
 

 

 

 

 

 

 
Informace o střetu zájmů 

 

Společnost Bossa tímto informuje, že v souvislosti se zákazníkem, který uzavírá transakci na Investičním nástroji*, 

dochází ke střetu zájmů mezi společností Bossa a Zákazníkem. Tento střet zájmů je způsoben tím, že společnost Bossa je 

protistranou transakcí, a proto může získat výhody nebo se vyhnout ztrátám v důsledku ztráty nebo neziskovosti Zákazníka. 

Kromě toho dochází ke střetu zájmů i v případě uzavírání transakcí s využitím hotových standardizovaných 

obchodních mechanismů pro automatizované obchodování poskytnutých Zákazníkovi společností Bossa. Tento střet zájmů je 

způsoben skutečností, že v určitých tržních situacích nebo v situacích chybného nebo nesprávného fungování 

standardizovaného automatizovaného mechanismu obchodování může tento systém konat proti vůli Zákazníka, což může mít 

za následek to, že společnost Bossa může získat výhody nebo se vyhnout ztrátám v důsledku ztráty nebo neziskovosti 

Zákazníka. 

Bossa informuje, že zavedla organizační a administrativní řešení pro řízení těchto střetů zájmů, zejména: 

a) Organizační struktura a Vnitřní předpisy společnosti Bossa zajišťují, že nedochází k porušení zájmů Zákazníků; 

b) Společnost Bossa zavedla rozdělení povinností mezi zaměstnance Bossa odpovědnými za provedení příkazů a dalšími 

zaměstnanci společnosti Bossa a souvisejícím fyzickým oddělením místností, ve kterých je prováděn specifický typ 

investiční činnosti Bossa; 

c) Společnost Bossa zakázala zaměstnancům přijímat jakékoliv peněžité a nepeněžní výhody od jakékoli třetí strany s 

výjimkou menších zdvořilostí, které nebudou porušovat zásadu konání v nejlepším zájmu Zákazníka; 

d) Bossa vede aktualizovaný registr Investičních aktivit společnosti Bossa, které způsobují nebo mohou vyvolat střet zájmů; 

e) Oprávnění zaměstnanci společnosti Bossa provádí pravidelné kontroly činnosti Bossa, aby zjistili, zda neexistuje nad 

rámec stávajícího střetu zájmů žádné porušení zájmů Zákazníka. Vykonané kontroly mají rovněž za cíl identifikovat 

potenciální střety zájmů, které nejsou uvedeny výše. Výsledky provedených inspekcí jsou předkládány Představenstvu, 

které může v případě potřeby podniknout příslušná opatření zaměřená na posílení ochrany zájmů Zákazníků; 

f) Bossa přijetím Vnitřních předpisů a zavedením pravidelných školení zaměstnanců týkajících se identifikace a prevence 

střetu zájmů podporuje činnosti zaměstnanců společnosti Bossa, jejichž cílem je chránit nejlépe zřetelný zájem Zákazníka. 

 
Bossa informuje, že navzdory výče uvedeným řádným opatřením mohou být tato řešení nedostatečná, k tomu, aby zajistily s 

rozumnou jistotou, že nedojde k ohrožení zájmů Zákazníka, protože Bossa je protistranou transakce a poskytuje zákazníkovi 

standardizované transakční mechanismy. Současně Bossa prohlašuje, že v dobré víře, s přihlédnutím k nejvyšším standardům 

profesionality, vykoná náležitou péči, takže střet zájmů mezi stranami nemá vliv na realizaci pokynu Zákazníka. 

* Jedná se o Investiční nástroje definované v Pravidlech pro poskytování služeb pro provádění příkazů k nákupu nebo prodeji kurzových rozdílů (CFD), vedení záznamů o 

těchto smlouvách a hotovostních účtech od Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna,. 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Tímto prohlašuji, že jsem si přečetl a porozuměl oznámení o "střetu zájmů" a že jsem byl informován o střetu zájmů 

mezi mnou a společností Bossa, který vyplývá ze skutečnosti, že Bossa jedná jako protistrana uzavíraných transakcí na 

Investičních nástrojích a v případě uzavření transakcí za použití standardizovaných obchodních mechanismů, které mi poskytla 

společnost Bossa pro účely automatizovaného obchodování. 

Zároveň s výše uvedenými skutečnostmi prohlašuji, že jsem ochoten uzavřít Smlouvu o poskytování služeb pro 

provádění příkazů k nákupu nebo prodeji kurzových rozdílů (CFD), vedení záznamů o těchto smlouvách a hotovostních účtech 

od Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna,  
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