provozní místo 2 982 obyvatel (2003: 2 866 obyvatel) a na
jednu poštovní schránku 422 obyvatel (2003: 421 obyvatel).
Česká pošta je v mezinárodních poštovních stycích jednak
pověřena státem k výkonu operátorských aktivit ve Světové
poštovní unii, tj. specializované mezivládní organizaci, jednak

Česká pošta, s.p. (“Česká pošta” or “the Company”) is a stateowned company, which was established by the Ministry of
Transportation and Communications of the Czech Republic as
of January 1, 1993. The registered office of the Company is in
Olšanská 38/9, Prague 3, Czech Republic; its Identification
Number (IČO) is 47114983 and it is registered in the
Commercial Register kept with the Municipal Court in Prague
in Part A, Folio 7565.
Česká pošta is an entity subject to Act No. 77/1997 Coll. on
state enterprises, in the wording of Act No. 77/2002 Coll. The
mission of Česká pošta is the performance of the function of
public postal operator consisting of the obligation to provide
basic postal services pursuant to Act No. 29/2000 Coll. on
postal services (the Postal Law).
Through the end of 2005, Česká pošta is considered as a
holder of Ministry approval and of a postal license pursuant to
Section 19 of Act No. 29/2000 Coll. on postal services. In the
public interest, the postal license:
a) entitles its holder to perform postal services consisting of
the delivery of addressed letter mail weighing up to 350 grams
and priced below the amount stipulated by a Government
Ordinance (hereinafter “the postal license”);
b) obliges its holder to provide basic services; and
c) obliges its holder to guarantee general and universal
access to basic postal services in the territory of the Czech
Republic.
The Company's primary objectives include the following
activities:
a) performance of postal operations in the territory of the
Czech Republic within the following scope:
posting, transport and delivery of mail, including electronic
mail, and ensuring the operation of the postal system and the
internal postal payment system;
posting, transport and delivery of mail, including electronic
mail, and providing money services in accordance with
international agreements applicable to the international postal
system; express and courier transport of mail with a
guaranteed delivery within an agreed period of time, including
the international postal system;
b)construction, operation and development of a standardized
postal network in the territory of the Czech Republic and
related activities, including service provided for domestic and
foreign equipment that is essential or relates to postal network
operations; and
c) development, import and export of technical and
operational postal facilities.
The organizational structure of Česká pošta is as follows:
general directorate, headquarters, and 10 branches. Česká
pošta provides postal services through 3,427 service points
(2003: 3,560 service points). At the end of 2004, there was one
service point for every 2,982 people (2003: 2,866 people) and
one mail box for every 422 people (2003: 421 people).
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je členem evropské operátorské organizace PostEurop. V této
organizaci je aktivním účastníkem Dohody zemí usilujících
o asociaci do EU a předsedá pracovní skupině, jejímž
posláním je připravit v souladu se Směrnicí 97/67/EC
Evropského parlamentu a Rady asociované země na
operátorskou kompatibilitu s poštovním sektorem EU.

In terms of the international postal system, Česká pošta has
been authorized by the state to perform postal operator
activities as a member of the Universal Postal Union, i.e. a
specialized inter-governmental organization. Česká pošta is
also a member of PostEurop, a European organization of
postal operators. Within this organization, the Company is an
active member of the Agreement between Countries Seeking
EU integration and presides over a special working group
established in order to enable the associated countries to
become duly prepared for operator compatibility with the EU
postal sector pursuant to European Parliament and Council
Directive 97/67/EC.

POŠTOVNÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE
Poštovní trh je otevřen libovolnému podnikatelskému
subjektu. Výhradní postavení na něm má licencovaný subjekt,
který je jako jediný oprávněn dodávat písemné zprávy, jejichž
cena je nižší než pětinásobek veřejného tarifu za zásilku
prvního stupně hmotnosti, pokud je její hmotnost nižší než 350
g. Takto zvýhodněný subjekt má však za povinnost poskytovat
univerzálně, tj. každému na celém území státu, v dobré kvalitě
a za přijatelnou cenu všechny základní poštovní služby.
Ostatní podnikatelské subjekty mají právní nárok vstoupit na
nevyhrazenou část poštovního trhu, jestliže poštovní
podmínky jejich služeb splňují požadavky zákona
o poštovních službách.
Liberalizace poštovního trhu v Evropské unii
Vnitřní poštovní trh EU regulovaný směrnicí 97/67/EC a její
novelou 2002/39/EC Evropského parlamentu a Rady spěje k
postupné liberalizaci poštovních služeb, tj. redukci
hmotnostního a cenového limitu vyhrazených služeb, avšak
při respektování nezbytné míry pro zachování univerzální
služby.
Liberalizační proces definovaný předmětnou novelou je
dvoufázový, tzn. že od 1. ledna 2003 se hmotnostní limit
snižuje na 100 g a cenový na trojnásobek veřejného tarifu a od
1. ledna 2006 na 50 g a dvou a půl násobek tohoto tarifu.
Protože Evropský parlament a Rada považují za nutné
sledovat možné dopady těchto změn na vývoj v poštovním

MARKET FOR POSTAL SERVICES IN THE CZECH
REPUBLIC
The postal market is open to any business entity. However, a
licensed entity has a special standing in this market. It has a
guaranteed monopoly for the delivery of addressed letter mail
weighing up to 350 grams and priced up to 5 times the basic
public tariff. An entity enjoying this competitive advantage
must provide all basic postal services universally (i.e. to every
person in the entire territory of the state), in good quality and at
an affordable price. Other business entities are legally entitled
to enter the liberalized part of the postal market provided the
postal conditions of such services meet the requirements of
the Postal Law provisions.
Liberalization of the postal market in the European
Union
European Parliament and Council Directive 97/67/EC and its
Amendment 2002/39/EC regulate the internal EU postal
market. This market is undergoing a process of gradual postal
services liberalization, i.e. a reduction of the volume and price
limits of services subject to a licensed subject monopoly while
respecting the need to maintain a universal service.
The liberalization process as defined by the above
amendment consists of two stages as follows: from 1 January
2003, the weight limit has been reduced to 100 grams and the
price limit to up to 3 times of the basic public tariff; from 1
January 2006 the weight limit will be reduced to 50 grams and
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sektoru, tj. zejména na hospodářské, společenské, pracovní a
technologické aspekty, ukládají v novelizované směrnici
Evropské komisi předkládat jim každé dva roky a poprvé
nejpozději 31. prosince 2004 zprávy o důsledcích tohoto
liberalizačního procesu.
Relevantní legislativní normy České republiky byly ke dni
jejího vstupu do EU upraveny tak, aby respektovaly směrnici
2002/39/EC stanovené limity první fáze liberalizačního
procesu.

European Parliament and Council deem it necessary to
monitor the possible effects of such changes on postal sector
developments, i.e. in particular on its economic, social, labour
and technological aspects, the amendment obliges the
European Commission to submit to the European Parliament
and Council bi-annual reports on the impacts of the
liberalization process, for the first time by 31 December 2004.
As of the date of Czech EU accession, the relevant Czech
legislation were amended to respect Directive 2002/39/EC
and the limits stipulated for the first phase of the liberalization
process.

2. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚČETNÍCH ZÁSAD

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Účetní závěrka
Přiložená účetní závěrka společnosti byla zpracována
v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví
(International Financial Reporting Standards - IFRS), které
zahrnují jednak nové standardy (IFRS) a interpretace
schválené Radou pro mezinárodní účetní standardy
(International Accounting Standards Board IASB), a jednak ty
mezinárodní účetní standardy (IAS) a interpretace Stálého
interpretačního výboru schválené Výborem pro mezinárodní
účetní standardy (International Accounting Standards
Committee IASC), které jsou dosud účinné.
V roce 2003 a 2004 provedla Rada pro Mezinárodní účetní
standardy (IASB) v Mezinárodních standardech účetního
výkaznictví celou řadu změn a vydala rovněž několik nových
standardů a interpretací, které budou účinné od 1. ledna 2005,
případně od pozdějšího data. Je proto možné, že účetní
závěrka k 31. prosinci 2005, resp. k pozdějšímu datu
sestavená v souladu s IFRS bude pro rok 2004 obsahovat jiné
údaje, než jsou údaje uvedené v této účetní závěrce.
Společnost v současnosti posuzuje důsledky, které budou
nové či novelizované účetní standardy mít pro účetní zásady
skupiny a vykazované finanční údaje
Tato nekonsolidovaná účetní závěrka České pošty byla
schválena k vydání statutárním orgánem dne 9. března 2005.
Při vypracování účetní závěrky společnosti Česká pošta byly
použity následující základní účetní zásady:
Základní východiska pro vypracování účetní závěrky
Společnost vede účetní knihy a záznamy v souladu s účetními
zásadami stanovenými v České republice zákonem
o účetnictví. Na rozdíl od účetních výkazů zpracovaných
podle českých účetních předpisů obsahují přiložené účetní
výkazy některé úpravy a reklasifikace, které bylo nutné
provést v souladu s IFRS vydanými Radou pro mezinárodní
účetní předpisy. Tyto úpravy jsou popsány v odstavci 29.
Přiložené účetní výkazy byly zpracovány podle zásady
účtování v historických pořizovacích cenách, s následující
výjimkou - finanční investice určené k obchodování a
realizovatelné finanční investice se oceňují reálnou hodnotou,
jak je podrobněji popsáno dále.

Financial statements
The accompanying financial statements of the Company have
been prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards (“IFRS”), which comprise standards and
interpretations approved by the International Accounting
Standards Board (“IASB”), and International Accounting
Standards (“IAS”) and Standing Interpretations Committee
interpretations approved by the International Accounting
Standards Committee (“IASC”) that remain in effect.
In 2002 and 2004, the International Accounting Standards
Board (“IASB”) adopted a number of changes in the
International Accounting Standards and issued several new
standards and interpretations that will become effective from 1
January 2005 or at a later date. Therefore it is possible that the
financial statements dated 31 December 2005 or later
prepared in compliance with the IFRS will contain a different
set of 2004 data as compared to data stated in these financial
statements. The Company is presently evaluating the
consequences of the newly adopted/amended accounting
standards for the group's accounting policies and reported
financial data.
The standalone financial statements of Česká pošta were
authorized for issue by its statutory body on 9 March 2005.
The principal accounting policies adopted in preparing the
financial statements of Česká pošta are as follows:
Basis of presentation of the financial statements
The Company maintains its books and records in accordance
with accounting principles and practices mandated by the
Czech Law on Accounting. The accompanying financial
statements reflect certain adjustments and reclassifications
not recorded in the accounting records of the Company so that
the Czech statutory balances conform to financial statements
prepared in accordance with IFRS issued by the IASB. These
adjustments and reclassifications are summarized in Note 29.
The accompanying financial statements have been prepared
under the historical cost convention, except that investments
held-for-trading and available-for-sale are stated at their fair
value as disclosed in the accounting policies hereafter.
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Přijetí nových mezinárodních standardů pro finanční
výkaznictví
V běžném ani předchozím roce společnost neuplatnila poprvé
žádný nový mezinárodní standard pro finanční výkaznictví.
Konsolidace
Společnost nesestavila konsolidovanou účetní závěrku,
protože vliv konsolidace na její účetní závěrku by nebyl
významný.
Měna použitá pro oceňování
Vzhledem k ekonomické podstatě transakcí a prostředí, ve
kterém společnost působí, byly jako oceňovací měna použity
české koruny („Kč“). Údaje v přiložené účetní závěrce jsou
vykázány v tisících Kč („TKč“).
Odhady
Pro přípravu účetní závěrky podle mezinárodních standardů
pro finanční výkaznictví je nutné, aby vedení společnosti
provedlo odhady a určilo předpoklady, které mají vliv na
vykazovanou výši aktiv a pasiv, na výši dohadných položek
aktiv a pasiv k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši
výnosů a nákladů za účetní období. Skutečné výsledky
se mohou od těchto odhadů lišit.
Finanční majetek
Peněžní prostředky zahrnují peníze v pokladně a peníze na
bankovních účtech. Peněžní ekvivalenty zahrnují krátkodobé,
vysoce likvidní finanční investice, které se dají okamžitě
převést na známou hodnotu peněžních prostředků
se splatností do tří měsíců a u kterých hrozí minimální riziko,
že se jejich hodnota změní.
Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou, která se snižuje
o vytvořené opravné položky. Nedobytné pohledávky
společnost odpisuje při jejich zjištění přímo do nákladů.
Finanční nástroje
Finanční aktiva a finanční závazky, které se vykazují
v rozvaze, zahrnují peníze v pokladně a peníze na bankovních
účtech, obchodní a ostatní pohledávky a závazky,
dlouhodobé pohledávky, úvěry a investice. Účetní postupy pro
účtování a oceňování těchto položek jsou uvedeny v rámci
jednotlivých účetních zásad popsaných v této části přílohy.
Finanční nástroje jsou v souladu s podstatou smluvního
ujednání zařazeny buď jako závazek, nebo kapitálový nástroj.
Úroky, dividendy, zisky a ztráty vztahující se k finančnímu
nástroji klasifikovanému jako závazek se vykazují ve
výsledovce jako náklady nebo výnosy.
Zásoby
Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, nebo realizační
hodnotou, je-li nižší, upravenou o opravnou položku na
zastaralé a nepoužitelné zásoby. Realizační hodnota
odpovídá prodejní ceně zásob snížené o náklady vynaložené
na jejich dokončení a prodej.
Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími
cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru,
nebo prodejní cenou, je-li nižší. Pořizovací cena zásob
zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů na
přepravu.

Adoption of new International Financial Reporting
Standards
In the current and prior year, the Company has not adopted any
new International Financial Reporting Standards for the first
time.
Consolidation
The Company did not prepare consolidated financial
statements because the impact of consolidation on the financial
statements would not be significant.
Measurement currency
Based on the economic substance of the underlying events and
circumstances relevant to the Company, the Czech crown
(“Kc”) has been determined as the measurement currency of
the Company. The financial statements of the Company are
presented in thousands of Czech crowns (“TKc”).
Estimates
The preparation of financial statements in conformity with IFRS
requires management to make estimates and assumptions that
affect the reported amounts of assets and liabilities and
disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the
financial statements and the reported amounts of revenues and
expenses during the reporting periods. Actual results could
differ from those estimates.
Cash and cash equivalents
Cash includes cash on hand and cash with banks. Cash
equivalents are short-term, highly liquid investments that are
readily convertible to known amounts of cash with original
maturities of three months or less and that are subject to an
insignificant risk of change in value.
Receivables
Receivables are stated at the fair value of the consideration
given and are carried at amortized cost less any allowance for
impairment. Bad debts are written off when identified.
Financial instruments
Financial assets and financial liabilities carried on the balance
sheet include cash and cash with banks, trade and other
accounts receivable and payable, long-term receivables, loans
and investments. The accounting policies on recognition and
measurement of these items are disclosed in the respective
accounting policies found in this Note.
Financial instruments are classified as liabilities or equity in
accordance with the substance of the contractual arrangement.
Interest, dividends and gains and losses relating to a financial
instrument classified as a liability are reported as expense or
income.
Inventories
Inventories are valued at the lower of cost and net realizable
value, after allowance for obsolete items. Net realizable value is
the selling price in the ordinary course of business, less the
costs of completion, marketing and distribution.
Purchased inventory is valued at the lower of actual cost of
acquisition (using the weighted arithmetic average method) or
the selling price. The cost of purchased inventory includes
related external costs including transit costs.

71

EKONOMIKA / Economy

Finanční investice
Finanční investice jsou zařazeny do následujících kategorií:
držené do splatnosti, určené k obchodování a realizovatelné.
Investice s fixními či určitelnými platbami a pevnou splatností,
které společnost zamýšlí a zároveň je schopna držet až do
jejich splatnosti (kromě poskytnutých úvěrů a jiných
pohledávek vytvořených společností), jsou zařazeny jako
investice držené do splatnosti. Investice pořízené především
za účelem tvorby zisku z krátkodobých pohybů cen jsou
zařazeny jako určené k obchodování. Veškeré ostatní
finanční investice (kromě poskytnutých úvěrů a jiných
pohledávek vytvořených společností) jsou zařazeny do
kategorie realizovatelné finanční investice.
Investice držené do splatnosti jsou zařazeny mezi
dlouhodobá aktiva, kromě případů, kdy jejich splatnost vyprší
během 12 měsíců od data účetní závěrky. Investice určené k
obchodování jsou vykázány jako oběžná aktiva.
Realizovatelné finanční investice jsou zařazeny mezi oběžná
aktiva, pokud je management společnosti hodlá prodat
během 12 měsíců od data účetní závěrky.
O veškerých nákupech a prodejích finančních investic se
účtuje k datu obchodu.
Při prvotním zaúčtování se finanční investice oceňují
pořizovací cenou, která se rovná reálné hodnotě protiplnění
zvýšené o transakční náklady.
Realizovatelné finanční investice a finanční investice určené
k obchodování společnost přeceňuje reálnou hodnotou
stanovenou na základě jejich kotované tržní ceny k datu
účetní závěrky. Finanční investice, které nemají cenu
kotovanou na finančním trhu, se oceňují pořizovací cenou.
Účetní hodnota finančních investic se vždy k rozvahovému
dni posuzuje z hlediska případného snížení hodnoty.
Zisky a ztráty z přecenění realizovatelných finančních
investic na reálnou hodnotu se účtují přímo do vlastního
kapitálu, a to až do doby prodeje investice nebo jejího
vyřazení jiným způsobem, resp. dokud se nezjistí, že došlo k
poklesu hodnoty takové finanční investice. Potom se
kumulovaný zisk nebo ztráta, původně zaúčtovaný do
vlastního kapitálu, promítne do hospodářského výsledku za
běžné období.
Změny reálné hodnoty finančních investic určených
k obchodování se účtují do finančních výnosů nebo nákladů.
Finanční investice držené do splatnosti se oceňují
zůstatkovou hodnotou, s použitím metody efektivní úrokové
sazby.
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Investments
Investments are classified into one of the following categories:
held-to-maturity, trading and available-for-sale. Investments
with fixed or determinable payments and fixed maturity that the
Company has the positive intent and ability to hold to maturity
(other than loans and other receivables originated by the
Company) are classified as held-to-maturity investments.
Investments acquired principally for the purpose of generating
a profit from short-term fluctuations in price are classified as
trading. All other investments (other than loans and receivables
originated by the Company) are classified as available-for-sale.
Held-to-maturity investments are included in non-current
assets unless they mature within 12 months of the balance
sheet date. Investments held for trading are included in current
assets. Available-for-sale investments are classified as current
assets if management intends to realize them within 12 months
of the balance sheet date.
All purchases and sales of investments are recognized on the
trade date.
Investments are initially measured at cost, which is the fair
value of the consideration given for them, including transaction
costs.
Available-for-sale and trading investments are subsequently
carried at fair value by reference to their quoted market price at
the balance sheet date. Any financial investment that does not
have a quoted market price is measured at cost. The carrying
amounts of all investments are reviewed at each balance sheet
date for impairment.
Gains or losses on measurement to fair value of available-forsale investments are recognized directly in stockholders equity
until the investment is sold or otherwise disposed of, or until it is
determined to be impaired, at which time the cumulative gain or
loss previously recognized in equity is included in net profit or
loss for the period.
Changes in the fair values of trading investments are included
in financial expenses.
Held-to-maturity investments are carried at amortized cost
using the effective interest rate method.
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Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích
cenách snížených o oprávky a opravné položky z titulu snížení
hodnoty. Při prodeji nebo vyřazení majetku se jeho pořizovací
cena a oprávky eliminují z rozvahy a zisk nebo ztráta z prodeje
se zahrne do výkazu zisku a ztráty.
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v
pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na
dopravu, clo a další náklady s pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je
zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé
materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.
Náklady vynaložené po uvedení majetku do provozu, jako
např. na opravy, údržbu a generální opravy, se účtují do
nákladů v období, v němž byly vynaloženy. Náklady
vynaložené na technické zhodnocení majetku se stanou
součástí ocenění tohoto majetku v případě, že se prokáže, že
skutečně přispěly ke zvýšení ekonomického užitku, který
podniku plyne z jeho používání.
Majetek s pořizovací cenou, která nesplňuje kritéria pro
zařazení do dlouhodobého hmotného majetku, je zařazen
jako soubor majetku a odepisován po dobu předpokládané
životnosti majetku.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a
předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are stated at cost less
accumulated depreciation and provisions for impairment.
When assets are sold or retired, their cost and accumulated
depreciation are eliminated from the accounts and any gain or
loss resulting from their disposal is included in the income
statement.
Purchased property, plant and equipment are recorded at their
acquisition cost, which includes the purchase price, freight,
customs duty and other related costs. Internally developed
property, plant and equipment are recorded at their own
production cost, which includes direct material and labour costs
and production overheads.
Expenditures incurred after the fixed assets have been put into
operation, such as repairs and maintenance and overhaul
costs, are normally charged to income in the period in which the
costs are incurred. In situations where it can be clearly
demonstrated that the expenditures have resulted in an
increase in the future economic benefits obtained from the use
of an item of property, plant and equipment, such expenditures
are capitalized as an additional cost of property, plant and
equipment.
Assets with acquisition cost not meeting the eligibility criteria for
classification as property, plant and equipment are classified as
sets of fixed assets and depreciated over the expected useful
life of the asset.
Depreciation
Depreciation is calculated on the basis of acquisition cost and
the estimated useful life of the related asset. The estimated
useful lives are as follows:

Budovy a stavby
Buildings, halls and constructions

20-45

Stroje, přístroje a zařízení
Machinery and equipment

4-15

Dopravní prostředky
Transportation equipment

6-20

Inventář a zařízení interiérů
Furniture and fixtures

10-20

Manipulační technika
Handling technology

6-20

Výpočetní technika
Computer technology

3
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Doba životnosti a odpisová metoda se pravidelně posuzují
tak, aby bylo zajištěno, že doba odepisování i metoda odrážejí
předpokládaný ekonomický přínos plynoucí z užívání
hmotného majetku.
Nedokončené hmotné investice představují nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek a vykazují se v pořizovacích
cenách, které zahrnují náklady na jejich pořízení a jiné přímé
náklady. Nedokončené hmotné investice se neodepisují do
doby svého dokončení a uvedení do užívání.
Účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku se
prověřuje z hlediska možného snížení v případě, že události
nebo změna skutečností naznačují, že účetní hodnota
majetku je vyšší než jeho realizovatelná hodnota. Pokud
existuje jakýkoliv náznak možného snížení hodnoty majetku a
jakmile účetní hodnota majetku převýší jeho odhadovanou
realizovatelnou hodnotu, sníží se účetní hodnota majetku
nebo penězotvorné majetkové jednotky na jejich
realizovatelnou hodnotu. Realizovatelná hodnota majetku se
rovná jeho čisté prodejní ceně, nebo hodnotě z užívání, podle
toho, která z obou hodnot je vyšší. Při stanovení hodnoty
z užívání se očekávané peněžní toky diskontují na jejich
současnou hodnotu sazbou před zdaněním, která odráží
aktuální tržní hodnocení časové hodnoty peněz a rizika
specifická pro daný majetek. V případě majetku, který
nevytváří do značné míry nezávislé peněžní prostředky, se
realizovatelná hodnota stanoví pro penězotvornou
majetkovou jednotku, do které daný majetek náleží. Opravné
položky se účtují do výkazu zisku a ztráty.
Finanční leasing
Společnost účtuje o finančním leasingu tak, že na rozvaze
zaúčtuje majetek a závazek, který se rovná reálné hodnotě
pronajatého majetku na počátku doby pronájmu, resp.
současné hodnotě minimálních splátek nájemného, podle
toho, která z obou hodnot je nižší. Pokud je to z technického
hlediska vhodné, pro výpočet současné hodnoty minimálních
splátek nájemného společnost používá diskontní faktor, který
se rovná úrokové sazbě použité pro daný leasing; v opačném
případě se použije přírůstková výpůjční míra společnosti.
Počáteční přímé náklady vynaložené společností před
zahájením leasingu se aktivují. Splátky nájemného jsou
rozděleny na dvě položky, a to na snížení závazku a na
finanční poplatek, který se bude snižovat úměrně se
snižováním hodnoty závazku. Finanční poplatek se účtuje
rovnoměrně po dobu leasingu, tak aby zůstatek závazku byl
úročen konstantní úrokovou sazbou.
V souvislosti s finančním leasingem vznikají společnosti
v každém účetním období během pronájmu jednak odpisové
náklady, jednak finanční náklady. Společnost odepisuje
pronajatý majetek podle stejných odpisových zásad jako
majetek, který vlastní.
Nehmotný majetek
Nehmotný majetek se při svém zaúčtování oceňuje pořizovací
cenou. O nehmotném majetku se účtuje v případě, že je
pravděpodobné, že společnosti bude z tohoto majetku plynout
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The useful life and depreciation method are reviewed
periodically to ensure that the method and period of
depreciation are consistent with the expected pattern of
economic benefits from items of property, plant and
equipment.
Construction-in-progress includes non-current tangible
assets and is reported in acquisition cost, which includes
acquisition-related expenditure and other direct costs.
Construction-in-progress is not depreciated until such time as
the relevant assets are completed and put into operation.
The carrying values of property, plant and equipment are
reviewed for impairment whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying amount of an asset
may not be recoverable. If any such indication exists and
where the carrying values exceed the estimated recoverable
amount, the assets or cash-generating units are written down
to their recoverable amount. The recoverable amount of
property, plant and equipment is the greater of net selling price
and value in use. In assessing value in use, the estimated
future cash flows are discounted to their present value using a
pre-tax discount rate that reflects current market assessments
of the time value of money and the risks specific to the asset.
For an asset that does not generate largely independent cash
inflows, the recoverable amount is determined for the cashgenerating unit to which the asset belongs. Impairment losses
are recognised in the income statement.
Finance leases
The Company recognizes finance leases as assets and
liabilities in the balance sheet at amounts equal at the
inception of the lease to the fair value of the leased property or,
if lower, at the present value of the minimum lease payments.
In calculating the present value of the minimum lease
payments the discount factor used is the interest rate implicit
in the lease, when it is practicable to determine; otherwise, the
Company's incremental borrowing rate is used. Initial direct
costs incurred are included as part of the asset. Lease
payments are apportioned between the finance charge and
the reduction of the outstanding liability. The finance charge is
allocated to periods during the lease term so as to produce a
constant periodic rate of interest on the remaining balance of
the liability for each period.
A finance lease gives rise to depreciation expense for the
asset as well as a finance expense for each accounting period.
The depreciation policy for leased assets is consistent with
that for depreciable assets that are owned.
Intangible assets
Intangible assets are measured initially at cost. Intangible
assets are recognized if it is probable that the future economic
benefits attributable to the asset will flow to the enterprise and
the cost of the asset can be measured reliably. After initial
recognition, intangible assets are measured at cost less
accumulated amortization and any accumulated impairment
losses. Intangible assets are amortized on a straight-line basis

EKONOMIKA / Economy

budoucí ekonomický přínos, a pokud lze spolehlivě stanovit
hodnotu tohoto majetku. Následně se majetek vede
v pořizovací ceně snížené o oprávky, případně o opravné
položky. Nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně po
dobu předpokládané životnosti. Doba odepisování a odpisová
metoda se každoročně posuzují, a to vždy na konci účetního
období.
Účetní hodnota dlouhodobého nehmotného majetku se
prověřuje z hlediska možného snížení v případě, že události
nebo změna skutečností naznačují, že účetní hodnota
majetku je vyšší než jeho realizovatelná hodnota.
Software
Pokud není pořizovací cena nového softwaru nedílnou
součástí pořizovací ceny hardwaru, aktivuje se a účtuje se o ní
jako o nehmotném majetku. Software se odpisuje rovnoměrně
po dobu 4 let.
Vlastní kapitál
Právní forma společnosti je státní podnik. Majetkové
postavení a fondy podniku se řídí zvláštním zákonem
o státním podniku (č. 77/1997 Sb.). Základní kapitál odpovídá
podle tohoto zákona tzv. kmenovému jmění, tedy obchodnímu
majetku podniku, k němuž má podnik právo hospodaření při
svém vzniku. Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši
zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Ostatní
kapitálové fondy společnost vytváří v souladu s postupy
účtování pro podnikatele podle zákona o účetnictví. Převody
základního kapitálu do Fondu národního majetku,
resp.převody z restitucí jsou sledovány ve změnách
základního kapitálu.
Dále společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Při založení
společnosti byla zakladatelem stanovena výše rezervního
fondu v rozsahu 10 % kmenového jmění. Rezervní fond se
postupně tvoří přídělem ve výši 10 % z čistého zisku ročně.
Rezervní fond u podniků zřízených podle zákona o státním
podniku je určen k úhradě ztráty.
Úročené úvěry a finanční výpomoci
Úvěry a finanční výpomoci se při prvotním zaúčtování oceňují
pořizovací cenou, která se rovná reálné hodnotě přijatého
plnění snížené o náklady spojené s poskytnutím úvěru nebo
finanční výpomoci.
Úročené úvěry a finanční výpomoci se následně přeceňují
zůstatkovou hodnotou, a to s použitím metody efektivní
úrokové sazby. Zůstatková hodnota zahrnuje veškeré náklady
na poskytnutí úvěru nebo finanční výpomoci a diskont nebo
prémii při jejich vypořádání.
Zisky a ztráty se účtují do výsledku hospodaření jednak
v okamžiku, kdy dojde k odúčtování závazku nebo k snížení
jeho hodnoty, a jednak prostřednictvím odpisů.
Rezervy
O rezervách se účtuje pouze tehdy, jestliže je současná
povinnost společnosti (smluvní nebo mimosmluvní)
důsledkem skutečnosti, k níž došlo v minulosti, a jestliže je

over the best estimate of their useful lives. The amortization
period and the amortization method are reviewed annually at
each financial year-end.
The carrying values of intangible assets are reviewed for
impairment whenever events or changes in circumstances
indicate that the carrying value may not be recoverable.
Software
The acquisition cost of new software is capitalized and treated
as an intangible asset if these costs are not an integral part of
the related hardware. Software is amortized on a straight-line
basis over 4 years.
Stockholders' equity
The legal form of the Company is a state enterprise. Its
ownership relationships and funds are subject to special
legislation the State Enterprise Act (No. 77/1997 Coll.).
Pursuant to this Act, basic capital equals the so-called
stockholders' equity, i.e. business assets owned by the
Company at establishment. The Company's basic capital is
reported at an amount registered in the Commercial Register
kept with the Municipal Court. Other capital funds are created
in compliance with the accounting procedures for
businessmen and the Accounting Act. Basic capital transfers
to the National Property Fund and/or restitution-related
transfers are recorded under basic capital changes.
The Company also creates a reserve fund from profit. At the
date of the Company's establishment, its founder decided that
the reserve fund must equal 10% of stockholders' equity. The
reserve fund is created on a gradual basis through allocations
of 10% of net annual profits. According to the State Enterprise
Act, the reserve fund can only be used to cover losses.
Interest-bearing loans and borrowings
All loans and borrowings are initially recognised at cost, being
the fair value of the consideration received net of issue costs
associated with the borrowing.
After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings
are measured at amortised cost using the effective interest
rate method. Amortised cost is calculated by taking into
account any issue costs, and any discount or premium on
settlement.
Gains and losses are recognised in the income statement
when the liabilities are derecognised or impaired, as well as
through the amortisation process.
Provisions
A provision is recognized when, and only when, an enterprise
has a present obligation (legal or constructive) as a result of a
past event and it is probable (i.e. more likely than not) that an
outflow of resources embodying economic benefits will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate can be
made of the amount of the obligation. Provisions are reviewed
at each balance sheet date and adjusted to reflect the current
best estimate. Where the effect of the time value of money is
material, the amount of the provision is the present value of the
expenditures expected to be required to settle that obligation.

75

EKONOMIKA / Economy

vysoce pravděpodobné, že společnost bude nucena ke
splnění této povinnosti čerpat zdroje, z nichž jí plyne
ekonomický přínos, a pokud je možné spolehlivě odhadnout
výši tohoto závazku. Výše rezerv se přehodnocuje vždy k datu
účetní závěrky a upravuje se tak, aby odpovídala aktuálnímu
odhadu. V případě, že výši rezervy ovlivňuje kolísání hodnoty
peněz v čase, bude tato výše rovna současné hodnotě
nákladů, které společnost bude muset vynaložit, aby závazek
vyrovnala.
Účtování výnosů
O výnosech se účtuje v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že
společnosti poplyne z transakce budoucí ekonomický přínos,
a jakmile je možné tyto výnosy spolehlivě kvantifikovat. Tržby
se účtují v netto výši, tj. bez souvisejících daní a slev, v době
dodávky, kdy byl ukončen převod rizik spojených
s vlastnictvím nebo v době poskytnutí služeb třetím osobám.
Devizové operace
Transakce v cizí měně se přepočítávají na české koruny
aktuálním kurzem platným k datu transakce. Případné zisky
nebo ztráty, které vzniknou v důsledku změny kurzu po datu
transakce, se účtují do výkazu zisku a ztráty jako kurzové
zisky nebo ztráty. Majetek a závazky v cizí měně se na konci
roku přepočítávají kurzem platným k 31. prosinci.
Nákladové úroky
Nákladové úroky jsou běžně účtovány do nákladů příslušného
období. Úroky z úvěrů souvisejících s pořízením
dlouhodobého majetku účetní jednotka nezahrnuje do jeho
ocenění.
Daň z příjmů
Výše daně z příjmů se stanoví v souladu českými daňovými
zákony a vychází z hospodářského výsledku společnosti
stanoveného podle českých účetních předpisů a upraveného
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a
nezdaňované výnosy.
Některé výnosové a nákladové položky se vykazují odlišně
pro účely daňového výkaznictví a pro účely finančního
výkaznictví. Odložená daňová povinnost odráží daňový
dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a
pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu.
Dočasné rozdíly jsou rozdíly mezi vykazovanými částkami
majetku a závazků a daňovým základem. Daňové důsledky
těchto rozdílů se vykazují jako položky odložené daně.
Snížení hodnoty majetku
Vždy k rozvahovému dni se prověřuje, zda účetní hodnota
majetku nepřevyšuje jeho realizovatelnou hodnotu.
Realizovatelná hodnota majetku se rovná jeho čisté prodejní
ceně, nebo hodnotě z užívání, podle toho, která z obou hodnot
je vyšší. Jakmile účetní hodnota majetku převýší jeho
odhadovanou realizovatelnou hodnotu, sníží se účetní
hodnota majetku na realizovatelnou hodnotu.
Ztráty ze snížení hodnoty majetku společnost účtuje
prostřednictvím opravné položky.
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Revenue recognition
Revenue is recognized when it is probable that the economic
benefits associated with the transaction will flow to the
enterprise and the amount of the revenue can be measured
reliably. Sales are recognized net of sales taxes and discounts
when delivery has taken place and transfer of risks and
rewards has been completed.
Foreign currency transactions
Transactions denominated in foreign currencies are recorded
in Czech crowns at actual exchange rates prevailing at the
date of the transaction. Any gain or loss arising from a change
in exchange rates subsequent to the date of the transaction is
included as an exchange gain or loss in the statement of
income. Monetary assets and liabilities denominated in
foreign currencies are reported at the rates of exchange
prevailing at the end of the year.
Borrowing costs
Borrowing costs generally are expensed as incurred; they
are not capitalized.
Income taxes
The provision for corporate income tax is calculated in
accordance with Czech tax regulations and is based on the
profit or loss reported under Czech accounting regulations
adjusted for appropriate permanent and timing differences
from Czech taxable income.
Certain items of income and expense are recognized in
different periods for tax and financial accounting purposes.
Deferred taxes are provided using the liability method
whereby deferred tax assets are recognized for deductible
temporary differences and deferred tax liabilities are
recognized for taxable temporary differences. Temporary
differences are the differences between the reported amounts
of assets and liabilities and their tax bases. The tax effects of
these temporary differences are reflected as deferred tax
items.
Impairment of assets
The carrying amounts of assets are reviewed at each balance
sheet date to assess whether they are recorded in excess of
their recoverable amounts. The recoverable amount is
estimated as the higher of net selling price and value in use.
Where carrying values exceed this estimated recoverable
amount the assets are written down to their recoverable value.
An impairment loss is recorded in the form of allowances.
Contingencies
Contingent liabilities are not recognized in the financial
statements. They are disclosed and explained in the notes to
the financial statements unless the possibility of an outflow of
resources embodying economic benefits is remote.
A contingent asset is not recognized in the financial
statements but disclosed when an inflow of economic benefits
is probable.
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Podmíněná aktiva a závazky
Podmíněné závazky nejsou v účetních výkazech promítnuty.
Jsou uvedeny a popsány v příloze k účetní závěrce, s
výjimkou případů, kdy je jejich realizace formou odčerpání
ekonomických zdrojů společnosti nepravděpodobná.
Podmíněná aktiva nejsou do účetních výkazů promítnuta, ale
v případě, že je ekonomický přínos pro společnost
pravděpodobný, uvádí se o nich informace v příloze k účetní
závěrce.
Penzijní požitky
V rámci své běžné podnikatelské činnosti společnost hradí za
své zaměstnance fixní příspěvky do soukromých penzijních
fondů v České republice. Společnost neprovozuje žádný jiný
plán penzijních požitků nebo plán požitků po skončení
pracovního poměru, a proto nemá žádnou zákonnou či jinou
povinnost platit další příspěvky v době, kdy fond nemá
dostatek aktiv na výplatu zaměstnaneckých požitků
vztahujících se k práci zaměstnanců konané v běžném období
a obdobích předchozích.
Segmenty
Společnost identifikovala pouze jediný samostatný
podnikatelský segment, který se zabývá poskytováním
poštovních služeb. Společnost poskytuje všem svým klientům
služby v obdobném ekonomickém prostředí, jež vykazuje
podobná rizika a výhody a nevytváří odlišné geografické
segmenty.
Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky
V účetních výkazech jsou promítnuty události, které nastaly
do data účetní závěrky a které poskytují dodatečné informace
o finanční situaci společnosti k tomuto datu (události
ovlivňující údaje v účetní závěrce). Ostatní události (události
neovlivňující údaje v účetní závěrce) se uvádějí v příloze k
účetní závěrce pouze v případě jsou-li významné.

Pensions
The Company, in the normal course of business, makes fixed
contributions into the Czech Republic private pension funds
on behalf of its employees. The Company does not operate
any other pension scheme or post retirement benefit plan, and
consequently, has no legal or constructive obligation to make
further contributions if the funds do not hold sufficient assets to
pay all employee benefits relating to employee service in the
current and prior periods.
Segments
The Company has identified only one distinguishable
business segment; the provision of postal services. The
Company provides its services to customers in similar
economic environments, which bear similar risks and rewards
and do not constitute different geographical segments.
Subsequent events
Post-year-end events that provide additional information
about the Company's position at the balance sheet date
(adjusting events) are reflected in the financial statements.
Post-year-end events that are not adjusting events are
disclosed in the notes when material.
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3. FINANČNÍ MAJETEK
CASH EQUIVALENTS

Přehled finančního majetku k 31. prosinci 2004,
resp. 2003 (v tis. Kč):

Cash and Cash Equivalents at 31 December 2004
and 2003 are comprised of the following (in TKc):

směnky

K 31. prosinci 2004, resp. 2003 evidovala společnost na
běžných účtech v bankách zůstatky v cizí měně ve výši 61 519
tis. Kč, resp. 62 667 tis. Kč.

At 31 December 2004, current accounts with banks included
foreign currency balances of 61,519 TKc
(31 December 2003: 62,667 TKc).

Přehled krátkodobých depozit, depozitních směnek
a cenných papírů k 31. prosinci 2004, resp. 2003 (v tis. Kč):

Short-term bank notes, commercial paper and securities at 31
December 2004 and 2003 are comprised of the following (in
TKc):

A short-term depository note of Komerční banka, a.s. in the
amount of 10,000 TKc represents a security for a bank
guarantee provided by this bank based on a request of the
Ministry of Finance of the Czech Republic made in connection
with the sale of road toll stamps (see Note 20). The depository
note was negotiated for a one-year period between 18 March
2004 and 17 March 2005.
All remaining short-term bank notes and depository notes
have a maturity of 90 days or less and bear a market interest
rate. The weighted average interest rate on short-term
deposits at 31 December 2004 was 2.03%
(31 December 2003: 2.23%).
“Agreements on securities administration” were concluded in
2003 with Česká spořitelna, a.s., Správa aktiv and ČP Invest,
a.s. Based on these agreements the above companies have
been authorized to administer a portfolio as specified in
advance and to represent the Company in the securities
market. The contract with Česká spořitelna a.s. was
terminated on 22 October 2004 with a profit of 890 TKc. The
nominal value of the ČP Invest a.s. Corporate Bond Fund is
99,852 TKc.
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On 2 June 2003 the Company concluded a contract with
Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.
for the issue/purchase of share certificates. Based on this
contract, the Company purchased 99,243,821 share
certificates of the Credit Suisse CZK mutual fund on 16 June
2004. As of the date of acquisition, the nominal value of these
share certificates totals 100,000 TKc.
The Company has no short-term securities with a market
value exceeding their carrying amounts. All short-term
securities were included in the available-for-sale portfolio.
4.RECEIVABLES, NET
At 31 December 2004 and 2003, accounts receivable, net,
are comprised of the following (in TKc):

Allowances for impairment charged to income were
established based on an analysis of receivables ageing and
recoverability.
The Company wrote off irrecoverable receivables of 11,254
TKc in 2004 (2003: 30,643 TKc) due to bankruptcy
proceedings, etc.
For information regarding receivables from related parties,
see Note 26.
5.INVENTORIES, NET
At 31 December 2004 and 2003, inventory is comprised of
the following (in TKc):

material
zboží

Inventories in stock consist, in particular, of postal and office
supplies, blank forms, postage stamps and other postal
stationery, small handling technology, uniforms, spare parts
and fuel.
Excess and obsolete inventories of material have been
reduced to net realizable value by an allowance, which was
determined by management based on an analysis of inventory
turnover.
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6.OTHER CURRENT ASSETS
At 31 December 2004 and 2003, other current assets are
comprised of the following (in TKc):

Unbilled revenues include, in particular, accrued revenues
from agency services provided to ČSOB, a.s. for Poštovní
spořitelna.
Prepaid expenses include, in particular, rent for nonresidential premises and billboards paid in advance as well as
employee insurance costs.

7.INCOME AND OTHER TAXES RECEIVABLE
At 31 December 2004 and 2003, income and other taxes
receivable are comprised of the following (in TKc):

8.ENTRUSTED RESOURCES, NET
In some cases, monetary funds of customers are temporarily
entrusted to Česká pošta for the purpose of effecting specific
transactions. These funds are recorded in separate accounts
independently of the Company's own monetary funds. The
Company charges a commission to effect these specific
transactions, which it accounts for on an accrual and matching
basis.
Entrusted resources are generated primarily from pension
payments and agency services. The agency activity includes
the provision of services especially for Poštovní spořitelna
clients, keeping the register of radios and television sets and
collecting radio and television license fees. Company
customers may use a form of collective payment to pay a
number of other fees. The post offices offer lottery tickets, duty
stamps, road toll stamps, etc.
The Company has been authorized to intermediate cash
transactions between its clients, both institutional and
individual. In its accounts, the Company maintains accounts
payable representing the obligation to pay out entrusted cash
and accounts receivable representing the right to receive the
cash from its clients.
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At 31 December 2004 and 2003, the Company had 5,525,500
TKc (2003: 7,070,075 TKc) of liabilities arising from the
possession of entrusted cash, of which an obligation to pay out
pensions and benefits amounted to 3,227,300 TKc (2003:
5,056,859 TKc) and other monetary transfer obligations
amounted to 2,298,200 TKc (2003: 2,013,216 TKc). All
liabilities arising from entrusted resources fall within due
dates. Additionally, at 31 December 2004 and 2003, the
Company had backed several pension payouts and other
monetary transfers on a contractual basis in the total amount
of 280,996 TKc (2003: 245,964 TKc). These contracts and
agreements give rise to receivables in respect of entrusted
cash. In the course of 2004, ČSOB provided a EUROdenominated overdraft facility to Česká pošta s.p. This
overdraft facility is designed exclusively for ČSOB a.s. Poštovní spořitelna Division clients to provide cash for
banking services offered at selected postal service points. At
31 December 2004, this overdraft facility balance totalled 2
3,819 TKc/782 thousand EUR (2003: 0 TKc).

kontokorent. úvěr

9.INVESTMENTS IN AFFILIATES, NET
At 31 December 2004 and 2003, investments in affiliates,
net consist of the following (in TKc)
:

a)
Investments include a majority interest (51%) in a
subsidiary Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. acquired in
1999. Consolidated financial statements have not been
presented due to the immaterial impact of the consolidation of
the subsidiary into the financial statements of the Company. In
2004, the Company received dividends of 718 TKc (2003: 718
TKc).
b)
Investments further consist of minor interests in shares
of IP banka, a.s. (originally IPB, a.s.) classified under the
available-for-sale securities portfolio. Impairment
losses incurred on this investment were recognized
in2000, when the Company created respective allowances.
The provision amount was determined by the Company's
management based on the realizable value of thiS
investment.
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10. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, NETTO

10. PROPERTY, PLANT ANDEQUIPMENT, NET

Přehled dlouhodobého hmotného majetku k 31. prosinci
2004, resp. 2003 (v tis. Kč):

Property, plant and equipment at 31 December 2004 and
2003 were as follows (in TKc):

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do
nákladů činily v roce 2004, resp. 2003, 813 459 tis. Kč, resp.
763 243 tis. Kč.

Depreciation of tangible fixed assets of 813,459 TKc was
charged to income in 2004 (2003: 763,243 TKc).

K 31. prosinci 2004, resp. 2003, společnost vytvořila opravnou
položku k dlouhodobému hmotnému majetku z důvodů
snížení jeho hodnoty v celkové výši 29 095 tis. Kč, resp.
36 260 tis. Kč, z čehož opravná položka k budovám a stavbám
činila 21 217 tis. Kč, resp. 28 751 tis. Kč, a opravná položka k
nedokončeným hmotným investicím 7 878 tis. Kč, resp. 7 509
tis. Kč.
V roce 2004, resp. 2003 nebyly aktivovány náklady na úvěry.
Souhrnná výše předmětů dlouhodobé spotřeby neuvedených
v rozvaze (vedených v operativní evidenci) činila
k 31. prosinci 2004, resp. 2003, 1 281 231 tis. Kč, resp. 910
626 tis. Kč, a tento majetek byl k výše uvedenému datu plně
odepsán.
Pořizovací hodnota dlouhodobého hmotného majetku, který
byl k 31. prosinci 2004, resp. 2003, plně odepsán, ale který je
dosud v užívání (v tis. Kč):
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At 31 December 2004, the Company reported a provision for
Property, plant and equipment due to impairment in the total
amount of 29,095 TKc (2003: 36,260 TKc). Of this amount the
provision for Buildings and structures amounted to 21,217
TKc (2003: 28,751 TKc) and the provision for Advances and
construction work in progress totalled 7,878 TKc (2003: 7,509
TKc).
No interest expense was capitalized in 2004 and 2003.
The total value of small tangible fixed assets not reflected in
the accompanying balance sheet (items of long-term
consumption recorded in a subsidiary ledger) was 1,281,231
TKc at 31 December 2004 (31 December 2003: 910,626 TKc).
These assets were fully depreciated as of that date.
The gross carrying amounts of certain items of Property,
plant and equipment, which are fully depreciated as of 31
December 2004 and 2003 but are still in use, are as follows
(in TKc):
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V rámci inventarizací byl k 31. 12. 2004, resp. 2003, vytříděn
nepotřebný a nadbytečný majetek v zůstatkové hodnotě
74 246 tis. Kč, resp.13 591 tis. Kč, s předpokládanou prodejní
cenou ve výši 83 267 tis. Kč, resp. 21 141 tis. Kč. Realizace
prodeje však ve většině případů podléhá schválení
statutárního orgánu, popř. zakladatele.
Společnost má v roce 2004, 2003 a 2002 kromě věcného
břemene pro společnost PCS Praha Center s.r.o. na budově
pošty v Jindřišské ulici, Praha 1, na základě smlouvy uzavřené
dne 16. dubna 1997 s platností do 31. března 2042, dalších
cca 111 drobných věcných břemen (právo vedení kanalizace,
vodovodu, el. a plynové přípojky, teplovodního řadu, práva
vstupu, přístupu, chůze, jízdy, stání služ. automobilu,
předkupní právo a služebnost užívání) především ve
prospěch obecních a městských úřadů, ČESKÉHO
TELECOMU, a.s. a výrobců a distributorů energií.

During the stocktaking, excessive and obsolete assets with a
net book value of 74,246 TKc at 31 December 2004 (31
December 2003: 13,591 TKc) and an estimated net realizable
value of 83,267 TKc (2003: 21,141 TKc) were identified.
However, most cases of sale are subject to the approval of the
statutory body or the founder.
The Company's premises at Jindřišská, Prague 1 are the
subject to an easement for the benefit of PCS Praha Center
s.r.o. created pursuant to a contract entered into on 16 April
1997, which is in force until 31 March 2042. In addition, the
Company has another approximately 111 minor easements
(rights of sewage piping, water mains, power and gas piping
connection, hot-water piping, right of entry, access, crossing,
riding, parking of a company car, pre-emptive right and the right
of use) created to the benefit of above all community and
municipal authorities, ČESKÝ TELECOM, a.s. and power
producers and distributors.

11. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK, NETTO

11. INTANGIBLE ASSETS, NET

Přehled dlouhodobého nehmotného majetku
k 31. prosinci 2004, resp. 2003 (v tis. Kč):

Intangible assets at 31 December 2004 and 2003 were as
follows (in TKc):
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Odpisy nehmotného majetku zaúčtované do nákladů činily
v roce 2004, resp. 2003, 134 341 tis. Kč, resp. 136 508 tis. Kč.

Amortization of intangible fixed assets of 134,341 TKc
was charged to income in 2004 (2003: 136,508 TKc).

12. ZÁVAZKY
Přehled závazků k 31. prosinci 2004, resp. 2003 (v tis. Kč):

12. ACCOUNTS PAYABLE
At 31 December 2004 and 2003 accounts payable are
comprised of the following (in TKc):

K 31. prosinci 2004, resp. 2003, společnost měla krátkodobé
závazky po lhůtě splatnosti v celkové výši 1 253 tis. Kč,
resp. 3 883 tis. Kč.
Informace o závazcích ke spřízněným osobám
viz odstavec 26.

At 31 December 2004, the Company had overdue
short-term liabilities totalling 1,253 TKc
(2003: 3,883 TKc).
For information regarding payables to related parties,
see Note 26.

84

EKONOMIKA / Economy

13. KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY
Přehled krátkodobých úvěrů k 31. prosinci 2004,
resp. 2003 (v tis. Kč):

13. SHORT-TERM LOANS
At 31 December 2004 and 2003, the Company had the
following short-term loans payable (in TKc):

V roce 2004 společnost čerpala překlenovací úvěr na základě
„Smlouvy o poskytování krátkodobých úvěrů“ uzavřené s
Komerční bankou a.s. Úhrada úvěru byla provedena na
základě smlouvy 18.1.2005.
Čerpání úvěrové angažovanosti u ING Bank N.V. probíhalo
formou krátkodobých úvěrů, přičemž stávající úvěr byl vždy
plně splacen a byla uzavřena nová smlouva na další období.
Smlouvy na obnovení úvěru byly uzavřeny na období červen
2003 až červen 2004 ve výši 150 000 tis. Kč a na období
prosinec 2003 až březen 2004 ve shodné výši 150 000 tis. Kč.
Přehled úroků účtovaných v roce 2004, resp. 2003, do
nákladů (v tis. Kč):

In 2004, the Company withdrew a bridging loan based on a
“Contract on the provision of short-term loans” concluded with
Komerční banka a.s. The loan was paid based on a contract on
18 January 2005.
ING Bank N.V. provides financial means in the form of shortterm loans. Once an existing loan has been fully repaid, the loan
is always renewed for a new period. Loans were concluded for
the period June 2003 through June 2004 in the amount of
150,000 TKc and for the period December 2003 through March
2004 also in the amount of 150,000 TKc.
The interest expense charged to income in 2004 and 2003
consists of (in TKc):
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14. OSTATNÍ PASIVA
Přehled ostatních pasiv k 31. prosinci 2004, resp. 2003
( v tis. Kč):

14. OTHER LIABILITIES
At 31 December 2004 and 2003, accrued liabilities and
deferred income were as follows (in TKc):

Výdaje příštích období zahrnují především nevyfakturované
dodávky energie, tepla, plynu a jiných služeb a jsou účtovány
do nákladů příslušného období.
Výnosy příštích období k 31. prosinci 2004, resp. 2003,
zahrnují zejména předem uhrazené nájemné za nebytové
prostory, trezory, přihrádečné a předem přijaté poštovní
výplatné pro nastavení dálkově kreditovaných výplatních
strojů a jsou účtovány do výnosů období, do kterého časově a
věcně přísluší.
Výnosy příštích období dále zahrnují nezúčtovanou část
poplatku za zřízení věcného břemene pro společnost PCS
Praha Center s.r.o. na poště v Jindřišské ulici, Praha 1. Věcné
břemeno bylo zřízeno na základě smlouvy uzavřené dne
16. dubna 1997 s platností do 31. března 2042 a jeho celková
hodnota 49 013 tis. Kč se postupně po dobu platnosti
kontraktu zúčtovává do výnosů.

Accrued liabilities include, in particular, liabilities arising from
unbilled supplies of electricity, heat, gas and other
utilities/services, and are charged to income for the
appropriate period.
At 31 December 2004 and 2003, deferred income includes, in
particular, received prepayments of rent for non-residential
premises, safes and deferred postal fees, and is recognized in
income as the relevant income is earned.
Deferred income further includes the not-yet-recorded part of
a fee for establishment of an easement for the post office at
Jindřišská Street in Prague 1 for the benefit of PCS Praha
Center s.r.o. The easement has been established in
accordance with an agreement concluded on 16 April 1997
and is effective until 31 March 2042. The easement value
totals 49,013 TKc and is gradually being recognized in income
over the agreement's validity.

15. DAŇ Z PŘÍJMŮ A JINÉ DAŇOVÉ ZÁVAZKY

15. INCOME AND OTHER TAXES PAYABLE

Přehled daně z příjmů a jiných daňových závazků
k 31. prosinci 2004, resp. 2003 (v tis. Kč):

At 31 December 2004 and 2003, income and other taxes
payable are comprised of the following (in TKc):
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16. ZDANĚNÍ

16. TAXATION

Daňová legislativa
Daň z příjmů právnických osob je stanovena v souladu
se zákonem o daních z příjmů, sazba daně pro rok 2004,
resp. 2003, je 28 %, resp. 31 %.
Daňovými záležitostmi se v České republice v současnosti
zabývá řada zákonů, které upravují především daň z přidané
hodnoty, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů
fyzických osob a některé další. Tyto zákony jsou na rozdíl od
vyspělých tržních ekonomik v platnosti historicky poměrně
krátkou dobu. Proto také chybí precedenty, podle kterých by
bylo možné se řídit. Často existují rozdílné názory na
interpretaci jednotlivých ustanovení zákonů, a to jak na úrovni
ministerstev, tak v podnikatelské sféře, z čehož pramení určitá
nejistota a sporné situace. Daňová přiznání i další oblasti, kde
je nutné dodržovat zákony (např. cla a měnová kontrola)
podléhají kontrole řady státních orgánů, jimž zákon umožňuje
ukládat velice vysoké pokuty a penále. Ve srovnání
s ostatními ekonomikami, které mají vyspělý daňový systém,
jsou díky tomu daňová rizika v České republice vyšší. Vedení
společnosti je přesvědčeno, že v přiložené účetní závěrce
byly daňové závazky vykázány v dostatečné výši. Existuje
však riziko, že ve sporných případech budou příslušné státní
orgány zastávat rozdílné stanovisko, pokud jde o interpretaci
některých sporných otázek, což by mohlo mít na hospodářské
výsledky společnosti významný vliv.
Výpočet daně z příjmů
Složky nákladů na daně z příjmů k 31. prosinci 2004,
resp.2003 (v tis. Kč):

Income tax legislation
Corporate income tax is calculated in accordance with Czech
tax regulations at the rate of 28% in 2004 (2003: 31%).
The Czech Republic currently has a number of laws related to
various taxes imposed by governmental authorities.
Applicable taxes include value-added tax, corporate income
tax, payroll taxes and others. In addition, laws related to these
taxes have not been in force for extensive periods, in contrast
to more developed market economies. Accordingly, few
precedents with regard to issues have been established.
Often, differing opinions regarding legal interpretations exist
both among and within government ministries and
organizations, thus creating uncertainties and areas of
conflict. Tax returns, together with other legal compliance
areas (e.g., customs and currency control matters), are
subject to review and investigation by a number of authorities
that are enabled by law to impose extremely severe fines,
penalties and interest charges. These facts create tax risks in
the Czech Republic that are substantially more significant
than those typically found in countries with more developed
tax systems. Management believes that it has adequately
provided for tax liabilities in the accompanying financial
statements; however, the risk remains that the competent
authorities could take differing positions with regard to
interpretive issues and the effect could be significant.
Income tax expense
The components of income tax expense for the years ended
31 December 2004 and 2003 are as follows (in TKc):
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Efektivní daňová sazba
Rozbor předpokládaných nákladů na daň z příjmů
k 31. prosinci 2004, resp. 2003 (v tis. Kč):

Effective tax rate
A reconciliation of expected income tax expense for the years
ended 31 December 2004 and 2003 is as follows (in TKc):

Odložená daň
K 31. prosinci 2004, resp. 2003, se odložená daň skládá
z následujících odložených daňových pohledávek a závazků
(v tis. Kč):

Deferred taxes
At 31 December 2004 and 2003, deferred tax is comprised of
the following deferred tax assets and liabilities (in TKc):
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17. ZÁVAZKY Z FINANČNÍHO LEASINGU
K 31. prosinci 2004 resp. 2003 společnost nevykazuje
žádné závazky z finančního leasingu.
K 2. lednu 2002 společnost předčasně ukončila otevřené
smlouvy o finančním leasingu a plně splatila dlužné závazky
vyplývající z leasingových smluv. U aktiv, které společnost
získala po ukončení finančního leasingu společnost
pokračuje v původní odpisové politice.

17. FINANCE LEASE OBLIGATIONS
At 31 December 2004 and 2003, the Company records no
obligation under finance lease.
At 2 January 2002, the Company prematurely terminated
some finance lease contracts and fully paid related
outstanding liabilities. From that date the Company continued
to depreciate assets originally acquired under finance leases
as fixed assets using the original depreciation policy.

18. OSTATNÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní dlouhodobé závazky k 31. prosinci 2004, resp. 2003,
ve výši 38 627 tis. Kč, resp. 37 518 tis. Kč, představují
dlouhodobě přijaté zálohy od velkých podavatelů (klientů)
pošty. Výše záloh je měsíčně přehodnocována a může se
měnit v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb.

18. OTHER LONG-TERM LIABILITIES
At 31 December 2004 and 2003, other long-term liabilities are
38,627 TKc (2003: 37,518 TKc) and consist of long-term
prepayments received from large users of postal services
(customers). The amount of prepayments is reassessed every
month and can be adjusted according to the extent of provided
services.

19. VLASTNÍ KAPITÁL
Česká pošta je společnost 100% vlastněná státem, která má
právní formu státního podniku. Základní kapitál odpovídá dle
zákona o státním podniku tzv. kmenovému jmění, tedy
obchodnímu majetku podniku, k němuž má podnik právo
hospodaření při svém vzniku.
Změny základního kapitálu, které jsou důsledkem zejména
dodatečného pohybu majetku, jenž byl předmětem
delimitačního projektu v roce 1993, se nezapisují do
obchodního rejstříku až do úplného vyřešení pohybů majetku.
Návrh na zápis změny základního kapitálu do obchodního
rejstříku podléhá schválení zakladatele.
V roce 2003 došlo na základě žádosti zakladatele
(Ministerstvo informatiky) ke snížení zapsaného kmenového
jmění v obchodním rejstříku v rozsahu změn základného
kapitálu vykázaných k 31.12.2002.
Podle zákona o státním podniku společnost vytváří rezervní
fond ze zisku. Při založení společnosti byla zakladatelem
stanovena výše rezervního fondu v rozsahu 10 % kmenového
jmění. Rezervní fond se postupně tvoří přídělem ve výši 10 %
ročně z čistého zisku.
20. PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY
Společnost dále k 31. prosinci 2004, resp. 2003, eviduje
záruku ve výši 10 000 tis. Kč, resp. 10 000 tis. Kč, kterou na
základě požadavku Ministerstva financí ČR poskytla
Komerční banka, a.s., v souvislosti s prodejem dálničních
známek. Tato záruka byla v roce 2004, resp. 2003 jištěna
krátkodobou depozitní směnkou u pobočky Komerční banky,
a.s. (viz odstavec 3).
V souvislosti s provozováním dvou vlastních loterií složila
společnost jistinu ve výši 6 000 tis. Kč u ING Bank N.V.
(vinkulovaný vklad od 15. 7. 2002 do 30. 9. 2004) jako součást
žádosti o povolení provozování loterie stíracích losů s názvem

19. STOCKholders' Equity
Česká pošta is a 100% state-owned company with the legal
form of a state enterprise. Pursuant to the State Enterprise
Act, basic capital equals the so-called owner's capital, i.e.
business assets owned by the Company at establishment.
Basic capital changes arising from additional movement of
assets subject to the spin-off project in 1993 are not entered in
the Commercial Register until all asset movements have been
finalized. Any proposal for a basic capital change in the
Commercial Register is subject to the founder's consent.
Based on an application filed by the founder (the Ministry of
Information), the stockholders' equity amount registered in the
Commercial Register was reduced in 2003 to reflect the basic
capital changes reported at 31 December 2002.
Pursuant to the State Enterprise Act, the Company creates a
legal reserve fund from profit. At establishment, the founder
decided that the reserve fund must equal 10% of stockholders'
equity. The reserve fund is created on a gradual basis through
allocations of 10% of net annual profits.
20. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
At 31 December 2004 and 2003, the Company records a
guarantee totalling 10,000 TKc (2003: 10,000 TKc) that was
provided by Komerční banka, a.s. based upon a request of the
Ministry of Finance of the Czech Republic made in connection
with the sale of road toll stamps. In 2004 and 2003, this
guarantee was secured with a short-term deposit note at a
branch of Komerční banka, a.s. (see Note 3).
In connection with the operation of two lottery games, the
Company deposited a security of 6,000 TKc with ING Bank
N.V. (balance restricted from 15 July 2002 to 30 September
2004) as a part of the licensing procedure to operate the
“Jubilee Postal Lottery” scratch card lottery. The Company
also deposited a security of 10,000 TKc for the "SOS“ scratch
card lottery to support the victims of the Summer 2002 floods
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„Jubilejní poštovní loterie“. K loterii stíracích losů s názvem
„SOS“, na podporu obětem povodní z léta 2002, byla složena
jistina (od 20. 8. 2002 do 27. 9. 2004) ve výši 10 000 tis. Kč
u České spořitelny a.s. Složené jistiny byly uvolněny na
základě písemného souhlasu Ministerstva financí ČR
k 30. 9. 2004.

(from 20 August 2002 to 27 September 2004) with Česká
spořitelna a.s. The security was released based upon the
written approval of the Ministry of Finance of the Czech
Republic.

21. TRŽBY
Rozpis tržeb společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

21. REVENUES
The breakdown of the Company's revenues
from current activities is as follows (in TKc):

poplatků
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22. OSOBNÍ NÁKLADY

22. SALARIES AND WAGES

Součástí sociálních nákladů jsou příspěvky zaměstnavatele
na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců za rok
2004, resp. 2003 ve výši 110 086 tis. Kč, resp. 102 797 tis. Kč.

Social expenses include employer contributions to pension plans
and additional staff life insurance totalling 110,086 TKc in 2004
(2003: 102,797 TKc).
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23. SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIE A PRODANÉ ZBOŽÍ

23. RAW MATERIALS AND CONSUMABLES USED

Rozpis spotřeby materiálu, energie a nákladů na prodané zboží
(v tis. Kč):

The breakdown of the Company's cost of materials and
consumables used is as follows (in TKc):

24. SLUŽBY

24. SERVICES

Rozpis nákladů na služby v roce 2004, resp. 2003 (v tis. Kč):

The breakdown of the Company's 2004 and 2003 service
expense is as follows (in TKc):
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25. OPRAVY A ÚDRŽBA
Rozpis nákladů na opravy a údržbu v roce 2004, resp. 2003
(v tis. Kč):

25. REPAIRS AND MAINTENANCE
The breakdown of the Company's 2004 and 2003 repair and
maintenance expense is as follows (in TKc):

zařízení

26. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
Společnost realizuje řadu transakcí se svou dceřinou
společností Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Tyto transakce
jsou běžnou součást obchodní činnosti společnosti a jsou
uskutečňovány za podmínek obvyklých na trhu.
Přehled transakcí realizovaných v roce 2004, resp. 2003 a
krátkodobých pohledávek a závazků vůči spřízněné osobě
(v tis. Kč):

k 31.12. 2004

26. RELATED PARTY TRANSACTIONS
The Company has entered into a variety of transactions with its
subsidiary Poštovní Tiskárna Cenin Praha, a.s. The Company
enters into transactions in the normal course of business on an
arm's length basis.
Transaction volumes in 2004 and 2003 as well as the balances of
short-term receivables from and payables to related parties are
summarized as follows (in TKc):

k 31.12. 2003
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27. ŘÍZENÍ RIZIK

27. RISK MANAGEMENT

Úrokové riziko
Společnost splácí jeden překlenovací úvěr s pevnou úrokovou
sazbou (viz odstavec 13).

Interest rate risk
The Company is repaying one fixed rate bridging loan
(see note 13).

Kurzové riziko
Společnost uzavřela několik smluv v cizí měně. Související
riziko se stanoví v příslušné cizí měně pro majetek a závazky a
některé podrozvahové položky, jako jsou potenciální nákupní
nebo prodejní smluvní závazky. Vzhledem k tomu, že objem
majetku a závazků v cizí měně ke konci roku byl nevýznamný,
je i kursové riziko, jemuž je společnost vystavena,
zanedbatelné.
Úvěrové riziko
Podstatou úvěrového rizika je nejistota, zda zákazník uhradí
závazky vůči společnosti v obvyklém termínu. Společnost řídí
toto riziko tak, že pravidelně posuzuje platební schopnost
svých zákazníků.
Úvěrové riziko, resp. riziko nesplacení závazků protistranou
kontroluje společnost prostřednictvím interních zásad
upravujících schvalování úvěrů, stanovování úvěrových limitů
a jejich monitorování.
27. REÁLNÁ HODNOTA FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
Reálná hodnota
Reálná hodnota je definována jako částka, za niž lze vyměnit
aktivum mezi dobře informovanými stranami ochotnými
transakci realizovat, přičemž transakce je realizována za
podmínek obvyklých na trhu, tedy nikoli při nuceném prodeji
nebo likvidaci. Reálná hodnota se stanoví s použitím modelů
diskontovaných peněžních toků.
Pro stanovení reálné hodnoty níže uvedených skupin
finančních nástrojů společnost používá následující metody a
předpoklady:
Peněžní prostředky
U peněžních prostředků se za reálnou hodnotu považuje jejich
účetní hodnota, a to z důvodu jejich relativně krátké doby
splatnosti.
Pohledávky a závazky
U pohledávek a závazků se za reálnou hodnotu považuje jejich
účetní hodnota, a to z důvodu jejich krátké doby splatnosti.
U dlouhodobých pohledávek se reálná hodnota stanoví na
základě předpokládaných budoucích diskontovaných
peněžních toků.
Podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem
Podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem, u nichž není
k dispozici kotovaná tržní cena, se vykazují v pořizovací ceně
snížené o opravné položky v případě snížení jejich hodnoty.
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Exchange rate risk
The Company concluded several contracts denominated in
foreign currencies. The related risk is determined for the
respective foreign currency for assets and liabilities and some
off-balance sheet items, such as contingent purchases or sales
commitments. Given the fact that the volume of assets and
liabilities denominated in foreign currencies was immaterial at
year-end, the exchange rate risk exposure for the Company is
also insignificant.
Credit risk
Credit risk represents uncertainty as to whether the Company's
customers will repay their obligations to the Company within the
given terms and conditions. The Company manages this risk by
regularly assessing customer solvency.
The Company manages credit risk or the risk of a counterparty
not fulfilling its obligations by means of internal regulations
governing the loan approval process and the determining and
monitoring of credit limits.
27. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Fair values
Fair value is defined as the amount at which an instrument could
be exchanged in a current transaction between knowledgeable
willing parties in an arm's length transaction, other than in a
forced or liquidation sale. Fair values are obtained from
discounted cash flow models.
The following methods and assumptions are used to estimate the
fair value of each class of financial instruments:
Cash and cash equivalents
The carrying amount of cash approximates fair value due to the
relatively short-term maturity of this financial instrument.
Receivables and payables
The carrying amount of receivables and payables approximates
fair value due to the short-term maturity of these financial
instruments. An estimate of long-term receivables has been
calculated based on the expected discounted cash flows.
Investments in subsidiaries and affiliates
Investments in subsidiaries and affiliates for which there are no
quoted market prices are carried at cost reduced by allowances
for impairment in value.
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Krátkodobé úvěry
Za reálnou hodnotu se u krátkodobých úvěrů považuje jejich
účetní hodnota, a to z důvodu krátké doby splatnosti těchto
nástrojů.
Dluhopisy a dluhopisové a podílové fondy
Reálná hodnota dluhopisů a podílových listů v dluhopisových
fondech je stanovena na základě jejich kotované tržní ceny
k datu účetní závěrky.
Účetní hodnota a odhadovaná reálná hodnota finančních
nástrojů k 31. prosinci 2004, resp. 2003 (v tis. Kč):

Short-term loans
The carrying amount approximates fair value because of the
short period to maturity of these instruments.
Bonds and fund units
The fair value of bonds and fund units is set on the basis of
their quoted market value at the financial statements date.
Carrying amounts and the estimated fair values of financial
instruments at 31 December 2004 and 2003 were as follows
(in TKc):
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29. PREZENTACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

29. PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Tato účetní závěrka byla sestavena v souladu
s mezinárodními předpisy pro finanční výkaznictví (IFRS)
vydávanými Radou pro mezinárodní účetní předpisy. Některé
účetní zásady všeobecně přijímané v České republice
mezinárodním předpisům pro finanční výkaznictví
neodpovídají. V následujících tabulkách proto uvádíme
souhrn hlavních úprav, které bylo u zůstatků podle českých
účetních předpisů nutné provést, aby odpovídaly
mezinárodním předpisům pro finanční výkaznictví.

The accompanying financial statements are presented on the
basis of International Financial Reporting Standards ("IFRS“)
issued by the International Accounting Standards Board.
Certain accounting principles generally accepted in the Czech
Republic (CAS) do not conform to the International Financial
Reporting Standards used in preparing the accompanying
financial statements. A description of the significant
adjustments required to make the Company's statutory
balances conform to financial statements prepared in
accordance with International Financial Reporting Standards
is set forth in the following tables.

Vliv rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS na výši
nerozděleného zisku a zisku za období k 31. prosinci 2004,
resp. 2003 (v tis. Kč):

The effect of differences in IFRS and CAS on retained
earnings and profit for the period ended 31 December 2004
and 2003 is as follows (in TKc):
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