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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení klienti, obchodní partneři a přátelé,
z pohledu podmínek na kapitálových trzích lze rok 2016 stěží označit za poklidný. Dramatické výprodeje
na akciových burzách v lednu a únoru srazily řadu předních světových indexů o 10 až 15 procent
níže a vysoká volatilita ovládla trhy i v červnu při hlasování o Brexitu. Komodity zprvu rostly, jen aby
v posledním kvartálu prudce ztrácely. Na dluhopisových trzích došlo k dlouho avizovanému obratu
trendu. Po poklesu hodnoty globálního dluhopisového trhu o několik biliónů dolarů si řada investorů
uvědomila, že dluhopis představuje i riziko a položila si otázku, zda nulový výnos je za podstupování
takového rizika adekvátní.
I v těchto nesnadných podmínkách vysoké volatility a nízkých výnosů existují investiční strategie, které
jsou schopny performovat. Vlajková loď mezi strategiemi společnosti Colosseum, European Straddle,
i v roce 2016 přinesla pozitivní výnos, stejně jako v roce předchozím i doposud v roce 2017. I proto
v prosinci 2016 zahájil činnost nový fond kvalifikovaných investorů Bohemian Empire, jehož je společnost
Colosseum investičním manažerem a distributorem. Strategie European Straddle je jedním ze dvou
podfondů. Druhý podfond, Champions Fund, je postaven nejen na vlastním know how společnosti,
ale i na navázání spolupráce s předními americkými portfolio manažery. Oba podfondy jsou v České
republice z pohledu své investiční strategie zcela unikátní.
Rok 2016 patřil opět k úspěšným obdobím společnosti Colosseum. Vzrostl objem klientského majetku
i počet klientů, a to jak celkově, tak i v jednotlivých službách. Společnost výrazně zlepšila svůj informační
systém, když integrovala všechny dříve nezávislé části. To zvyšuje efektivitu a umožňuje další růst
obchodní činnosti bez nutnosti zvyšování personálních a dalších nákladů.
V roce 2017 patří mezi hlavní cíle společnosti rozšíření své distribuční sítě prostřednictvím zaměstnanců,
vázaných zástupců a navázání partnerství s vybranými investičními zprostředkovateli. Jde o přirozený
posun po dokončení řady projektů v oblasti produktů, lidských zdrojů a efektivity. Věříme, že tento krok
povede k dalšímu rozšíření řady spokojených klientů.

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 730/59, 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. 5 1997.
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MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Statutární orgán – představenstvo
Předseda představenstva: Ing. Štěpán Pírko
Člen představenstva: Ing. Miroslav Vítek
Člen představenstva: Ladislav Mizera, DiS. (ve funkci skončil 18. 11. 2016)

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: JUDr. Ing. Zdeněk Radil

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

RISK MANAGEMENT

Front
Office

PŘEDSTAVENSTVO

Asset
Management

COMPLIANCE

Vázaní
zástupci

Finance

INTERNÍ AUDIT

Back
Office

Členství v asociacích
Společnost je členem Asociace pro kapitálový trh (AKAT).

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

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
1997 Společnost Colosseum, a.s. byla založena. Hlavním předmětem jejího podnikání bylo poskytování
analýz finančních a komoditních trhů a vzdělávací činnost v oblasti investování do komodit a finančních
derivátů. Díky pravidelné publikační činnosti a vystupování v médiích je společnost považována za
průkopníka investování do komodit, futures, opcí a finančních derivátů v České republice.
2002 Společnost získala licenci obchodníka s cennými papíry, jako první nebankovní subjekt s oprávněním
poskytovat služby i v oblasti futures, opcí a dalších finančních derivátů.
2003 Společnost rozšířila licenci i o službu obhospodařování majetku. Kromě tradičního zprostředkování
přístupu zákazníkům na světové finanční trhy tak zahájila poskytování asset managementu.
2004 až 2008 Dynamický růst společnosti, růst počtu klientů, objemu klientského majetku a výnosů na
desetinásobek, založení pobočky na Slovensku.
2008 až 2011 Stagnace vývoje společnosti v důsledku nepříznivých podmínek na finančních trzích
a globální hospodářské krizi.
2011 V listopadu nečekaně vyhlásil úpadek hlavní broker společnosti, firma MF Global, která na trhu
působila od 18. století. I když zákazníci v průběhu dalších 2 let postupně získali své prostředky zpět téměř
v plné výši, měla tato událost zásadní dopad na chod společnosti.
2012 Změna akcionářské struktury, managementu a strategie společnosti. Hlavní orientace společnosti
podle její nové strategie je poskytování služeb v oblasti asset managementu prostřednictvím vlastních
investičních strategií.
2014 Společnost zvítězila v anketě Broker roku jako nejlepší obchodník s cennými papíry v České
republice dle hlasování veřejnosti. Společnost získala řadu zkušených odborníků se specializací na akciové
a certifikátové trhy a rozšířila své produktové portfolio o služby orientované na tyto investiční nástroje.
2015 Společnost získala prestižní ocenění Best Futures Broker Czech Republic a Best Asset Management
Company Czech Republic od Global Banking & Finance Review.
2016 Společnost se stala investičním manažerem a distributorem fondu kvalifikovaných investorů
Bohemian Empire. Hlavní cíl fondu je poskytnout tuzemským investorům investiční strategie, které
fungují i v prostředí nízkých výnosů tradičních investičních nástrojů jako jsou dluhopisy nebo akcie.
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SOUČASNOST
Společnost Colosseum je obchodníkem s cennými papíry s širokou nabídkou služeb i dostupných
investičních nástrojů.

Hlavní služby společnosti jsou:
	obhospodařování majetku (asset management)
	online obchodování – přístup na globální finanční trhy
	Můj makléř – investování s analýzami a podporou osobního makléře
Službu obhospodařování majetku společnost poskytuje již od roku 2003 a je její prioritní podnikatelskou
činností od roku 2012. Zákazník má možnost si vybrat investiční strategii podle svého vztahu k riziku
a investičním cílům. Kategorii nízké riziko reprezentuje strategie European Straddle, která využívá
vlastního unikátního know how portfolio manažerů společnosti pro krátkodobé obchody s investičními
certifikáty vydávanými předními světovými bankami. Cílový výnos je 6 % p.a. Klienti s tolerancí k riziku
na úrovni akciového trhu volí strategii INVEST Equity. Strategie investuje do blue chip akcií na vyspělých
trzích a je aktivně spravována s možností taktického řízení portfolia včetně držení short pozic v případě
poklesu trhů. Cílový výnos je 10 % p.a. Zákazníci s tolerancí vysokého rizika a zájmem o komodity
využívají Komoditní strategii. Využívá vlastní obchodní modely vyvíjené pracovníky společnosti od
roku 1998 a investuje do futures, opcí a ETF na komodity, měny a další aktiva. Cílový výnos je 18 % p.a.
Společnost Colosseum je portfolio manažerem fondu kvalifikovaných investorů Bohemian Empire se
dvěma podfondy. Podfond European Straddle je řízen dle výše uvedené konzervativní strategie se
stejným názvem. Podfond Champions Fund kombinuje investování do blue chip akcií a alternativních
investic jako je managed futures nebo opční obchody s volatilitou s cílovým výnosem 10 % p.a.
Online obchodování nabízí společnost Colosseum svým zákazníkům prostřednictvím svého hlavního
zahraničního brokera, společnosti Interactive Brokers. Klienti mají k dispozici několik obchodních
platforem včetně lokalizovaných do českého jazyka a mohou z počítače, tabletu nebo mobilu investovat
a obchodovat s akciemi, dluhopisy, fondy, futures, opcemi nebo měnami. Společnost poskytuje svým
zákazníkům osobní servis zkušených makléřů a rozsáhlé podpůrné materiály usnadňující obchodování
na globálních finančních trzích.
Služba Můj makléř je vytvořena pro zákazníky, kteří chtějí rozhodovat o svém investování sami, ale
s plnou podporou osobního makléře. Mají k dispozici všechny možnosti online obchodování a navíc
svého makléře, který zajišťuje kompletní osobní servis pro své klienty obsahující analýzy, doporučení,
poradenství, možnost telefonického zadávání pokynů bez dalších příplatků, vzdělávání a další podporu.
Službu poskytují zkušení makléři s až dvacetiletými praktickými zkušenostmi na globálních finančních
trzích.
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2016
Přehled základních ukazatelů (tisíce Kč):
Výnosy: 31 806
Náklady: 34 717
Hospodářský výsledek: -2 911
Kapitál: 12 896
Počet zaměstnanců (údaj k 31. 12. 2016): 18
Celková výše zákaznického majetku v souvislosti s poskytováním investičních služeb (dle vyhlášky
č. 501/2002 Sb.): 186 617 830,71 Kč

Údaje o kapitálu a poměrových ukazatelích
Kapitál
Původní kapitál (Tier 1)
Splacený základní kapitál
Emisní ážio
Rezervní fondy, neuhrazená ztráta 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 (Tier 1 + Tier 2)
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

12 896
12 896
27 000
221
-9 885
-2 911
-1 529
0
0
10,18
10,18
10,18
27,36
37,66
-14,66
-20,18
-9,29
1 634

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
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126 808
588
219
369
4 182
115 275

Přehled nejdůležitějších událostí v roce 2016
Společnost Colosseum se stala investičním manažerem a distributorem fondu kvalifikovaných investorů
Bohemian Empire. Hlavní cíl fondu je poskytnout tuzemským investorům investiční strategie, které
fungují i v prostředí nízkých výnosů tradičních investičních nástrojů jako jsou dluhopisy nebo akcie. Fond
zahájil činnost v prosinci 2016 a ke dni sestavení této zprávy dosáhl objem majetku cca 200 mil. Kč a oba
podfondy přinesly svým investorům pozitivní výnosy.
I když ve všech třech hlavních službách společnosti – asset management, online obchodování a Můj
makléř – počet klientů a objem klientského majetku v roce 2016 dále rostl, výnosy meziročně klesly.
Příčinou je orientace společnosti na asset management a vysoký zájem zákazníků o konzervativní
investiční strategie, kde je výše marží nižší. Pozitivním důsledkem uvedené tendence je lepší netto
výkonnost portfolií a růst spokojenosti zákazníků. Díky poklesu výnosů a pokračování investic do
technologií, efektivity a lidských zdrojů dosáhl hospodářský výsledek výše -2,9 mil. Kč.
I v roce 2016 společnost investovala do zvýšení efektivity procesů. CRM založený na technologiích
Microsoft Dynamics byl dále integrován s interním systémem pro obchodování a ten byl dále propojen
s back office společnosti Interactive Brokers. Uvedený pokrok umožnil zvýšení kapacity při současném
převedení některých pracovníků servisních oddělení na nové, zajímavější pozice. Aktuální podoba
systému je připravena na plánovaný růst distribuční sítě v roce 2017 a dále.
Společnost v první polovině roku posílila oddělení Risk management a změnila Compliance s cílem dále
zkvalitnit řízení rizik a vnitřní kontrolu. Ve druhé polovině roku proběhla pravidelná kontrola ČNB, která
byla ve společnosti naposledy v roce 2010.
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Předpokládaný vývoj podnikání v roce 2017
Jedním z předních cílů společnosti v roce 2017 je rozšíření distribuční sítě. Jde o přirozený krok navazující
na úspěšné dokončení řady projektů v letech minulých v oblasti produktů, lidských zdrojů a procesů.
V oblasti produktů nyní společnost nabízí zákazníkům kompletní služby od prostého přístupu na
globální kapitálové trhy přes služby osobního makléře až po obhospodařování portfolia v investičních
strategiích vhodných jak pro konzervativní, tak i dynamické investory. V oblasti lidských zdrojů společnost
v uplynulých 4 letech získala řadu zkušených pracovníků a posunula se tak na novou úroveň. V oblasti
efektivity došlo v uplynulých 4 letech ke kompletnímu přepracování všech IT systémů jak pro práci
klientských, tak i provozních oddělení. Zvětšení distribuční sítě společnost plánuje prostřednictvím
získání nových pracovníků, vybraných vázaných zástupců a navázání spolupráce s některými investičními
zprostředkovateli.
Hospodaření společnosti je plánováno s vyrovnaným hospodářským výsledkem, když je v plánu
postupný růst výnosů odpovídající růstu klientského majetku a zároveň růst výdajů zejména v oblasti
péče o zákazníky, marketing a distribuci.
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Colosseum, a.s.
Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 246 088 888
Fax: +420 246 088 889
info@colosseum.cz
www.colosseum.cz

Colosseum je členem AKAT.

