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1. Úvodem
Vážení akcionáři,
jménem představenstva společnosti CTS
TRADE IT a.s. Vám předkládám výroční zprávu
za rok 2017. Uplynulý rok vnímám jako velmi
úspěšný. Oproti roku 2016 ekonomické
ukazatele společnosti rostly o cca 20%.
Podařilo se nám naplnit cíl růstu počtu
zaměstnanců a rovněž jsme rozšířili
kancelářské prostory.
Mezi hlavní projekty roku 2017 patří
implementace CTS v ČSOB SK, kde byla
dodávka akceptována do živého provozu
banky. CTS se tak zde stalo klíčovou custody
aplikací. Druhou implementací, kterou jsme
úspěšně nasadili v roce 2017 do živého
provozu, byla UniCredit Bank a to jak v České
tak i Slovenské republice. Aplikace CTS v bance
pokrývá především problematiku prodeje
podílových fondů, a to včetně zajištění
pobočkové distribuce.
V roce 2017 jsme zahájili implementaci
backendu distribuce podílových fondů
v Raiffeisenbank, který jsme na konci roku
nasadili do živého provozu. Novým zákazníkem
naší společnosti se stala Banka Creditas, kde
projekt implementace CTS bude probíhat
zejména v roce 2018.

prostředí u jednoho z našich zákazníků je
Depozitář fondů.
I rok 2018 bude vyžadovat přizpůsobení našeho
produktu novým regulacím jako je například
GDPR. Předpokládáme také zásadnější změny
související s přechodem pražské burzy na nový
obchodní systém. Zároveň jsme rozhodli
významně navýšit investice do interního
rozvoje produktu.

V oblasti interního rozvoje jsme investovali
především do nového frameworku systému
CTS a implementace automatizovaných
regresních testů. Obě tyto aktivity povedou ke
zvýšení kvality a flexibility naší dodávky.
Změnami procházejí i interní dodávkové
procesy.

Cílem pro rok 2018 je plně uspokojit rostoucí
poptávku našich zákazníků (stávajících i
nových), a to v maximální kvalitě, která je pro
CTS dlouhodobým klíčovým parametrem.

V uplynulém roce jsme uzavřeli spolupráci
s agenturou Rubikon PR, která nám nově zajistí
PR služby.
Rok 2018 bude ve znamení dalšího rozvoje CTS
u našich stávajících zákazníků, a to především
v oblasti fondového businessu, ve kterém
vidíme silný potenciál růstu. Jednou z nových
funkčních oblastí, kterou uvedeme do živého

Tomáš Gavlas
Předseda představenstva
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2. Informace o společnosti
2.1. Identifikační údaje společnosti
Obchodní jméno společnosti:

CTS TRADE IT a.s.

Sídlo společnosti:

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

Statutární orgán:

Představenstvo společnosti

Statutární zástupci:

Ing. Tomáš Gavlas, předseda představenstva
Ing. Tomáš Matějka, místopředseda představenstva

Bankovní spojení:

Unicredit Bank, č. účtu 2108541334/2700

IČO:

01798189

DIČ:

CZ 01798189

Zápis v OR:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 19195

Adresa kanceláří společnosti:

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby
1 až 3 živnostenského zákona

neuvedené

v přílohách

2.2. Popis produktu CTS
CTS TRADE IT a.s. poskytuje softwarové řešení, které komplexně pokrývá problematiku investičního
bankovnictví. Denně ho banky používají k zadávání a dalšímu processingu transakcí za stamilióny
korun.
Softwarové řešení CTS TRADE IT je moderní a uživatelsky přívětivé. Je navrženo tak, aby uživatelům
snižovalo náklady a dovolovalo jim dál růst.
Vedle tradingu (napojení na burzy, obchodování, market making) pokrývá CTS další post-trading
oblasti. Popis hlavních oblastí pokrývaných systémem CTS je uveden dále. Systém CTS je některými
zákazníky vnímán jako klíčový core systém.
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2.2.1. CTS BROKER
Systém automatizuje procesy bankovních i
nebankovních obchodníků s cennými papíry
od přijetí pokynu přes vypořádání uzavřených
transakcí a jejich zaúčtování až po správu
klientských pozic.
CTS umožňuje provádět širokou škálu
klientských pokynů automaticky i manuálně
prostřednictvím jednotného rozhraní pro
přístup k trhům, který využívá komunikační
standardy jako FIX, SWIFT apod.
Přístup k trhům je možné provádět přímo
např. pro trhy na systému Xetra (CEESEG FIX,
ETS/EnBS) nebo prostřednictvím partnerských
brokerů přes mezinárodní obchodní platformy
jako Bloomberg (EMSX, EMSxNET) nebo přes
přímé FIX spojení.

2.2.2. CTS FONDY
Aplikace řeší potřebu agendy investiční
společnosti, která spravuje fondy kolektivního
investování. V modifikovaném nastavení lze
systém použít pro správu fondů penzijního
pojištění. Oblastí, kterou dále pokrývá řešení
CTS je distribuce podílových fondů a správa
podílníků. Tento proces je doplněn o kompletní
správu investičních dotazníků. V CTS je rovněž
implementována
podpora
pro
MiFID2
požadavky jako je nový investiční dotazník nebo
automatické vyhodnocení přiměřenosti a
vhodnosti investice. Vedle centrály, CTS
obsluhuje i pobočky prostřednictvím svého
uživatelsky přívětivého web rozhraní.

2.2.3. CTS DEPOZITÁŘ
Jedná se o aplikaci pro podporu činnosti
depozitáře fondů kolektivního investování a
fondů penzijního pojištění. Činnost depozitáře
spočívá v kontrolní činnosti hospodaření
fondů, která spočívá kromě kontroly pravidel
nastavení fungování fondu také v kontrole
samotného majetku fondu.
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Aby depozitář mohl průběžně provádět včasnou kontrolu, potřebuje zajistit na své straně:
•
•
•
•

evidenci veškerého majetku fondu včetně jeho změn v čase (transakce)
tržní přecenění majetku fondu pro ověření, zda je majetek fondu oceněn reálně
spočtení a ověření inkasovaných poplatků a čisté hodnoty majetku na jeden emitovaný podíl (NAV)
provedení kontroly limitů a struktury majetku fondu podle zákona i podle statutu fond

2.2.4. CTS CUSTODY
Nasazení systému pro potřeby custodianů
podporuje komplexní agendu vypořádání a
úkonů nad pozicemi klientů. Podporován je
nominee přístup i vedení pozic cenných papírů
na koncový účet klienta.
Systém umožňuje účtovat dle nastavené
účetní metodiky včetně automatických
korekcí při událostech se zpětnou valutou.
Účetní metodika je v souladu s českým i
mezinárodním účetním standardem.

2.2.5. CTS OPM
Nasazení v podobě CTS Own Portfolios pokrývá
potřebu vedení pozic cenných papírů v
průměrné
pořizovací
ceně,
vyčíslení
realizovaných i nerealizovaných zisků /ztrát.
Hodnoty jsou sledovány historicky v čase.
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2.3. Zákazníci

Česká republika

Slovenská republika

Rakousko
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3. Rozvaha
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4. Výkaz zisku a ztráty
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5. Příloha k účetní uzávěrce

14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

15

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

16

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

8. Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami
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