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Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne∗∗∗∗ dle vyhlášky 58/2006 Sb.,  
u společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 

 
1. Pracovní doba na pracovištích 
Sídlo Brno, Veveří 111      8.30 – 16:30 
Pobočka Praha, Radlická 14 (Anděl Park vchod B)  8.30 – 16:30 
Pracoviště jsou v provozu pouze v pracovní dny v České republice, není-li na webových stránkách společnosti 
uvedeno jinak. 
 
2. Příkazy k obchodování a převodům s CP 
Příjem příkazů 
pro obchodování na trzích v ČR     8:30 – 16:30 
pro obchodování na trzích v SRN     8:30 – 20:00 
pro obchodování na trzích v USA     8:30 – 20:00 
Pokud je v okamžiku přijetí příkazů  trh uzavřen, přijímají se příkazy pro následující provozní den nebo příkazy 
s delší platností. 

 
Realizace příkazů 
pro obchodování na BCPP:    
 aukční režim – uzavřená aukce     08:00 - 09:25  
 blokové obchody      08:00 - 16:00  
 kontinuální režim      09:25 - 15:55  
 obchodování v systému SPAD      09:30 - 16:00  
 obchodování s certifikáty     09:30 - 16:00 
 obchodování s futurem     09:30 - 16:00 
pro obchodování na trzích v SRN      9:00 – 20:00 
pro obchodování na trzích v USA      14:00 – 20:00 
převody v SCP     8:30 – 16:30 
převody listinných CP      8:30 – 16:30  

 
Vypořádání obchodů 
vypořádání obchodů uzavřených na BCPP    9:20 – 11:30 
vypořádání obchodů uzavřených v SRN    7:00 – 8:30  
vypořádání obchodů uzavřených v USA    10:00 – 12:00 
vypořádání převodů ve SCP     8:30 – 16:30 (průběžně) 
vypořádání převodů listinných CP    8:30 – 16:30 (průběžně)  
V uvedených časech jsou vypořádávány obchody, u kterých nastal den vypořádání. 
   
3. Příkazy k finančním převodům 
Příjem příkazů k finančním převodům    8:30 – 16:30 
Realizace plateb v ČSOB      8:30 – 18:00 
Platby je možné provádět v uvedených časech, avšak nárok na provedení je pouze v pracovní době společnosti v 
jejím sídle v Brně. 
 
4. Výdej listinných cenných papírů na základě smlouvy s emitentem 
Výdej listinných cenných papírů na pracovišti v Brně:  9:00 – 16:00  
 
Výdej listinných CP probíhá na pracovišti v Brně. Předání na pracovišti v Praze lze zajistit pouze po předchozí 
domluvě v sídle společnosti v Brně a je nutno počítat se prodlením při přesunu předmětných CP na pracoviště do 
Prahy. Jiný termín předání je možné dohodnout po telefonické dohodě. 
 
5. Závěrka (předchozího) provozního dne 
Pro majetkové účty vedené v CZK    8:30 
Pro majetkové účty vedené v EUR    8:30 
Pro majetkové účty vedené v USD    12:00  
 

                                                 
∗ Provozním dnem se rozumí pracovní den v České republice. 


