UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle § 207
vyhlášky č. 123/2007 o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků s cennými papíry.

I. čtvrtletí 2014
1. Údaje o organizační složce zahraničního obchodníka s cennými papíry:
a)

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika,
se sídlem na adrese Václavské náměstí 834/17, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO: 24225941,
daňové identifikační číslo CZ683048532;

b)

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 29. února 2012;
datum zápisu poslední změny: 4. března 2014, rozšíření předmětu podnikání o obchod
s elektřinou;

c)

Předmětem podnikání jsou hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších přepisů, a to ve vztahu k investičním
nástrojům (derivátům) uvedeným v ustanovení § 3 odst. 1 písm. d), f), g), j) a k) téhož zákona a v
rozsahu těchto služeb: 1. provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
a 2. obchodování s investičními nástroji na vlastní účet. Dále doplňkové investiční služby podle §
4 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
a to ve vztahu k investičním nástrojům (derivátům) uvedeným v ustanovení § 3 odst. 1 písm. d),
f), g), j) a k) téhož zákona a v rozsahu těchto služeb: 1. úschova a správa investičních nástrojů
včetně souvisejících služeb, a 2. poskytování investičních doporučení a analýz investičních
příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními
nástroji, 3. provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, a 4.
služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota
investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a která souvisí s poskytováním investičních
služeb. A obchod s elektřinou podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění
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pozdějších předpisů, vlastním jménem a na vlastní účet společnosti Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska S. A.;
d)

Skutečně vykonávané činnosti odpovídají předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku;

e)

Žádné činnosti vykonávané nebo poskytované organizační složkou nebyly ze strany České
národní banky nijak omezeny nebo vyloučeny;

f)

Organizační složka má pouze jednu organizační jednotku s devíti zaměstnanci

Organizační struktura:

VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

SEKRETARIÁT

ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY

MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ

ODDĚLENÍ ANALÝZ FINANČNÍCH TRHŮ
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g)

Údaje o vedoucích osobách organizační složky:

Andrzej Zakrzewski
-

Vedoucí organizační složky, funkce vykonávána od 15. května 2012;

-

zkušenosti na vedoucích pozicích v rámci obchodníka s cennými papíry, vystudovaná
univerzita s ekonomickým zaměřením;

-

organizační složka obchodníka s cennými papíry neposkytla žádné úvěry ani záruky
vedoucímu organizační složky.

Mgr. Remigiusz Gorski
-

Generální ředitel, funkce vykonávána od 1. dubna 2012;

-

zkušenosti s vedením pobočky obchodníka s cennými papíry, marketingové a PR zkušenosti
v oblasti finančních trhů;

-

organizační složka obchodníka s cennými papíry neposkytla žádné úvěry ani záruky
vedoucímu organizační složky.
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Výkaz zisku a ztráty organizační složky ke dni 31. března 2014
(v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výnosy z úroků a podobné výnosy

Běžné účetní
období

Minulé účetní
období
5

2

0

0

61

13

0

0

Výnosy z poplatků a provizí

2 512

1130

Správní náklady v tom:

6 560

5262

a. náklady na zaměstnance

3 949

2043

z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění

1 001

518

b. ostatní správní náklady

2 611

3219

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k
dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

159

149

Tvorba a použití ostatních rezerv

-70

-128

-4 193

-4 164

0

0

-4 193

-4 164

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Náklady na úroky a podobné náklady
z toho: náklady na úroky z dluhových cenných
papírů

Zisk z běžné činnosti před zdaněním

Daň z příjmů

Zisk za účetní období po zdanění
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Rozvaha organizační složky ke dni 31. března 2014
(v celých tisících Kč)
AKTIVA

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní
období

Minulé účetní
období
2

7

2 808

1653

2 808

1653

0

0

92

74

a. zřizovací výdaje

0

0

b. goodwill

0

0

2 643

3184

0

0

Ostatní aktiva

6 004

456

Náklady a příjmy příštích období

1 292

1175

12 841

6 549

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:
a. splatné na požádání

b. ostatní pohledávky

Dlouhodobý nehmotný majetek z toho:

Dlouhodobý hmotný majetek z toho:
pozemky a budovy pro provozní
činnost

Aktiva celkem
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PASIVA

Závazky k nebankovním subjektům

Minulé účetní
období

49 953

28450

-32 919

-17737

0

0

a. na důchody a podobné
závazky

0

0

b. na daně

0

0

c. ostatní

0

0

-4 193

-4164

12 841

6 549

Ostatní pasiva

Rezervy v tom:

Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem

Běžné účetní
období
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