
PROSPERITA investiční společnost, a.s. 
 
 

 
 
 
 

 

Pololetní zpráva  
za  období od 1.1.2020 do 30.6.2020 

  
 
 
Obsah pololetní zprávy:              strana 
 

1. Údaje o společnosti ……….………………….……………………………………..………………  2   
1.1. Základní údaje o společnosti  
1.2. Organizační struktura společnosti k 30.6.2020 
1.3. Orgány společnosti k 30.6.2020 
1.4. Portfolio manažeři 

 
  2. Údaje o obhospodařovaných fondech ………………………..………………………………….   5 
 
  3. Údaje o depozitáři fondu ………………………………………………..…………………………..  5 
 
  4. Údaje o obchodnících s cennými papíry …………………………………….………………………..  5 
 
  5. Významné položky v účetních výkazech…………………………………….……………………….. 6 
       5.1. Významné položky rozvahy 

5.2. Významné položky podrozvahy 
5.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty 
5.4. Významné položky v přehledu o změnách vlastního kapitálu 

 
6. Významné události, které nastaly před podpisem Pololetní zprávy ……………………………. 7 

 
   7. Informace o zpracování Pololetní zprávy ……….………….………………………………….…… 7 

 
 Finanční údaje 

 
Rozvaha společnosti ………………………….………….……….………………….….………….. 8 

Výkaz zisku a ztráty společnosti ……………….……………….………………….….………….. 9 

Přehled o změnách vlastního kapitálu …. ……………………….………………….….…………….   10 
 
 
 
 

Ostrava, srpen 2020 



2 

1.  Údaje o společnosti 
 
1.1.  Základní údaje o společnosti  

Obchodní firma:        PROSPERITA investiční společnost, a.s.  

Právní forma:    akciová společnost  

Sídlo:         Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

Datum vzniku společnosti:   30. března 2005 

IČ / DIČ:  268 57 791 / CZ 26857791 

Obchodní rejstřík:  spisová značka B 2879 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Základní kapitál:  6 000 000,- Kč (byl splacen v plné výši) 

Jediný akcionář:  Sentinel Capital, a.s., IČ: 086 24 658 se sídlem Sadová 553/8,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Podíl na hlasovacích právech: 100 % 

Předmět podnikání: Předmětem podnikání je činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) záko-
na o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Ko-
mise pro cenné papíry č.j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června 2005. 

Rozvahový den:   30. červen 2020 
 
 
Na základě dohody mezi společnostmi PROSPERITA holding, a.s. a Sentinel Capital, a.s. byl 
k rozhodnému dni 1. února 2020 realizován „Projekt rozdělení formou odštěpení sloučením“. Projekt byl 
zveřejněn ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku obou zúčastněných společností. Společnost Sentinel 
Capital, a.s. se stala jediným akcionářem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. (dále jen 
„Společnost“). 
 
Informace o stanovách společnosti:     

Dne 7.5.2020 došlo rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti ke změně stanov Společnosti. Aktuální 
znění stanov je uloženo ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku. 
 
     
  

1.2. Organizační struktura Společnosti k 30.6.2020  

 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI:  Ing. Miroslav Kurka 

 Divize obhospodařování majetku:   
 Obchodní ředitel: pan Miroslav Kurka st. 

- oddělení obchodování  
- analytické oddělení  
- oddělení řízení rizik  
- oddělení vypořádání 

 Divize provozně ekonomická:   
 Provozní ředitel: Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA 

 Marketingová divize:   
  Marketingový manažer: Ing. Daniel Číž 

 Ekonomická divize:   
  Finanční manažer: paní Lenka Řežábková 

- účetní oddělení  
 



3 

 Provozní divize:   
  Provozní manažer: Ing. Světlana Gemmelová 

- oddělení provozní 
- oddělení inf. systémů  

 

ODDĚLENÍ COMPLIANCE:  Bc. Bedřich Stančík 

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU - OUTSOURCING:  Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.,  
IČ 291 43 608   (do 14.4.2020) 

Greats advokáti, s.r.o., 
IČ: 291 27 785   (do 30.6.2020) 

 
Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců Společnosti: 12,76 
Údaje o průměrném přepočteném počtu vedoucích pracovníků Společnosti: 2 

 

1.3.  Orgány Společnosti k 30.6.2020: 
 
Představenstvo: 

Bc. Rostislav Šindlář   předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Raška, MBA místopředseda představenstva   

Ing. Jiří Němec  člen představenstva 
  

 
Dozorčí rada: 

pan Miroslav Kurka   předseda dozorčí rady 

Ing. Světlana Gemmelová místopředseda dozorčí rady  

paní Lenka Řežábková  člen dozorčí rady  
  

 
Popis zkušeností a kvalifikace členů představenstva: 
 
Bc. Rostislav Šindlář  

Předseda představenstva od 14.1.2011 (člen představenstva od 30.3.2005) 

Je absolventem bakalářského studia Vysoké školy podnikání, a.s. v Ostravě a je držitelem makléřské 
licence. Od roku 1997 pracoval ve společnosti AKCIA TRADE, spol. s r.o. ve funkci investičního 
analytika, od roku 2001 vykonával ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. funkci portfolio mana-
žera. Od roku 2005 zastává ve Společnosti funkci portfolio manažera fondu. Má také zkušenosti z 
členství ve statutárních orgánech dalších obchodních společností. Funkci místopředsedy představen-
stva Společnosti vykonával od 30.5.2005 do 28.6.2010. 
 
Ing. Zdeněk Raška, MBA  

Místopředseda představenstva od 14.1.2011 (člen představenstva od 11.1.2011)   

Je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Po studiu zastával pozici analy-
tika na finančním odboru GŘ společnosti Vítkovice, a.s., dále pracoval jako provozní manažer u spo-
lečnosti Gastronomia, a. s. Od roku 1994 vykonával ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dří-
ve TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.) funkci analytika a makléře. Od roku 2001 pra-
cuje jako portfolio manažer fondu. V roce 2013 úspěšně dokončil postgraduální studium na Business 
Institutu v Praze v oboru finanční management a strategické řízení financí a získal titul MBA.  
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Ing. Jiří Němec  

Člen představenstva od 30.3.2005 

Je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Po dobu své odborné praxe za-
stával v období od roku 1982 do roku 1990 různé funkce v OKD a.s. Ostrava v oblasti plánování, 
obchodu a zásobování. Od roku 1990 zahájil podnikání ve vlastních společnostech (KONEGO spol. s 
r.o., G.R.G. - Management spol. s r.o., Lihovar a likérka Velká Polom, spol. s r.o.), kde působí jako 
společník a jednatel. Od roku 1992 spolupracuje se skupinou PROSPERITA v oblasti kolektivního 
investování, kde působil  jako člen představenstva společnosti PROSPERITA investiční fond, a.s. až 
do r. 2001. Od roku 2003 do roku 2006 byl členem představenstva společnosti PROSPERITA hol-
ding, a.s.  
 
 
Popis zkušeností a kvalifikace členů dozorčí rady: 
 
Pan Miroslav Kurka  

Předseda dozorčí rady od 7.5.2020 (člen dozorčí rady od 7.5.2020)  

Je absolventem obchodní akademie. Během dlouholeté praxe (od ukončení studia do dubna 1990) 
pracoval v různých obchodních společnostech (Chemapol Praha, Strojimport Praha, OPOS Karviná). 
Od května 1990 začal soukromě podnikat. V listopadu 1991 byl spoluzakladatelem a jednatelem in-
vestiční společnosti TRADE INVEST spol. s r.o., která založila a obhospodařovala fond PROSPE-
RITA, a.s. Od roku 2005 je obchodním ředitelem Společnosti a řídí divizi obhospodařování majetku. 
Kromě působení v představenstvech a dozorčích radách různých obchodních společností byl do 
6. dubna 2020 místopředsedou představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s.  
 
Ing. Světlana Gemmelová  

Místopředsedkyně dozorčí rady od 1.7.2014 (člen dozorčí rady od 30.3.2005)  

Je absolventkou Vysoké školy báňské  v Ostravě, ekonomické fakulty, obor ekonomika průmyslu. Po 
ukončení studia v r. 1987 pracovala ve funkci odborného referenta ASŘ na VŠB v Ostravě. Od roku 
1993 pracovala jako celní deklarant pro firmu TRADETEX Orlová, zároveň vykonávala funkci ta-
jemníka fondu PROSPERITA, a.s. a od r. 1998 pracovala ve funkci provozní manažerky společnosti 
PROSPERITA holding, a.s. Od roku 2005 zastávala ve Společnosti funkci compliance. Od května 
2020 řídí provozní divizi Společnosti. Funkci předsedkyně dozorčí rady Společnosti vykonávala od 
19.6.2007 do 25.6.2014.  
 
Paní Lenka Řežábková  

Členka dozorčí rady od 15.6.2007 

Je absolventkou Střední ekonomické školy v Ostravě. Od roku 1995 pracovala jako účetní ve společ-
nosti TRADEINVEST investiční společnosti, a.s., a od roku 1998 do dubna roku 2020 pracovala ve 
společnosti CONCENTRA a.s. jako hlavní účetní a finanční analytik. Od května 2020 řídí ekonomic-
kou divizi Společnosti. Má zkušenosti z členství ve statutárních orgánech dalších obchodních společ-
ností.  
 
 

1.4  Portfolio manažeři 

Bc. Rostislav Šindlář (1967) 

Vzdělání: Absolvent bakalářského studia VŠ  
Kurzy/školení: Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR 
Odborná praxe:  23 let  
Portfolio manažer: od vzniku Společnosti 
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Ing. Zdeněk Raška, MBA (1963)   

Vzdělání: Absolvent VŠ a postgraduálního studia 
Kurzy/školení: Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR 
Odborná praxe:  26 let  
Portfolio manažer: od vzniku Společnosti 
 
 

 

2.  Údaje o obhospodařovaných fondech  
Společnost obhospodařovala k 30. červnu 2020 celkem 2 otevřené podílové fondy: 

Název:     PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální 
Zkrácený název:     PROSPERITA – OPF globální 
IČO přidělené SCP:  900 38 184 
DIČ:     CZ683121867 
ISIN podílového listu:  CZ0008471695 
Nominální hodnota:  1,-- Kč za jeden podílový list 
Vlastní kapitál k 30. 6. 2020: 1 692 760 tis. Kč  
 

Název: PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond             
kvalifikovaných investorů 

Zkrácený název:     PROSPERITA – OPF kvalifikovaných investorů 
IČO přidělené CDCP:  88 80 32 17 66 
DIČ:     CZ683340826 
ISIN:     CZ0008474061 
Nominální hodnota:  100 000,- Kč za jeden podílový list 
Vlastní kapitál k 30. 6. 2020: 44 284 tis. Kč  

 

Celková hodnota aktiv obou obhospodařovaných podílových fondů představovala k 30. červnu 2020 
částku ve výši 1 854 048 tis. Kč.  

Bližší údaje jsou uvedeny v samostatných pololetních zprávách těchto fondů. 

 
 

3.  Údaje o depozitáři fondu  
Depozitářem obou otevřených podílových fondů obhospodařovaných Společností byla v rozhodném 
období Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, 
PSČ 150 57.    

Depozitář plní také své další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a smlouvy o výko-
nu funkce depozitáře. Československá obchodní banka, a.s. zároveň zajišťuje opatrování, úschovu a 
evidenci majetku obou otevřených podílových fondů.   

 
 

4.  Údaje o obchodnících s cennými papíry 
Činnost obchodníka s cennými papíry pro Společnost a pro obhospodařované podílové fondy vykonávají 
tyto společnosti: 

1. Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782 
2. Patria Finance, a.s., se sídlem Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5, IČ 264 55 064 
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3. WOOD & Company Financial Services, a. s., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Měs-
to, 110 00 Praha 1, IČ 265 03 808 

4. J&T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378 
5. Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČ 607 32 075 
6. CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 639 07 020. 

Za první pololetí roku 2020 vykonávaly aktivní činnost obchodníka s cennými papíry pouze společnosti 
č. 1., 2., 4. a 6.  
 
 

5. Významné položky v účetních výkazech 
 

5.1.  Významné položky rozvahy  

Hodnota aktiv Společnosti k 30. 6. 2020 činí celkem 27 965 tis. Kč. Největší položkou aktiv jsou po-
hledávky. Pohledávky za nebankovními subjekty ve výši 18 000 tis. Kč představují poskytnuté úvěry 
jiným obchodním společnostem. Pohledávky za bankami činí 4 664 tis. Kč a pohledávky vůči obchod-
ním partnerům 2 873 tis. Kč, přičemž záloha za obhospodařování fondů činila 2 603 tis. Kč. Pohledávky 
vůči státu jsou ve výši 2 222 tis. Kč a tvoří je převážně přeplatek a zálohy na dani z příjmů právnických osob.  

Při porovnání s prvním pololetím 2019 se celková hodnota pasiv Společnosti zvýšila o 15 108 tis. Kč 
(tj. o 117,51 %). Vlastní kapitál se na celkových pasivech podílí z 56,79 %, cizí zdroje tvoří 43,21 % ma-
jetku Společnosti. Tyto podíly se ve srovnání s minulým rokem výrazně změnily. Na této významné změ-
ně v rozložení majetku a jeho výši se podílí zejména vyšší zálohy za obhospodařování fondu, snížení 
nákladů Společnosti a nevyplacená dividenda mateřské společnosti Sentinel Capital, a. s. Podrobná struk-
tura aktiv a pasiv je popsaná v přiloženém výkazu ROFOS 15. 
 
5.2. Významné položky podrozvahy 

Na podrozvahových účtech je účtováno pouze o hodnotě majetku obhospodařovaných fondů PROSPE-
RITA – OPF globální a PROSPERITA – OPF kvalifikovaných investorů. Vlastní kapitál obou fondů 
činil k 30. červnu 2020 celkem 1 737 044 tis. Kč. Při srovnání s pololetím roku 2019 je možno konsta-
tovat, že celková hodnota obhospodařovaného majetku se během 12 měsíců zvýšila o 9,72 %.  
 
5.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty  

Během 1. pololetí roku 2020 vytvořila Společnost kladný hospodářský výsledek ve výši 8 570 tis. 
Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 je zisk o 4 445 tis. Kč vyšší. Největších výnosů do-
sáhla Společnost z obhospodařování fondů (15 615 tis. Kč) a z úroků (252 tis. Kč).  

Mezi rozhodující náklady Společnosti patří náklady na zaměstnance (5 761 tis. Kč) a ostatní správní 
náklady (1 602 tis. Kč). V porovnání s pololetím roku 2019 se správní náklady snížily o 23,63 %. 
Snížení správních nákladů ovlivnily nejvíce osobní náklady. Podrobný přehled všech nákladů a vý-
nosů Společnosti je uveden v přiloženém výkazu VYFOS 25. 
 
5.4. Významné položky v přehledu o změnách vlastního kapitálu 
 

Součástí účetních výkazů je také přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období roku 2019 a za 1. 
pololetí roku 2020. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14. května 2020 byl na účet ne-
rozděleného zisku převeden celkový zisk za rok 2019 ve výši 10 701 tis. Kč. Dne 30. června 2020 
byla rozhodnutím jediného akcionáře schválena výplata dividendy v celkové částce 10 998 tis. Kč. 
Hodnota nerozděleného zisku k 30. červnu 2020 činila 111 tis. Kč.  
 
 



Kdatu Zplacování této PololetIi Zprávy Denastaly žádnó události, které by ntěly významný vliv
Da hospodařeni společnosti,

V íozhodDém období nebyla Spo]ečnost sama
soudnich nebo íozhodčích spoťů, kt§ré se týkaji

ani Da účct investičnich fondů účastníkcm žádných
Drajetku nebo nároku podíIníků investičnioh fondů.

Pololetni zpráva za období l, pololetí roku 2020 byla zpracována dle ustanoveDí § 237 odst l a § 238 odst, ]

ákona č. 240/20 i 3 sb, a § 42 písm. b) vyhlášky č _ 24412013 sb.

Nedilnou součásti této pololetní zprávyjsou finančni údaje za první po]oletí ť, 2020 v poro\,nánI s pívDiln
pololetím r. 2019, zpracované fornrou účetllích výkazů v rrásledujicirn pořadi:

a) Rozvaha Společnosti k 30.6,2020

b) VýkaZ zisku a ztráty společnosti k 30,6.2020

c) Přehled o změnách Ve vlastním kapitálu k 30.ó.2020

Pololetni zprávu a účetní závěrku zpracovali zaměstnanci ekonomické divize Společnosti, kteří jsou
niže podepsáni.

V osttavě, I7, sťpna 2020 ,?MO

Zplacovali:

Bc. Ro§tislal, Ši dIúř
přcdscda představenstVa

(

Lenka Řežábková
f]Dančni manažeť

3-4
lnt, Mtrtina Rzfzaútwú

6. kíeré

7. o pololelní
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