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1. Popisná část pololetní zprávy 

1.1 Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za 1. pololetí roku 2005 

Česká konsolidační agentura překročila k 30. 6. 2005 všechny základní ukazatele finančního plánu. 
Úspěšným vypořádáním převážně nebonitních aktiv převzatých v minulosti podle příslušných vládních 
rozhodnutí od komerčních bank a společností v nepříznivé finanční situaci, dosáhla Agentura v 1. 
pololetí tohoto roku 17 miliard korun inkasa, 1,7 miliardy korun zisku a snížila bilanční úhrn aktiv od 
počátku roku o 26,7 miliardy korun.  

 

 
Uvedené pozitivní kvantifikace jsou výsledkem dokonalé přípravy průběhu obchodních operací a 
odrazem historicky mimořádně úspěšného vývoje hospodaření Agentury v 1. pololetí roku 2005. 
Kromě významného objemu vymožených splátek úvěrů a plateb z ukončených konkurzů profitovala 
Agentura také z dosahovaných prodejních cen vyváděných aktiv. Souhrnná výtěžnost jejich 
individuálního odprodeje, měřená poměrem jejich prodejní ceny a účetní hodnoty, dosáhla v 1. pololetí 
roku 2005 zatím historického maxima ve výši 35,7%, zejména zásluhou vytvořeného vysoce 
konkurenčního prostředí, úrovně investorského servisu poskytovaného Agenturou v celém  průběhu 
prodejního procesu a zavedené motivace zaměstnanců Agentury. 
 
 



 
 
Podařilo se znovu zahájit také blokové transakce a pro nadcházející období je proto připraven další 
odprodej 5 balíků aktiv v celkové hodnotě cca 70 miliard korun. S postupným utlumováním činnosti 
finanční skupiny ČKA probíhá rovněž plánovité vyvádění některých objektů z portfolia nemovitostí a 
koncentrace zaměstnanců do zbylých provozních prostor tak probíhá s odpovídajícím dopadem na 
snižování provozních nákladů Agentury.  

2. Srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku  

V bilanci Agentury došlo v porovnání s její výší k 30. 6. 2004, zcela v souladu s posláním Agentury, 
k podstatnému snížení stavu aktiv o 52,3 miliard korun, a to zejména splácením pohledávek, nebo 
jejich postoupením na nové nabyvatele, dále v případě pohledávek za klienty v konkurzu také 
odpisem a provedenými úhradami ztrát.  

Rezervní fond Agentury byl použit ve výši 2 035 560 956,88 Kč v souladu s jeho účelovým určením a 
souhlasem 1. místopředsedy vlády a ministra financí čj. 501/51247/2005 ze dne 23. května 2005 
k úhradě ztráty z vypořádání stanovených aktiv, dosažené v roce 2004. 

Stav pohledávky z titulu úhrady ztrát Agentury poklesl k 30. 6. 2005 v důsledku provedených úhrad ze 
strany Ministerstva financí ČR o 23,4 miliardy korun oproti stavu k 30. 6. 2004. S ohledem na 
dosažený kladný hospodářský výsledek k 30.6. 2005 nedošlo v 1. pololetí roku 2005 k navýšení 
uvedené pohledávky.  

3. Předpokládaný budoucí vývoj hospodaření emitenta a jeho hospodářských výsledků 

Očekávání přijatého aktuálního plánu na rok 2005 respektují v základních ukazatelích určitá 
legislativní omezení převodu dalších nebonitních aktiv do Agentury i jejich pokračující vymáhání a 
odprodej. Obě uvedené skutečnosti povedou za uvedených okolností  i v nadcházejícím období roku 
2005 k pokračující redukci jejich současného bilančního úhrnu a plnění plánovaného ročního vývoje 
hospodaření Agentury proto nebude podle pololetního vývoje ani předpokládaného trendu plnění 
ukazatelů ve 2. pololetí jakkoliv ohroženo.  

Vzhledem ke specifickému  poslání Agentury však není možné zcela vyloučit případnou změnu 
přijatých ukazatelů plánu, a to zejména s ohledem na současnou finanční situaci některých 
zdravotnických zařízení a připravovaná jednání Vlády ČR o jejím řešení, a s tímto řešením související 
navýšení ztrát Agentury, . V žádném případě však ani uvedená eventualita nepředstavuje pro 
investorskou veřejnost naprosto žádné riziko ztrát, protože úhrada veškerých závazků Agentury je i 
nadále beze zbytku a nezpochybnitelně zajištěna státem prostřednictvím zakladatele, tj. Ministerstva 
financí ČR. 



 

Přílohy:  

 
 

 
 



 
 


