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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení klienti, obchodní partneři a přátelé,
rok 2015 představoval třetí, poslední rok transformační fáze společnosti v rámci tříletého plánu
vytyčeného na konci roku 2012 v souvislosti se změnou vedení společnosti, struktury akcionářů
a strategického směřování. Za uplynulé roky se společnost výrazně proměnila z pohledu služeb,
zaměstnanců, technologií i vnitřních procesů. Jsme rádi, že jak zákazníci, tak i odborná veřejnost
hodnotí vývoj pozitivně, čehož důkazem je stále rostoucí počet klientů a zákaznického majetku i nová
ocenění. V roce 2015 společnost získala prestižní cenu Best Futures Broker Czech Republic a Best Asset
Management Company Czech Republic od Global Banking & Finance Review.
Hlavní cíle pro rok 2015, které si společnost vytyčila, byly naplněny. Nadále pokračoval růst klientského
majetku ve všech službách, když se v meziročním vyjádření zvýšil o 31 procent. Hospodářský výsledek
před zohledněním jednorázových mimořádných položek dosáhl plánované úrovně.
Společnost Colosseum je zřejmě jediným obchodníkem s cennými papíry v České republice, který
nabízí kompletní služby online obchodování, službu osobního makléře poskytujícího investiční
poradenství i správu portfolia a to k akciím, dluhopisům, certifikátům, futures, opcím, komoditám i na
měnovém trhu. Tuto šíři služeb a obchodovaných investičních nástrojů si může společnost dovolit
nabízet jen díky personálnímu posílení v uplynulých letech, kdy řady zaměstnanců obohatilo několik
odborníků s dlouhodobými zkušenostmi na kapitálovém trhu v řadě bank či obchodníků s cennými
papíry. Makléř nebo portfolio manažer v našem týmu má průměrnou zkušenost na kapitálovém trhu
více než 13 let.
Tříletý program strategické proměny společnosti z převážně komoditního brokera na obchodníka
s cennými papíry poskytujícího kompletnější nabídku služeb k širokému spektru cenných papírů byl
dokončen. V nastávající etapě budou hlavními prioritami společnosti stabilita a zjednodušení produktů,
služeb i procesů a rentabilita. V letošním roce je hlavním cílem opět růst zákaznického majetku i kvality
služeb.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další vzájemnou spolupráci a partnerství,

Štěpán Pírko
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O SPOLEČNOSTI
Základní údaje
Firma: Colosseum, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 251 33 454
Rok založení: 1997
Sídlo:
Londýnská 59, Praha 2, PSČ 120 00
Telefon: +420 246 088 888
Fax: +420 246 088 889
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.

MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Statutární orgán – představenstvo
Předseda představenstva: Ing. Štěpán Pírko
Člen představenstva: Ing. Miroslav Vítek
Člen představenstva: Ladislav Mizera, DiS.

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: JUDr. Ing. Zdeněk Radil
Čen dozorčí rady: Ing. Boris Tomčiak (ve funkci skončil 15. 2. 2016)

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

RISK MANAGEMENT

PŘEDSTAVENSTVO

OBCHODNÍ ŘEDITEL
Ing. Štěpán Pírko

COMPLIANCE

PROVOZNÍ ŘEDITEL
Ing. Miroslav Vítek

Front Office

Finance

Vázaní zástupci

Back Office

Asset Management

IT

R&D

Trading desk

HR

Office Manager

Recepční

6

INTERNÍ AUDIT

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 členem Asociace pro kapitálový trh (AKAT).
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ÚDAJE O ČINNOSTI
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 významných světových burzách cenných papírů a derivátů v USA, Evropě, Asii, Austrálii i Africe
i dalších trzích. Významnou činností je obhospodařování portfolií zákazníků.

Rozsah povolení společnosti k činnosti obchodníka dle Zákona o podnikání
na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.:
Hlavní investiční služby:
 řijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. a), a to
p
ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) investičním cenným papírům, písm.
b) cenným papírům kolektivního investování, písm. c) nástrojům peněžního trhu, písm. d)-k)
derivátům;
	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;
	obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy
v rámci smluvního ujednání podle § 4 odst. 2 písm. d), a to ve vztahu k investičním nástrojům
podle § 3 odst. 1 písm. a) investičním cenným papírům, písm. b) cenným papírům kolektivního
investování, písm. c) nástrojům peněžního trhu, písm. d)-k) derivátům;
	investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. e), a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) investičním cenným papírům, písm. b) cenným
papírům kolektivního investování, písm. c) nástrojům peněžního trhu, písm. d)-k) derivátům;

Doplňkové investiční služby:
 schova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb podle § 4 odst. 3 písm. a),
ú
a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) investičním cenným papírům,
písm. b) cenným papírům kolektivního investování, písm. c) nástrojům peněžního trhu, písm. d)k) derivátům;
	
poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním
nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí podle § 4 odst. 3 písm. b), a to ve
vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) investičním cenným papírům, písm.
b) cenným papírům kolektivního investování, písm. c) nástrojům peněžního trhu, písm. d)-k)
derivátům;
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	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 obchodních
závodů podle § 4 odst. 3 písm. c);
poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných
doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji podle § 4 odst. 3 písm. d), a to ve
vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) investičním cenným papírům, písm.
b) cenným papírům kolektivního investování, písm. c) nástrojům peněžního trhu, písm. d)-k)
derivátům;
	provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb podle § 4 odst. 3
písm. e).
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HISTORIE
Společnost Colosseum a.s. vznikla v roce 1997. Do roku 2002 se společnost orientovala na poradenskou
činnost v oblasti analyzování zahraničních finančních a komoditních trhů a na nákup a prodej software
pro sledování a analyzování informací z finančních a komoditních trhů.
Rok 2002 znamenal pro společnost důležitý mezník, když se stala prvním českým nebankovním
obchodníkem s cennými papíry s licencí pro obchodování derivátů. V roce 2003 získala Společnost
povolení na obhospodařování portfolií. Od získání licence OCP společnost prošla obdobím
dynamického růstu, když se její roční výnosy od roku 2002 zvýšily do roku 2008 na desetinásobek
z 10 na 94 miliónů Kč a podobnou dynamiku zaznamenal počet zákazníků i objem spravovaného
majetku. V průběhu finanční krize se růst společnosti zastavil. Zásadní událostí v historii společnosti byl
nečekaný úpadek hlavního spolupracujícího brokera, společnosti MF Global na konci roku 2011. I když
zákazníci postupně získali všechny své prostředky zpět, měla tato událost na společnost významný
finanční dopad. V roce 2012 došlo ke změně managementu, akcionářské struktury a strategie
společnosti.
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 spokojenosti
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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SOUČASNOST
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
obchodník s cennými papíry v České republice v anketě Broker roku, v roce 2015 společnost získala
prestižní cenu Best Futures Broker Czech Republic a Best Asset Management Company Czech Republic
od Global Banking & Finance Review. 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 obhospodařování
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 společnosti 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 telefonických pokynů přístup k obchodování na všech hlavních akciových
a derivátových burzách i na FOREXu. I přesto, že Max je diskontní službou, mají její klienti k dispozici
osobní péči makléřů s dlouhodobými zkušenostmi se všemi nabízenými investičními nástroji a rovněž
analytickou podporu včetně investičních doporučení. Kvalitu poskytovaného servisu potvrzuje stabilně
rostoucí objem obchodů a pozitivní hodnocení klientů.
Obchodování s osobním makléřem je služba Asistent. Kromě servisu v rozsahu služby MAX má každý
klient této služby k dispozici svého osobního makléře, který řeší všechny požadavky zákazníka a kromě
standardních investičních doporučení poskytuje rovněž investiční poradenství na míru. Tato služba je
poskytována výhradně vysoce kvalifikovanými makléři s dlouhodobou zkušeností na finančním trhu.
Průměrná zkušenost makléře nebo portfolio manažera společnosti je více než 13 let.
Klienty společnosti jsou jak fyzické, tak i právnické osoby, které investují od desítek tisíc korun
(v některých službách a produktech, např. FOREX) až po desítky až stovky miliónů korun.
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2015
Přehled základních ukazatelů (tisíce Kč):
Výnosy: 103 511
Náklady: 104 576
Hospodářský výsledek: -1 065
Vlastní kapitál: 16 861
Počet zaměstnanců (údaj k 31.12.2015): 29

Údaje o kapitálu a poměrových ukazatelích
Kapitál
Původní kapitál (Tier 1)
Splacený základní kapitál
Emisní ážio
Rezervní fondy a nerozdělený zisk
Zisk/ztráta za běžné účetní období
Další odčitatelné položky z původního kapitálu
Dodatkový kapitál (Tier 2)
Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu (Tier1 + Tier2)
Kapitálový poměr pro kmenový kapitál Tier 1
Kapitálový poměr pro kapitál Tier 1
Kapitálový poměr pro celkový kapitál
Zadluženost I (celkový dluh bez majetku klientů/aktiva bez majetku klientů)
Zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál)
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku klientů)
Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)
Rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb)
Správní náklady na jednoho pracovníka

16 861
16 861
27 000
221
-8 819
-1 065
-476
0
0
13,19
13,19
13,19
25,78
34,74
-4,56
-6,14
-2,13
1 535

Údaje o rizikových expozicích
Rizikové expozice celkem
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem
z toho: Expozice vůči institucím
z toho: Ostatní expozice
Rizikové expozice - Měnové obchody
Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů

12

127 816
8 587
3 562
5 025
8 756
110 472

Přehled nejdůležitějších událostí v roce 2015
V roce 2015 byl dokončen tříletý program strategické proměny společnosti z převážně komoditního
brokera na obchodníka s cennými papíry poskytujícího kompletnější nabídku služeb k širokému
spektru cenných papírů. Rostoucí počet zákazníků a objem zákaznického majetku stejně jako
opakovaná ocenění od odborné veřejnosti je potvrzením správného směru. V roce 2015 společnost
získala prestižní cenu Best Futures Broker Czech Republic a Best Asset Management Company Czech
Republic od Global Banking & Finance Review.
Hlavní cíle pro rok 2015, které si společnost vytyčila, byly naplněny. Nadále pokračoval růst klientského
majetku ve všech službách, když se v meziročním vyjádření zvýšil o 31 procent. Hospodářský výsledek
před zohledněním jednorázových mimořádných položek dosáhl plánované úrovně.
Společnost Colosseum se v roce 2015 stala zřejmě jediným obchodníkem s cennými papíry v České
republice, který nabízí kompletní služby online obchodování, službu osobního makléře poskytujícího
investiční poradenství i správu portfolia a to k akciím, dluhopisům, certifikátům, futures, opcím,
komoditám i na měnovém trhu.
Tuto šíři služeb a obchodovaných investičních nástrojů si může společnost dovolit nabízet jen díky
personálnímu posílení v uplynulých letech, kdy řady zaměstnanců obohatilo několik odborníků
s dlouhodobými zkušenostmi na kapitálovém trhu v řadě bank či obchodníků s cennými papíry. V roce
2015 společnost posílila svůj tým makléřů i portfolio manažerů o 4 seniorní pracovníky. Makléř nebo
portfolio manažer v týmu společnosti má průměrnou zkušenost na kapitálovém trhu více než 13 let.
Ke zvýšení kvality došlo personálními změnami rovněž v provozní části společnosti, konkrétně
v oddělení Back office, IT a Finance.
V roce 2015 byla společnosti udělena pokuta ČNB ve výši 3 mil. Kč za komunikaci makléře mimo
nahrávanou telefonní linku, výpadek v archivaci nahrávek a nadměrné obchodování. Všechny vytýkané
činnosti byly z období před změnou vedení, majitelů a strategie společnosti v roce 2012. Společnost
s rozhodnutím nesouhlasí a napadla jej žalobou.
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Předpokládaný vývoj podnikání v roce 2016
V nastávající etapě budou hlavními prioritami společnosti stabilita a zjednodušení produktů, služeb
i procesů a rentabilita. V letošním roce je hlavním cílem opět růst zákaznického majetku i kvality služeb.
Produktové zjednodušení a stabilita spočívá v redukci nabízených investičních strategií ve službě
obhospodařování aktiv na 3: jedna v kategorii nízké riziko krátkodobě investující do certifikátů
s cílovým výnosem 6 % p.a., jedna v kategorii střední riziko investující primárně do akcií s cílovým
výnosem 10 % p.a. a jedna strategie v kategorii vysoké riziko se zaměřením na komodity a využívající
také derivátové nástroje s cílovým výnosem 18 % p.a. V oblasti brokerských služeb zůstávají dvě služby:
MAX umožňující online obchodování na světových burzách s širokou paletou investičních nástrojů
z jednoho účtu a služba Asistent doplňující MAX o službu osobního makléře a investiční poradenství.
Z pohledu čísel je hlavním cílem společnosti dále navyšovat objem prostředků ve správě, a to ve všech
hlavních službách.
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