
V Praze, dne 30. prosince 2021 
 
 
 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka akcyjna,  
organizační složka Česká republika,  
Václavské náměstí 834/17, Praha 1,  
PSČ 110 00, Česká republika 
(“BOSSA”) 
 
 
 
 
 
Věc: ukončení poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky  
 
 Vážený zákazníku, 
 
 
     dovolujeme si Vám připomenout, že již velmi brzy ukončíme poskytování investičních 
služeb v České republice prostřednictvím pobočky, konkrétně s účinností k 31.12.2021 ke 
konci obchodního dne.  
 
 
Jak jsme Vás již informovali v rámci našeho oznámení, které Vám bylo odesláno 
18.10.2021 (dále jen jako “Oznámení”), Vaše smlouva, peněžní účet, obchodní platforma a 
obchodní účet budou aktivní do 31.12.2021 do konce obchodního dne. 
 
Zavření pobočky v České republice 31. prosince 2021, konec obchodního dne. 
 
31. prosince 2021, ke konci obchodního dne, ukončíme poskytování investičních služeb v 
České republice prostřednictvím pobočky. Na základě výpovědi smlouvy dle Oznámení dojde 
k ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a BOSSA k 31.12.2021, pokud k tomuto datu 
nebudete mít ještě otevřené pozice na investičních nástrojích. V případě, že budete mít po 
31.12.2021 ještě otevřené pozice na investičních nástrojích, dojde k ukončení smluvního 
vztahu k datu uzavření poslední otevřené pozice na Vašich účtech, každopádně po 
31.12.2021 (konec obchodního dne) nebudete moci činit nové vklady a obchodovat 
prostřednictvím pobočky, budete moci činit pouze transakce, které jsou nezbytné k uzavření 
Vašich otevřených pozic. Každopádně po 31.12.2021 (konec obchodního dne) Vám nebudou 
nadále poskytovány služby a podpora ze strany pobočky v České republice, ale pouze 
prostřednictvím centrály BOSSA v Polsku a Vaše smlouva zůstane v platnosti pouze v rozsahu 
nezbytném pro uzavření a vypořádání zbývajících otevřených pozic, kdy poté dojde k 
ukončení smluvního vztahu bez dalšího. Pokud do 3. ledna 2022 nevyberete veškeré finanční 
prostředky  ze svého peněžního účtu, zahájíme  jejich převod ve Váš prospěch ve smyslu 
příslušných ustanovení Smlouvy, s výjimkou situace, kdy jsou vaše prostředky nezbytné k 
držení a vypořádání Vašich zbývajících otevřených pozic. 
 



 
Pokud si přejete obdržet jakékoli další informace, neváhejte prosím kontaktovat naši 
zákaznickou podporu  v rámci centrály v Polsku. Kontaktní údaje najdete na www.bossa.cz 
 
 
 
 
 

S pozdravem, 
 
Bossa Team 
 

 
 
 
 


