
Informační povinnost
ke dni 31. prosince 2007

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  obchodník  s  cennými  papíry,  ve  znění 
pozdějších předpisů.

Předmět informační povinnosti:  Údaje o spole čnosti  X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA 
AKCYJNA, organizační složka (dále jen „XTB ČR“ nebo „organizační složka“), o složení akcionářů, struktuře 
konsolida čního celku, jehož je spole čnost sou částí, a  činnosti společ nosti.

Údaje o společnosti

Údaje o společnosti
obchodní firma: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA AKCYJNA, organizační 

složka

právní forma: organizační složka

sídlo: Pobřežní 3, 180 00 Praha 8, Česká republika

identifikační číslo: 27867102

obchodní rejstřík: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl A, vložka č. 56720

datum zápisu do OR: 05. března 2007

datum zápisu poslední změny do OR
/účel změny:

24. května 2007
/změna sídla organizační složky

výše základního kapitálu: -

výše splaceného základního kapitálu: -

počet, dryh, podoba, forma a 
nominální hodnota akcií emitovaných 
společností:

-

údaje o nabytí vlastních akcií, 
zatímních listů nebo jiných 
účastníckých cenných papírů:

-

údaje o zvýšení základního kapitálu: -

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizační složka
se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00

IČO: 27867102, DIČ: CZ 27867102
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720

Společnost jako obchodník s cennými papíry pracuje pod zákonným dohledem České národní banky.

organizační složka zahraniční právnické osoby – akciové společnosti X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓLKA AKCYJNA
se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ 00-876, Polsko, reg. č.: 015803782, zapsána v národním rejstříku společností pod č. KRS 0000217580
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Organizační struktura organizační složky

Vedení  pobočky  je  přímo  zodpovědné  vůči  zrižovateli,  X-TRADE  BROKERS  DOM  MAKLERSKI  SPóŁKA 
AKCYJNA, se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ 00-876, Polsko, reg. č.: 015803782, zapsána v národním 
rejstříku společností pod č. KRS 0000217580.

Počet zaměstnanců činil 14 osob.
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Vedoucí organizační složky
(Branch Director)

Obchodní oddělení
(Sales Department)

Zástupce vedoucího organizační složky
(Branch Vice-Director)

Zákaznická podpora
(Customer Support)

Marketing a Vztahy s veřejností
(Marketing & Public Relations)

Účetní evidence a Lidské zdroje
(Accountancy & Human Resources)

Administrátor IT/IS
(Administrator IT/IS)

Sekretariát
(Secretariat)

Analytické oddělení
(Analytical Department)
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Představenstvo společnosti
Jakub Zabłocki : předseda představenstva

Den vzniku funkce: 22. září 2004

Jakub Zabłocki  absolvoval  Ekonomickou fakultu  Lodžské  univerzity,  od  roku 1996 pracuje  v  bankovním 
sektoru  a  finančnictví  -  Bank  Przemysłowy,  finanční  analytik  Gilette  Poland  a  BRE  Bank,  ve  funkcích 
bankovního inspektora, dealera a specialisty. V letech 2003-2005 byl předsedou X-Trade spółka z o.o. V X-
Trade Brokers má na starosti provozní aktivity Makléřského domu.
 
Ewa Stefaniak : člen představenstva

Den vzniku funkce: 26. února 2008

Je absolventkou Vysoké Školy Managementu ve Varšavě, v Makleřském Domě X-Trade Brokers pracuje jako 
hlavní účetní a zodpovídá za všechny záležitosti ohledně účetnictví a personální politiky firmy. V letech 1996 
– 2006 byla hlavní účetní v ING Investment Managament S.A., firmě, která se zabývá řízením makléřských 
finančních instrumentů. ING IM je součásti skupiny ING.

Paweł Cippert : člen představenstva

Den vzniku funkce: 25. června 2007

Vystudoval Vysokou obchodní školu ve Varšavě, na níž rovněž obhájil  doktorskou práci na téma peněžní 
politiky a kapitálových trhů. Makléř cenných papírů. Zkušenosti z finančních trhů záskával jako dealer BRE 
Bank. V XTB řídí Odbor Tradingu.

Souhrná výše úvěru poskytnutých společností členům představenstva: 0 CZK
Souhrná výše záruk poskytnutých společností za členy představenstva: 0 CZK
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Dozorčí rada
Leszek Konopka : předseda dozorčí rady

Den vzniku funkce: 25. června 2007

Leszek Konopka, absolvent Varšavské polytechniky, pojišťovací  broker s licencí,  od roku 1991 spojený s 
pojišťovnictvím  –  předseda  představenstva  společnosti  Asekuracja  II,  v  současné  době  předseda 
představenstva Gras Savoye Polska a Pol-Assistance.

Piotr Szczęsny : člen dozorčí rady

Den vzniku funkce: 25. června 2007

Absolvent Zemědělské akademie ve Vratislavi a Vzdělávacího centra státní správy, v 90tých letech ředitel 
pobočky ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Ústav sociálního pojištění) ve Varšavě, od roku 1999 je ve 
spojení s telekomunikační firmou „Telekomunikacja Polska“, mimo jiné jako člen představenstva odpovědný 
za finanční záležitosty a Zaměstnanecký důchodový fond firmy.

Leszek Konopka : člen dozorčí rady

Den vzniku funkce: 02. září 2004

Leszek  Konopka,  pojišťovací  broker  s  licencí,  od  roku  1991  spojený   s  pojišťovnictvím  –  předseda 
představenstva společnosti Asekuracja II, v současné době předseda představenstva Gras Savoye Polska a 
Pol-Assistance.

Souhrná výše úvěru poskytnutých společností členům dozorčí rady: 0 CZK
Souhrná výše záruk poskytnutých společností za členům dozorčí rady: 0 CZK
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Složení akcionářů společnosti
Zřizovatel je zahraniční osoba:

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA AKCYJNA
Varšava, Ogrodova 58, 00-876
Polská republika

Zapsáno: 5. března 2007

Právo státu: polské právo.

Zřizovatel je zapsán v rejstříku podnikatelů vedeném u Obchodního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, 
XII. hospodářské oddělení Celostátního soudu rejstříku pod číslem KRS: 0000217580, IČ: 015803782.

Zapsáno: 5. března 2007
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Údaje o struktuře konsolidačního celku

Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládajícími 
osobami, popřípadě většinovým společníkem.
Ovládající osoba: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA AKCYJNA

Varšava, Ogrodova 58, 00-876
Polská republika

Podíl na základním kapitálu: 100%

Podíl na hlasovacích právech organizační složky: 100%

Souhrná výše pohledávek za X-TRADE BROKERS 
DOM MAKLERSKI SPóŁKA AKCYJNA:

0 CZK

Souhrná výše závazků za X-TRADE BROKERS 
DOM MAKLERSKI SPóŁKA AKCYJNA:

0 CZK

Souhrná výše cenných papírů, které má 
organizační složka v aktivech a které jsou 
emitovány X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI 
SPóŁKA AKCYJNA / souhrná výše závazků z 
těchto cenných papírů:

0 CZK

Souhrnná výše společností vydaných záruk za  X-
TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA 
AKCYJNA:

0 CZK

Souhrnná výŠe společností přijatých záruk od  X-
TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA 
AKCYJNA:

0 CZK

Česká  národní  banka  vykonává  dohled  nad   X-TRADE  BROKERS  DOM  MAKLERSKI  SPóŁKA  AKCYJNA, 
organizační složka.

Dohled  nad  skupinou  X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  SPóŁKA AKCYJNA vykonává  Polská  národní 
banka.

Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládanými 
osobami, popřípadě v nich je společnost většinovým společníkem.
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA AKCYJNA, organizační složka neovládá a není většinovým 
spoluvlastníkem v žádné společnosti.
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Činnosti společnosti
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA AKCYJNA, organizační složka poskytuje investiční služby ve 
smyslu ustanovení § 4 odst. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět podnikání
1. Hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 

ve  znění  pozdějších  předpisů:  a)  hlavní  investiční  služba  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 (derivátům) podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; 
b) hlavní  investiční  služby 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 
(derivátům) podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona.

Zapsáno: 5. března 2007

2. Doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona 
o  podnikání  na  kapitálovém  trhu,  úschova  investičních  nástrojů,  a  to  ve  vztahu  k  investičním 
nástrojům (derivátům) podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; b) doplňková investiční služba podle 
§ 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve 
vztahu k investičním nástrojům (derivátům) podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; c) doplňková 
investiční  služba podle § 4 odst.  3 písm. f)  zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění 
devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům (derivátům) podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona

Zapsáno: 5. března 2007

Přehled činností skutežně vykonávaných
1. Hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 

ve  znění  pozdějších  předpisů:  a)  hlavní  investiční  služba  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 (derivátům) podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; 
b) hlavní  investiční  služby 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 
(derivátům) podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona.

Zapsáno: 5. března 2007

2. Doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona 
o  podnikání  na  kapitálovém  trhu,  úschova  investičních  nástrojů,  a  to  ve  vztahu  k  investičním 
nástrojům (derivátům) podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; b) doplňková investiční služba podle 
§ 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve 
vztahu k investičním nástrojům (derivátům) podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; c) doplňková 
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investiční  služba podle § 4 odst.  3 písm. f)  zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění 
devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům (derivátům) podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona

Zapsáno: 5. března 2007

Přehled činností, jejiž vykonávání nebo poskytování bylo Českou 
národní bankou omezeno, nebo vyloučeno
X-TRADE  BROKERS  DOM  MAKLERSKI  SPóŁKA  AKCYJNA,  organizační  složka vykonává  výše  uvedené 
investiční služby v plném rozsahu a jejich vykonávaní jí nebylo Českou národní bankou nijak omezeno či 
vyloučeno.

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizační složka
se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00

IČO: 27867102, DIČ: CZ 27867102
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720

Společnost jako obchodník s cennými papíry pracuje pod zákonným dohledem České národní banky.

organizační složka zahraniční právnické osoby – akciové společnosti X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓLKA AKCYJNA
se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ 00-876, Polsko, reg. č.: 015803782, zapsána v národním rejstříku společností pod č. KRS 0000217580

Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
office@xtb.cz

Kancelář
tel. +420 224 832650
fax. +420 224 832651

Obchodní oddělení
tel. +420 224 832656

sales@xtb.cz

Zákaznická podpora
tel. +420 224 832652-3

dealing@xtb.cz
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