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Vážení klienti, obchodní partneři a přátelé,

rok 2014 byl druhým rokem na tříleté cestě proměny, která byla vytyčena na konci roku 2012 po změně 

vedení a strategie společnosti. Ocenění společnosti Colosseum jako nejlepšího obchodníka s cennými 

papíry v České republice v anketě Broker roku 2014 je potvrzením toho, že jde společnost po správné 

cestě. Společnost v roce 2014 vstoupila do Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT).

I z pohledu čísel lze považovat rok 2014 za úspěšný. Hlavní investiční strategie ve službě asset manage-

ment v roce 2014 zákazníkům zhodnotily vložené prostředky, objem klientského majetku ve službě asset 

management vzrostl o 39 procent, výnosy se zvýšily o 16 procent a hospodaření společnosti skončilo 

ziskem na plánované úrovni. Společnost i v roce 2014 obhájila rating AAA od společnosti Bisnode, který 

získá pouze méně než 5 procent firem a představuje známku finanční stability a solidnosti.

V oblasti produktů společnost v roce 2014 představila a připravila několik novinek, které rozšiřují nabíd-

ku a zvyšují kvalitu poskytovaných služeb. V létě byla představena nová služba FOREX Asistent, která je 

na českém trhu unikátní. Kombinuje velmi populární obchodování na FOREXu se službou osobního ma-

kléře, který poskytuje osobní péči každému klientovi této služby včetně poradenství, školení, setkávání 

traderů a dalších zajímavých prvků péče o zákazníka. První měsíce po spuštění této služby prokázaly, že 

o službu je vysoký zájem a zákazníci vnímají službu velmi pozitivně. 

Na přelomu roku 2014 a 2015 byla spuštěna v rámci asset managementu strategie Bonusové certifikáty, 

která je rovněž ve srovnání s nabídkou jiných obchodníků s cennými papíry ojedinělá. Jde o propojení 

úspěšného nástroje bonusových certifikátů, který poskytuje velmi žádaný nadprůměrný pevný výnos 

s přijatelnou mírou rizika, se službou asset management. Produkt tak využívá všech předností bonu-

sových certifikátů a zároveň zvyšuje komfort pro zákazníka, který nemusí neustále sledovat jednotlivé 

nástroje a zadávat pokyny. Tento produkt byl nominován jako novinka roku do soutěže Zlatá koruna.

Společnost v roce 2015 spustí další nové produkty, jejichž společným jmenovatelem je orientace na ak-

cie a další cenné papíry a konzervativnější profil výnos/riziko a to jak v oblasti asset managementu, tak 

i v rámci brokerských služeb.

V roce 2014 společnost pokračovala v investicích do informačních technologií s cílem zvýšit komfort 

zákazníků při využívání služeb a zlepšit efektivitu. Kromě investic do interního informačního systému 

rovněž spustila zcela nový korporátní web a implementovala systém péče o zákazníky Microsoft Dyna-

mics CRM. I v roce 2015 společnost plánuje pokračovat v investicích do informačních technologií, aby 

zkvalitnila a zpříjemnila zákazníkům poskytované služby.

ÚVODNÍ SLOVO
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S poskytováním špičkových služeb a inovacemi souvisí nejenom investice v oblasti informačních tech-

nologií, ale především lidských zdrojů. Společnost v této oblasti nadále vynakládá velké úsilí, aby dále 

zvyšovala profesionalitu a spokojenost svých zaměstnanců a vázaných zástupců prostřednictvím řady 

interních i externích školení a benefitů. Společnost posílila svůj tým o odborníky z oblasti asset manage-

mentu, produkt managementu, compliance, péče o zákazníky a IT. 

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další vzájemnou spolupráci a partnerství,

Štěpán Pírko
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Základní údaje 

Firma: Colosseum, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25133454
Rok založení: 1997

Sídlo:
Londýnská 59, Praha 2, PSČ 120 00
Telefon: +420 2460 888 88
Fax: +420 2460 888 89
E-mail: info@colosseum.cz
Web: www.colosseum.cz

Základní kapitál: 27 000 000 Kč

Colosseum, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754 dne 30. května 1997.

O SPOLEČNOSTI
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Statutární orgán – představenstvo 
Předseda představenstva: Ing. Štěpán Pírko
Člen představenstva: Ing. Miroslav Vítek
Člen představenstva: Ladislav Mizera

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: JUDr. Ing. Zdeněk Radil 
Čen dozorčí rady: Ing. Boris Tomčiak 

Organizační struktura
K datu sestavení této zprávy je organizační struktura společnosti následující: 

MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

RISK MANAGEMENT

OBCHODNÍ ŘEDITEL
Ing. Štěpán Pírko

Front Office

Vázaní zástupci

Asset Management

Marketing

SBU

HR

Recepční

PROVOZNÍ ŘEDITEL
Ing. Miroslav Vítek

Finance

Back Office

IT

Trading desk

PŘEDSTAVENSTVO COMPLIANCE INTERNÍ AUDIT
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Management
K datu sestavení této zprávy je složení managementu společnosti následující: 
Ing. Štěpán Pírko - Obchodní ředitel 
Ing. Miroslav Vítek – Provozní, Finanční & IT ředitel

Členství v asociacích
Společnost je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry, která sdružuje vý-
znamné české nebankovní obchodníky s cennými papíry a zastupuje jejich zájmy. Předseda předsta-
venstva Ing. Štěpán Pírko je členem prezídia České asociace obchodníků s cennými papíry.
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Společnost Colosseum, a.s. (dále též „společnost‘) je obchodníkem s cennými papíry, který se zabývá
poskytováním hlavních a doplňkových investičních služeb. Společnost zprostředkovává obchodování 
na všech významných světových derivátových burzách v USA, Evropě, Asii, Austrálii i Africe i dalších 
trzích. Společnost se specializuje na obchody s finančními a komoditními burzovními deriváty (futu-
res, opce), ale zprostředkovává obchody i s dalšími nástroji např. FOREX, CFDs, akcie, ETF. Významnou 
činností je obhospodařování portfolií zákazníků.

Rozsah povolení společnosti k činnosti obchodníka:
   podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů 

týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. 
a), b), c) a d) téhož zákona;

   podle § 4 odst. 2 písm. ab zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících 
se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 
odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;

   podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majet-
ku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, a to 
ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; a doplňko-
vých investičních služeb

   podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, 
a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) c) a d) téhož zákona;

   podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástro-
jů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) c) a d) téhož zákona;

   podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo 
půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se posky-
tovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. 
a), b) c) a d) téhož zákona;

   podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající 
se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad 
a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků;

   podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající 
se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 
písm. a),. b), c) a d) téhož zákona;

   podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových ope-
rací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

ÚDAJE O ČINNOSTI
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Společnost vznikla v roce 1997 a počátek aktivního vstupu na trh se datuje rokem 1998. Již na počátku 
si společnost stanovila cíl získat licenci obchodníka s cennými papíry s povolením obchodovat derivá-
ty a specializovat se na tento moderní sektor kapitálového trhu. Vzhledem k nejasnostem v legislativě, 
změnám ve vedení tehdejšího regulátora Komise pro cenné papíry (KCP) a přístupu KCP k udělování 
derivátových licencí nebylo do roku 2002 prakticky možné licenci pro obchodování s deriváty získat. 
O tom svědčí skutečnost, že první derivátové licence získaly velké banky a některé nebankovní sub-
jekty až v roce 2002.

S vidinou běhu na dlouhou trať se proto společnost v době před udělením licence zaměřila na budo-
vání firemní značky, mapování trhu, získávání kontaktů na potenciální budoucí zákazníky a propagaci 
obchodování s deriváty prostřednictvím informování a vzdělávání široké veřejnosti. V tomto několi-
kaletém přípravném období klíčoví zaměstnanci společnosti získávali know-how, které při zahájení 
činnosti odlišovalo společnost od konkurence. Za účelem dosažení příjmu, které umožnily existenci 
společnosti v mezidobí do udělení licence, se společnost orientovala na poradenskou činnost v ob-
lasti analyzování zahraničních finančních a komoditních trhů a na nákup a prodej software pro sledo-
vání a analyzování informací z finančních a komoditních trhů.

Rok 2002 znamenal pro společnost Colosseum, a.s. zlom. Ze společnosti orientované především 
na poradenskou činnost v oblasti derivátů se stal obchodník s cennými papíry. Společnost se stala 
prvním českým nebankovním obchodníkem s cennými papíry s licencí pro obchodování derivátů. 
V souvislosti s přípravou žádosti o licenci a zahájení činnosti obchodníka s cennými papíry zazname-
nala společnost Colosseum, a.s. v tomto roce ztrátu.

Rok 2003 byl prvním rokem, kdy po celou dobu jeho trvání společnost disponovala povolením k čin-
nosti obchodníka s cennými papíry. V tomto roce stabilizovala společnost finanční toky a dosáhla mír-
ného zisku. Společnost získala 10. června 2003 další povolení, a to na hlavní investiční službu podle § 8 
odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií 
na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia ně-
který z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. 
c), d) a g) téhož zákona. Na základě rozhodnutí akcionářů a představenstva společnosti byl tehdejší 
ředitel Ing. Štěpán Pírko jmenován vedoucím oddělení Asset management a na jeho místo nastoupil 
Jiří Šťastný.

Rok 2004 představoval další rok růstu a to jak počtu klientů, tak i objemu obchodů a zisku společnos-
ti. Hlavní změnou byla úprava služeb, které společnost nabízela. Všechny diskontní exekuční služby 
byly sloučeny do nové služby Max. V rámci služby správy aktiv Colosseum Managed Futures došlo 
k rozšíření počtu nabízených programů. Společnost rozšířila řadu partnerů o americkou makléřskou 

HISTORIE
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společnost Peregrine Financial Group (PFG), která nabízela výhody především klientům, jež obchodují 
převážně na elektronických trzích. Společnost zahájila nový školící program pro klienty nazvaný Start 
v komoditách, který byl doplněn vzdělávacím CD se stejným názvem. V roce 2004 se společnost stala 
zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry.

V roce 2005 společnost pokračovala v růstu, když významným způsobem zvýšila jak tržby, tak i zisk. 
V tomto roce zároveň získala licenci na přeshraniční servis - tzv. europas a začala nabízet své služby 
ve Slovenské republice. Společnost změnila sídlo, přestěhovala se do větších a vhodnějších prostor 
na ulici Londýnská 59 v Praze 2.

V roce 2006 společnost významným způsobem investovala do rozšíření služeb a zvýšení jejich kvality. 
Soustředila se na rozšíření nabídky v oblasti investičních nástrojů, když vytvořila specializované týmy 
na poskytování investiční služby ve FOREX a CFDs. V červnu navíc získala povolení nabízet investiční 
cenné papíry, tedy akcie a dluhopisy. V průběhu roku začala společnost nabízet tři nové elektronické 
obchodní platformy, a to Strategy Runner na obchodování futures, Best-Direct Forex Platinum na fo-
rex a MTrade CFDs na obchodování contracts for differences. V rámci služeb došlo k rozšíření nabídky 
u asset managementu. V oblasti marketingu byly vytvořeny čtyři nové webové stránky – microsite, 
a to fxtrading.cz, cfds.cz, e-mini.cz a systemtrading.cz. Společnost v roce 2006 zahájila spolupráci 
s burzou Chicago Mercantile Exchange na propagaci obchodování e-mini indexů.

Rok 2007 přinesl dvě velmi významné události v životě společnosti, a to otevření pobočky v Bratislavě 
a získání licence od ČNB, na základě které je oprávněna poskytovat všechny investiční služby, jak je 
definuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu vyjma investičních služeb upisování nebo umisťo-
vání emisí investičních nástrojů. Tyto investiční služby je společnost oprávněna poskytovat ve vztahu 
ke všem investičním nástrojům. Klíčovým bodem marketingu bylo vytvoření zcela nové korporátní 
internetové prezentace a pokračování partnerství s burzou Chicago Mercantile Exchange. Další úspěš-
nou expanzi společnosti dokumentuje meziroční vzestup tržeb o 46 procent.

Rok 2008 byl pro společnost dalším úspěšným rokem. Společnost zaznamenala meziroční vzestup 
příjmů o 79 %. Společnost publikovala nové klientské stránky www.eMAX.cz orientované na zákazní-
ky využívající diskontní exekuční služby. Již třetím rokem pokračovala spolupráce s největší deriváto-
vou burzou na světě CME Group®. Společnost implementovala nová evropská pravidla MiFID.

Rok 2009 byl rokem světové finanční krize. Tržby společnosti se snížily o 22 procent. Společnost celko-
vě změnila korporátní design, představila klientům i veřejnosti nové logo i internetové stránky. Oddě-
lení Research dokončilo práci na projektu Plně pravděpodobnostní návrh adaptivních rozhodovacích 
strategií v informačně náročných podmínkách, jenž vznikl ve spolupráci s Ústavem teorie informace 
a automatizace Akademie věd České republiky (ÚTIA) – Oddělením adaptivních systémů. Cílem spo-
lupráce bylo vyvinutí matematických modelů popisujících chování trhu a využít toho pro poskytování 
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investičních služeb, zejména v oblasti asset managementu. Na poli elektronických obchodních platfo-
rem společnost klientům nabídla CQG Trader.

Rok 2010 přinesl pro firmu zlepšení. Společnost připravila celou řadu změn v produktech. Firma za-
hájila spolupráci se dvěma novými brokery. Jedná se o společnosti IKON se sídlem ve Velké Británii 
a Interactive Brokers se sídlem ve Spojených státech amerických. Společnost připravila a od července 
spustila nový program v rámci správy portfolia – INVEST Premium. V rámci spolupráce se společností 
IKON přinesla společnost široké investorské veřejnosti možnost obchodovat na trhu forex prostřed-
nictvím vyhledávané platformy MetaTrader.

V roce 2011 byl hlavní událostí pro společnost zcela nečekaný úpadek hlavního brokera společnosti, 
firmy MF Global. Tato událost byla bezprecedentní z mnoha ohledů. Nikdy v historii nezkrachoval tak-
to velký futures broker, který do té doby patřil mezi největších 5 brokerů prakticky na každé světové 
futures burze. Společnost měla historii od 18. století a k úpadku ji přivedl jeden nepovedený obchod 
nového ředitele. Při úpadku jiných brokerů v minulosti vždy zákazníky a jejich prostředky převzala jiná 
velká společnost a obchody pokračovaly po krátkém přerušení dále. Nikoliv však v tomto případě. Dů-
vodem byly chybějící prostředky na klientských účtech, které měly být segregovány, což je ve futures 
byznysu rovněž bezprecedentní. Tato událost znamenala výpadek tržeb společnosti v závěru roku 
a posun hospodářského výsledku do ztráty.

Rok 2012 byl významně ovlivněn následky úpadku do té doby největšího obchodního partnera spo-
lečnosti ze závěru roku 2011. Zablokované prostředky klientů se v průběhu roku vracely prostřednic-
tvím několika plateb uvolněných likvidátorem, společnosti KPMG a rovněž z britského fondu pojištění 
vkladů. Účty ve Velké Británii byly pojištěny na vyšší částku, než dle českého pojištění a především bylo 
pojištění rychle uvolněno v plné výši klientova zůstatku do daného limitu 50 tisíc GBP. Na sklonku roku 
došlo ke změnám ve vedení společnosti, kdy se předsedou představenstva stal Ing. Štěpán Pírko, do-
savadní vedoucí oddělení Asset management. V souvislosti s touto změnou došlo k představení nové 
strategie společnosti s orientací na služby asset managementu.

V roce 2013 byla zahájena implementace nové strategie společnosti, kterou shrnují tři priority: služby, 
lidé, efektivita. V oblasti služeb je cílem poskytovat vlastní unikátní produkty na špičkové úrovni jak 
s ohledem na výkonnost, tak i péči o zákazníka. Hlavní důraz je kladen zejména na služby v oblasti 
asset managementu. V oblasti lidských zdrojů jde společnost cestou jak zvyšování kvalifikace a spo-
kojenosti stávajících zaměstnanců, tak i cestou získávání seniorních kvalifikovaných odborníků na trhu 
práce. V oblasti efektivity je implementována řada IT řešení, které zlepšují kvalitu služby z pohledu 
zákazníka a zvyšují uživatelský komfort a interní efektivitu procesů.
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Společnost Colosseum je obchodníkem s cennými papíry s širokou nabídkou služeb i dostupných 
investičních nástrojů. Za kvalitu svých služeb byla veřejností v roce 2014 oceněna jako nejlepší ob-
chodník s cennými papíry v České republice v anketě Broker roku. Společnost má na tuzemském trhu 
historicky dominantní a vedoucí postavení v oblasti obchodování s komoditami a futures kontrakty 
a postupně rozšiřuje své aktivity i na obchodování s akciemi, dluhopisy, certifikáty, FOREX a CFDs.

Hlavní služby společnosti jsou:
   správa aktiv (asset management)
   diskontní obchodování
   full service obchodování

Správu aktiv poskytuje společnost od roku 2004, kdy jí bylo rozšířeno povolení o službu obhospoda-
řování aktiv. Specifikem správy aktiv u společnosti Colosseum jsou vlastní investiční strategie, které 
jsou obchodovány v rámci klientem zvoleného programu nebo strategie. Na rozdíl od obvyklých 
akciových nebo dluhopisových fondů, správy aktiv nebo jiných služeb, investiční strategie společnos-
ti Colosseum nemají za cíl kopírovat výnos určitého indexu jak při růstu, tak i poklesu, ale jsou vždy 
aktivní správou, kde je výsledek závislý na kvalitě dané strategie a díky použití long i short obchodů 
nejsou tolik závislé na vzestupu trhu.

V rámci diskontního obchodování (služba Max) mají klienti prostřednictvím několika elektronických 
obchodních platforem nebo i pomocí telefonických pokynů přístup ke všem hlavním světovým de-
rivátovým burzám, hlavním akciovým trhům, FOREXu, CFDs a dalším nástrojům. I přesto, že Max je 
diskontní službou, mají její klienti k dispozici rozsáhlé aktuální informace a analýzy zdarma v rámci 
klientského webu emax. Kvalitu poskytovaného servisu potvrzuje stabilně rostoucí objem obchodů 
a pozitivní hodnocení klientů.

Služba Asistent umožňuje obchodovat s komoditami a dalšími finančními deriváty klientům, kteří kro-
mě samostatného rozhodování využívají nadstandardní servis s osobním přístupem. Každý klient této 
služby má svého osobního makléře, který je mu neustále k dispozici. I v této službě má klient přístup 
na široké spektrum trhů po celém světě a má k dispozici jak informace v rozsahu diskontní služby, tak 
i doporučení k obchodům.

Klienty společnosti jsou jak fyzické, tak i právnické osoby, které investují od desítek tisíc korun (v někte-
rých službách a produktech, např. FOREX) až po desítky až stovky miliónů korun.

SOUČASNOST
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Přehled základních ukazatelů (tisíce Kč):
Výnosy: 114 095
Náklady: 108 942
Hospodářský výsledek: 5 153
Vlastní kapitál: 18 402
Počet zaměstnanců: 27

Údaje o kapitálu a poměrových ukazatelích

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 
V ROCE 2014

Kapitál 12 699
   Původní kapitál (Tier 1) 17 852

            Splacený základní kapitál 27 000

            Emisní ážio 221

            Rezervní fondy a nerozdělený zisk -13 972

            Zisk za běžné účetní  období 0

            Další odčitatelné položky z původního kapitálu -550

   Dodatkový kapitál (Tier 2) 0

   Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu (Tier1+Tier2) 0

Kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1 9,28

Kapitálový poměr pro kapitál tier 1 9,28

Kapitálový poměr pro celkový kapitál 9,28

Zadluženost I (celkový dluh bez majetku klientů/aktiva bez majetku klientů) 42,11

Zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál) 72,74

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku klientů) 16,21

Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE) 28,00

Rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb) 8,15

Správní náklady na jednoho pracovníka 1 683

Rizikové expozice celkem 136 825

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 12 240

            z toho: Expozice vůči institucím 4 560

            z toho: Ostatní expozice 7 680

Rizikové expozice - Měnové obchody 7 900

   Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů 116 685

Údaje o rizikových expozicích
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Přehled nejdůležitějších událostí v roce 2014
Společnost Colosseum zvítězila v roce 2014 v anketě Broker roku, kde veřejnost hlasuje o nejlepším 
obchodníkovi s cennými papíry. Společnost opakovaně vítězila v této soutěži v minulosti v kategorii 
Komodity, v ročníku 2014 byla pouze jediná společná kategorie. Pro zaměstnance, spolupracovníky 
i vedení společnosti toto vítězství představuje potvrzení, že jak nová strategie společnosti, tak i její 
implementace v praxi, jsou zákazníky i odbornou veřejností vnímány jako cesta správným směrem.

Společnost v roce 2014 vstoupila do Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) a stala se 
zakládajícím členem sekce obchodníků s cennými papíry. Vstup do asociace, jejíž členové spravují 
ve fondech a asset managementu majetek v objemu převyšujícím 1 000 miliard Kč, považuje spo-
lečnost za další důležitý krok ve strategické cestě směrem k asset managementu jako hlavní složce 
podnikání společnosti.
Řečí čísel nelze rok 2014 označit jinak než za pozitivní. Výkonnost hlavních strategií společnosti ve službě 
asset management dosáhla kladných hodnot, i když ceny komodit klesaly. Komoditní strategie Spread 
Open dosáhla v roce 2014 čistého zhodnocení +5,4 procenta, zatímco ceny komodit ve stejném obdo-
bí klesly o 18 procent. Druhá nejdůležitější strategie z pohledu objemu klientských prostředků, Market 
Edge, dosáhla čistého výnosu 7,3 procenta. Objem majetku v asset managementu vzrostl o 39 procent, 
objem majetku v čistě exekuční službě Max vzrostl o 29 procent a objem majetku ve službě Asistent 
poklesl o 5 procent, což je v souladu s nastavenou strategií společnosti. Výnosy společnosti vzrostly 
meziročně o 16,7 procenta a hospodářský výsledek dosáhl plánované úrovně 5 mil. Kč.

Z produktového pohledu společnost v roce 2014 představila a připravila několik novinek, které zvyšují 
rozsah a prohlubují kvalitu nabízených služeb. V létě byla představena nová služba FOREX Asistent, 
která je v nabídce tuzemských obchodníků unikátní. Kombinuje velmi populární obchodování s mě-
nami a dalšími aktivy na FOREXu se službou osobního makléře, který poskytuje osobní péči každému 
klientovi této služby včetně poradenství, školení, setkávání traderů a dalších zajímavých prvků péče 
o zákazníka. První měsíce po spuštění této služby prokázaly, že o službu je vysoký zájem a hodnocení 
zákazníků je velmi pozitivní. 

Dále byly připraveny některé služby, které byly spuštěny v počátku roku 2015 a některé budou spuš-
těny v nejbližší budoucnosti. V lednu 2015 byla spuštěna služba Bonusové certifikáty, která je rovněž 
ve srovnání s nabídkou jiných obchodníků s cennými papíry ojedinělá. Jde o propojení úspěšného 
nástroje bonusových certifikátů, který nabízí velmi vyhledávaný fixní výnos s přijatelnou mírou rizika, 
se službou asset management. Tak má zákazník přístup k celému portfoliu bonusových certifikátů, 
jejichž skladbu nepřetržitě řídí portfolio manažeři. Produkt tak využívá všech předností bonusových 
certifikátů a zároveň zvyšuje komfort pro zákazníka, který nemusí neustále sledovat jednotlivé nástro-
je a zadávat pokyny.
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Z pohledu lidských zdrojů společnost v roce 2014 pokračovala v naplňování své vize zvyšování kvali-
fikace a spokojenosti stávajících zaměstnanců a spolupracovníků a také získávání zkušených a vysoce 
kvalifikovaných odborníků na trhu práce. Společnost pokračuje v rozvíjení své obchodní sítě prostřed-
nictvím vázaných zástupců.

V roce 2014 společnost dále investovala do informačních technologií, aby zlepšila služby zákazníkům 
a zvýšila efektivitu. Došlo ke zkvalitnění vlastního interního informačního systému, spuštění zcela no-
vého přehlednějšího a zajímavějšího webu na adrese www.colosseum.cz a implementaci řešení péče 
o zákazníky na platformě Microsoft CRM Dynamics.

Předpokládaný vývoj podnikání v roce 2015
V roce 2015 bude společnost dále pracovat na zkvalitnění stávajících produktů a spuštění zcela no-
vých. Společným jmenovatelem plánovaných novinek je orientace na více tradiční investiční nástroje 
jako jsou akcie nebo dluhopisy, které v portfoliu společnosti dosud hrály spíše doplňkovou úlohu. 
I přes nízké výnosy na dluhopisových trzích a relativně drahé akciové trhy společnost předpokládá, že 
z dlouhodobého pohledu mají mít zmíněné investiční nástroje větší váhu v portfoliích jejích klientů. 
Produkty, jejichž spuštění společnost plánuje v roce 2015, budou rovněž konzervativnější než derivá-
tové a komoditní strategie, v nichž je společnost dlouhodobě leaderem na tuzemském trhu.

Společnost plánuje v roce 2015 dokončit zbývající projekty v rámci tříletého programu na zvýšení 
efektivity, který byl stanoven v říjnu 2012. Jde o zlepšení funkčnosti interního informačního systému 
a implementaci externě dodávaných systémů, které mají za cíl zlepšit řídící a kontrolní systému spo-
lečnosti a zkvalitnit služby zákazníkům. V rámci zvýšení komfortu zákazníků bude v roce 2015 rovněž 
přepracována smluvní dokumentace a také způsob komunikace se společností tak, aby byl pro zákaz-
níka přehlednější a pohodlnější.

Z pohledu čísel je hlavním cílem společnosti dále navyšovat objem prostředků

ve správě, zejména ve službě asset management. Společnost plánuje dosáhnout výnosy a hospodář-
ský výsledek na úrovni roku 2014.
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