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Identifikační údaje 

 

Firma: PROXY – FINANCE a.s. 

IČ: 18623174 

Vznik: Zápis do obchodního rejstříku 27.12.1991 

Sídlo: Anežská 10, Praha 1 

Právní forma: Akciová společnost 

Spisová značka: Oddíl B., vložka 1155, Městský soud v Praze 

Hospodářský rok: 1. leden až 31. prosinec 

Předmět podnikání: Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 

− Činnost ekonomických a organizačních poradců 

− Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

Základní kapitál: Základní kapitál k 31.12.2021 činí 400 mil. Kč  
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1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti  

    a o stavu majetku           

Charakteristika společnosti 

 

PROXY – FINANCE a.s. je soukromá finanční skupina. Od roku 1990 jako jedna z prvních 

firem zakládala soukromé finanční subjekty v oblastech, které byly zcela neznámé na 

československém a později na českém a slovenském finančním trhu. Mnohé z těchto subjektů 

byly úplně prvními institucemi svého druhu, např. Prvá slovenská investičná a.s. Tato byla 

založena v roce 1990 jako první investiční společnost na našem trhu. Podobně nejstarší 

slovenská leasingová společnost B.O.F. leasing, a.s. (1991), nebo jeden z prvních obchodníků 

s cennými papíry BH Securities, a.s. (1993). V roce 1995 vznikl Penzijní fond JISTOTA (ČR) 

a též Poisťovna ERGO (SR). Již v prvních letech po založení získaly tyto společnosti významný 

podíl na příslušném segmentu trhu v České a Slovenské republice. 

 

Po roce 2000 začal proces postupného propojování nejvýznamnějších dceřiných společností 

s mezinárodními finančními institucemi. Do penzijního fondu vstoupila ABN AMRO N.V. 

(2000) a později Česká pojišťovna. Do Pojišťovny ERGO vstoupila KBC/ČSOB (2002) a do 

Dôchodkovej správcovskej spoločnosti vstoupila ING (2005). Majoritní podíl ve společnosti 

B.O.F. Leasing, a.s. získala VÚB Bratislava, člen skupiny Banca Intesa (2007). Zahraniční 

korporace nebo jejich lokální dceřiné společnosti vstupovaly buď formou přímé akvizice nebo 

formou spojení společností.  

 

Kromě finančních institucí založila skupina PROXY – FINANCE a.s. v roce 1993 také 

významné novinové vydavatelství. V roce 2000 vznikl společný podnik Petit Press (SR) s 

německou skupinou Verlags Gruppe Passau, kterou později nahradila Rheinische Post (do r. 

2014), poté skupina Penta a nyní společnost Pluralis, B.V. se sídlem v Holandsku. 

 

V průběhu posledních let PROXY – FINANCE a.s. postupně snižovala minoritní podíly na 

společných podnicích s mezinárodními korporacemi a soustředila se na vlastní finanční 

aktivity.  V těchto aktivitách bude společnost pokračovat i v dalších letech.   

Vývoj v roce 2021 

 

Tradičně se vlastní aktivity společnosti zaměřovaly na finanční transakce s využitím vlastních 

zdrojů, nebo zdrojů ze skupiny na podporu financování specifických projektů. Jedná se zejména 

o financování restrukturalizace firem formou mezaninových půjček nebo podřízených úvěrů, 

dále investice do private equity v zahraničí ve spolupráci s mezinárodními investičními 

bankami, a realizace vlastních developerských projektů na území ČR. 
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Hospodaření v roce 2021 

 

 

Čistý hospodářský výsledek po zdanění společnosti PROXY – FINANCE a.s. dosáhl 92 mil. 

Kč (11 mil. CZK v roce 2020). Největší podíl na celkových výnosech společnosti představují 

přijaté dividendy a tržby z prodeje a odkupu cenných papírů. 

 

Vlastní kapitál společnosti v nekonsolidované podobě přesáhl 3,4 mld. Kč. 

 

Konsolidovaná hodnota vlastního kapitálu skupiny PROXY - FINANCE v roce 2021 bude 

převyšovat vlastní kapitál samotné akciové společnosti. 

 

 

Struktura akcionářů 

 

 

Společnost má charakter zaměstnanecké akciové společnosti. Každý z akcionářů (resp. 

konečných beneficientů) je zaměstnancem některé ze společností skupiny PROXY – 

FINANCE, případně bývalým zaměstnancem anebo rodinným příslušníkem zaměstnanců. 

Žádný z akcionářů nemá více než 20% akcií. 

 

 

 

2. Významné společnosti holdingu 

 

 

BH Securities, a.s. 

 

BH Securities, a.s. je společnost s licencí obchodníka s cennými papíry. Je jedním z nejstarších 

členů Burzy cenných papírů Praha. Na českém kapitálovém trhu působí již od roku 1993. 

Poskytuje komplexní služby na kapitálovém trhu, zejména správu aktiv a obchodování na 

komisionářské bázi, a to jak na tuzemském trhu, tak i na zahraničních burzách v USA a v 

Evropě. V rámci činnosti tvůrce trhu v obchodním segmentu SPAD kótuje většinu titulů na 

tomto trhu. Vydává primární emise korunových dluhopisů menších domácích firem a také 

emise investičních certifikátů ve světových měnách.  

 

Retail invest, a.s. 

Vlastní 24 nemovitostí, hlavním nájemcem byla původně společnost DELVITA. V současnosti 

jsou významnými nájemci AHOLD, Tesco a Penny Market. Z českých subjektů je 

nejvýznamnějším nájemcem ROSA market. 

 

 

Prvá slovenská investičná skupina, a.s. 
 

Je nejstarší soukromou finanční institucí na Slovensku. Je ve 100% vlastnictví PROXY -

FINANCE a spravuje všechny majetkové účasti holdingu na Slovensku. 

 

Nejvýznamnějšími dceřinými společnostmi jsou: 
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- Majetkový holding, a.s. – holding majetkového charakteru, který drží účasti ve 

společnostech a zároveň se zabývá správou pohledávek a finančními transakcemi. 

- Petit Press, a.s. – novinové vydavatelství na Slovensku vydává významné deníky a  

regionální týdeníky, a taky online verzi deníku SME. Prvá slovenská investičná skupina, 

a.s. vlastní 57,5%.  
 

 

 

THT Ostrava CZ, a.s. 

 

Výrobní a obchodní podnik zaměřený na specifické komponenty pro letectví. 

 

 

Sonberk, a.s. 

 

Moderní vinařství usilující se o výrobu špičkových vín. V roce 2009 byl uveden do provozu 

moderní vinařský dům přímo na vinici. 

 

 

Nadace pro rozvoj vzdělání 
 

Skupina PROXY-FINANCE a.s. v roce 2001 založila a od té doby podporuje Nadaci pro rozvoj 

vzdělání zaměřenou na podporu slovenských vysokoškolských studentů v České republice a 

naopak českých studentů ve Slovenské republice. Také se zaměřuje na podporu talentovaných 

a handicapovaných studentů. 
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3. Účetní závěrka 

Účetní závěrka je nedílnou součástí této výroční zprávy v příloze. 

 

4. Doplňkové informace neuvedené v účetní závěrce 

V této části výroční zprávy jsou uvedeny další informace, které nejsou zachyceny v účetní 

závěrce. 

 

Události nastalé po rozvahovém dni 

Po rozvahovém dni (dne 24.2.2022) došlo k vojenskému napadení Ukrajiny Ruskem a v této 

souvislosti byly zavedeny významné ekonomické sankce vůči Rusku ze strany České 

republiky, EU a velké částí civilizovaného světa. Tato situace bude mít pravděpodobně 

významný negativní dopad na vývoj podnikatelských činností i finančních trhů v roce 2022, 

nicméně tyto dopady nebudou na společnost tak zásadní, aby měly vliv na předpoklad 

nepřetržitého trvání fungování společnosti (going concern). 

V období od rozvahového dne do data schválení této výroční zprávy statutárním orgánem 

nedošlo k žádné události, která by zásadním způsobem ovlivnila finanční pozici společnosti. 

 

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Společnost neměla v účetním období takové aktivity. 

 

Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

Společnost nenabyla vlastní akcie. 

 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního 

prostředí a pracovněprávních vztazích 

Společnost v účetním období nevyvíjela žádné aktivity v takových oblastech. 

 

Informace o pobočkách nebo jiné části obchodního závodu 

v zahraničí 
Společnost neměla v účetním období pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

 

5. Komentář ke zprávě o propojených osobách 
 

Společnost nesestavuje za rok 2021 zprávu o propojených osobách, protože podle §82 zákona 

o obchodních korporacích nebyla v roce 2021 ovládanou osobou. 






























































