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Výroční zpráva Společnosti za rok 2011 
 
 
 
Základní údaje 
 
42 financial services s.r.o. 
 
Datum zápisu    28. listopadu 2008 
Datum zápisu poslední  
změny do OR     7. prosince 2011 
Spisová značka   C 145570 vedená u Městského soudu v Praze 
Obchodní firma   42 financial services s.r.o. 
Sídlo      Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00 
Identifikační číslo   284 92 722 
Právní forma     Společnost s ručením omezeným 
Výše ZK zapsaného v OR  20 000 000 Kč 
Výše splaceného ZK   20 000 000 Kč 
 
Společníci     Ing. Andrej Kiska, dat. nar. 2. února 1963  

05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6, Slovenská republika  
Vklad: 20 000 000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 100% 

 
 
 
 
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů 
 
jednatel: 
Ing. Andrej Kiska, dat. nar. 2. února 1963  
05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6, Slovenská republika  
den vzniku funkce: 28. listopadu 2008 
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Dozorčí rada: 
  
člen dozorčí rady: 
Ing. Martin Barto, CSc., dat. nar. 2. srpna 1958  
Bratislava, Godrova 1, PSČ 81106  
Slovenská republika  
den vzniku členství: 14. března 2011 
 
člen dozorčí rady: 
Mgr. Ing. Dalibor Černička, dat. nar. 20. května 1970  
Chorvátsky Grob, Hájska 6, PSČ 90025  
Slovenská republika  
den vzniku členství: 14. března 2011 
 
člen dozorčí rady: 
Ing. Peter Koprna, dat. nar. 18. prosince 1968  
Bratislava, Odborárske nám. 1, PSČ 81107  
Slovenská republika  
den vzniku členství: 14. března 2011 
 
Poskytnutá a vydaná plnění 
 
Sohrnná výše úvěrů poskytnutých členům statutárních a dozorčích orgánů 0,- Kč 
Sohrnná výše záruk úvěrů poskytnutých členům statutárních a dozorčích orgánů 0,- Kč 
 
Přehled kvalifikovaných účastí fyzických osob na společnosti 
 
Ing.Andrej Kiska   Obchodní podíl: 100% 
 
Informace o osobách, které jsou ve vztahu k povinné osobě ovládanými osobami, popřípadě, v 
nichž je povinná osoba většinovým společníkem 
 
Společnost nemá účast (podíl) na žádné jiné společnosti. 
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Organizační struktura společnosti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Počet zaměstnanců a organizačních jednotek 
 
Počet organizačních jednotek 1 
Počet zaměstnanců   2 (průměrný počet zaměstnanců 0,2) 

Valná hromada 

Jednatel Dozorčí rada 

Interní audit 
(outsorcing) 

Pracoviště Praha 

Útvar compliance a řízení rizik 

Útvar Back Office 

Útvar účetnictví 
(outsorcing) 

 

Útvar správy ICT 
(outsorcing) 

 

Útvar Front Office 
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Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na 
konsolidovaném základě, a jehož členem je povinná osoba 
 
 
 

 
 
 
Do regulovaného konsolidačního celku nenáleží žádná z výše uvedených osob. 

Ing. Andrej Kiska 

42 financial services s.r.o. 
(100 %) 

Finančná Hitparáda, s.r.o. 
(100 %) (SR) 

KTAG, s.r.o. 
(50 %) (SR) 

 

Real - KP, spol. s.r.o. 
(33 %) (SR) 

 

DOBRÝ ANJEL, n.o. 
Počiatočný vklad 995 818 EUR (SR) 
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Údaje o činnosti 
 
Předmět podnikání zapsaný v OR 
 
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
- Činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. 
a), b), d), e) a h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a doplňkových investičních služeb podle § 4 
odst. 3 písm. c), d), e) a f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
 
 
Přehled činností skutečně vykonávaných 
 
Společnost vykonává činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu těchto hlavních investičních 
služeb: 
 
- podle § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále též je „ZPKT“), 
přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům 
uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 
- podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet 
zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 
- podle § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční 
nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům 
uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 
- podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu 
k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 
- podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve 
vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 
 
a doplňkových investičních služeb: 
 
- podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, 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, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 
- podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí 
nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k 
investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 
- podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním 
investičních služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 
- podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních 
nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT. 
 
Společnost nemá oprávnění k přijímání peněžních prostředků nebo investičních nástrojů od zákazníků a 
organizování veřejných dražeb CP. 
 
Společnost v roce 2011 neposkytovala investiční služby z důvodu udělení licence OCP až v závěru roku 
2011 (licence ČNB byla udělana 15.11.2011).  Společnost měla v prosinci 2011 dva zaměstnance. 
 
V roce 2012 lze reálně předpokládat, že Společnost začne poskytovat své investiční služby a zvýší se 
počet zaměstnanců. Tato skutečnost by měla v příštím roce a také v následujícím období výrazně 
přispět k zvýšení finančních příjmů Společnosti. 
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Údaj o výši základu pro výpočet příspěvku do Garančního fondu 
 
Podle ustanovení § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu platí obchodník s cennými papíry do 
Garančního fondu roční příspěvek ve výši 2 % z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté 
investiční služby za poslední kalendářní rok, nejméně však 10 000 Kč. 
Postup obchodníka s cennými papíry a investiční společnosti, která obhospodařuje majetek zákazníka 
na základě smlouvy se zákazníkem, podléhá při stanovení základu pro výpočet příspěvku do 
Garančního fondu platným účetním předpisům, ze kterých mj. vyplývá, že o výnosech i nákladech se 
obecně účtuje odděleně, bez vzájemného zúčtování. 
 
Základ pro výpočet příspěvku do Garančního fondu tvoří pouze výnosy z poplatků a provizí za 
poskytnuté investiční služby, které souvisejí s daným obdobím (kalendářním rokem), nikoli obdržené 
(přijaté) příjmy v tomto období. 
 
S ohledem na skutečnost, že Společnost v roce 2011 neposkytovala investiční služby z důvodu udělení 
licence OCP až v závěru roku 2011 byl roční příspevek za rok 2011 ve výši 10 000 Kč. 
 
 
 
 
Nedílnou součástí této výroční zprávy je Zpráva nezávislého auditora včetně účetní závěrky. 
 
 
V Praze, dne 26.4.2012 
 
Ing. Andrej Kiska 
jednatel 
42 financial services s.r.o. 


































