Nařízení č. 18/2012/CZ
Generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 19. prosince 2012
o obchodních hodinách 24.,25.,26.,31.
prosince 2012 a 1. ledna 2013

Order No 18/2012/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika
dated 19th December 2012
on trading hours on 24th,25th,26th, 31st of
December 2012 and 1st of January 2013

§1

§1

Já, jako generální ředitel společnosti Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika,
tímto
přijímám
následující
rozhodnutí:

Acting as Managing Director of Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, I hereby resolve as follows:
1. On 24th of December 2012:

1. Dne 24. prosince 2012:
a. Obchodní den bude ukončen v 16:00
hodin.
b. Pokyny k nákupu, prodeji, zrušení,
změny, provedené telefonicky nebo online budou přijímány do 16:00 hodin.
c. Příkazy nebo pokyny podané písemně
nebudou akceptovány.
d. Pokyny
pro
převody
finančních
prostředků z investičních účtů klientů na
bankovní
účty
klientů
nebudou
přijímány.
e. Převody finančních prostředků na
investiční účty klientů budou přijímány
do 14:00 hodin.
f. Příkazy k internímu převodu finančních
prostředků mezi investičními účty klienta
provedené telefonicky nebo on-line
budou přijímány do 14:00 hodin.
g. Jiné pokyny zákazníků, než které jsou
uvedeny v bodech b) až f), nebudou
akceptované.

a. Trading day is closed at 16:00 CET.
b. Purchase, sales, modification or
cancelation orders can be place by
phone or through the Trading System
till 16:00 CET.
c. Orders or instruction submitted in
written will not be accepted.
d. Withdrawal instruction from trading
account to client banking account will
not be accepted.
e. Clients funds deposited on investment
account will be accepted till 14:00 CET.
f. Internal transfers between clients
investment accounts placed by phone
or through Trading System will be
accepted till 14:00 CET.
g. Other clients instructions than specified
in points b. – f. will not be accepted.

2. On 25th of December 2012:

2. Dne 25. prosince 2012:
a. Začátek obchodního dne bude ve 23.00
hodin.
b. Pokyny k nákupu, prodeji, zrušení,
změny, provedené telefonicky nebo on-

a. Trading day starts at 23:00 CET.
b. Purchase, sales, modification or
cancelation orders can be place by
phone or through the Trading System
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line budou přijímány od 23:00 hodin.
c. Příkazy nebo pokyny podané písemně
nebudou akceptovány.
d. Pokyny
pro
převody
finančních
prostředků z investičních účtů klientů na
bankovní
účty
klientů
nebudou
přijímány.
e. Převody finančních prostředků na
investiční
účty
klientů
nebudou
prováděny.
f. Příkazy k internímu převodu finančních
prostředků mezi investičními účty klienta
provedené telefonicky nebo on-line
budou přijímány od 23:00 hodin.
g. Jiné pokyny zákazníků, než které jsou
uvedeny v bodech b) až f), nebudou
akceptované.

from 23:00 CET.
c. Orders or instruction submitted in
written will not be accepted
d. Withdrawal instruction from trading
account to client banking account will
not be accepted.
e. Clients funds deposited on investment
account will not be accepted.
f. Internal transfers between clients
investment accounts placed by phone
or through Trading System will be
accepted from 23:00 CET.
g. Other clients instructions than specified
in points b. – f. will not be accepted.

3. On 26th of December 2012:

3. Dne 26. prosince 2012:
a. Začátek obchodního dne bude v 00:00
hodin.
b. Pokyny k nákupu, prodeji, zrušení,
změny, provedené telefonicky nebo online budou přijímány od 00:00 hodin.
c. Příkazy nebo pokyny podané písemně
nebudou akceptovány.
d. Pokyny
pro
převody
finančních
prostředků z investičních účtů klientů na
bankovní
účty
klientů
nebudou
akceptovány.
e. Převody finančních prostředků na
investiční
účty
klientů
nebudou
prováděny.
f. Příkazy k internímu převodu finančních
prostředků mezi investičními účty klienta
provedené telefonicky nebo on-line
budou přijímány od 00:00 hodin.
g. Jiné pokyny zákazníků, než které jsou
uvedeny v bodech b) až f), nebudou
akceptované.

a. Trading day starts at 00:00 CET.
b. Purchase, sales, modification or
cancelation orders can be place by
phone or through the Trading System
from 00:00 CET.
c. Orders or instruction submitted in
written will not be accepted.
d. Withdrawal instruction from trading
account to client banking account will
not be accepted.
e. Clients funds deposited on investment
account will not be accepted.
f. Internal transfers between clients
investment accounts placed by phone
or through Trading System will be
accepted from 00:00
g. Other clients instructions than specified
in points b. – f. will not be accepted.

4. On 31st of December 2012:

4. Dne 31. prosince 2012:
a. Obchodní den bude ukončen v 18.00
hodin.
b. Pokyny k nákupu, prodeji, zrušení,
změny, provedené telefonicky nebo online budou přijímány do 18:00 hodin.
c. Příkazy nebo pokyny podané písemně
nebudou akceptovány.
d. Pokyny
pro
převody
finančních
prostředků z investičních účtů na
bankovní účty klientů budou přijímány

a. Trading day is closed at 18:00 CET.
b. Purchase, sales, modification or
cancelation orders can be place by
phone or through the Trading System
till 18:00 CET.
c. Orders or instruction submitted in
written will not be accepted
d. Withdrawal instruction from trading
account to client banking account will
be accepted till 12:00 CET.
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do 12:00 hodin.
e. Převody finančních prostředků na
investiční
účty
klientů
budou
akceptovány do 14:00 hodin.
f. Příkazy k internímu převodu finančních
prostředků mezi investičními účty klienta
provedené telefonicky nebo on-line
budou přijímány do 14:00 hodin.
g. Jiné pokyny zákazníků, než které jsou
uvedeny v bodech b) až f), nebudou
akceptované.

e. Clients funds deposited on investment
account will be accepted till 14:00 CET.
f. Internal transfers between clients
investment accounts placed by phone
or through Trading System will be
accepted till 14:00 CET.
g. Other clients instructions than specified
in points b. – f. will not be accepted.

5. On 1st of January 2013:

5. Dne 1. ledna 2013:
a. Začátek obchodního dne bude v 23:00
hodin.
b. Pokyny k nákupu, prodeji, zrušení,
změny, provedené telefonicky nebo online budou přijímány od 23:00 hodin.
c. Příkazy nebo pokyny podané písemně
nebudou akceptovány.
d. Pokyny
pro
převody
finančních
prostředků z investičních účtů na
bankovní
účty
klientů
nebudou
přijímány.
e. Převody finančních prostředků na
investiční
účty
klientů
nebudou
akceptovány.
f. Příkazy k internímu převodu finančních
prostředků mezi investičními účty klienta
provedené telefonicky nebo on-line
budou přijímány od 23:00 hodin.
g. Jiné pokyny zákazníků, než které jsou
uvedeny v bodech b) až f), nebudou
akceptované.

a. Trading day starts at 23:00 CET.
b. Purchase, sales, modification or
cancelation orders can be place by
phone or through the Trading System
from 23:00 CET.
c. Orders or instruction submitted in
written will not be accepted.
d. Withdrawal instruction from trading
account to client banking account will
not be accepted.
e. Clients funds deposited on investment
account will not be accepted.
f. Internal transfers between clients
investment accounts placed by phone
or through Trading System will be
accepted from 23:00.
g. Other clients instructions than specified
in points b. – f. will not be accepted.

_________________________
Remigiusz Górski
Managing Director in the Czech Republic

_________________________
Remigiusz Górski
Generální ředitel, Česká republika
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