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Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé,

rok 2017 byl velmi příznivý pro akciové trhy, když se negativní politická rizika v Evropě 

nenaplnila, a naopak řada pozitivních faktorů vynesla akciové indexy na historická maxima. 

Silný ekonomický růst a nízká nezaměstnanost zvyšují inflační tlaky a centrální banky v čele s 

US centrální bankou Fedem postupně utahují měnovou politiku, což mělo negativní dopad 

na ceny dluhopisů. Mnoho renomovaných analytiků a úspěšných investorů dokonce mluví o 

obrácení více než třicetiletého trendu neustálého poklesu úroků a pokud se jejich předpovědi 

naplní, nebude to pro investice do dluhopisů příznivé prostředí. Ceny komodit se vyvíjely 

velmi smíšeně.

Z výše uvedeného prostředí těžila většina služeb společnosti a příznivé podmínky se projevily 

i na klíčových ukazatelích. Objem klientského majetku vzrostl meziročně o 20 procent a 

výnosy společnosti se zvýšily o 10 procent. Hospodářský výsledek dosáhl podle plánu 

neutrální hodnoty, když byly zvýšené výnosy investovány do dalšího zkvalitnění a rozšíření 

služeb zákazníkům.

Úspěšný rok zaznamenal i fond kvalifikovaných investorů Bohemian Empire, jehož je společnost 

Colosseum distributorem a investičním manažerem. Objem majetku ve správě vzrostl 

meziročně o 131 procent na 258 miliónů korun. Investoři fondu vnímají potřebu diverzifikace 

svých investic vedle tradičních investičních nástrojů do alternativních investičních strategií. Z 

produktového pohledu je v uplynulém roce zajímavé doplnění stávajících služeb o možnost 

pravidelného investování do fondů ETF, které se setkalo s velmi pozitivní reakcí jak od klientů, 

tak i od distributorů.

Jedním ze strategických cílů pro rok 2017 bylo navázat nová obchodní partnerství s externími 

prodejními kanály jako přirozený krok po dokončení několikaletého plánu přeměny produktů 

společnosti. Cíle pro daný rok byly více než naplněny, když se podařilo navázat spolupráci 

s několika významnými investičními zprostředkovateli i rozšířit počet vázaných zástupců 

společnosti.

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

Štěpán Pírko

ÚVODNÍ SLOVO
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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.

O SPOLEČNOSTI
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Statutární orgán – představenstvo 
Předseda představenstva: Ing. Štěpán Pírko

Člen představenstva: Ing. Miroslav Vítek

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

Organizační struktura

MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
K 31.12.2017

Management
Ing. Štěpán Pírko - Obchodní ředitel 

Ing. Miroslav Vítek – Provozní, Finanční & IT ředitel

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

RISK MANAGEMENT PŘEDSTAVENSTVO COMPLIANCE INTERNÍ AUDIT

Front
Office

Asset
Management

Vázaní
zástupci

Finance
Back

Office
IT
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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 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:
   přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. 

a), 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;

   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:
   úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb podle § 4 odst. 3 

písm. a), 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. 

ÚDAJE O ČINNOSTI
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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;

   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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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 

HISTORIE
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tuzemským investorům investiční strategie, které fungují i v prostředí nízkých 

výnosů tradičních investičních nástrojů jako jsou dluhopisy nebo akcie. 

2017 Společnost spustila novou službu pravidelného investování TOP ETF a výrazně 
rozšířila svoji distribuční síť prostřednictvím navázání partnerství s několika významnými 
investičními zprostředkovateli.

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

   TOP ETF – pravidelné i jednorázové investování do ETF

Službu obhospodařování majetku společnost poskytuje již od roku 2003. Zákazník má 

možnost si podle svých investičních cílů a vztahu k riziku vybrat z několika investičních 

strategií, které jsou spravovány přímo na jeho účtu nebo ve fondu kvalifikovaných investorů 

Bohemian Empire.

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.

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. 

Služba Top ETF je určena pro investory, kteří chtějí dlouhodobě pravidelně investovat svůj 

kapitál prostřednictvím fondů ETF.

SOUČASNOST
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Přehled základních ukazatelů (tisíce Kč):
 
Výnosy: 36 870

Náklady: 36 869

Hospodářský výsledek: 1
Kapitál: 14 251

Počet zaměstnanců (údaj k 31.12.2017): 12

Celková výše zákaznického majetku v souvislosti s poskytováním investičních služeb (dle 
vyhlášky č. 501/2002 Sb.): 123 856 302,- Kč

Údaje o kapitálu a poměrových ukazatelích

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

Kapitál 14 251
   Původní kapitál (Tier 1) 14 251

            Splacený základní kapitál 27 000

            Emisní ážio 221

            Rezervní fondy, neuhrazená ztráta a nerozdělený zisk -12 796

            Zisk/ztráta za běžné účetní období 1

            Další odčitatelné položky z původního kapitálu  -175

   Dodatkový kapitál (Tier 2) 0

   Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu (Tier 1 + Tier 2) 0

Kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1 16,34%

Kapitálový poměr pro kapitál tier 1 16,34%

Kapitálový poměr pro celkový kapitál 16,34%

Zadluženost I (celkový dluh bez majetku klientů/aktiva bez majetku klientů) 26,85

Zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál) 36,71

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku klientů) 0,01

Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE) 0,01

Rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb) 0,00

Správní náklady na jednoho pracovníka 2 676
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Rizikové expozice celkem 87 238

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 687

            z toho: Expozice vůči institucím 215

            z toho: Ostatní expozice 237

            z toho: Expozice v selhání 235

Rizikové expozice - Měnové obchody 3 292

Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů 75 358

Údaje o rizikových expozicích
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ V ROCE 2017
Velmi významnou událostí s vlivem na prakticky všechny činnosti společnosti byla očekávaná 

účinnost nové regulace MIFID II od roku 2018. Společnost věnovala v roce 2017 přípravám na 

přísnější regulaci mnoho úsilí řady svých pracovníků a oddělení, jakož i investic do čerpání 

služeb od externích dodavatelů. Obdobně probíhaly přípravy na GDPR, nové požadavky na 

reporting a další regulatorní změny.

Pokračovaly investice do procesů a IT řešení směřujících k větší efektivitě obchodní i provozní 

činnosti, stejně jako komfortu využívání služeb zákazníky. Například byly přepracovány 

webové stránky, spuštěn portál pro externí partnery, výrazně zdokonaleny možnosti online 

uzavírání smluvní dokumentace, vytvořen kalkulátor finančních produktů.

Jedním ze strategických cílů pro rok 2017 bylo navázat nová obchodní partnerství s externími 

prodejními kanály jako přirozený krok po dokončení několikaletého plánu přeměny produktů 

společnosti. Cíle pro daný rok byly více než naplněny, když se podařilo navázat spolupráci 

s několika významnými investičními zprostředkovateli i rozšířit počet vázaných zástupců 

společnosti.

Úspěšný rok zaznamenal i fond kvalifikovaných investorů Bohemian Empire, jehož je společnost 

Colosseum distributorem a investičním manažerem. Objem majetku ve správě vzrostl 

meziročně o 131 procent na 258 miliónů korun. Investoři fondu vnímají potřebu diverzifikace 

svých investic vedle tradičních investičních nástrojů do alternativních investičních strategií.

Z produktového pohledu je v uplynulém roce zajímavé doplnění stávajících služeb o možnost 

pravidelného investování do fondů ETF, které se setkalo s velmi pozitivní reakcí jak od klientů, 

tak i od distributorů.
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PODNIKÁNÍ V ROCE 2018
Plán na rok 2018 počítá s pokračováním realizace nastoupené cesty v různých oblastech.

V regulatorní a procesní oblasti jsou dokončovány přípravy na GDPR a ověřována funkčnost 

všech procesů přizpůsobených nové regulaci MIFID II.

V plánu je prohloubení a zefektivnění stávajících partnerství se stávajícími externími 

distributory, stejně jako navazování nových vztahů.

Pokračují investice v oblasti IT a procesů směřující k vyšší interní i externí efektivitě a většímu 

uživatelskému komfortu zákazníků. 

Plán počítá s růstem objemu zákaznického majetku o 14 procent, zvýšením výnosů o 19 

procent a hospodářským výsledkem v rozmezí 4 až 6 mil. Kč.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2017
zpracovaná dle § 82 zákona o obchodních korporacích

1.  Ovládaná osoba:

Colosseum, a.s., Londýnská 59, Praha 2, IČ: 25133454, DIČ: CZ25133454, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze oddíl B vložka 4754.

2.  Ovládající osoba

Štěpán Pírko, nar. 21. května 1975, Větrná 1837, 252 28 Černošice.  

3.  Podrobná akcionářská struktura a její vývoj v roce 2017: 

Od 01/2017 do 12/2017:

Ing. Štěpán Pírko  50,74% 

JUDr. Ing. Zdeněk Radil  25,19%

Bc. Pavel Sládek  18,52% 

Dis. Ladislav Mizera 5,56%

Celkem 100,00%

Všichni akcionáři drží svůj podíl na společnosti Colosseum, a.s. přímo.

4.  Struktura propojených osob k 31.12.2017:

COLOSSEUM, A.S.

Štěpán Pírko

Optima rent s.r.o. Bohemian Empire, investiční 
fond s proměnným základním 

kapitálem, a.s.

60%100%

50,74%
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5. Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů, způsob a prostředky ovládání

Ovládaná osoba je obchodníkem s cennými papíry a jejím cílem je dosahování zisku v 

souladu s právními normami upravujícími činnost obchodníka s cennými papíry. 

Pan Štěpán Pírko ovládá společnost Colosseum,a.s. prostřednictvím vlastnění akcií a 

s nimi spojeného výkonu akcionářských práv. Pan Štěpán Pírko je rovněž předsedou 

představenstva. 

6. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna 
na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se 
takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu 
ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V posledním účetním období nebyla učiněna žádná jednání na popud nebo v zájmu 

pana Štěpána Pírka či jím ovládaných osob, která by se týkala majetku přesahujícího 

hodnotu 10 % vlastního kapitálu společnosti Colosseum, a.s. zjištěného podle poslední 

účetní závěrky. 

7. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo 
mezi osobami ovládanými.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva.

8. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání.

Ovládané společnosti nebyla ve smyslu § 71 zákona o obchodních korporacích 

způsobena žádná újma, z tohoto důvodu nebylo nutné přistoupit k žádnému vyrovnání 

dle § 72 zákona o obchodních korporacích. 

Dle názoru představenstva ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou nevyplývají žádná 

zvýšená rizika ani případné výhody.

Zpráva byla vypracována představenstvem společnosti Colosseum, a.s.

V Praze dne 25.4.2018

Ing. Štěpán Pírko 
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