
 

INFORMAČNÍ  POVINNOST  
(ke dni 30. 6. 2008) 

 
 

(Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. § 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného 
podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
Předmět informační povinnosti:  Údaje o společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen „ATLANTIK 
FT“ nebo „společnost“), o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož je společnost součástí, 
a činnosti společnosti. 
 
 

I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 

A) Základní údaje o společnosti  
 

obchodní firma: ATLANTIK finanční trhy, a.s. 
 

právní forma:  akciová společnost  
 

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

Identifikační číslo  26 21 80 62 
 

obchodní rejstřík:  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 7328  
 

Datum zápisu do OR 1. 7. 2000 
 

Datum zápisu poslední změny do 
OR/účel změny   

 
8. 7. 2008/změna členů dozorčí rady  
 

Výše základního kapitálu: 141 000 000,- Kč  
 

Výše splaceného základního kapitálu: 
 

141 000 000,- Kč 

Počet, druh, podoba, forma a 
nominální hodnota akcií emitovaných 
společností:    

 
282 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve 
jmenovité hodnotě  500 000,- Kč 
 

Údaje o nabytí vlastních akcií, 
zatímních listů nebo jiných 
účastnických cenných papírů:   
 

 
Společnost nevlastní žádné vlastní akcie  
 

Údaje o zvýšení základního kapitálu: Ve společnosti nedošlo ke zvýšení základního kapitálu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

B) Organizační struktura společnosti 
              (stav ke dni 30. 6. 2008) 

 
   

 
 
 

Počet zaměstnanců ke dni 30. 6. 2008 činil 47 osob.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compliance officer Office manager
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(VPP)

Představenstvo Dozorčí rada



 

 

 
C) Představenstvo společnosti  

 
1) Ing. Jan Schiesser, předseda představenstva  
 
- den vzniku funkce:  10. března 2007 

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

Masarykovy univerzity v Brně, obor finance. V ATLANTIKu FT pracuje od roku 1996, ve vedení 
společnosti nepřetržitě od roku 1998. V rámci různých pozic se podílel na realizaci a řízení řady projektů 
z oblasti podnikových financí, obchodování s cennými papíry, na prezentacích pro zahraniční investory 
a správě aktiv. Byl zodpovědný za projekty v oblasti investičního bankovnictví, za vývoj nových produktů 
a rozšíření služeb společnosti např. v oblasti obchodování komodit. Ve společnosti je odpovědný 
za činnost oddělení Front office, oddělení Research a oddělení Informačních technologií.   
 

- členství v orgánech jiných právnických osob:  
• ředitel společnosti KKCG Finance B.V.  
• člen dozorčí rady společnosti ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. 

 
 
2) Ing. Miloslav Vyhnal, člen představenstva  
 
- den vzniku funkce:  23. května 2007 

 
- Ing. Miloslav Vyhnal vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, obor ekonomika a 

řízení výroby. V letech 1994 až 1997 pracoval jako makléř ve společnosti EXPANDIA FINANCE, a.s. 
V letech 1997 – 1998 vykonával funkci ředitele ve společnosti I.F.B., a.s., obchodníka s cennými papíry. V 
ATLANTIKu FT působil od roku 2001 do roku 2006 na pozici předsedy představenstva společnosti, kde 
byl odpovědný za řízení společnosti a projekty v oblasti investičního bankovnictví a obchodování 
s cennými papíry. V současné době Ing. Miloslav Vyhnal vykonává funkci člena představenstva 
společnosti, kdy je odpovědný za činnost oddělení Corporate finance a oddělení Back office.     

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 
- členství v orgánech jiných právnických osob:  

• předseda představenstva ve společnosti IDOL Praha, a.s. 
• člen představenstva ve společnosti KKCG a.s. 
• předseda představenstva ve společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. 
• člen správní rady v nadaci PROMĚNY 
• člen dozorčí rady ve společnosti INVESTPRO, a.s. 

 
 
3) Mgr. Michael Milat, člen představenstva   
 
- den vzniku funkce:  20. dubna 2007 

 
- Mgr. Michael Milat vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, Fakulta přírodovědecká a Fakulta 

ekonomicko-správní, obor matematika – ekonomie. V ATLANTIKu FT pracoval od roku 2000 na pozici 
finančního analytika, od roku 2002 vykonával funkci vedoucího oddělení řízení rizik. V rámci těchto 
činností se podílel na tvorbě finančních analýz a řízení rizik ve společnosti. V současné době vykonává 
funkci člena představenstva společnosti, kdy je odpovědný za činnost účetního oddělení a oblast risk 
managamentu.     
 

- členství v orgánech jiných právnických osob:  
Mgr. Michael Milat není v současnosti členem orgánu v žádné jiné právnické osobě.   
 
 

Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společností členům představenstva: Společnost neposkytla úvěr žádnému 
členovi představenstva společnosti.  
 
Souhrnná výše záruk vydaných společností za členy představenstva: Společnost nevydala záruku za žádného 
z členů představenstva společnosti.  
 



 

 

 
 

D) Dozorčí rada společnosti  
 
1) Ing. Vratislav Svoboda, MBA, předseda dozorčí rady  

 
- den vzniku funkce:  26. června 2008 

 
Ing. Vratislav Svoboda, MBA, vystudoval MBA na International Banking and Finance University of 
Birmingham ve Velké Británii. Je rovněž absolventem Vysokého učení technického v Brně, fakulty 
elektrotechnické, obor telekomunikační technika a postgraduálního studijního programu managementu 
americké University of Pittsburgh. Pracoval na projektech Světové banky, jako konzultant pro KPMG 
Česká republika, později pro Credit Suisse First Boston v Praze jako investiční bankéř. V letech 1999 až 
2005 byl členem představenstva a později předsedou představenstva ABN AMRO Asset Management 
(Czech) a.s. Jako předseda představenstva společnosti ATLANTIK Asset management investiční 
společnost a.s. zodpovídá za řízení společnosti a distribuci investičních fondů. Je zakládajícím členem 
Asociace pro kapitálový trh. 
 

- členství v orgánech jiných právnických osob:   
• předseda představenstva společnosti ATLANTIK Asset management investiční společnost a.s 

 
2) JUDr. Tomáš Lebeda, člen dozorčí rady  

 
- den vzniku funkce:  1. května 2007 

 
JUDr. Tomáš Lebeda vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor právo. Pracoval v investiční 
společnosti Deutsche Bank AG ve Spolkové republice Německo, kde se podílel na řadě projektů v oblasti 
podílových fondů.  
 

- členství v orgánech jiných právnických osob:   
• předseda dozorčí rady společnosti KOVOSVIT GROUP a.s. 
• člen dozorčí rady společnosti ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s.  
• člen dozorčí rady společnosti CKF, a.s. 

 
3) Mgr. Ondřej Fráňa, člen dozorčí rady  

 
- den vzniku funkce:  26. června 2008 

 
- Mgr. Ondřej Fráňa vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor právo. Od roku  

2004 pracuje v ATLANTIKu FT jako právník a compliance officer. 
 

- členství v orgánech jiných právnických osob:   
Mgr. Ondřej Fráňa není v současnosti členem orgánu v žádné jiné právnické osobě 

 
 
Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společností členům dozorčí rady: Společnost neposkytla úvěr žádnému členovi 
dozorčí rady společnosti. 
  
Souhrnná výše záruk vydaných společností za členy dozorčí rady: Společnost nevydala záruku za žádného z členů 
dozorčí rady společnosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
II) SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI 

 
Jediným akcionářem společnosti je  :     KKCG Finance B.V.  

zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu, 
Nizozemsko  
evidenční číslo: 34124332 
se sídlem: Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko  

 
III) ÚDAJE O STRUKTUŘE KONSOLIDAČNÍHO CELKU 

 
A) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládajícími osobami, 

popřípadě většinovým společníkem.  
 
Ovládající osoba: KKCG Finance B.V, se sídlem Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterdam, 

Nizozemsko, disponující 100% podílem na základním kapitálu společnosti     
Podíl na základním kapitálu 
společnosti:   

 
100% 
 

Podíl na hlasovacích 
právech společnosti: 

 
100% 
 

Souhrnná výše pohledávek 
společnosti za KKCG 
Finance B.V.: 
 

 
 
0,- Kč  

Souhrnná výše závazků 
společnosti vůči KKCG 
Finance B.V.: 
 

 
 
0,- Kč 

Souhrnná výše cenných 
papírů, které má společnost 
v aktivech a které jsou 
emitovány KKCG Finance 
B.V./ souhrnná výše 
závazků z těchto cenných 
papírů: 
 

 
 
 
 
 
 
0,- Kč 

Souhrnná výše společností 
vydaných záruk za KKCG 
Finance B.V.:  
 

 
 
0,- Kč 

Souhrnná  výše společností 
přijatých záruk od KKCG 
Finance B.V.: 

 
0,- Kč  
 

 
 

B) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládanými osobami, 
popřípadě v nichž je společnost většinovým společníkem.  
 
ATLANTIK FT neovládá a není většinovým spoluvlastníkem v žádné společnosti.  
 
 



 

 

 
C) Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává 

dohled na konsolidovaném základě a jehož je společnost součástí 
 

 
SKUPINA FINANČNÍ HOLDINGOVÉ OSOBY 

(ke dni: 30. 6. 2008) 
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IV) ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 
 

ATLANTIK FT poskytuje investiční služby ve smyslu ustanovení § 4 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).   

 
A) Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku  

 
Hlavní investiční služby: 

 podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se 
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

 podle § 4 odst. 2 písm. b) 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; 

 podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní 
účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům 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 umisťování emisí investičních 
nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. 

 
Doplňkové investiční služby: 

 podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu 
k investičním nástrojům 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 investičních nástrojů, a to ve vztahu 
k investičním nástrojům 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 úvěru nebo půjčky zákazníkovi za 
účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve 
vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

KKCG Finance B.V.  

 
ATLANTIK finanční 

trhy, a.s. 

ATLANTIK Asset 
Management investiční 
společnost, a.s.  
 



 

 

 podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 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 podniků; 

 podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do 
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

 podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících 
s poskytováním investičních služeb; 

 podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí 
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. 

 
B) Přehled činností skutečně vykonávaných  

 
Hlavní investiční služby: 

 podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se 
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

 podle § 4 odst. 2 písm. b) 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; 

 podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní 
účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům 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 umisťování emisí investičních 
nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. 

 
Doplňkové investiční služby: 

 podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu 
k investičním nástrojům 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 investičních nástrojů, a to ve vztahu 
k investičním nástrojům 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 úvěru nebo půjčky zákazníkovi za 
účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve 
vztahu k investičním nástrojům 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 činnost týkající se struktury kapitálu, 
průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn 
společností nebo převodů podniků; 

 podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do 
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; 

 podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících 
s poskytováním investičních služeb; 

 podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí 
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. 

 
C) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou 

omezeno, nebo vyloučeno  
 
Společnost vykonává výše uvedené investiční služby v plném rozsahu a jejich vykonávání jí nebylo Českou 
národní bankou nijak omezeno či vyloučeno.  
 


