
 

INFORMA�NÍ  POVINNOST  
(ke dni 30. 9. 2007) 

 
 

(Informa�ní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obez�etného 
podnikání bank, spo�itelních a úv�rních družstev a obchodník� s cennými papíry, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) 
 
 
P�edm�t informa�ní povinnosti:  Údaje o spole�nosti ATLANTIK finan�ní trhy, a.s. (dále jen „ATLANTIK 
FT“ nebo „spole�nost“), o složení akcioná��, struktu�e konsolida�ního celku, jehož je spole�nost sou�ástí, 
a �innosti spole�nosti. 
 
 

I) ÚDAJE O SPOLE�NOSTI 
 

A) Základní údaje o spole�nosti  
 

obchodní firma: ATLANTIK finan�ní trhy, a.s. 
 

právní forma:  akciová spole�nost  
 

sídlo: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, �eská republika  
 

Identifika�ní �íslo  26 21 80 62 
 

obchodní rejst�ík:  Spole�nost je zapsaná v obchodním rejst�íku M�stského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 7328  
 

Datum zápisu do OR 1. 7. 2000 
 

Datum zápisu poslední zm�ny do 
OR/ú�el zm�ny   

 
31. 10. 2007/zm�na p�edm�tu podnikání v d�sledku rozší�ení povolení �NB 
k poskytování investi�ních služeb  
 

Výše základního kapitálu: 141 000 000,- K�  
 

Výše splaceného základního kapitálu: 
 

141 000 000,- K� 

Po�et, druh, podoba, forma a 
nominální hodnota akcií emitovaných 
spole�ností:    

 
282 kus� kmenových zaknihovaných akcií zn�jících na jméno ve 
jmenovité hodnot�  500 000,- K� 
 

Údaje o nabytí vlastních akcií, 
zatímních list� nebo jiných 
ú�astnických cenných papír�:   

 
 
Spole�nost nevlastní žádné vlastní akcie  
 

Údaje o zvýšení základního kapitálu: Ve spole�nosti nedošlo ke zvýšení základního kapitálu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

B) Organiza�ní struktura spole�nosti 
              (stav ke dni 30. 9. 2007) 

 
   

 
 
 

Po�et zam�stnanc� ke dni 30. 9. 2007 �inil 32 osob.   
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C) P�edstavenstvo spole�nosti  

 
1) Ing. Jan Schiesser, p�edseda p�edstavenstva  
 
- den vzniku funkce:  10. b�ezna 2007 

 
- Ing. Jan Schiesser vystudoval Central European University, obor ekonomie a Ekonomicko-správní fakultu 

Masarykovy univerzity v Brn�, obor finance. V ATLANTIKu FT  pracuje od roku 1996, ve vedení 
spole�nosti nep�etržit� od roku 1998. V rámci r�zných pozic se podílel na realizaci a �ízení �ady projekt� 
z oblasti podnikových financí, obchodování s cennými papíry, na prezentacích pro zahrani�ní investory 
a správ� aktiv. Byl zodpov�dný za projekty v oblasti investi�ního bankovnictví, za vývoj nových produkt� 
a rozší�ení služeb spole�nosti nap�. v oblasti obchodování komodit. Ve spole�nosti je odpov�dný 
za �innost odd�lení Front office, odd�lení Research a odd�lení Informa�ních technologií.   
 

- �lenství v orgánech jiných právnických osob:  
• �editel spole�nosti KKCG FINANCE B.V.  
• �len dozor�í rady spole�nosti ATLANTIK Asset Management investi�ní spole�nost, a.s. 

 
 
2) Ing. Miloslav Vyhnal, �len p�edstavenstva  
 
- den vzniku funkce:  23. kv�tna 2007 

 
- Ing. Miloslav Vyhnal vystudoval �eské vysoké u�ení technické v Praze, Fakulta strojní, obor ekonomika a 

�ízení výroby. V letech 1994 až 1997 pracoval jako maklé� ve spole�nosti EXPANDIA FINANCE, a.s. 
V letech 1997 – 1998 vykonával funkci �editele ve spole�nosti  I.F.B., a.s., obchodníka s cennými papíry. V 
ATLANTIKu FT p�sobil od roku 2001 do roku 2006 na pozici p�edsedy p�edstavenstva spole�nosti, kde 
byl odpov�dný za �ízení spole�nosti a projekty v oblasti investi�ního bankovnictví a obchodování 
s cennými papíry. V sou�asné dob� Ing. Miloslav Vyhnal vykonává funkci �lena p�edstavenstva 
spole�nosti, kdy je odpov�dný za �innost odd�lení Corporate finance a odd�lení Back office.     

�eské vysoké u�ení technické v Praze, Fakulta strojní 
- �lenství v orgánech jiných právnických osob:  

• p�edseda p�edstavenstva ve spole�nosti IDOL Praha, a.s 
• �len p�edstavenstva ve spole�nosti KKCG a.s. 
• p�edseda p�edstavenstva ve spole�nosti Cestovní kancelá� FISCHER, a.s. 
• �len správní rady v nadaci PROM�NY 
• �len dozor�í rady ve spole�nosti INVESTPRO, a.s. 

 
 
3) Mgr. Michael Milat, �len p�edstavenstva   
 
- den vzniku funkce:  20. dubna 2007 

 
- Mgr. Michael Milat vystudoval Masarykovu univerzitu v Brn�, Fakulta p�írodov�decká a Fakulta 

ekonomicko-správní, obor matematika – ekonomie. V ATLANTIKu FT pracoval od roku 2000 na pozici 
finan�ního analytika, od roku 2002 vykonával funkci vedoucího odd�lení �ízení rizik. V rámci t�chto 
�inností se podílel na tvorb� finan�ních analýz a �ízení rizik ve spole�nosti. V sou�asné dob� vykonává 
funkci �lena p�edstavenstva spole�nosti, kdy je odpov�dný za �innost ú�etního odd�lení a oblast risk 
managamentu.     
 

- �lenství v orgánech jiných právnických osob:  
 Mgr. Michael Milat není v sou�asnosti �lenem orgánu v žádné jiné právnické osob�.   
 
 

Souhrnná výše úv�r� poskytnutých spole�ností �len�m p�edstavenstva: Spole�nost neposkytla úv�r žádnému 
�lenovi p�edstavenstva spole�nosti.  
 
Souhrnná výše záruk vydaných spole�ností za �leny p�edstavenstva: Spole�nost nevydala záruku za žádného 
z �len� p�edstavenstva spole�nosti.  
 



 

 

 
 

D) Dozor�í rada spole�nosti  
 
1) Ing. Roman Cének, p�edseda dozor�í rady  

 
- den vzniku funkce:  1. kv�tna 2007 

 
- Ing. Roman Cének vystudoval Univerzitu Mateja Bella v Banské Bystrici, obor finance, specializace 

bankovnictví a burzovnictví. V ATLANTIKu FT pracoval od roku 1996 do roku 2007, a to nejd�íve jako 
finan�ní analytik a následn� jako hlavní manažer v oblasti investi�ního bankovnictví a podnikových financí. 
Na pozici hlavního manažera týmu pro realizaci akvizic a divestic byl odpov�dný za vyhledávání a 
kompletní realizaci investi�ních p�íležitostí.  

 
- �lenství v orgánech jiných právnických osob:  

 Ing. Roman Cének není v sou�asnosti �lenem orgánu v žádné jiné právnické osob� 
 
 
2) JUDr. Tomáš Lebeda, �len dozor�í rady  

 
- den vzniku funkce:  1. kv�tna 2007 

 
JUDr. Tomáš Lebeda vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor právo. Pracoval v investi�ní 
spole�nosti Deutsche Bank AG ve Spolkové republice N�mecko, kde se podílel na �ad� projekt� v oblasti 
podílových fond�.  
 

- �lenství v orgánech jiných právnických osob:   
• p�edseda dozor�í rady KOVOSVIT GROUP a.s. 
• �len dozor�í rady ATLANTIK Asset Management investi�ní spole�nost, a.s.  

 
3) Ing. Jana Vyhnalová, �len dozor�í rady  

 
- den vzniku funkce:  1. kv�tna 2007 

 
- Ing. Jana Vyhnalová vystudovala Vysoké u�ení technické v Brn�, obor ekonomie a �ízení stavebnictví a 

v letech 1990 – 1992 studovala na Johannes Kepler Universität  v  rakouském Linci.  V letech  1993-1996 
pracovala v ATLANTIKu  FT v odd�lení vypo�ádání obchod� a následn� jako maklé�ka na odd�lení Front 
office, kde byla odpov�dná za obchody s investi�ními nástroji na zahrani�ních sv�tových trzích.  
 

- �lenství v orgánech jiných právnických osob:   
• jednatel spole�nosti Green travel s.r.o; 
• jednatel ve spole�nosti Kv�tinová zahrada s.r.o. 

 
 
Souhrnná výše úv�r� poskytnutých spole�ností �len�m dozor�í rady: Spole�nost neposkytla úv�r žádnému �lenovi 
dozor�í rady spole�nosti. 
  
Souhrnná výše záruk vydaných spole�ností za �leny dozor�í rady: Spole�nost nevydala záruku za žádného z �len� 
dozor�í rady spole�nosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

II) SLOŽENÍ AKCIONÁ�� SPOLE�NOSTI 
 

Jediným akcioná�em spole�nosti je  :     KKCG Finance B.V.  
zapsaná v obchodním rejst�íku Obchodní komory v Amsterdamu, 
Nizozemsko  
eviden�ní �íslo: 34124332 
se sídlem: Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko  

 
III) ÚDAJE O STRUKTU�E KONSOLIDA�NÍHO CELKU 

 
A) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke spole�nosti ovládajícími osobami, 

pop�ípad� v�tšinovým spole�níkem.  
 
Ovládající osoba: KKCG Finance B.V, se sídlem Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterdam, 

Nizozemsko, disponující 100% podílem na základním kapitálu spole�nosti     
Podíl na základním kapitálu 
spole�nosti:   

 
100% 
 

Podíl na hlasovacích 
právech spole�nosti: 

 
100% 
 

Souhrnná výše pohledávek 
spole�nosti za KKCG 
Finance B.V.: 
 

 
 
0,- K�  

Souhrnná výše závazk� 
spole�nosti v��i KKCG 
Finance B.V.: 
 

 
 
0,- K� 

Souhrnná výše cenných 
papír�, které má spole�nost 
v aktivech a které jsou 
emitovány KKCG Finance 
B.V./ souhrnná výše 
závazk� z t�chto cenných 
papír�: 
 

 
 
 
 
 
 
0,- K� 

Souhrnná výše spole�ností 
vydaných záruk za KKCG 
Finance:  
 

 
 
0,- K� 

Souhrnná  výše spole�ností 
p�ijatých záruk od KKCG 
Finance B.V.: 

 
0,- K�  
 

 
 

B) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke spole�nosti ovládanými osobami, 
pop�ípad� v nichž je spole�nost v�tšinovým spole�níkem.  
 
ATLANTIK FT neovládá a není v�tšinovým spoluvlastníkem v žádné spole�nosti.  
 
 
 



 

 

C) Grafické znázorn�ní konsolida�ního celku, nad nímž �eská národní banka vykonává 
dohled na konsolidovaném základ� a jehož je spole�nost sou�ástí 
 

 
SKUPINA FINAN�NÍ HOLDINGOVÉ OSOBY 

(ke dni: 30.9.2007)�
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IV) �INNOSTI SPOLE�NOSTI 
 

ATLANTIK FT poskytuje investi�ní služby ve smyslu ustanovení § 4 zák. �. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.   

 
A) P�edm�t podnikání zapsaný v obchodním rejst�íku  

 
Hlavní investi�ní služby: 

� podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, p�ijímání a p�edávání pokyn� týkajících se 
investi�ních nástroj�, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

� podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provád�ní pokyn� týkajících se investi�ních 
nástroj� na ú�et jiné osoby, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož 
zákona; 

� podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investi�ními nástroji na vlastní 
ú�et, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

� podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umis�ování emisí investi�ních 
nástroj�, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. 

 
Dopl�kové investi�ní služby: 

� podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investi�ních nástroj�, a to ve vztahu 
k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

 
� podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investi�ních nástroj�, a to ve vztahu 

k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

� podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úv�ru nebo p�j�ky zákazníkovi za 
ú�elem umožn�ní obchodu s investi�ním nástrojem, na n�mž se poskytovatel úv�ru nebo p�j�ky podílí, a to ve 
vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 
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� podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská �innost týkající se struktury kapitálu, 
pr�myslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se p�em�n 
spole�ností nebo p�evod� podnik�; 

� podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská �innost týkající se investování do 
investi�ních nástroj�, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

� podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provád�ní devizových operací souvisejících 
s poskytováním investi�ních služeb; 

� podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí 
investi�ních nástroj�, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. 

 
B) P�ehled �inností skute�n� vykonávaných  

 
Hlavní investi�ní služby: 

� podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, p�ijímání a p�edávání pokyn� týkajících se 
investi�ních nástroj�, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

� podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provád�ní pokyn� týkajících se investi�ních 
nástroj� na ú�et jiné osoby, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož 
zákona; 

� podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investi�ními nástroji na vlastní 
ú�et, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

� podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umis�ování emisí investi�ních 
nástroj�, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. 

 
Dopl�kové investi�ní služby: 

� podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investi�ních nástroj�, a to ve vztahu 
k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

 
� podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investi�ních nástroj�, a to ve vztahu 

k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

� podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úv�ru nebo p�j�ky zákazníkovi za 
ú�elem umožn�ní obchodu s investi�ním nástrojem, na n�mž se poskytovatel úv�ru nebo p�j�ky podílí, a to ve 
vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

� podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská �innost týkající se struktury kapitálu, 
pr�myslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se p�em�n 
spole�ností nebo p�evod� podnik�; 

� podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská �innost týkající se investování do 
investi�ních nástroj�, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

� podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provád�ní devizových operací souvisejících 
s poskytováním investi�ních služeb; 

� podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí 
investi�ních nástroj�, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. 

 
C) P�ehled �inností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo �eskou národní bankou 

omezeno, nebo vylou�eno  
 
Spole�nost vykonává výše uvedené investi�ní služby v plném rozsahu a jejich vykonáváni jí nebylo �eskou 
národní bankou nijak omezeno �i vylou�eno.  
 


