UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č.
163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

IV. čtvrtletí 2015
Údaje dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 163/2014 Sb.

1. Údaje o povinné osobě:
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 podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů,
vlastním jménem a na vlastní účet společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A.;

c)

výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 23 640 000 PLN (polských zlotých);

d)

výše splaceného základního kapitálu: 23 640 000 PLN (polských zlotých);

e)

základní kapitál nebyl za poslední kvartál navýšen;

f)

organizační složka má jedno obchodní místo s devíti zaměstnanci (stav ke dni 31.12.2015);
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, právnické vzdělání;

-

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

Představenstvo společnosti:
Radosław Olszewski – předseda představenstva
-

funkce vykonávána od roku 1996

-

je absolventem oboru Doprava Varšavské technické univerzity. Poté pokračoval
postgraduálním studiem MBA na Vysoké škole správy a managementu. Od roku 1992 je
registrován jako licencovaný burzovní makléř. Svou profesní dráhu začal u obchodníka s
cennými papíry Polski Bank Rozwoju S.A. V roce 1994 se stal spoluzakladatelem, akcionářem
a členem představenstva Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA. Od roku 1996
nepřetržitě působí jako předseda představenstva společnosti DM BOŚ SA.

-

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

Elżbieta Urbańska – členka představenstva společnosti
-

organizační složka obchodníka s cennými papíry neposkytla žádné úvěry ani záruky
vedoucímu organizační složky.
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2. Údaje o činnosti povinné osoby:
a) 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 pozdějších
předpisů, vlastním jménem a na vlastní účet společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S. A.;
b) Skutečně vykonávané činnosti odpovídají předmětu podnikání zapsaného v obchodním
rejstříku;
c) Žádné činnosti vykonávané nebo poskytované organizační složkou nebyly ze strany České
národní banky nijak omezeny nebo vyloučeny;
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3. Údaje o finanční situaci povinné osoby:
a) Výkaz zisku a ztráty organizační složky ke dni 31. prosince 2015 (v celých tisících Kč):

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Běžné účetní
období

Minulé účetní
období

113

212

0

0

86

411

0

0

Výnosy z poplatků a provizí

27 236

57 804

Správní náklady v tom:

21 724

52 828

a. náklady na zaměstnance

8 385

10 674

z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění

2 004

2 381

13 339

42 154

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

595

633

Tvorba a použití ostatních rezerv

112

-26

4 832

4 170

0

0

4 832

4 170

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

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

b. ostatní správní náklady

Zisk z běžné činnosti před zdaněním

Daň z příjmů

Zisk za účetní období po zdanění
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b) Rozvaha organizační složky ke dni 31. prosince 2015 (v celých tisících Kč):

AKTIVA
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní
období

Minulé účetní
období
7

1

8 044

7 052

8 044

7 052

0

0

64

77

a. zřizovací výdaje

0

0

b. goodwill

0

0

1 662

2 200

0

0

14 435

37 822

40

22

24 252

47 174

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
Ostatní
aktiva
Náklady a příjmy příštích období

Aktiva celkem
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PASIVA
Závazky k nebankovním subjektům

Minulé účetní
období

46 725

57 197

8 600

25 994

156

44

a. na důchody a podobné
závazky

0

0

b. na daně

0

0

156

44

-36 061

-40 231

4 832

4 170

24 252

47 174

Ostatní pasiva

Rezervy v tom:

c. ostatní

Nerozdělený zisk nebo ztráta z minulých let

Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem

Běžné účetní
období
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Údaje dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 163/2014 Sb.

Investiční služby poskytnuté obchodníkem s cennými papíry jiným než podle § 8a
odst. 4 a 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Vyhláška
č.163/2014
Sb., příloha
12

Informace platné k datu 31.12.2015

Objem obchodů s
cennými papíry
pro klienty

Objem obchodů s
cennými papíry
na vlastní účet

v tis. Kč K ultimu
vykazovaného
období
Obchody pro
Investiční cenné
žádné
klienty v rámci
papíry - akcie a
obhospodařování
obdobné cenné
majetku
papíry
Investiční cenné
žádné
papíry - dluhopisy a
obdobné cenné
papíry
Investiční cenné
žádné
papíry - ostatní
Cenné papíry
žádné
kolektivního
investování
Nástroje peněžního
žádné
trhu
Ostatní obchody
Investiční cenné
žádné
pro klienty
papíry - akcie a
obdobné cenné
papíry
Investiční cenné
žádné
papíry - dluhopisy a
obdobné cenné
papíry
Investiční cenné
žádné
papíry - ostatní
Cenné papíry
žádné
kolektivního
investování
Nástroje peněžního
žádné
trhu
Investiční cenné papíry - akcie a obdobné
žádné
cenné papíry
Investiční cenné papíry - dluhopisy a
žádné
obdobné cenné papíry

Bod 1 písm.
a)

Bod 1 písm.
b)
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Objem obchodů s
deriváty pro
klienty

Objem obchodů s
deriváty na
vlastní účet

Investiční cenné papíry - ostatní

žádné

Cenné papíry kolektivního investování

žádné

Nástroje peněžního trhu
Obchody pro klienty v
Akciové deriváty
rámci
Úrokové deriváty
obhospodařování
Měnové deriváty
majetku
Komoditní
deriváty
Úvěrové deriváty
Ostatní deriváty
Ostatní obchody pro
Akciové deriváty
klienty
Úrokové deriváty
Měnové deriváty
Komoditní
deriváty
Úvěrové deriváty
Ostatní deriváty
Akciové deriváty
Úrokové deriváty
Měnové deriváty
Komoditní deriváty
Úvěrové deriváty
Ostatní deriváty

žádné
žádné
žádné
žádné
žádné

Bod 1 písm.
c)

žádné
žádné
7759928,66894984
4948,49562425
270070017,902963
449177,875067119
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné

Investiční služby poskytnuté obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 4 a 7
zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Bod 1 písm.
d)

Vyhláška
č.163/2014
Sb., příloha
12

Informace platné k datu 31.12.2015

Počet smluv o poskytování
investiční služby

Počet a objem přijatých
pokynů za dané čtvrtletí

V jednotkách K ultimu
vykazovaného
období
Přijímání a předávání pokynů 17505
Poskytování investičního
žádné
poradenství
Obhospodařování majetku
žádné
K nákupu investičních
žádné
cenných papírů
K prodeji investičních
žádné
cenných papírů

Bod 2 písm. a)

Bod 2 písm. b)
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K nákupu cenných papírů
kolektivního investování
K prodeji cenných papírů
kolektivního investování

17505 /
152735174,580391
18095 /
125559542,683197
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