
PROSPERITA  investiční společnost, a.s.                 
 

 
 

Pololetní zpráva za 1. pololetí 2006 
 
 
Poznámka: 
V této zprávě jsou uvedeny zejména údaje, týkající se společnosti „PROSPERITA investiční společ-
nost, a.s.“ Údaje o obhospodařovaném otevřeném podílovém fondu „PROSPERITA – OPF globál-
ní“ jsou uvedeny v samostatné pololetní zprávě.   
 
 
1. Základní údaje o investiční společnosti  
 

Obchodní firma:  PROSPERITA investiční společnost, a.s. 
Ulice:   U Centrumu 751 
Obec:   Orlová, Lutyně 
PSČ:   735 14 
Datum vzniku investiční společnosti: 30. března 2005 
Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována: 
    Krajský  soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2879. 
IČ:   26 85 77 91 
DIČ:   CZ26857791 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 195 201 346 / 0300 
Základní kapitál:     6 000 tis. Kč 
Vlastní kapitál k 30. 6. 2006: 14 031 tis. Kč 

 
 
2. Název a IČ obhospodařovaného fondu: 

 
„PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální“ 
Zkrácený název fondu:   „PROSPERITA – OPF globální“ 
ISIN podílových listů:    CZ0008471695 
Jmenovitá hodnota podílového listu: 1,00 Kč  
Forma a podoba podílového listu: na jméno, zaknihovaná v SCP 
IČ přidělené Střediskem CP:  90 03 81 84 
Datum vzniku fondu:   9. srpna 2001 
Druh a typ fondu:   speciální fond cenných papírů, smíšený 
Bankovní spojení – hlavní účet:  ČSOB, a.s., č.ú.: 918 05 03 / 0300 

 
Investiční společnost obhospodařuje výše uvedený fond od 1. července 2005. Po celé 

předchozí období, od 9. srpna 2001 do 30. června 2005, byla obhospodařovatelem fondu spo-
lečnost „PROSPERITA holding, a.s.“, IČ 25 82 01 92. 

 
 

3. Depozitář otevřeného podílového fondu: 
 
 Obchodní firma: Československá obchodní banka, a.s. 
 Sídlo:   Na Příkopě 854/14, PRAHA 1 – Nové Město, PSČ 115 20 
 IČ:       000 01 350 
 Tel. spojení:  261 359 151  Fax: 261 359 849 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
BXXXVI, vložka 46. 
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4. Auditor investiční společnosti: 
Obchodní firma: AUDIT PROFESIONAL, spol. s.r.o.  
IČ:   48390861   
Sídlo:   Hasičská 52/551, 700 30, Ostrava-Hrabůvka 
Společnost zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6078.   
Licence:  KA ČR č. 064  
Auditorka:  Ing. Miluše Vašíčková, osvědčení KA ČR č. 1294  
 
 
 

5. Osoby, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech investiční spo-
lečnosti nebo  osoby, které mají více než 10 % podíl na základním kapitálu investiční 
společnosti: 

 
 

P.č. Název právnické osoby Sídlo společnosti Podíl na 
hlas. právech 

1. PROSPERITA holding, a.s., 
IČ 25 82 01 92 

U Centrumu 751, 
735 14  Orlová - Lutyně 

100,00 % 

 
 
 

6. Přehled vydaných cenných papírů : 
 
a) Vydané akcie společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s.: 
 
 Jmenovitá hodnota:   1.000 000,- Kč 
 Podoba:                      listinná 
 Počet akcií:                6 kusů 
 
b) Podílové listy otevřeného podílového fondu: 
 

Název fondu:          PROSPERITA – OPF globální 
ISIN:                       CZ0008471695 
Jmenovitá  hodnota: 1,- Kč 
Podoba:                  zaknihovaná 
Počet podíl. listů:      a) k 30. 06. 2005:            784 306 718 podílových listů  

  b) k 31. 12. 2005:            811 896 558 podílových listů  
  c) k 30. 06. 2006:     830 527 613 podílových listů  
 
 
 

7. Popis stavu a minulých vývojových tendencí společnosti v 1. pololetí 
roku 2006:  

Předmětem podnikání společnosti je “činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolek-
tivním investování, vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/65/2005/4 
ze dne 17. června 2005.“ Investiční společnost není obhospodařovatelem žádného dalšího fondu. 

Výnosy společnosti činily v 1. pololetí r. 2006 celkem 15 347 tis. Kč. Celkové náklady spo-
lečnosti činily 7 945 tis. Kč. Za účetní období 1. pololetí r. 2006 vytvořila společnost před zdaněním 
zisk ve výši 7 402 tis. Kč. Hlavní příjmy investiční společnosti jsou z obhospodařování fondu (14 400 
tis. Kč, ostatní příjmy činily 947 tis. Kč (příjmy z poplatků, výnosové úroky).  

Bližší údaje o hospodářských výsledcích společnosti jsou uvedeny v tabulkové části této polo-
letní zprávy. 

2 



8. Orgány společnosti a zaměstnanci: 
 
Představenstvo společnosti: 
 

Funkce Příjmení a jméno 
 předseda představenstva  doc. PhDr Josef Jűnger, CSc. 
 místopředseda představenstva  Rostislav Šindlář 
 člen představenstva  Ing. Jiří Němec 

 
 
Dozorčí rada společnosti: 
 

Funkce Příjmení a jméno 
 předseda dozorčí rady  Ing. Jan Vojáček 
 místopředseda dozorčí rady  Ing. Petr Šimice 
 člen dozorčí rady  Ing. Světlana Gemmelová 

 
- vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním orgánem 

  Ing. Miroslav Kurka    - generální ředitel společnosti 
 Miroslav Kurka starší        - obchodní ředitel 
 Ing. Miroslav Kučera         - finanční manažer 
  Ing. Zdeněk Raška             - portfolio manažer a makléř 
 Rostislav Šindlář               - portfolio manažer a makléř 
 Ing. Martin Ciežák  - provozní a marketingový manažer 
 Ing. Světlana Gemmelová   - compliance officer 
  

Během sledovaného období společnost zaměstnávala celkem 17 pracovníků.   
 
 
 
9. Odpovídající srovnání s prvním pololetím předchozího roku a události 

po datu účetní závěrky. 
 

Jelikož společnost vznikla 30. března 2005 a jako investiční společnost (obhospodařovatel 
fondu) působí jen od 1. července 2005, není možno odpovědně porovnat výsledky hospodaření spo-
lečnosti s minulým účetním obdobím. V tabulkové části pololetní zprávy však jsou přesto uvedeny 
skutečné výsledky hospodaření za období od 30.3. 2005 do 30. 6. 2005 jakožto minulé období. 
 Po datu účetní závěrky k 30. červnu 2006 do data vydání této pololetní zprávy nenastaly žádné 
významné události.  
 Bližší informace o vývoji kursu podílových listů, stejně jako všechny aktuální pololetní a vý-
roční zprávy, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.prosperita.com. 

 
 
V Orlové-Lutyni dne 9. srpna 2006    
 
 
 
 
   …………………………………     ………………………… 
  Rostislav Šindlář      Ing. Miroslav Kučera 
  místopředseda představenstva         finanční manažer 
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