Nařízení č. 7/2021/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna, organizační složka Česká republika,
ze dne 13. prosince 2021
o změně smluvní dokumentace

Order No 7/2021/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika
dated 13th December 2021
amending contractual documentation

Článek 1

§1

Já, jako generální ředitel společnosti Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika, tímto měním tyto
části smluvní dokumentace:

Acting as Managing Director of Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika, I hereby amend
the following contractual documentation:

Informace o střetu zájmů
Podmínky zpracování osobních údajů
Prohlášení o seznámení se s investičními riziky
Bossafx-manual
Informace ex-ante o nákladech a poplatcích
spojených s poskytováním služeb
6) Politika OTC
7) Pravidla poskytování služeb
8) Přehled specifikací finančních nástrojů CFD
Exklusiv
9) Tabulka marží CFD Mikroloty
10) Tabulka marží CFD
11) Tabulka Marží CFD Profesional
12) Tabulka poplatků a provizí OTC
13) Smlouva o poskytování služeb spočívající v
provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD
kontraktů
14) Změna údajů klienta fyzická osoba
15) Změna údajů klienta Právnická osoba
16) Přehled obchodních dní
1)
2)
3)
4)
5)

1) Information on conflicts of interest
2) Conditions for processing personal data
3) Declaration of awareness of investment risks
4) Bossafx-manual
5) ex-ante information on costs and fees associated
with the provision of services
6) OTC Policy
7) Rules for the provision of services
8) Overview of the specifications of the CFD
Exclusive financial instruments
9) Margin table for CFD Micro-Lots
10) CFD Margin Table
11) CFD Professional Margin Table
12) OTC Fees and Commissions Table
13) Contract for the provision of services consisting
in the execution of orders to buy or sell CFDs
14) Change of client data natural person
15) Change of client data Legal person
16) Overview of trading days

§2
Článek
Smluvní dokumentace uvedená v článku 1 bod č. 1
tohoto Nařízení tvoří přílohy č. 1 tohoto Nařízení.

Contractual documentation referred to in § 1 points
no.1 of this Order is an appendix no. 1 of this Order.

Článek 3

§3

1. Změny uvedené v tomto Nařízení týkající se
Pravidel vstupují v platnost ke dni 1. ledna 2022.

1

1. Changes introduced by this Order in the
Regulations shall become effective as of 1st
of January 2022.

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,

BOSSA - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A.,

www.bossa.cz

Podmínky zpracování osobních údajů
Podmínky zpracování osobních údajů
1. Toto jsou podmínky zpracování osobních údajů společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Okresním soudem pro město Warszawa, oddíl XII státního soudního rejstříku, pod číslem
KRS 0000048901, se splaceným základním kapitálem 23.640.000 PLN, DIČ 526-10-26-828, jednající na
území České republiky prostřednictvím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, (dále
jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
2. Registrace k webináři, semináři nebo zřízení DEMO účtu se vzhledem ke specifickému obsahu a výlučné
přímé návaznosti na hlavní činnost Správce považuje za projevení vážného zájmu o služby a produkty
Správce.
3. Údaje zadané Zákazníkem jsou údaje poskytnuté při vyplnění registrace k uzavření Smlouvy.
Účel shromažďování a zpracování osobních údajů:
- uzavření smlouvy zákazníka se Správcem za účelem poskytování investičních služeb
- spolupráce s agenty nebo zástupci s pravomocí k účtům
- Zasílání nabídek produktů a služeb a/nebo informací o seminářích, školeních, marketingových akcích,
soutěžích apod. pořádaných Správcem
- Vedení evidence zákazníků Správce a jejich majetku na investičních účtech v souladu se zákonem
Forma / Místo zpracování
- Listinná forma a/nebo elektronicky
- Smluvní dokumentace zákazníka včetně všeobecných obchodních podmínek, veškerých příloh a
prohlášení
- Plné moci, pokyny a příkazy
Právní důvod zpracování
- Z.č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů navazujících a
prováděcích předpisů
- Z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ve znění pozdějších předpisů navazujících a prováděcích předpisů
- Mezinárodní úmluvy FATCA, GATCA

Doba zpracování
- Po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytování investičních služeb se Správcem, resp. po dobu 10 let
ode dne uskutečnění posledního obchodu a/nebo ukončení smluvního vztahu se zákazníkem
- Po dobu 3 let výhradně pro marketingové a propagační účely, pokud dává souhlas osoba, která není
zákazníkem Správce
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i
další zpracovatelé, vždy na základě vzájemně uzavřené zpracovatelské smlouvy. Předpokládanými příjemci
údajů jsou z charakteru činnosti Správce a případně vzájemně uzavírané smlouvy zejména: orgány veřejné
správy, orgány finančního dohledu, orgány finančních trhů, soudy a donucovací orgány v rámci svých práv
stanovených v příslušných ustanoveních zákona včetně zpracování pro účely předcházení a legalizace
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
Správce e-mailem na office@bossa.cz, obrátit se na pověřence pro správu osobních údajů (DPO) Správce,
jehož údaje jsou uvedeny na webových stránkách Správce www.bossa.cz nebo přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S
INVESTIČNÍMI RIZIKY
ze dne 1. ledna 2022
I.
1.

2.
3.

Prohlášení o seznámení se s
investičními riziky (dále jen „Prohlášení”) je nedílnou
součástí Pravidel poskytování služeb spočívajících v
provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů
a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů
společností Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, (dále jen “Pravidla”), se
kterými je Zákazník seznámen před podpisem
Smlouvy o poskytování služeb spočívajících v
provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů
a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů
společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna (dále jen “Smlouva”) se
společností Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, (dále jen společnost
„Bossa”).
Termíny či výrazy použité v tomto Prohlášení mají
význam vysvětlený v Pravidlech.
V Prohlášení jsou obsažena důležitá
rizika spojená s obchodováním kontraktů na
vyrovnání kurzových rozdílů („CFDs”).
II.

1.

2.

3.

4.

OBECNÁ USTANOVENÍ

5.

6.

PODSTATA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

CFDs je smlouva uzavřená mezi dvěma smluvními
stranami kontraktu, která zavazuje obě strany k
vypořádání rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou v
dané smlouvě, která bezprostředně vyplývá ze změn
cen aktiv v rámci dané smlouvy. Těmito aktivy mohou
být akcie, indexy, úrokové sazby, komodity či měny.
CFDs nemají konkrétní datum ukončení platnosti, ale
pozice Zákazníka nemůže být otevřena déle než
jeden rok od jejího otevření.
Hodnoty CFDs se mění v souladu se změnou cen
aktiv, ke kterým se vztahují. Ceny uvedených
kontraktů jsou odrazem skutečných hodnot měn,
akcií, komodit, indexů, a proto nabízejí všechny
výhody a s tím spojená všechna rizika, která vyplývají
z obchodování s podkladovými aktivy, aniž by je bylo
nutné získat. Specifikem tohoto druhu Investičních
nástrojů jsou rovněž swapové body (čili rozdíl mezi
termínovaným kurzem transakce a spotovým kurzem
transakcí), které jsou vyúčtovány v případě udržení
otevřené pozice určitým Investičním nástrojem na
konci dne oběhu. Operace vyúčtování swapových
bodů spočívá v tom, že je připočtena, nebo odečtena
částka na účet Zákazníka, která je rovna součinu
Zákazníkových otevřených pozic a sazeb swapových
bodů určitého Investičního nástroje. Operace
vyúčtování swapových bodů je opakována každý den,
kromě sobot a nedělí do doby uzavření pozic,
zejména v den vyúčtování pozic. Vypořádání
vypočtené částky swapových bodů nastává v
okamžiku uzavření pozice.
Otevřené pozice CFDs založených na kontraktech
futures indexů, surovin, komodit, atd., jsou
korigované společností Bossa pomocí sazeb
swapových bodů. Sazby swapowých bodů pro
nástroje uvedené v první větě jsou zpřístupněné
Zákazníkům prostřednictvím Transakčního systému.
CFDs, které by mohly být předmětem transakcí na
trzích OTC, mohou vycházet z kurzů měn, kontraktů
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7.

8.

futures obligací, indexů, komodit, cen komodit,
hodnot indexů akciového trhu, cen akcií, nebo cen
jiných podkladových aktiv. Během tvorby ocenění
kontraktu CFDs se bere v úvahu změna kurzu
podkladového aktiva a výpočet swapových bodů.
Hodnocení kontraktů CFDs se provádí průběžně za
předpokladu, že se obchoduje s daným podkladovým
aktivem nebo nenastane žádná z okolností
představujících mimořádné situace uvedené v bodě
16 Pravidel. Pro jiné podkladové nástroje se hodiny
obchodování s kontrakty CFDs kryjí s otevíracími
hodinami burz, kde jsou uvedené základní nástroje
vedené,
pokud
Bossa
nerozhodne
jinak
prostřednictvím Nařízení Ředitele společnosti. Další
vlastností kontraktů CFDs je, že nedochází k
fyzickému dodání podkladového nástroje. Proto je
také výlučně vyúčtovaný ve chvíli, kdy se pozice
uzavřela.
Bossa vykonává pokyny Zákazníka pro CFDs
prostřednictvím uzavření transakcí Zákazníka na
vlastní účet (Bossa je místem plnění pokynu). Pokyn
není prováděn na mezibankovním trhu. Nehledě na
to, může být uzavřena transakce zajišťující
společnost Bossa.
Nástroje trhu OTC nemají standardizovaný charakter.
Zákazník by měl věnovat zvláštní pozornost tomu, že
různorodost derivátových nástrojů nabízených na
transakčních platformách znamená, že i zdánlivě
podobné derivátové nástroje se mohou podstatně lišit
ve specifikaci, která je závazná pro jednotlivé
platformy. Nabízené derivátové nástroje jednotlivými
investičními podniky v rámci transakčních platforem
na mimoburzovních trzích (over-the-counter), zvláště
kontrakty na vyrovnání kurzových rozdílů - CFD, se
mohou lišit takovými parametry jako:
- hladiny depozit / vkladů,
- nominální hodnota jednoho lotu,
- minimální hodnota změny kótování nástroje (pips),
- standardní velikost spreadu,
- maximální hodnota pokynu,
- zdroj kótování,
- poplatky uložené k úhradě Zákazníkovi.
Při investicích do nestandardizovaných derivátových
nástrojů na mimoburzovních trzích jsou Zákazníci
povinni seznámit se se všemi dokumenty regulujícími
způsob poskytování investiční služby, včetně
specifických podmínek investování do jednotlivých
Investičních nástrojů nabízených prostřednictvím
transakční platformy a zahrnout je do investování a
plánovaných investičních strategií.
Základní faktory rizika spojené s investováním v
CFDs jsou:
a) riziko likvidity – riziko nedostatku příležitosti, v
příslušně krátké době, uzavření pozice nástrojů
bez významného negativního dopadu na
hodnotu investovaných prostředků;
b) měnové riziko - spojené s možností kolísání
kurzu jedné měny vůči druhé;
c) riziko cenové volatility podkladového aktiva cena derivátového nástroje ovlivňuje cenu
podkladového aktiva;
d) tržní riziko - riziko vzniku ztráty v důsledku
nevýnosných změn kurzu držitele kontraktu:
Držitel dlouhé pozice utrpěl ztrátu v případě
poklesu kurzu kontraktu,
Držitel krátké pozice utrpí ztrátu v případě
růstu kurzu kontraktu.
III. RIZIKA FINANČNÍ PÁKY

1.

2.

3.

4.

5.

Zákazník potvrzuje, že je seznámen s rizikem
spojeným a vyplývajícím s uzavíráním transakcí
CFDs,
včetně
možnosti
ztráty
veškerého
investovaného kapitálu , a také si uvědomuje nutnost
osobní kontroly situace panující na daném trhu.
Uzavírání transakcí CFDs chráněných Marží
stanovující zlomek nominální hodnoty CFDs, který
znamená, že následuje efekt finanční páky (tzv.
leverage), který znásobí riziko ztráty a způsobí, že
dokonce nevelké změny tržních záznamů CFDs mají
vliv na stav prostředků nakumulovaných jako Marže v
aktuálním zůstatku Provozního výkazu.
Použití páky umožňuje otevírání pozic se značně
větší hodnotou, než jsou aktiva investora, ale
dokonce malá změna ceny podkladového aktiva
může způsobit citelné ztráty, včetně ztráty marže.
Zákazník potvrzuje, že byl informován společností
Bossa o nutnosti pokaždé okamžitě doplnit finanční
prostředky zůstatku Provozního výkazu, pokud
zůstatek
Provozního
výkazu
klesne
pod
požadovanou úroveň Marže. Strany shodně
potvrzují, že Zákazníkovi je prostřednictvím Bossa
předána informace, která je uvedena v předchozí
větě a je totožná se zaslanou žádostí Bossa na
doplnění finančních prostředků zůstatku Provozního
výkazu v případě, že se sníží
pod úrovní
požadované Marže, a tímto zprošťuje Bossa
závazku zasílat dodatečnou žádost v budoucnu.
Zákazník akceptuje skutečnost, že v případech
uvedených v Pravidlech, má Bossa právo uzavřít
Zákazníkovi otevřené pozice. Současně si je
Zákazník vědom, že uzavření pozice může být
spojeno s nutností pokrytí ztráty tímto způsobem.

stále existují otevřené pozice daného kontraktu
Equity CFD, Bossa má právo takové pozice uzavřít.
V.

1.

2.

3.

4.

5.

IV. EQUITY CFDs
1.

2.

3.

4.

V případě otevření krátké pozice u některých Equity
CFDs Zákazníkem, vyrovná společnost Bossa
takovou pozici pomocí krátkodobého prodeje
Podkladového aktiva. Transakce takového druhu
mohou generovat dodatečné náklady půjčky
podkladového aktiva, pokud podkladová aktiva jsou,
nebo se stanou obtížně půjčitelnými. Ve výše
uvedených případech uvedené náklady mohou mít
důležitý vliv na hodnotu swapových bodů
vypočítaných pro krátkou pozici Equity CFDs.
Podrobný popis způsobu vyúčtování swapových bodů
se nachází v Tabulce swapových bodů.
V situacích, kdy společnost Bossa není schopna dále
půjčovat, nebo je nucena vzdát se podkladového
aktiva, které je základem uzavření transakce na
výchozím trhu, anebo Podkladové aktivum bylo
staženo ze seznamu dostupných nástrojů pro
krátkodobé prodeje na výchozím trhu, může
společnost Bossa vyzvat Zákazníka prostřednictvím
transakčního systému k zavření otevřených krátkých
pozic daného Equity CFD. V případě kdy i přes výzvu
Zákazník neuzavře své pozice v termínu uvedeném
na výzvě, má společnost Bossa právo tyto pozice
uzavřít bez nutnosti získání souhlasu Zákazníka za
aktuální tržní cenu. Bossa během uzavření pozice
Zákazníka tímto současně odkupuje podkladová
aktiva. Cena uzavření pozice Zákazníka bude závislá
na ceně odkupu podkladových aktiv.
Pokud
uzavíraná
transakce
konkrétních
podkladových aktiv na výchozí burze bude
anulovaná, Bossa má právo anulovat navázané
transakce na kontrakty Equity CFD, které byly se
Zákazníkem uzavřeny.
Pokud jsou podkladová aktiva pro kontrakt Equity
CFD stažena z výchozí burzy a v době jejich stažení
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6.

RIZIKO PODKLADOVÉHO
AKTIVA

CFDs mohou být předmětem transakce na trzích
OTC vzhledem ke své skladbě postavené na
měnových kurzech, kontraktech futures, cenách
komodit, hodnotách indexů akciového trhu, nebo
cenách jiných podkladových aktiv, jsou zatížené
specifickým rizikem trhu, na kterém je vedeno dané
podkladové aktivum.
Specifické riziko trhu, na kterém je zaznamenáno
dané podkladové aktivum znamená, že veškeré
informace, které mají vliv na tvorbu cen na finančních
trzích, mají vliv rovněž ve značné míře na podmínky,
zásady výměny a ocenění daného podkladového
aktiva, a současně mají vliv na cenu kótovaného
CFDs.
Riziko omezené likvidity trhu podkladového aktiva
znamená, že může existovat omezená možnost
provádění transakcí podkladového aktiva na trhu,
která se také odráží v ceně kótovaného CFD, a také
možnost uzavření provedené transakce CFD.
Stejně jako v případě nadprůměrné volality, nebo
nízké likvidity podkladového aktiva existuje riziko
rozšíření transakčních spreadů bez předchozího
oznámení Zákazníkovi v souladu s podmínkami v
článku č. 6 Pravidel.
Vzhledem ke skutečnosti, že v transakčním systému
Bossa mohou být předmětem uzavíraných transakcí
CFDs, které vycházejí z různých podkladových aktiv,
rozsah rizika, které nese Zákazník, je pestrý a riziko
spojené s určitými podkladovými aktivy je podrobně
popsáno níže.
S kontrakty futures, měnami i komoditami, které jsou
podkladovými aktivy CFD, jsou spojená následující
rizika:
a) tržní riziko – změna ceny způsobená změnami
ceny podkladového aktiva na finančním trhu;
b) riziko změny ceny – změna ceny podkladového
aktiva vůči otevřené pozici nástroje CFD;
c) riziko finanční páky – pro uzavření transakcí
kontraktů futures je požadován pouze zlomek
nominální hodnoty nástroje, což způsobuje efekt
finanční páky (tzv. leverage), který znásobí riziko
ztráty a způsobuje, že dokonce malé změny
tržních záznamů podkladového aktiva mají vliv
na CFDs;
d) makroekonomické riziko - v případě určitých
makroekonomických událostí muže být volatilita
podkladového aktiva větší, než je standardní;
e) riziko likvidity – spočívá na nedostatku možností
ke koupi, nebo prodeji podkladového aktiva na
trhu, kde je veden určitý nástroj;
f) riziko směnného kurzu – riziko negativního vlivu
změny ceny jedné měny vůči jiným měnám na
hodnocení transakce a na finanční situaci
investora. V případě vyúčtování transakce v jiné
měně, než je měna nutná k nákupu daného
Investičního nástroje, investor je vystaven
dodatečnému riziku spojenému se změnou
směnných kurzů;
g) operativní riziko – vyplývá ze selhání
počítačových systémů, lidských chyb, které
znemožňují zjistit cenu, nebo způsobují
stanovení chybné ceny;
h) riziko zastavení obchodování – v případě
zastavení obchodování na trhu s podkladovými

aktivy není možné provést transakci pro určitý
nástroj na trhu, na kterém je vedený.
7.

Specifická rizika spojená s obligacemi, které jsou
podkladovým aktivem kontraktu futures pro obligace:
a) úvěrové riziko (platební schopnost emitenta) –
riziko
nedodržení
podmínek
smlouvy
emitentem, nevyplacení dlužných úroků v
termínu, nebo nesplacení kapitálu;
b) riziko úrokové sazby – citlivost ceny obligace
na změnu úrokových sazeb. Vzrůst úrokových
sazeb způsobuje pokles cen obligací s pevnou
sazbou a obligací diskontních;
c) reinvestiční riziko – označuje nedostatek
možnosti
reinvestovat
příjmy
podle
předpokládané míry návratnosti.

8.

Specifické riziko spojené s burzovními indexy, které
jsou podkladovým aktivem kontraktů futures pro
burzovní indexy:
a) riziko změny ve složení portfolia – v případě
provedení změn ve složení indexu se může
změnit cena indexu;
b) riziko ve složkách portfolia – riziko spojené s
jednotlivými Investičními nástroji, ze kterých se
burzovní index skládá;
c) politické riziko – změna právních předpisů
zákonodárcem může bezprostředně, nebo
zprostředkované ovlivnit ekonomickou situaci
podnikatelů - emitentů Investičních nástrojů,
ze kterých se index skládá.

9.

Specifická rizika spojená se zbožím, které je
podkladovým aktivem kontraktu futures pro zboží:
a) riziko nedodání zboží – riziko vyplývající z
neproběhnutí transakce koupě – prodej zboží;
b) politické riziko – na změnu ceny zboží mohou
mít vliv jak politická rozhodnutí, tak i změny
právních předpisů;
c) riziko dodatečných transakčních nákladů –
způsobené hlavně růstem nákladů na
transport;
d) riziko počasí – v případě nepředpokládaných
změn atmosférických podmínek cena zboží
může podlehnout změně.

10. S akciemi, které jsou podkladovými aktivy pro Equity
CFDs, jsou spojena následující rizika:
a) riziko likvidity – označuje nedostatek možnosti
prodat jakýkoliv balík akcií bez negativního
vlivu na cenu akcií,
b) specifické riziko – označuje změnu ceny
vyvolanou faktory bezprostředně spojenými se
společností (faktory závislé na společnosti):
- finanční výsledky – nastává silná korelace
mezi kvalitou a výší finančních výsledků se
změnami kurzů akcií. Čím slabší finanční
výsledek, tím větší pravděpodobnost
poklesu kurzu a větší volatilita;
- kapitalizace společnosti – volatilita údajů je
v negativní korelaci s kapitalizací
společnosti. Nižší kapitalizace znamená
zpravidla vyšší volatilitu;
- free float – počet akcií ve volném oběhu,
které nejsou v držení příslušných subjektů
s významnými balíky akcií. Pokles free float
způsobuje pokles likvidity a nárůst volatility.
c) tržní riziko – změna ceny je způsobená faktory
nezávislými na společnosti, vyplývajícími z
povahy finančního trhu. Vliv emocionálního
/psychologického faktoru na formování cen
akcií je značný. Emocionální faktory mohou
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pravidelně získat větší vliv na kurzy akcií než
racionální faktor. Vzhledem na globalizaci
finančních trhů, konjunktura (úroveň cen) na
místních trzích zůstává pod základním vlivem
konjunktury na hlavních světových trzích a
nejbližších trzích zahrnutých do stejného
regionu. Velký vliv na cenu může mít rovněž
riziko oboru, ve kterém se společnost
pohybuje.
d) politické riziko – změna právních předpisů
zákonodárcem může mít bezprostřední vliv na
ekonomickou situaci podnikatelů - emitentů
akcií – a tímto na cenu akcií, likviditu oběhu a
jeho objem,
V případě akcií vedených na zahraničních trzích
existují dodatečná rizika, se kterými je třeba zvláště
počítat:
a) riziko výkyvu měny, ve které jsou akcie vedené
ve vztahu k polskému zlotému,
b) riziko omezeného (opožděného) přístupu k
informacím,
c) právní riziko spojené s emisí a držením akcií na
základě jiného právního systému, než
polského.
11. Specifické riziko spojené s CFD vzhledem ke
kontraktům futures:
a) Riziko přeměny kontraktu futures, který je
podkladovým aktivem, na kontrakt s jiným
termínem ukončení platnosti. V případě
nepředpokládaného
poklesu
likvidity
aktuálního základního kontraktu futures.
12. Specifické riziko spojené s CFD pro ceny zboží a
měny, následuje níže uvedené riziko:
a) úrokové riziko – znamená, že v případě změny
úrokové sazby se mění také výše swapového
bodu jednotlivých nástrojů.
VI. RIZIKO MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
1.

2.

Zákazník prohlašuje, že bere na
vědomí, že v případě Mimořádných událostí se může
stát, že uzavření Transakce nebo zadání Pokynu za
konkrétních podmínek nebude možné, nebo že
Pokyn bude proveden za méně výhodných podmínek,
než je uvedeno v Pravidlech nebo v tomto
Prohlášení.
Mezi Mimořádné události se řadí události uvedené v
bodě 16.1 Pravidel.

VII. TECHNOLOGICKÁ RIZIKA
1.

2.

3.

Zákazník byl seznámen se specifiky Transakčního
systému zpřístupněného společností Bossa a
akceptuje je, zvláště pak způsob jeho fungování,
zadávání pokynů a uzavírání transakcí.
Zákazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že
uzavírání transakcí prostřednictvím Transakčního
systému nebo telefonicky představuje riziko vzniku
chyb, v jejichž důsledku nemusí dojít k provedení
Pokynu zadaného Zákazníkem, anebo se takové
provedení může od podmínek stanovených
Zákazníkem lišit.
Současně si je Zákazník vědom možnosti omezení
spojených s dostupností Transakčního systému
elektronickou cestou, které vyplývají z možných

4.

5.

nepravidelností ve fungování služeb poskytovaných
třetí stranou.
Transakční systém zpřístupněný společností Bossa
může být dočasně pozastaven v případě
nesprávného uzavření dialogového okna s dotazem
na cenu ze strany Zákazníka, tj. jiným způsobem
než stisknutím tlačítka “Storno” před tím, než přijde
odpověď ze serveru.
Přístup k Transakčnímu systému může být
pozastaven v případě vygenerování příliš velkého
množství dotazů na cenu bez uzavření transakce.
Pravidla pozastavení přístupu k Transakčnímu
systému a výše limitů stanoví příslušné nařízení
ředitele Bossa.

2.

3.

4.
VIII.

RIZIKO AUTOMATICKÉHO
OBCHODOVÁNÍ

Investiční riziko narůstá při realizaci transakcí pomocí
funkcí, které umožňují Automatické obchodování v
souvislosti s rizikem:
1) chybného naprogramování systému pro automatické
transakce, což může způsobit velké ztráty;
2) generování
většího
množství
transakcí
prostřednictvím
systému
pro
Automatické
obchodování, než kdyby Zákazník uzavíral transakce
sám, což může zvýšit náklady spojené s realizací
těchto transakcí a také zablokovat možnost zadávat
příkazy pro Automatické obchodování;
3) nesprávné činnosti systému při Automatickém
obchodování, zvláště v případě nestandardních
tržních podmínek, což může způsobit to, že
očekávaný výsledek se bude lišit od výsledku, který
Zákazník obdrží;
4) možnosti samostatného vygenerování pokynu
nákup/prodej
v
systému
pro
Automatické
obchodování bez další informace o této situaci pro
majitele účtu a bez jeho souhlasu k realizaci dané
transakce;
5) neprovedení, nebo provedení se zpožděním,
nevygenerování, nebo chybného vygenerování
pokynů a/nebo transakce bez vědomí a souhlasu
majitele účtu, zejména v případě selhání spojení,
nebo počítače Zákazníka;
6) vzniku velké ztráty v důsledku změny podmínek na
trhu, což může vzniknout tak, že se funkce
umožňující Automatické obchodování nemohou
přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a
nemohou reagovat na neobvyklé události;
7) přijetí nevýnosných investičních rozhodnutí, která
budou výsledkem fyzického, či psychického
vyčerpání, nebo rostoucího očekávání investora od
systému při Automatickém obchodování, kde je účast
investora nezbytná.

5.
6.

7.

8.

9.
IX. OMEZENÍ RIZIK
1.

Před investováním vlastních finančních prostředků
do kontraktů CFDs, je Zákazník povinen se seznámit
se specifiky trhu a podmínkami týkajícími se
fungování Transakčního systému, a zejména s
Uživatelským manuálem a Demo verzí Transakčního
systému, které jsou uvedeny na webových
stránkách. Demo verze Transakčního systému je
k dispozici Zákazníkům, aby se seznámili s
fungováním Transakčního systému. Společnost
Bossa informuje, že získané výsledky z uzavřených
transakcí v Demo verzi Transakčního systému se
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10.

nebudou odrážet na získaných výsledcích z
uzavřených transakcí prostřednictvím reálného účtu
v souvislosti se situací, kdy přijaté investiční
rozhodnutí bez reálného vkladu vlastních aktiv se liší
od investice reálných finančních prostředků.
Zákazník před podpisem smlouvy se společností
Bossa potvrzuje, že se seznámil s veškerými
náklady a závazky spojenými s realizací Smlouvy a
že s nimi souhlasí.
Před uzavřením Transakce týkající se CFD kontraktů
je Zákazník vždy povinen zvážit, zda jsou takové
Transakce pro něj vhodné, zejména s ohledem na
své osobní zkušenosti, finanční situaci, připravenost
akceptovat rizika a vlastní cíle.
Zákazník provádějící transakce na Investičních
nástrojích, které vyžadují zřízení Marže, s cílem
omezit rizika s tím spojená je zároveň povinen zvážit
celou řadu bezpečnostních opatření, zejména
zadávání pokynů omezujících velikost ztráty (např.
stop-loss, trailing stop). Současně Zákazník
potvrzuje, že si je vědom toho, že činnosti uvedené v
předchozí větě mohou být nedostačující a
negarantují plnou ochranu před ztrátou, nebo před
zvýšenými ztrátami na základě výskytu tržních
podmínek neumožňujících realizaci pokynů za
podmínek zadaných Zákazníkem. Dále Zákazník
potvrzuje, že si je vědom toho, že využití pokynů
stop-loss může způsobit cenový rozdíl (tzv. price
gap) ve výsledku, kde získaný výsledek se může lišit
od výsledku očekávaného.
Zákazník by něměl investovat peníze, o které
nemůže přijít.
V případě Rolování transakcí Investičních nástrojů
založených na kontraktech futures by měl mít
Zákazník na paměti, že v důsledku změny série
kontraktu futures, který je podkladovým aktivem, se
změní hodnota nástroje CFDs na kontrakt futures,
což způsobí změnu hodnocení otevřených pozic a
vyúčtování dodatečných swapových bodů. Při
Rolování kontraktu je Zákazník povinen mít na
peněžním účtu volné finanční prostředky, které
zajistí
vypořádání
podle
nových
hodnot
podkladového nástroje.
Při vyúčtování dividend Equity CFD musí mít
Zákazník na paměti, že na vyúčtování dividendy má
vliv na kurz akcií, které jsou podkladovým aktivem.
Přiznání dividendy snižuje cenu akcie, a proto budou
krátké pozice zatíženy hodnotou, která odpovídá
hodnotě vyplacené dividendy. Dlouhé pozice budou
oceněné hodnotou netto vyplacené dividendy, čili
hodnotou dividendy po odečtení daně z kapitálových
zisků dle nařízení Ředitele společnosti.
Zákazník by měl investovat s investičním horizontem
ne delší než jeden rok. Transakce, které jsou
otevřené déle než rok, jsou po uplynutí jednoho roku
od jejich otevření automaticky uzavírány.
Zákazník, který obchoduje za pomocí systémů
matematických transakcí, je povinen si zajistit
vysoce kvalitní připojení k internetu, aby neměl
problémy s připojením systému k serverům
BossaFX.
Zákazník nesmí používat skripty, strategie a další
programy pro
Automatické obchodování
z
neznámých zdrojů a bez provedení příslušných
testů.
X.

MECHANISMUS „STOP OUT“

1.

2.

3.

Účelem mechanismu “Stop Out” je zajistit takový
zůstatek na Účtu CFD kontraktů Zákazníka, který
neklesne pod hodnotu vložené částky.
Mechanismus uvedený výše v bodě 1 automaticky
uzavře pozici Zákazníka, která přináší nejvyšší ztráty,
když Aktuální zůstatek Provozního výkazu klesne na
30 či méně procent hodnoty Marže blokované k
zajištění otevřených pozic Zákazníka.
Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že v
případě nadprůměrně vysoké volatility nebo omezené
likvidity na trhu a zejména v případě cenového
schodku (tzv. price gap) může mechanismus “Stop
Out” uzavřít otevřené pozice Zákazníka za ceny tak
nevýhodné, že výše vzniklé ztráty přesáhne výši
disponibilního zůstatku na Účtu CFD kontraktů
Zákazníka, nebo že mohou být uzavřeny jiné pozice
než ty, které vykazují nejvyšší ztráty. Např. v situaci,
kdy u nástroje se zaznamenanou nejvyšší ztrátou
v momentě uzavření není možnost k obchodování.

XI. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zákazník prohlašuje, že si je vědom investičního
rizika a finančních důsledků souvisejících s
prováděním Transakcí s CFDs kontrakty.
Zákazník prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti,
že z důvodu vysoké míry finančních proměnných
představuje investování do kontraktů CFD riziko
značných ztrát, včetně možnosti ztráty veškerého
investovaného kapitálu v případě nepatrné změny v
ceně Podkladového nástroje představující základ pro
kotace dané CFD kontraktem.
Zákazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že
nelze dosáhnout zisku z Transakcí s CFD kontrakty
bez podstoupení rizika ztráty. Společnost Bossa
nezaručuje dosažení zisku ani to, že Zákazník neutrpí
ztrátu.
Zákazník prohlašuje, že uzavírání Transakcí je
dobrovolné rozhodnutí Zákazníka a Zákazník zbavuje
společnost Bossa odpovědnosti za ztráty, které
zákazník utrpí v důsledku rozhodnutí v souvislosti s
investováním.
Zákazník prohlašuje, že obdržel veškeré další
informace týkající se charakteru a rizikových faktorů
spojených s uzavřenými transakcemi s CFD kontrakty
a že výše kapitálu přidělená vzhledem k Marži byla
vybrána v souladu s finančními možnostmi
Zákazníka.
Zákazník prohlašuje, že se s tímto Prohlášením
seznámil a plně mu rozumí.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v
důsledku použití finanční páky jsou spojeny s
vysokým rizikem rychlého vzniku finanční
ztráty. U 73% účtů retailových investorů došlo
při obchodování s rozdílovými smlouvami u
tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste
zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy
fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko
ztráty svých finančních prostředků.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna www.bossa.cz

Návod
uživatele
Obchodní platformy
BOSSAFX
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A.
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I) První kroky
Internetová platforma BOSSAFX je částí obchodního systému provozovaného DM BOŚ S.A., Tato platforma
umožnuje:
1. sledování cen finančních instrumentu nabízených společností BOSSA.
2. zadávání okamžitých pokynů na otevření i uzavření transakcí zvolených instrumentů
3. zadávání a úpravy čekajících pokynů na otevření i uzavření transakcí zvolených instrumentů
4. provádění technické analýzy
5. tvorbu individuálních skriptů, indikátorů a automatizovaných obchodních strategií.
6. testování a optimalizaci automatizovaných investičních strategií
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Kompatibilita s OS:
Internetová platforma BOSSAFX je kompatabilní s operačními systémy Microsoft Windows
98SE/ME/2000/XP/2003/Vista.
Hlavní podmínkou pro bezchybný provoz platformy je dostupnost dobrého internetového připojení.

1) Instalace
1. Po stažení instaličního souboru bossafx4setup.exe ze stránek www.bossa.cz můžete spustit instalaci dvojím
kliknutím na ikonu instalačního souboru.
2. V průběhu instalace se může objevit varování (neznámý vydavatel). V takovém případě nezoufejte a potvrďte
pokračování instalace.
3. Objeví se okno průvodce instalací. Potvrďte jazyk instalace (Čeština) a klikněte na tlačítko
4. Průvodce doporučuje před pokračováním v instalaci uzavřít ostatní aplikace.
Aplikace ukončete a klikněte na tlačítko Další.
5. Zaškrtněte políčko – Ano, souhlasím s licenčními podmínkami - a klikněte na tlačítko
Další jako souhlas s licenčním ujednáním.
6. Tlačítkem Procházet vyberte cílový adresář, do něhož si přejete platformu nainstalovat
(doporučujeme ponechat standardní nastavení) a klikněte na tlačítko Další.
7. Zvolte si název programové skupiny (adresáře v menu Start) a klikněte na tlačítko Další.
8. Tlačítkem Další spustíte samotnou instalaci platformy.
9. Poté je instalace programu úspěšně dokončena. Pokud necháte zaškrtnuté políčko Launch
BOSSAFX MetaTrader 4, platforma se spustí.
10. Klikněte na tlačítko OK.
11. Platformu můžete též spustit kliknutím na ikonu BOSSAFX MetaTrader 4 na ploše obrazovky nebo v menu
Start/Programy/ BOSSAFX MetaTrader 4/ BOSSAFX MetaTrader 4.

2) Spuštění platformy
Po ukončení instalace naleznete spuštěcí ikonu v
menu [Start] Kliknutím na tuto ikonu se znakem FX
můžete platformu spustit. Terminál lze také spustit z místa [Start > Pogram Files (x86) > BOSSAFX > BOSSAFX] .

3) Založení demo účtu
Pro dokončení instalace platformy s DEMO účtem je třeba vyplnit potřebné údaje. Ty můžete vyplnit buď
hned během instalace, nebo po prvním spuštění.
Vyplňte své kontaktní údaje, vyberte si velikost finanční páky a výši vkladu, zvolte druh účtu (standard či
mikro) a zaškrtněte rámeček – Souhlasím s tím, že mi budou zasílány informace o novinkách.
Poté klikněte na tlačítko Další.
Tlačítkem Další potvrďte připojení k předem vybranému serveru (BOSSAFX -Demo).
V následujícím okně proběhne krátký proces registrace a uvidíte zde vaše přihlašovací jméno (Login)
a heslo (Heslo). Obojí se v platformě automaticky uloží a budete je moci následně najít v okně
Terminál, v záložce Poštovní schránka, pod nadpisem Registration.
Kliknutím na tlačítko Dokončit získáváte okamžitý přístup do vašeho nového tréninkového demo účtu.

4) Logovaní
Po vyplnění přihlašovacích údajů do požadovaných polí a zaškrtnutí políčka uložení údajů o účtu zůstane
login i heslo zapamatované v systému. V případě opětovného spouštění platformy se pak login i heslo
automaticky načte. System BOSSAFX umožňuje zadání dalšího hesla nazývaného jako investorské. Toto heslo je
uvedeno současně s ostatními přihlašovacími údaji doručenými klientovi po jeho prvním přihlášení. Při použití
tohoto hesla může uživatel sledovat obchodování na daném účtu. Může používat veškeré funkce platformy
kromě funkcí pro otvírání a zavírání transakcí.

Strana|5
Uživatelské instrukce obchodní platformy BOSSAFX

5) Zabezpečení
Přenos dat mezi obchodní platformou BOSSAFX a serverem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska
je šifrován 128 bitovým klíčem. Je tím posíleno bezpečné zavírání transakcí. System platformy může také
používat další zvýšení bezpečnosti přenosu dat rozšířením o algoritmus RSA.

6) Aktualizace
System „Live Update” je integrální část platformy BOSSAFX. V momentě zalogování k serveru, informuje
użivatele o nejnovějších dostupných verzích programu pomocí okna [Live Update]. Provedení aktualizace
spustite kliknutím na tlačítko [Start]. Po dokončení aktualizace je nová verze programu nainstalována a po
provedení automatického restatrtu aplikace je dále připravena k používání.

II) Konfigurace platformy
Konfiguraci platformy je možné provést pomocí hlavního menu kde vybereme [Nástroje > Možnosti] nebo
též klávesovou kombinací Ctrl+O.

1) Server
V záložce server nalezneme čtyři údajová okna pro Server, Přihlašovací jméno, Heslo a Centrum historie.
Pokud chceme změnit heslo klikneme na tlačítko „Změnit” Zobrazí se nové pracovní okno pro změnu hesla kam
vpíšeme do políčka původní heslo, zvolíme volbu „Změnit heslo master”, napíšeme nové heslo, které vedle pro
kontrolu zadáme znovu a poté vše odsouhlasíme tlačítkem OK.
Standardně je nastaveno zaškrtnutí políček : Centrum historie, Uložit osobní nastavení při startu a zapnout
zprávy. Ostatní políčka je možné zaškrtnout v případě potřeby.

2) Grafy
Konfigurace grafů se provádí zaškrtnutím/odškrtnutím zobrazených parametrů grafů:



Zobrazit cenové hladiny pokynů 
– V okně grafu budou zobrazeny nastavené úrovně otevření obchodů
nastavených hodnot Stop Loss i Take Profit;



Zobrazit OHLC – V horní levé rohové
 části okna budou zobrazeny vedle názvu měnového instrumentu
aktuální hodnoty (Open-High-Low-Close)




Zobrazit hladinu nabídky Ask – Aktivuje zobrazení línie hladiny nabídky daného instrumentu.;





Zobrazit
 separátory období – Aktivuje vykreslení vertikálních čar odpovidajících dčasovému dělení dnů,
týdnů, měsíců





Barevný Tisk – Umožnuje tisk barevných grafů;





Uložit odstraněné grafy k dalšímu otevření – Umožnuje opětovné otevření odstraněných



grafů;




Max.sloupců v historii – definuje maximální počet sloupců/svíček/ v historii grafu;



Max.sloupců v grafu – definuje maximální počet sloupců/svíček/ v zobrazeném grafu







3) Objekty



Zobrazit vlastnosti po vložení – umožní nastavení parametrů objektu vloženého do grafu;



Vybrat objekt pro vložení – Grafický objekt zůstává na grafu označen, což umožnuje jeho přemístění či

editaci;








Označit objekt jedním kliknutím – objekty uložené v grafu umožní označit jedním dvojklikem;
Citlivost magnetu ( pixelů)- nastavuje jak blíko svíčky bude objekt ukotven .
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4) Obchod



Výchozí
symbol – umožnuje nastavit druh obchodovaného instrumentu který bude přednastaven v
novém pokynu ;



Výchozí
 loty – umožnuje nastavit velikost lotů obchodovaného instrumentu která bude přednastavena v
novém pokynu





Výchozí odchylka - nastavuje maximální odchylku v bodech od požadované ceny „market”





5) Strategie
Tato záložka nabízí uživateli možnost konfigurovat systém pro použití automatizovaných systémů.
Automatizované systémy jsou naprogramovány v jazyce MQL MetaQuotes Language 4 . Tento speciální jazyk je
podobný jazyku C++ a umožnuje naprogramovat automatické otvírání a zavírání obchodních transakcí na
základě signálů z použivaných indikátorů či jiných zdrojů:



Aktivace a deaktivace
 zvolené strategie – umožnuje zapnout či vypnout strategie, které nevyužívají
žádných vlastních skriptů či




Vypnutí strategie při změně účtu
– povolení funkce slouží jako bezpečnostní mechanismus pro
deaktivaci strategie v případě změny účtu.




Vypnutí strategie při změně profilu - povolení
funkce slouží jako bezpečnostní mechanismus pro

deaktivaci strategie v případě změny účtu profilu.





Umožnění obchodování - povolení funkce slouží k povolení používat automatizované strategie se

všemi dostupnými funkcemi (otvírání, zavírání pozic, úpravy SL TP, čekající pokyny, časové omezení... )


Upozornění! Před započetím používání doporučujeme důkladné nastudování problematiky skriptů a
automatizovaných systémů tzv. Expert Advisors.






Požádat o manuální potvrzení - Tato funkce může být aktivována jen v případě, že je povolena

funkce obchodování. K provádění transakcí je v tomto případě požadováno manuální potvrzení.



Povolit
 import DDL – povoluje rozšířit možnosti strategií při pomoci využití speciálních dynamických
knihoven DLL.





Potvrdit funkci DDL – umožnuje kontrolovat spuštění dynamických knihoven DLL.





Umožnit import strategii - v případě potřeby importovat funkce z jiných zdrojů MQL4. Některé
strategie potřebuji
 pro svou činnost používat různé funkce, které mohou být uložené v externích
knihovnách DLL.



6) E-mail
V tomto okně lze nastavit automatické odesílání zpráv. Pro to je potřebné zadat náležité údaje do rubrik
SMTP Server, Login i Hesło. Tlačítko [Test] využijeme pro kontrolu správné činnosti.

7) Publikovat
V tomto okně můžeme nastavit možnost publikování automatického reportování stavu účtu na
internetových stránkách. Reporty jsou publikovány pouze v případě, že je platforma zapnutá.

8) Události
Umožnuje přiřazení zvukových souborů k daným událostem.

III) Pracovní prostředí uživatele
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Pracovní prostředí uživatele platformy BOSSAFX obsahuje následující komponenty:








Náhledové okno platformy z je možné rozdělit do několika samostatných částí. Tyto části
jsou: Nabídka hlavního menu, čtyři ovládací lišty, okno trhu, okno navigátoru, okno cenových grafů,
okno terminálu, okno testeru strategií a informační záložky uživatele.



Hlavní menu: nachází se na druhém řádku okna platformy a obsahuje výběrové



sekce: "Soubor", "Pohled", "Vložit", "Grafy", "Nástroje", "Okno", "Nápověda".
Ovládací lišty : platforma BOSSAFX obsahuje tyto ovladácí lišty: "Standardní lišta, Lišta trendové
analýzy" , "Lišta grafů", "Lišta objektů", "Lišta období".





Okno Trh: zobrazuje aktuální cenové kotace a graf ticků.







Okno grafů: V tomto okně jsou graficky zobrazovány informace o průběhu cenových změn
vybraného instrumentu, technické ukatatele a jiné veličiny potřebné k analýze trhu. V tomto okně
mohou být při spuštění různých skriptů
 či indikátorů vytvářeny další pomocná okna, kde se tyto skripty
či indikátory samostatně zobrazují

Navigator zobrazuje počet a typ nastavených
účtů v platformě, technické ukazatele, strategie, vlastní

ukazatele a skripty které má uživatel k dispozici.




Terminal zobrazuje
aktuální hodnotu portfolia resp. otevřené obchody, historii účtu, poštovní schránku,

zpravodajství a jiné.



Tester Strategii: okno není běžně zobrazeno. Toto okno slouží
 k testovaní automatizovaných strategií.
Pro jeho aktivaci je potřebné zvolit tlačítkem funkci „Tester strategií.



1) Hlavní menu



Soubor
Pohled
Volba jazyka, volba viditelnosti ovládacích lišt, volba viditelnosti oken ( "Trh" , "Grafy" , "Navigátor" ,
"Terminal" , "Tester Strategií" ) ;
Vložit





Grafy
Nastavení a volba typu grafů, časových intervalů, různých typů pomůcek a objektů pro vkreslování do
oken cenových grafů. ;
Nástroje

Otevření okna pro nákup a prodej platformy BOSSAFX, Centrum Historii, Nastavení Globalních
proměnných, MetaEditor (MetaQuotes Language 4 editor);
Okno

Nápověda
Nápověda pro používání platformy BOSSAFX.

A) Soubor


Nový Graf – umožnuje otevření nového grafu na obrazovce platformy. To samé je možné

udělat kliknutím na grafický symbol











na standardní liště nástrojů .

Otevřít Offline – otvírá graf daného instrumentu v režimu
 offline. V režimu zobrazení offline nejsou
dostupné aktuální kotace zobracených instrumentů.
Otevřít vymazaný – znovu otvírá předchozí vymazané grafy.



Profily – otvírá podmenu s profily. Je zde možné tyto profily vybírat a ukláda. Tato volba je též

dostupná kliknutím na grafický symbol

Zavřít – zavírá aktivní graf.
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Uložit jako - ukládá historii cen z grafu do souboru ve formátě csv. , prn. lub .html.



Uložit jako obrázek – ukládá graf do grafického BMP. nebo GIF. Uložení je také možné provést
pomocí kontextového menu dostupného
po kliknutí na pravé tlačítko myši v případě, že je
kurzor umístněn v okně cenového grafu.
Založit účet – otvírá okno pro založení nového účtu. To bude také dostupné po kliknutí na pravé tlačítko
myši na ikonu [Účty] v okně "Navigatorr > Účty" .
Přihlásit – otvírá okno logování do platformy. Umožnuje se přihlásit (zalogovat) k různým účtům. Okno
pro přihlášení je také možné otevřít v menu "Navigator > Účty" .



Nastavení tisku… - otvírá okno pro nastavení tisku.





Náhled tisku – otvírá okno pro zobrazení náhledu tisku. Okno je možné otevřít i kliknutím na



symbol
v standardní liště nástrojů či popřípadě pomocí kontextového menu dostupného
po kliknutí na pravé tlačítko myši v případě, že je kurzor umístněn v okně cenového grafu.








Tisk – tiskne graf. Obdobně lze tisk provést tlačítkem
"kontextové menu > Tiskni"




v standardní liště nástrojů nebo přez

Exit – uzavření platformy.

Upozornění! Pokud nastane vypnutí platformy nezapomeňte, že spuštěné automatické strategie a
spuštěné funkce Trailing Stop nebudou funkční a zůstanou také vypnuté.

B) Pohled










Jazyky – otevírá podmenu umożňující
změnu jazyka platformy, změny se projeví až po

znovurestatrování platformy.
Nástroje
– otevírá podmenu lišty nástrojů. V ní je možné vybrat z možností : Standard, Grafy, Linie,
Okresy.
Stavová lišta – aktivuje/deaktivuje lištu statusů ( na nejnižším
spodním okraji okna platformy). Tato lišta

zobrazuje údaje odpovídající poloze , údaje o spojení
Lišta grafů – aktivuje/deaktivuje viditelnost záložek dostupných grafů.



Trh – otvírá/uzavírá "Okno Trh" , Ta lze též otevřít kliknutím na symbol
liště.

na standardní

Okno údajů – otvírá/uzavírá "Okno údajů" , tato operace je také dostupná kliknutím na

symbol

na "Standardní liště ".

Navigátor – otvírá/uzavírá Okno Navigátoru , kde jsou zobrazeny údaje o dostupných účtech,

nabídka indikátorů, strategií, skriptů. Okno lze vyvolat i pomocí kliknutí na symbol
standardní liště nástrojů.

na

Terminál – otvírá/uzavírá "Okno Terminálu", v okně se zobrazují informace o historických datech
obchodování i o aktuálním stavu otevřených a uzavřených obvodů, strategií, alarmů, a




stavového deníků. Okno je také možné spustit kliknutím na symbol
 Tester strategií – aktivuje/deaktivuje "Okno Tester Strategii". Totéž je možné docílit





kliknutím na symbol



na standardní liště nástrojů .

Celá obrazovka – upraví pohled na celou plochu obrazovky. Zobrazuje se pouze
 vybrané okno grafu bez
pomocných lišt a jiných informačních oken. Zvětšení je též možné dosáhnout

pomocí funkční klávesy F11 nebo kliknutím na symbol

v standardní liště .
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C) Vložit
Umožňuje vkládání objektů do grafů. Objekty jsou rozděleny na skupiny: Ukazatele, Linie, Kanáły,
objekty Gann, objekty Fibonnaci, tvary, šipky, objekty Andrews’ Pitchfork, Linie Cyklu , Text a Textový
popisek.

D) Grafy






Seznam ukazatelů – otvírá seznam indikátorů, které jsou použity v okně aktivního grafu.
Umožňuje editaci parametrů indikátorů nebo jejich odstranění z grafu. Otevření seznamu
ukazatelů je také možné provést pomocí kontextového menu dostupného
 kliknutím pravého
tlačítka myši na ploše grafu, popřípadí klávesovou kombinací Ctrl+I.
Objekty – otvírá podmenu nastavení objektů:









































Seznam objektů – umożnuje výběr objektů ( linie, tvary, šipky, texty), umístněných
na

aktivním grafu. Objekty mohou být editovány, posouvány nebo odstraněny.

Odstranit poslední – odstraňuje z aktivního grafu poslední vložený objekt.

Odstranit všechny šipky – odstraňuje z aktivního grafu všechny šipky a etikety.

Sloupcový graf – mění typ zobrazení cenových grafů na sloupcové zobrazení. Možné též








v liště grafů či klávesovou kombinací Alt+1.

Svíčkový graf – mění typ zobrazení cenových grafů na svíčkové zobrazení. Možné též změnit



v liště grafů či klávesovou kombinací Alt+2.

Čárový graf – mění typ zobrazení cenových grafů na čárové zobrazení. Možné též změnit



v liště grafů či klávesovou kombinací Alt+3.

Graf v popředí – cenový graf bude zobrazován v popředí před ostatnímy objekty umístněnými
v okně grafu.
Období – umožnuje výběr časových intervalů v kterých je cenový graf zobrazován. Pro výběr období lze
taktéž využít lištu období.

Šablona – otvírá podmenu dostupných šablon, umožnuje jejich výběr a ukládání nových.
Šablony lze též inicializovat kliknutím na tlačítko





Zpět – vrací zpět odstraněný objekt, možné též použít klávesovou kombinaci Ctrl+Z.

pomocí tlačítka





Zrušit označení všech - zruší značku označení u všech označených objektů aktivního grafu..

pomocí tlačítka





Odstranit označené –
odstraňuje z aktivního grafu všechny označené objekty, możné také
užít klávesu [Delete].

změnit pomocí tlačítka





Obnovit – obnovuje historické údaje.



nebo pomocí kontextového menu.



Mřížka – vkládá/ruší mřížku zobrazovanou
v cenovém grafu. Zobrazení mřížky lze též ovládat pomocí
kontextového menu či klávesové Ctrl+G .
Objem – vkládá/ruší v dolní části grafu hodnoty
volume. Zobrazení volume lze též ovládat pomocí

kontextového menu či klávesové Ctrl+L.
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Automatický posun – aktivuje/deaktivuje automatické posouvání grafu k levé straně tak aby
byl stále viditelný aktuální kurz. Funkci lze také aktivovat/deaktivovat pomocí tlačítka
liště grafů.





















nebo klávesou „+”.

Zmenšit - umožnuje zmenšení měřítka grafu a potlačit detaily. Funkce je dostupná pomocí
tlačítka



na liště grafů.

Zvětšit – umožnuje zvětšení měřítka grafu a zobrazit detaily. Funkce je dostupná pomocí
tlačítka



na

Přesunutí grafu – posouvá cenový graf k levé straně tak, aby na pravé straně obrazovky zůstal
volný prostor. Tuto funkci lze také aktivovat/deaktivovat pomocí tlačítka







nebo klávesou „-”.

Krok za krokem – posouvá
 graf o jeden sloupek či svíčku postupně krok za krokem. Funkce je dostupná
funkční klávesou F12.
Vlastnosti – otvírá okno umožnující upravovat nastavení
zobrazení okna cenových grafů. Okno je též dostupné
z kontextového menu nebo pomocí funkční klávesy F8



E) Nástroje
Obsahuje administrativní požadavky a nastavení platformy:
Nový pokyn – otvírá okno, jehož pomocí zadáváme obchodní pokyny do obchodní platformy. Okno lze též otevřít
dvojklikem na vybraný instrument v "Okně Trh" nebo, dvojklikem levého tlačítka myši v

okně "Terminal" ( v tomto případě lze i zvolený pokyn uzavřít), nebo tlačítkem
F9.


či funkční klávesou

Centrum Historie — Otvírá okno centra historických dat. Okno Centrum Historie je také možné otevřít
pomocí funkční klávesy F2.



Glob

ální Proměnné – otvírá okno umožnující nastavení a editace globálních proměnných. Tyto
proměnné se využívají při aktivaci EA (automatizovaných systémů) nebo vlastních ukazatelů. Okno lze
otevřít i pomocí funkční klaávesy F3.



Editor MetaQuotes Language – otvírá okno editoru jazyka MQL, což umožnuje tvořit vlastní
indikátory, skripty či automatizované systémy.



Možnosti –

otvírá okno pro nastavení systému obchodní platformy. Jeho pomocí lze konfigurovat
následující parametry platformy: komunikace se serverem, objekty, zadávání pokynu, strategie, e-mail, publikator
a události. Okno lze otevřít i pomocí klávesové kombinace Ctrl+O.

F) Okno
V této volbě máme k dispozici několik možností umožnujících nastavit rozložení aktivních oken na
ploše obrazovky (horizontálně, vertikálně, kaskádově). Volbou řádky [Nové okno grafu] otevřeme na
obrazovce okno grafu nového instrumentu.
"Soubor > Nový graf".

To můžeme otevřít i tlačítkem

nebo cestou

G) Nápověda
Zobrazuje nabídku pomocných témat. Možné zobrazit i pomocí klavesy F1), informace o programu (
verse, kontakt) spojení na společnost MQL.

2) Lišta nástrojů
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V platformě naleznete čtyři lišty nástojů. Lišty mohou být skryté nebo moho být aktivovány cestou "Pohled
> Nástroje" . Obsah každé lišty lze modifikovat "Pohled > Nástroje > Přizpůsobit" nebo v kontextových menu u
jednotlivých lišt:


Standardní — ogólne komendy zarządzania
Grafy — opcje zarządzania wykresami;

platformą;



Trendová analýza — za jego pomocą można umieszczać obiekty na

wykresie; Období — umożliwia zmiany interwałów wykresu.

A) Lišta standardních nástrojů
— rozbaluje menu z dostupnými instrumenty, po výběru instrumentu kliknutí otevře
nový graf. Nový graf lze též otevřít cestou: "Soubor > Graf" nebo "Okno - Nové okno" , a také přes
kontextové menu "Okna Trh" ;







— rozbaluje podmenu s profily



— otvírá / zavírá "Okno Trh" , okno je též možné otevřít cestou "Pohled > Trh" či klávesovou
kombinací Ctrl+M.
— otvírá / zavírá "Okno údajů" , okno je též možné otevřít klávesovou kombinací Ctrl+D
nebo "Pohled > Okno údajů" .
— otvírá / zavírá "Okno Navigator" , okno je též možné otevřít klávesovou kombinací
Ctrl+N nebo "Pohled > Navigator" .
— otvírá / zavírá "Okno Terminal" , okno je též možné otevřít klávesovou kombinací
Ctrl+T nebo "Pohled > Terminal" .
— otvírá / zavírá okno "Testera strategii", okno je též možné otevřít klávesovou
kombinací Ctrl+R nebo "Pohled > Tester Strategii".
— otvírá okno pro odeslání objednávky u zvoleného instrumentu. Toto okno je též
dostupné pomocí funkční klávesy F9, nebo cestou "Nástroje — Nový pokyn" , či "Okna Trh" či
"Terminál" .
— otvírá editor MQL, který lze též otevřít pomocí funkční klávesy F4 nebo cestou
"Nástroje — MetaQuotes Language Editor" .




—
aktivuje "Zapnout Strategie" , což umožní zvolené strategie spustit a udržovat v
aktivním stavu.
— rozšíří pohled na celou obrazovku, lze tak učinit i funkční klávesou F11 nebo cestou
"Pohled > Celá obrazovka" .




— tiskne zvolený
 graf. Tisk je taktéž možné spustit cestou: "Soubor > Tiskni..." nebo
kombinací kláves Ctrl+P.



—
otvírá okno nastavení tisku. Toto okno nastavení tisku lze též vyvolat cestou "Soubor >
Náhled tisku" .
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B) Lišta grafů












 

— mění typ aktivního grafu na graf se sloupcovým zobrazením, to samé lze dosahnout pomocí
cesty "Grafy > Sloupcový graf" nebo klávesovou kombinací Alt+1;
— mění typ aktivního grafu na graf se svíčkovým zobrazením,
to samé lze dosahnout pomocí
cesty " Grafy >Svíčkový graf" nebo klávesovou kombinací Alt+2;
— mění typ aktivního grafu na graf s čarovým zobrazením,
to samé lze dosahnout pomocí cesty "

Grafy > Čárový graf" nebo klávesovou kombinací Alt+3;
— zvětší měřítko aktivního grafu, to samé lze
dosahnout pomocí cesty " Grafy > Zvětšit" , nebo
pomocí kontextového menu, nebo klávesou "+";
— zmenší měřítko aktivního grafu, to samé 
lze dosahnout pomocí cesty " Grafy > Zmenšit" , nebo
pomocí kontextového menu, nebo klávesou "-";
— zapíná / vypíná
automatické posouvání grafu, to samé lze dosahnout pomocí cesty " Grafy –
Automatický posun" ;
— zapíná / vypíná posunuje výkres vlevo " Grafy > Přesunutí grafu" ;



— otvírá seznam ukazatelů. Seznam může být otevřen cestou " Grafy > Ukazatele" ;




— otvírá seznam období, umožnuje zvolit vhodný časový interval na aktivnín grafu. Změny
období lze dosahnout též pomocí cesty " Grafy > Období" , kontextové menu grafu nebo "Lišta období"
;
— otvírá menu výběru
šablon. Toto menu je též dostupné pomocí kontextového menu nebo
cestou " Grafy > Šablony".


C) Lišta objektů

Lišta umožnuje vybrat z řady nabízených objektů. Grafické objekty jsou dostupné i cestou ”Vložit” .


Poté je možné vybrat z řady grafických objektů.
— otvírá kurzor elipsy. To samé lze dosahnout pomocí cesty " Vložit > Tvary > Elipsa" .
— otvírá kurzor trojúhelníku. To samé lze dosahnout pomocí cesty " Vložit > Tvary > Trjuhelník".
— otvírá kurzor obdelníku. To samé lze dosahnout pomocí cesty " Vložit > Tvary > Obdelník" .
— otvírá kursor popisku. To samé lze dosahnout pomocí cesty " Vložit > Textový popisek" .










— otvírá nabídku značek a šipek. To samé lze dosahnout pomocí cesty " Vložit > Šipky".
— otvírá kursor křížek, který je využíván pro odečítání hodnot ceny a času. Po výběru kursoru 
křížek je možné odečítat aktuální hodnoty OHLC a na ose ceny a na ose času zobrazovaného grafu.
— aktivuje standardní kurzor.



 D) Lišta časových období
Lišta umožnuje přepínat mezi různými časovými obdobími v rozsahu minut až měsíců. Po kliknutí na tlačítko
M1 bude cenový graf zobrazovat cenové hodnoty svíček s krokem 1 minuta. Výběrem tlačítka MN, bude
sjedna svíčka zobrazovat hodnoty OHLC (otvírací, nejvyšší, nejnižší a uzavírací) za období jeden měsíc.
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3) Okno Trh
Okno trh je standardně umístěné po levé straně
obchodní platformy.
V okně Trh lze přepínat mezi záložkami “Symboly a
Graf tiků.“
Pokud je zvolena záložka „Symboly“ zobrazuje okno
limitovaný seznam nabízených instrumentů. V jednotlivých
sloupcích okno zobrazuje v reálném čase cenu Poptávky,
cenu Nabídky, Maxima a Minima za posledních 24 hodin a
Čas poslední změny. Pro zobrazení kompletní sady údajů
klikněte pravým tlačítkem myši na jakýkoliv instrument v
okně “Trh“, zobrazí se Vám nabídka, kde vyberte
požadovaná data.

Nový pokyn — otevře okno pro otvírání a zavírání transakcí. To samé lze dosáhnout pomocí cesty
"Nástroje > Nový Pokyn" , či kontextového menu v okně "Terminal >Obchod > Nový Pokyn" ,

tlačítkem



v standardní liště nástrojů nebo funkční klávesou F9;

Okno grafu — otvírá okno grafu vybraného instrumentu. Okno je také možné otevřít pomocí



cesty "Soubor— Nový Graf" , "Okno— Nové Okno" nebo tlačítkem
v standardní liště nástrojů ;

Graf tiků
 — otvírá okno tikového grafu vybraného finančního instrumentu, kde je cena zobrazována
krok po kroku ;







Skrýt — skrývá vybraný instrument z okna Trh;



Skrýt všechny symboly
— skryje všechny instrumenty kromě těch u kterých byly zadánay obchodní

pokyny (otevřené pozice);


































Ukázat všechny symboly — zobrazí seznam všech dostupných instrumentů;
Symboly — zobrazí okno skupiny instrumentů ;





Sady — otevře podmenu v kterých jsou instrumenty zařazeny do skupin -„sad”;



High/Low — zobrazí/skryje sloupce s hodnotami nejvyšší či nejnižší ceny instrumentů;

Čas — zobrazí/skryje sloupce s časem kotování instrumentu;

Automaticky uspořádat – automaticky nastaví šířku sloupců v okně;

Mřížka - zobrazí/skryje mřížku v tabulce instrumentů v okně Trh;



Ceny Popup — otvírá okno cen popup( lze otevřít taktéž pomocí klávesy F10). Kursy
instrumentů v okně popup jsou stejné jako ceny v okně Trh. Okno popup je možné upravovat pomocí
kontextového menu, sloupce nejvyšší, nejnižší ceny, čas, barvy zvýraznění.
 Dvojklikem myši na
vybraném instrumentu v okně popup se otevře okno pro uzavření transakce
Nápověda: Systém nabídky aktivované pravým tlačítkem myši funguje v rámci celé platformy. Otevření



okna Trh lze také provést v nabídce Základního menu na Standardní liště pomocí kliknutí na
klavesovou kombinací Ctrl+M.

nebo
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4) Okno údajů
Okno údajů zobrazuje údaje o aktivním grafu instrumentu. Zobrazují se zde základní tržní data ve dvou
sloupcích. První sloupec reprezentuje poslední zaznamenané údaje (závisí na zvolené časové periodě, zde
H4), druhý, historický okamžik který jsme v grafu zvolili, respektive úroveň aktuálního kurzoru myši.
Okno údajů také zobrazuje data ke zvoleným technickým ukazatelům, které máme zobrazené na aktivním
grafu.

Date
Time
Open
High
Low
Close
Volume

Datum
Čas
Otvírací cena
Maximum
Minimum
Zavírací cena
Objem změn

Kliknutím na pravé tlačítko myši otevřete příslušné kontextové menu:


Kopírovat – umožnuje skopírovat údaje 
z okna údajů a vložit je do textového souboru. ( možné také
zkopírovat pomocí klávesové kombinace Ctrl+C) ;














Poslední data – po označení se zobrazí sloupec s posledními daty;



Automaticky uspořádat – Automaticky nastavuje šířku sloupců v Okně údajů ;

Mřížka – vkládá/ruší ohraničení buňek tabulky;

Zobrazit – zobrazuje / skryje : Date, Open, High, Low, Close, Volume.



5) Okno Navigátor
Okno navigátor slouží jako centrální panel k obhospodařování účtů, ukazatelů, strategií, vlastních ukazatelů
a skriptů. Díky přehledné stromové struktuře je uživatel přehledně seznámen s požadovanými daty. Okno může
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být otevřeno pomocí tlačítka
v nabídce cesty "Pohled— Navigator" nebo pomocí klávesové kombinace
Ctrl+N.
Okno obsahuje dvě záložky: „Obecné a Oblíbené”.
Záložka „Obecné” nabízí výběr sekcí „Účet”, „Ukazatele”, „Strategieů, „Vlastní ukazatele”, „Skripty”
Účty
V případě, že si přejete administrovat již registrovaný účet v investiční platformě, klikněte pravým tlačítkem
myši přímo na daný účet. Zobrazí se následující nabídka:

Přihlášení
Smazat
Vlož do oblíbené

Přihlásí Vás k danému účtu
Vymaže daný účet z platformy, bude nutné
opětovné zadání přihlašovacích údajů
Vloží daný účet/položku do záložky oblíbených

Ukazatele – otvírá seznam ukazatelů technické analýzy. Pomocí kontextového menu pak lze vložit vybraný
ukazatel do aktivního grafu. Tyto ukazatele lze přetahovat do grafů (drag & drop) a tím využívat potenciálu
srovnání signálů technické analýzy.
Pokud vybíráme ukazatel ručně pravým tlačítkem myši pak jsou k dispozici následující volby:

Strategie , Vlastní ukazatele , Skripty – umožnuje výběr a vložení do aktivního grafu. V kontextovém menu
lze pak vybraný prvek editovat dle potřeb uživatele.

6)

Okno Terminal
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Okno Terminál zobrazuje základní údaje o Vašem účtu. Jsou zde k dispozici informace o Vašem finančním
stavu, otevřených pozicích, jejich reálný stav, historie účtu, poštovní schránce a jiné.

Okno terminálu je možné otevřít cestou [Pohled > Terminal] , nebo tlačítkem
na liště standardních
nástrojů či klávesovou kombinací Ctrl+T či Ctrl+F9. Terminál má v dolní části záložky :






Obchod — tato záložka obsahuje informace o otevřených obchodech;



Historie účtu — obsahuje informace o uzavřených obchodech ;
Alarmy — umožňuje vklad alarmů a jejich modifikaci;

Poštovní schránka
 — umožňuje přijímat aktuální informace, časy důležitých událostí, změny a rozbory
fundamentálních zpráv;
Strategie — umožnuje sledovat informace o průběhu spouštění automatizovaných procesů

strategií;

A)


Denik — publikuje informace o jednotlivých krocích dění v obchodní platformě BOSSAFX.

Obchod
Tato záložka obsahuje informace o hodnotě Vašeho účtu a také obsahuje sloupce které informují o


průběžných hodnotách otevřených pokynů.











Standardně jsou k dispozici následující údaje:






Pokyn – Zobrazuje druh pokynu. Každý pokyn má svou vlastní ikonu, podle
 které lze rozeznat o jaký druh
pozice se jedná současně má každý pokyn přidělené své vlastní identifikační číslo:















Čas – Datum a přesný čas otevření pozice;



Typ – Zobrazuje informaci ohledně typu pokynu. Investiční platforma rozeznává tyto pokyny:
Sell, Buy, pro okamžité pokyny za aktuální cenu



Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit pro čekající pokyny;









Lotů – Objem pozice začíná od 0.01 (u mikroúčtu) a 0.1 lotu (u standard účtu). Maximální velikost

je 10 resp. 30 lotů. Pro více informací prosím nahlédněte do „Specifikační tabulky finančních instrumentů“.











Symbol – specifikuje název instrumentu který je obchodován;
Cena – sloupec udávající nákupní cenu





S/L – Cenová hladina, na kterou jsme nastavili zastavení ztrát.



Pokud se přiblíží cena k této nastavené hranici změní se barva buňky na červenou
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T/P – Cenová hladina, na které jsme definovali realizaci zisku.












Aktuální tržní hodnota ceny





Provize – zobrazuje hodnotu provize ( BOSSA svým klientům neúčtuje žádnou provizi)



Daně – zawiera wartość transakcji podatku od zysków kapitałowych, w przypadku zleceń





Swap – zde se zobrazují hodnoty nebo počet swapových bodů, kterými je otevřená
 pozice zatížena Pro
více informací ohledně swapových bodů klikněte na specifikační tabulku Swapových bodů









Zisk – zobrazuje aktuální hodnotu zisku otevřené pozice



Komentář – umožnuje
číst případné komentáře. Tento sloupec je možné skrýt pomocí volby v
kontextovém menu.

Řádek shrnující otevřené pozice




Zůstatek – výše finančních prostředků
 na investičním účtu. Zahrnuje výsledky uzavřených pozic.
Nezahrnuje výsledky neuzavřených pozic.



Majetek – výše finančních prostředků, která zahrnuje Zůstatek i výsledek neuzavřených
pozic. V případě

otevřených pozic se tato částka mění v závislosti na změnách tržních hodnot instrumentů.








pozic.

Marže – minimální součet vkladů nutný pro udržení všech pozic



 Dostupná marže – je rozdíl mezi Majetkem a Marže. Je to částka dostupná pro krytí otevírání dalších



Výška marže – je poměrem Majetku a Marže. Pokud tato hodnota klesne pod 100%, je
barevně zvýrazněna. Pokud klesne na 30%, systém automaticky uzavře nejvíce ztrátovou pozici. Pokud
trh nejvíce ztrátové pozice není v tomto okamžiku otevřen, je uzavřena další nejvíce ztrátová transakce
na trhu, který právě obchoduje. Jestliže při zahájení obchodní seance nastane cenový gap, během
kterého výška marže klesne pod 30%, uzavření nejvíce ztrátové pozice nastane až na první kótované
ceně, čímž může zůstatek klesnout i do záporných
hodnot. Investor je pak povinnen doplnit peněžní

prostředky alespoň na nulový zůstatek účtu.

Kontextové menu:
Toto menu se otvírá kliknutím pravého tlačítka myši na ploše okna [Terminal], obsahuje volby :








Nový pokyn – otvírá okno pro podání nového pokynu
Zavřít pokyn – otevře okno pro zavření pokynu;





Upravit nebo odstranit pokyn – Otevře okno pro
 úpravu pokynu, respektive hladiny realizace ztrát (stoploss) a realizace zisku (tak-profit) nebo pokyn odstraní.

Trailing Stop – nastaví funkci Trailing Stop pro zvolenou pozici. Trailing Stop lze nastavit pouze u pozice s
definovanou hladinou realizace ztrát (stop-loss).










Zisk – Umožnuje zvolit způsob zobrazení hodnoty zisku (v bodech, v křížové měně, v depozitní

měně)




















Provize – zobrazuje hodnotu účtované provize (BOSSA neúčtuje žádnou provizi)
Daně - zobrazuje/skrývá sloupec „Daně”





Komentáře - zobrazuje/skrývá sloupec „Komentáře”

Mřížka – zapíná zvýraznění mřížky



Automaticky uspořádat – automaticky nastavuje šířku sloupců.





B) Historie účtu
Záložka Historie účtu ukazuje uživateli kompletní historii jeho obchodů. ˇudaje jsou seřazeny v tabulce,
která má následující sloupce:
Pokyn – zobrazuje číslo uzavřeného pokynu, před tímto číslem je zobrazena malá ikona označující
druh pokynu (nákup nebo prodej)
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Čas – Datum a přesný čas otevření pozice;







Typ – Zobrazuje informace ohledně typu pokynu. (buy, sell, buy limit, sell limit, buy stop, sell



stop);





Loty – Objem pozice začíná od 0.01 (u mikroúčtu) a 0.1 lotu (u standard účtu). Maximální velikost
je 10 resp. 30 lotů. Pro více informací prosím nahlédněte
do „Specifikační tabulky finančních instrumentů“.

1 lot odpovídá 100000 jednotek valuty bazové









Symbol – název obchodovaného instrumentu;



 Cena – první cena u sloupce z levé strany je cena, druhý sloupec ceny z leva udává hodnotu uzavírací

ceny;



 

















S/L – Cenová hladina, na kterou jsme nastavili zastavení ztrát.
T/P – Cenová hladina, na které jsme definovali realizaci zisku.
Aktuální tržní hodnota ceny







Provize – zobrazuje hodnotu provize ( BOSSA svým klientům neúčtuje žádnou provizi)



Daně – zawiera wartość transakcji podatku od zysków kapitałowych, w przypadku zleceń



Swap – zde se zobrazují hodnoty nebo počet swapových bodů, kterými je otevřená pozice
 zatížena Pro více
informací ohledně swapových bodů klikněte na specifikační tabulku Swapových bodů
Zisk – zobrazuje aktuální hodnotu zisku otevřené pozice



Komentář – umožnuje
číst případné komentáře. Tento sloupec je možné skrýt pomocí volby v
kontextovém menu.

Kontextové menu v okně Historie účtů
Kliknutím pravým tlačítkem od myši na otevřenou pozici Vám bude nabídnuté menu.

























Celá Historie – zobrazí kompletní obchodní historii účtu;
Poslední 3 měsíce – zobrazí poslední 3 měsíce obchodní historie účtu;

Poslední měsíc – zobrazí poslední měsíc obchodní historie účtu;



Jiné období – umožní uživateli si zvolit jiné období zobrazení obchodní historie

Uložit report – uloží zobrazenou obchodní historii do souboru HTML;



Uložitjako podrobnou zprávu uloží zobrazenou obchodní historii do souboru HTML včetně statistik
obchodování ;
























Provize – zobrazí/skryje sloupec [Provize] ;



Pozor: Společnost BOSSA provize neúčtuje a tudíž zde budou vždy pouze 0.
Daně - zobrazí/skryje sloupec [ Daně ];



Pozor: Společnost BOSSA v současné době daně neúčtuje a tudíž zde budou vždy pouze 0.


Komentáře - zobrazí/skryje sloupec [Komentaře];


Mřížka – umožnuje zvýraznění ohraničení tabulky [Historie účtu];

Automaticky uspořádat – automaticky nastavuje šířku sloupců.



C) Zprávy
Jakmile je investiční platforma BOSSAFX připojena k serveru a je obchodní den, uživateli jsou
automaticky doručované zprávy z finančních trhů. Tyto zprávy, respektive jejich hlavičky, jsou načítané
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platformou v častých intervalech tak aby investor byl neustále informován o aktuálním dění na
finančních trzích. Menu kontekstowe tej zakładki zawiera:
Pozor!: Demo účty touto funkčností nedisponují.
Po kliknutí pravým tlačítkem na hlavičku zprávy, zobrazí se menu.













Kopírovat - Lze okopírovat zprávu do schránky Clipboard
Kategoria – Systém umožňuje zobrazení a klasifikaci zpravodajství dle kategorie. Kategorie
určují redaktoři a nelze jej ovlivnit.
Automaticky uspořádat – automaticky nastavuje šířku sloupců;
Mřížka – umožní orámovat „Zprávy”.





Pozor! Zobrazování zpráv lze povolit či zakázat v hlavní menu cestou "Nástroje >Možnosti > Server".

D) Alarmy
V záložce Alarmy jsou k dispozici zvuková či jiná upozornění na dosažení cenových hladin, které
platforma umožňuje stanovit jako podmínky. Alarmy si lze vytvářet, upravovat, mazat nebo jinak měnit.

Vytvořit (Insert)
Upravit (Enter)
Odstranit (Delete)
Zapnout On/Off (Space)
Auto uspořádat
Mřížka

Vytvořit nový alarm/upozornění
Upravit již existující alarm
Vymaže stávající alarm
Aktivovat, nebo vypnout existující alarm
Automaticky mění šířku sloupců při změnách
velikosti okna trh
Zobrazuje mřížku v okně

Editor alarmů se zobrazí vždy, když si přejete vytvořit nebo změnit nastavení existujícího upozornění.
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Zapnout - Aktivovat, nebo vypnout existující alarm
Akce
- Zvuk (Sound) – přehraje zvolený zvuk, Soubor (File) – spustí vybraný soubor



Symbol – Výběr instrumentu z nabídky, na který se má alarm vztahovat;
Podmínka – Poptávka < (Bid <) – poptávka je menší než nastavená
 hodnota
Poptávka > (Bid >) – poptávka je větší než nastavená hodnota



Nabídka < (Ask <) – nabídka je menší než nastavená
hodnota Nabídka > (Ask >) – nabídka je větší než nastavená
hodnota Čas = (Time = ) – čas se rovná nastavené hodnotě




Hodnota - Do tohoto políčka se definuje hodnota pro splnění podmínky. Nastavuje
se zde buď

požadovaná tržní cena (ve stejném formátu jako v okně „Trh“, nebo čas).








Zdroj - Zde je možno nadefinovat
zvuk, soubor ke spuštění po aktivaci alarmu nebo mailovou adresu

kam BOSSAFX zašle upozornění;
Platnost - Doba fungování alarmu, respektive jeho expirace
Opakování - Počet opakování alarmu/upozornění







.

Nápověda: V případě jakýchkoliv problémů Vám doporučujeme používat jeden z našich e-mailů

E) Poštovní schránka
Poštovní schránka slouží k rozesílání důleţitých informací ohledně systému BOSSAFX, respektive interní
poštovní schránka pro každého registrovaného uživatele. Schránku si pravidelně kontrolujte, informace které
obdržíte, jsou vždy považované za důležité. Dvojklikem na levé tlačítko myši lze otevřít okno odpovědí.

Pozor: Poštovní schránka není ukládaná na serveru, zprávy se Vám ukládají na lokální počítač. V případě, že
máte více instalací a používáte totožný účet, může se Vám stát, že zprávu obdržte pouze jednou. Na druhé
straně, v případě, že máte v rámci platformy nakonfigurovaných více účtů, je možné, že stejnou zprávu
obdržíte vícekrát. Je to způsobeno přihlášením se na druhý účet kam byla stejná zpráva také doručena. Tuto
vlastnost bohužel nejde nijak obejít nebo vypnout.

F) Strategie
Záložka strategie zobrazuje podrobné informace k aplikovaným strategiím. Informace jsou chronologicky
uspořádané a informují uživatele jak o spuštění strategií, tak o jejich automatické změně nebo parametrech.
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Pozor: Strategie pro BOSSA jsou nadstavbovou záležitostí a aby bylo možné vytvářet automatické obchodní
systémy, je nutné ovládat programovací jazyk MQL v rámci MetaEditoru. Tuto problematiku proto
nebudeme v tomto návodě popisovat.

G) Deník
Deník plní obdobnou funkci jako záložka strategie, kdy zaznamenává podrobně veškeré ostatní provozní
informace. V deníku jsou informace o logování, výpadcích komunikace se serverem, modifikacích pokynů apod.
Konextové menu nabízí:














Otevřít – otevře adresář, ve
kterém jsou ukládané soubory s historií strategií a to ke každému; obchodnímu
dni ve kterém je použijete;
Kopíruj – zkopíruje zprávu do schránky clipboard;



Automatický posun
 – automaticky posouvá seznam v případě nové zprávy. Nová zpráva je umístněna do
horní části okna;
Mřížka – umožnuje zvýraznit tabulku ;



Automaticky uspořádat – automaticky nastavuje šířku sloupců;



Pozor: Jakmile budete mít s investiční platformou nějaký problém, pošlete nám e-mailem i
poslední soubor, který máte k dispozici v tomto adresáři. Soubor nám částečně umožní analyzovat
Váš problém a urychlí tak jeho vyřízení. Textové soubory jsou ukládané dle klíče rrrrmmdd, tj. rokměsíc-den.

Klávesové zkratky
Klawisze lub ich kombinacje pozwalające na szybkie wykonywanie poleceń, bez konieczności używania
menu i pasków narzędzi:
Šipka doleva
Šipka doprava

Šipka nahoru
Šipka dolů
Page Up
Page Down
Home
End
„+“
„-“
Delete
Backspace
Enter
Esc
F1
F2
F3
F4
F6
F7

posun grafu doleva
posun grafu doprava
posun grafu doleva
posun grafu doprava
rychlý posun grafu doleva
rychlý posun grafu doprava
posunutí grafu na nejstarší hodnoty
posunutí grafu na nejnovější hodnoty
přiblížení grafu
oddálení grafu
odstranění všech vybraných grafických
objektů
odstranění posledního vloženého objektu do

grafu
otevření/zavření okna rychlé navigace
uzavření aktuálního dialogového okna
otevření okna Userguide (nápověda v
angličtině)
otevření okna Centrum historie
otevření okna Globální proměnné
otevření aplikace MetaEditor
otevření Testru strategií
otevření okna Vlastnosti dané strategie,
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která je aktuálně přiložena do grafu
otevření okna Vlastnosti
otevření okna Pokyn
otevření Popup cen
zapnutí/vypnutí Celé obrazovky
posune aktuální graf o jeden krok dopředu
posune aktuální graf o jeden krok dozadu
přepne platformu do předchozího profilu
zobrazí Sloupcový graf
zobrazí Svíčkový graf
zobrazí Čárový graf

F8
F9
F10
F11
F12
Shift + F12
Shift + F5
Alt + 1
Alt + 2
Alt + 3
Alt + A

kopíruje všechny výsledky Testru strategií do

Alt + W
Alt + F4
Alt + Backspace
Ctrl + B
Ctrl + C
Ctrl + E

Ctrl + F
Ctrl + G
Ctrl + H
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+
+
+
+

I
L
P
S

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+
+
+
+
+
+
+
+
+

W
Y
Z
D
M
N
O
R
T

schránky
otevře okno s aktivními grafy
uzavře obchodní platformu
obnovení právě smazaného objektu
zobrazí okno Aktivní objekty
kopírovat do schránky
zapnutí/vypnutí Strategie

zapnutí křížku
zobrazit/skrýt mřžţku
zobrazení/odebrání textu otevírací, nejvyšší,

nejnižší a uzavírací ceny v grafu
zobrazení aktivních indikátorů grafu
zobrazit/skrýt objem
tisk grafu
uložit aktuální graf do formátu „csv“, „prn“,
„htm“
zavření aktuálního grafu
zobrazení/skrýt separátory období
obnovení právě smazaného objektu
otevření/zavření Okna údajů
otevření/zavření okna Trh
otevření/zavření okna Navigátor
otevření okna Možnosti
otevření/zavření Testru strategií
otevření/zavření okna Terminál
přepnutí dalšího profilu
přepnutí dalšího okna grafu
otevření okna Terminál

Ctrl + F5
Ctrl + F6
Ctrl + F9

Je dokoncemožno nastavit vlastní klávesové zkratky pomocí záložky Nastavit klávesovou zkratku v
kontextovém menu sekce Navigator. Pokud jsou uživatelem definované klávesové zkratky Klávesové
zkratky jsou shodné se zkratkami uvedenými ve výchozím nastavení na platformě, pak původní budou mít vyšší
prioritu.

IV) Práce s grafy
1) Otevření okna grafu
Grafy znázorňují změny cen instrumentů v čase, jsou nezbytné pro užití nástrojů technické analýzy stejně
jako implementaci a testování automatizovaných strategií. Na platformě může být otevřených až 99 grafů.
Nový graf je možno otevřít několika způsoby:



z hlavního menu : "Soubor > Nový graf" ;
z hlavního menu: "Okno > Nové okno grafu" ;
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tlačítkem



ze standardního panelu nástrojů;

Po výběru kterékoliv z výše zmíněných možností se objeví seznam nástrojů, kde je možno vybrat
instrument, jehož graf má být otevřen. Otevření grafu je také možno po přidržení klávesy Ctrl pouhým
přetažením příslušného symbolu z okna „Symboly” do oblasti grafu. Nový graf rovněž otevřeme výběrem „Nové
okno grafu” z kontextového menu „Okno”. Údaje použité k vytváření grafů jsou uloženy na pevném disku. Při
otevření grafu jsou data načtena z disku a ze serveru se začnou stahovat data aktuální. Pokud disk neobsahuje
žádné soubory obchodní historie, ze serveru se stáhne posledních 512 sloupců/svíček. Po otevření grafu se v
terminálu platformy objeví aktuální kotace. Ty jsou zobrazovány v reálném čase a následně ukládány na hard
disk, aby mohly být užity pro zobrazení grafu v budoucnu. V menu „Nástroje”-> „Možnosti“ -> „Grafy“ je možno
definovat maximální množství sloupců/svíček na grafu a v historii grafu. To umožňuje kontrolu nad množstvím
údajů, které se na disk uloží.
Na grafech je možné pracovat i offline, neboť jsou uloženy na disku ve formátu .hts. Jsou aktualizovány
ze serveru a je zde uloženo období od posledního spuštění platformy. Chceme-li otevřít graf v režimu offline,
vybereme „Soubor“-> „Otevřít offline“.

2) Nastavení parametrů grafu
Vzhled i vlastnosti grafu lze individiuálně konfigurovat. Otevřeme záložku „Grafy” -> „Vlastnosti” v
kontextovém menu na grafu, nebo stisknutím klávesy F8. Okno vlastností grafu obsahuje dvě záložky. V první
nastavujeme barvy grafu.










































Pozadí - barva pozadí grafu



Popředí – barva os, měřítek, linky OHLC

Mřížka – barva pomocné mřížky



Sloupec nahoru – barva rostoucího sloupce a jeho stínu (knotu)

Sloupec dolu – barva klesajícího sloupce a jeho stínu (knotu)

Svíčka Bull – barva těla vzestupné svíčky

Svíčka Bear – barva těla sestupné svíčky

Čarový graf – barva čáry grafu

Objem – barva grafu objemu

Hladina nabídky – barva čáry poptávkové ceny



Úrovně limitů – barvy limitů čekajících pokynů (Stop Loss , Take Profit)



Nastavení grafu lze uložit a následně načíst ze záložek šablon.
Ve druhé záložce lze konfigurovat obecné možnosti grafu:




Graf Offline – přepíná graf do režimu offline.Tato volba ukončí stahování kurzů ze serveru a jejich
vkládání do grafu. Graf v režimu offline otevřete následovně: [Soubor]->[Otevřít Offline].
Zaškrtnutím této

volby se bude graf automaticky otevírat v offline režimu, i pokud je uživatel online;




Graf v popředí – umístí všechny objekty na grafu (indikátory
technické analýzy, grafické objekty) za graf

ceny. Možné též použít záložku „Grafy” -> „Graf v popředí”



Přesunutí grafu – graf se přesune do pravého
okraje okna. Tuto možnost lze rovněž provést přímo z
panelu nástrojů výběrem „Grafy” -> „Přesunutí grafu”.



Automatický posun – automaticky posune graf na levou stranu v okamžiku, kdy se začíná

tvořit nová svíčka/sloupec. Tato možnost může být provedena také tlačítkem
„Grafy” -> „Automatický posun”






Škála jedna k jedné – nastaví graf v měřítku 1:1, kde 1 pip se bude rovnat jednomu pixelu
Škála [Pevné maximum] [Pevné minimum] – umožňuje nastavit měřítko grafu







, nebo v menu
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Sloupcový graf – změní aktivní graf na sloupcový. Totéž je možno tlačítkem

grafu , nebo volbou "Grafy -> Sloupocový graf" , anebo klávesovou zkratkou Alt+1.
Svíčkový graf – změní aktivní graf na svíčkový, totéž je možno tlačítkem
volbou "Grafy -> Svíčkový graf" nebo klávesovou zkratkou Alt+2;



na panelu
na panelu grafu ,

Čárový graf–změní aktivní graf na čárový, rovněž pomocí
na panelu grafu , zakładki "Grafy
-> Čárový graf" nebo Alt+3;

Zobrazit OHLC(Open High Low Close) – tato volba způsobí,
 že se v levém horním rohu zobrazí otevírací,
nejvyšší, nejnižší a zavírací cena pro daný časový rámec nástroje



Zobrazit hladinu nabídky – touto volbou zobrazíme
na grafu dodatkovou linku, která znázorňuje cenu
aktuální poptávkovou cenu – ASK (graf znázorňuje cenu BID)








Zobrazit separátory období – zobrazí další časové osy ve vhodném měřítku



Zobrazit mřížku – zobrazí nebo
 skryje mříky v grafu, tento příkaz lze též aktivovat v záložce „Grafy” v
hlavním menu, nebo zkratkou Ctrl+G




Zobrazit objem – zobrazí nebo
 skryje objemy v grafu, tento příkaz lze též aktivovat v záložce „Grafy” v
hlavním menu, nebo zkratkou Ctrl+L










Zobrazit popis objektu – zobrazí
nebo skryje popis objektů v diagramu, pokud je tato možnost vybrána,
popis předmětu se zobrazí přímo v grafu

3) Správa grafů
Grafy umožňují analýzu změn kurzů, jsou vodítkem pro technickou analýzu, tvorbu různých ukazatelů a
vyznačení trendu.


Typy grafů:



1. Graf sloupcový – sled sloupců na vybraných intervalech. Spojovací úsečka na levé straně sloupce
ukazuje otevírací cenu, spojivník vpravo uzavírací cenu a maximální a minimální cena je zobrazena



horizontálním rozpětím sloupce. Sloupcový graf aktivujeme tlačítkem
klávesovou zkratkou Alt+1, nebo na kartě "Grafy" v hlavním menu.



2. Graf svíčkový – zobrazení podobné sloupcovému. Jedna svíčka se však skládá z těla (širší část) a
knotu/stínu (tenčí část na horním a spodním okraji). Dolní stín vyznačuje minimální, horní
maximální kurz. V případě rostoucích svící znázorňuje spodní okraj těla cenu otevírací a horní okraj



cenu zavírací. Svícový graf lze aktivovat tlačítkem
, klávesovou zkratkou Alt+2, nebo na kartě
"Grafy" v hlavním menu;
3. Graf čárový – je lomená čára spojující zavírací ceny sloupců/svíček. Čárový graf lze aktivovat









tlačítkem



z panelu grafu,

, klávesovou zkratkou Alt+3, nebo na kartě "Grafy" v hlavním menu;



Ukládání – u aktivního grafu je možné ukládat historická data ve formě souborů s příponou
.CSV,. PRN,. htm. Chcete-li uložit soubor, zvolte "Soubor> Uložit jako" nebo pomocí klávesové zkratky
Ctrl+S. Kromě toho mohou být uloženy grafy jako obrazové soubory s příponou .BMP nebo
. GIF. Chcete-li uložit graf jako obrazový soubor, vyberte „Soubor> Uložit jako obrázek” nebo pomocí
menu kontextového grafu;




Tisk – pro tisk aktivního grafu klepněte na panelu nástrojů na
, nebo pomocí Ctrl+ P, nebo
na záložku "Soubor> Tisk ..." . Chcete-li,
 aby graf byl vytištěn barevně, zvolte „Barevný tisk” v nabídce
„Nástroje”> „Možnosti”> „Grafy”.



Celá obrazovka – pro zobrazení grafu v celoobrazovkovém režimu vyberte možnost „Pohled”>
„Celá obrazovka"
 nebo použijte klávesovou zkratku F11. Pro opuštění režimu celé obrazovky použijte
klávesu F11.
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Zapnutí skryptů i strategií – za tímto účelem v okně "Navigátor" nalezneme daný skript nebo strategii,
dvakrát na ně poklepeme, nebo přetáhneme do oblasti grafu;
Ukazatele
mohou
být vloženy
do grafu pomocí záložky
"Vložit> Ukazatele" nebo


otevřením podnabídky stiskem
. Ukazatele je rovněž možno vložit
přetažením myší z okna
"Navigator" na pole grafu, nebo výběrem "Grafy > Seznam ukazatelů" . Lištu seznamu ukazatelů
najdeme v "Okně údajů" . Editování vybraných ukazatelů je možno provést po otevření okna ukazatelů
v kontextovém menu, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+I. Více o ukazatelích nalezneme v sekci
Indikátory technické analýzy;
Práce s objekty – vložení objektů jako jsou čáry, kanály, objekty Gannovy či Fibonnacciho a jiné
obrazce a šipky provedeme výběrem "Vložit" z hlavního menu nebo přímo z lišty objektů. Více o tématu
nalezneme v kapitole "Grafické objekty ";



Změna intervalů – grafy jsou zobrazovány v určitých konkrétních časových období. Jedna
świeca lub słupek w godzinnym interwale ilustruje poziomy ceny z jednej godziny. Jedna svíčka nebo
sloupec v hodinovém intervalu ukazuje cenové úrovně v jedné hodině. Detailněji nám změny cenových

úrovní popíší grafy s menším, minutovým intervalem(např. 30, 15, 5 nebo 1 minutu). Intervaly
můžeme měnit na liště intervalů, tlačítkem
Období";

na liště grafů nebo z hlavního menu "Grafy >




Přiblížení/oddálení grafu – provedeme pomocí tlačítek
/
na liště
grafů , pomocí
příkazu zvětšit/zmenšit z menu kontextového grafu, nebo pomocí kláves „+”, „-”.



Posunutí a pohyb na grafu – posouvat graf po osách času i ceny je možno klávesami ←↑→↓.
Po ose časové rovněž pohybujeme kolečkem myši (pokud je jím vybavena) nebo chycením grafu levým
tlačítkem myši můžeme grafem pohybovat do všech stran. Užití klávesy F12 posouvá graf „krok za
krokem”( o jednu svíci/sloupec) vlevo, klávesami Shift+F12 stejným způsobem vpravo. Klávesa [Home]
posouvá graf na počátek kotací (nejstarší), [End] na poslední (nejaktuálnější) sloupce/svíčky.

Přetahováním a posouváním se graf stává statickým. Aby se vrátil do původní polohy, použijeme

klávesu „5” na numerické klávesnici. Tlačítkem
na panelu grafu nebo zaškrtnutím volby "Grafy
> Automatický posun" se bude automaticky graf posouvat na poslední aktuální místo tvorby
svíčky/sloupce. Užitím tlačítka
na panelu grafu nebo volbou "Grafy > Přesunutí grafu" se nám
místo tvorby grafu posune vlevo od pravého okraje a vpravo od grafu zůstane volné místo.



Šablony – volba šablony slouží k rychlému formátování grafů pomocí existujích či uživatelem
vytvořených šablon. Šablona je uložená informace o typu grafu, časovém intervalu, měřítku os,
zakreslených čárách a ukazatelů technické analýzy či nastavení vlastních automatických strategií.
Šablony mohou být implikovány pro jakýkoliv uživatelem zvolený nástroj z panelu nástrojů. Šablony se

spravují z hlavního menu "Grafy > Šablony" nebo tlačítkem
a Profily";


z panelu grafů. Více v sekci "Šablony

Profily – touto funkcí lze ukládat, otevírat a odstraňovat profily grafů. Profil
 zahrnuje rozmístění
jednotlivých nástrojů a grafických objektů v grafu. Otevírání, ukládání a mazání profilů se

provádí tlačítkem
na standardním panelu nástrojů nebo volbou "Soubor >Profily" v hlavním
menu. Více v sekci "Šablony a Profily";

Aktualizace dat – Pro aktualizace dat, které jsou nutné například při výskytu
 cenových mezer, zvolme
"Grafy > Obnovit" v hlavním menu nebo "Obnovit" v menu kontextového grafu.

Řízení grafu pomocí myši



kliknutím
a přidržením grafu levým tlačítkem myši v jeho libovolném místě jím můžeme posouvat v
libovolném směru




kliknutím a přidržením svislého měřítka
grafu levým tlačítkem myši můžeme pohybem nahoru/dolů
měnit měřítko osy podobně jako na časové ose



kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolné místo objektu v grafu vyvoláme menu kontextového

objektu



dvojklik levým tlačítkem myši na libovolný objekt v grafu vyvolá tabulku s parametry objektu
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kliknutím levým tlačítkem myši na objekt a jeho přidržení a přetažení za současného přidržení Ctrl
můžeme kopírovat
objekt beze změny jeho parametrů (např. u pevné spojnice trendu zůstane zachován

úhel sklonu)



kliknutím na prostřední tlačítko (kolečko) myši v libovolném místě grafu otevřeme kříž



kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolné místo grafu vyvoláme menu kontextového grafu







umístěním kurzoru na linku vloženého indikátoru zobrazíme okno s informacemi o jeho parametrech



Kontextové menu grafu
Okno otevřené pravým tlačítkem myši v libovolném místě grafu obsahuje následující možnosti:






Obchod – otevře okno pro zadávání objednávek a zrychlenou volbu čekajících pokynů
dostupných právě pro to místo v grafu, ve kterém byla nebídka otevřena. V případě, že otvřete
kontextovou nabídku v místě nad současnou tržní cenou, je možné zadat čekající pokyny „Buy Sop” a
„Sell Limit” za cenu, na které se vyskytuje kurzor. Podobně otevření kontextového menu pod
současnou cenou nám umožní zadat „Buy Limit” nebo „Sell Stop” za cenu, kde se nachází kurzor myši;

Strategie – otevře podokno
vlastností strategie a testeru strategií. Podmenu je aktivní pouze když je

strategie do grafu vložena ;





Seznam ukazatelů
– Otevře se seznam ukazatelů stanovených v grafu, můžete upravit nebo smazat

vybrané ukazatele







Seznam objektů
– Otevře se seznam grafických objektů umístěných na grafu, můžeteupravit nebo
smazat vybrané objekty;
























Období – umožňuje změnu intervalu na grafu. Období můžeme také změnit pomocí panelu nástrojů;

Šablona – otevře podmenu šablony, což umožňuje vložení šablon na graf nebo uložení vlastní šablony;
Obnovit – aktualizuje graf





Automaticky uspořádat – obnoví výchozí poměr výšky okna;

Mřížka – vloží/skryje pomocnou mřížku grafu;



Objem – vloží/odstraní ukazatel objemu obchodů v dolní části grafu;



Zvětšit / Zmenšit – přiblíží/oddálí graf; možno také tlačítky
klávesami +/- ;

z panelu grafu , nebo



Ulož jako obrázek… - Otevře
možnost pro uložení grafu jako grafického souboru, totéž možno volbou

[Soubor> Uložit jako obrázek];


Náhled tisku – otevření náhledu na graf; možno téžý volbou "Soubor > Náhled tisku" nebo

tlačítkem



na standardní liště nástrojů;

Tisknout... – tiskne graf; možno též volbou "Soubor > Tisknout..." nebo tlačítkem
standardní liště nástrojů


Vlastnosti... – otvírá okno vlastností grafu; možno též klávesou F8.

na





4) Tisk grafů
Grafy je možno vytisknout přímo z platformy, a to buď barevně (zaškrtnutím „Barevný tisk” v menu
„Nástroje>Možnosti>Grafy”), nebo jen v odstínech šedi. Před tiskem mohou některé možnosti tisku vyžadovat
nastavení v Soubor > Nastavení tisku v hlavním menu. Výběrem "Soubor > Náhled tisku" nebo tlačítkem

ze
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standardní lišty nástrojů zkontrolujeme dokument, jenž má být vytištěn. Chceme-li vytisknout graf,
vybereme [Soubor> Tisk] nebo v kontextovém menu v grafu. Také možno tlačítkem
nástrojů,popř. Klávesovou zkratkou Ctrl+P.

ze standardní lišty

5) Odstraněné grafy
Odstraněné grafy lze obnovit příkazem "Soubor > Otevřít vymazaný" nebo zkratkou Ctrl+F4 Po této
operaci je vybraný graf obnoven spolu se všemi uloženými objekty a ukazately.

6) Šablony a profily
Šablony
Šablony jsou grafická nastavení okna, která mohou být uložena pro určitý instrument. Nastavit a uložit
jako šablonu můžeme následující možnostii:

























Typ grafu a barvy;
Měřítko grafu;





čáry OHLC( skryté nebo viditelné);




vložené automatické strategie a jajich nastavení;

ukazatele technické analýzy a jejich nastavení;

grafické objekty;

dodatečné časové separátory;

Chcete-li uložit šablonu, kterou jste vytvořili, zvolte "Grafy > Šablony > Ulož šablonu..." nebo v
kontextovém menu grafu nebo tlačítkem
na liště grafu. Chcete-li otevřít uloženou šablonu,
zvolte „Grafy > Šablony > Načíst šablonu..." a vyberte šablonu ze seznamu, nebo z menu
kontextoveho, nebo tlačítkem
na liště grafu. Szablon zostanie nałożony na aktywny wykres.
Usuwanie szablonów następuje poprzez wybranie polecenia "Grafy > Šablony > Odstranit
šablonu".
VAROVÁNÍ! Není možno odstranit výchozí šablony.

Profily
Profily umožňují práci s vybranými skupinami grafů a pohyb mezi nimi. Grafy uložené v profilu jsou
otevřeny ve stejné pozici a se stejnými objekty a ukazately, které na ně byly vloženy. Profily mohou být uloženy
pomocí příkazu "Soubor > Profily > Uložit jako..." . V nabídce "Soubor > Profily " možno vybrat z lišty
daný profil. Tato operace může být provedena také pomocí tlačítka

.
VAROVÁNÍ! Není možno odstranit výchozí profil.

v standardní liště nástrojů .
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V) Analytické nástroje
BOSSAFX platforma má širokou škálu nástrojů technické analýzy uspořádaných do dvou oblastí: ukazatele
technické analýzy a objekty grafické. Oba typy nástrojů jsou aplikovány přímo do pole grafu a mají předvídat
budoucí úrovně. Tyto ukazatele jsou použity automaticky, jejich parametry jsou předmětem úpravy. V
závislosti na zvoleném časovém intervalu mohou indikovat různé signály. Grafické objekty se vkládají
jednoduše pomocí myši.
Na základě signálů plynoucích z ukazatelů i relativní pozice grafu vzhledem ke grafickým objektům si
vytváříme racionální (bez vlivu emocí) rozhodnutí o vstupu do pozice, případně modifikaci nevyřízených
objednávek. Pomocí editoru MetaQuotes Language 4 (MQL 4) můžeme vytvořit vlastní ukazatele.

1) Grafické objekty
Nástroje technické analýzy aplikované na graf nám pomohou studovat trend, kterým se stanoví hranice
podpory a rezistence. Grafické objekty na graf vložíme z hlavního menu "Vložit" a klepnutím na příslušný
objekt. Rovněž možno přímo z panelu objektů. Po výběru objektu se u kurzoru myši objeví jeho ikonka.
Přetažením na graf objekt do grafu vložíme. Níže je uveden seznam skupin grafických objektů, které mohou být
použity v platformě BOSSAFX.



Tvary - obdélníky a elipsy jsou aplikoványt přetažením na graf. Pro vložení trojúhelníku musíme v
grafu označit tři body – vrcholy trojúhelníku. Tvary nejsou přímo ukazatelem
technické analýzy, ale
umožňují měření rozsahu formací nabo přímo jejich detekování (vlajky, trojúhelníky

atd.) V okně Vlastnosti můžete upravit barvu objektu, souřadnice času a cenové hladiny (případně
rozsah elipsy).



Šipky, text a popisky - nejsou přímo nástrojem technické analýzy, ale umožní nám přidávat vlastní
poznámky a komentáře k analyzovanému
grafu. Pomocí okna Vlastnosti můžete upravit barvy, písmo,

velikost, úhel a styl těchto objektů.





Objekty Gannovy – umožňuje vložit objekty Gannovy – čáry, vějíře, mřížky.







Objekty Fibonacciho – umožňuje vložit objekty, jejichž rozměry jsou založeny na vlastnostech
Fibonacciho sekvence. Fibonacciho posloupnost je definována tak, že každý prvek, s výjimkou prvních
dvou, je součtem dvou předchozích (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, atd.). Důležité jsou rovněž hodnoty
podílů jednotlivých členů posloupnosti a hodnoty k nim inverzní ( 0,618, 0,382, 1,618). Podíly mohou
být důležité pro určení hranice
 podpory a rezistence nebo také v analýze časového vývoje po sobě
jdoucích vrcholů / minim.

A) Grafické nástroje tecnické analýzy
Grafické objekty najdeme v hlavním menu, volbou "Vložit" zobrazíme lištu objektů . K tomu, abychom
vložili grafický objekt na graf, stiskněme příslušné tlačítko na liště objektů nebo objekt vybereme v hlavním
menu v záložce "Vložit". Po výběru objektu držte levé tlačítko myši a táhněte kurzorem na osu, pak tlačítko
uvolněte. Dvojitým kliknutím zůstane objekt vybrán. Kliknutím pravým tlačítkem na vybraný
objekt otevřeme kontextovou nabídku, kde můžeme upravit parametry objektu.

Název objektu

Popis

Vodorovná čára

Slouží k označení úrovně
cen v grafu. Vložíme ji jednoduše
zmáčknutím tlačítka a klepnutím na konkrétní místo v grafu. V
okně vlastností objektu
můžete upravovat barvu, typ čáry a
tloušťku, stejně jako zavést novou cenovou úroveň, pro kterou
bude linka se zobrazena.
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Svislá čára

Slouží k označení časových údajů v grafu. Vložíme ji jednoduše
zmáčknutím tlačítka a klepnutím na konkrétní místo v grafu. V
okně vlastností objektu můžete měnit barvu, styl a tloušťku čáry,
nebo vstoupit do nového dne, pro který se má být linka
zobrazena.

Trendová čára

Umožňuje označit trend v grafu. Pro jeho vložení vyberte
počátek označení, podržte myší a přetáhněte k bodu druhému.
V okně vlastností objektu můžete editovat barvu, typ čáry a
tloušťku, stejně jako zavedést nové úrovně cen a lhůty pro které
linky mají být zobrazeny.

Trendová čára pod úhlem

Umožňuje vyznačit trend v grafu pod určitým úhlem. Chcete-li
jej vložit, vyberte bod na grafu a podržte levé tlačítko myši táhněte do druhého bodu. V okně vlastností objektu můžete
upravit barvu, typ čáry, tloušťka,
a také
zadat úhel čáry
vzhledem k vodorovné ose.

Lineární regrese

Umožňuje
vložit
čáry
kanálu,
který
označuje vzdálenost standardní odchylky od lineární
regresní
přímky. Pro
vložení kanálu
zvolte
myší
místo
na grafu a přetáhněte
do
bodu druhého. V
okně
vlastností objektu
můžete měnit barvu, styl a
tloušťku
čáry, souřadnice časových a cenových úrovní, na které se linky
kanálu nacházejí.

Rovnoběžné čáry

Umožňuje vložit dvě rovnoběžné čáry, které jsou umístěny na
obě strany od výchozí hodnoty. Pro vložení kanálu zvolte místo
na grafu a držte myší a
přetáhněte
z jednoho bodu
do druhého. V okně
vlastností objektu můžete měnit barvu,
styl a tloušťku čáry, popř. souřadnice časových a
cenových
úrovní,
kterými
linky kanálu procházejí. Podržením a
přetažením jedné z linek je možné nastavit šířku kanálu.

Standardní odchylky

Umožňuje vložit
linky kanálu, které
oddělují výchozí
počet standardníchodchylek od lineární regresní
přímky. Pro
vložení kanálu zvolte místo na grafu a držte myší a přetáhněte z
jednoho bodu do druhého. V okně vlastností objektu můžete
měnit barvu, styl a tloušťku čáry, popř. počet standardních
odchylek.

Gannovy čáry

Umožňuje vyznačit do grafu trend pomocí Gannových čar
(výchozí úhel 45 stupňů). Chceme-li jej vložit, vybereme bod na
grafu, podržíme a přetáhneme do bodu druhého. V okně
vlastností objektu můžeme upravit barvu, typ a tloušťku, stejně
jako zavést nové
úrovně času,
ceny a rozsahu,
pro
který je nástroj zobrazen.

Gannovy vějíř

Umístí do grafu soubor čar vycházející z jednoho bodu pod
různými úhly. Gann věřil,
že spojnice trendu se
sklonem
45 stupňů je velmi důležitá pokud se cena grafu nachází nad
linií - trend je považován za růst. Pro žebříček cen,
které
se tvoří pod čarou, je trend považován za klesající. Překřížení
čáry se sklonem 45 stupňů je považováno za signál
obratu
trendu. Pro jeho vložení vyberte bod na grafu, podržte a
přetáhněte do druhého bodu. V
okně vlastností pak objekt
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upravíme.

Ganova mřížka

Je
to
soubor křížících se linek, skloněných
v úhlu 45
stupňů. Každá
linka může
být
hranicí
podpory
nebo rezistence vznikajícího grafu. Chceme-li ji vložit, vybereme
bod na grafu, podržíme a přetáhneme do bodu druhého. V okně
vlastností objektu můžeme upravit barvu, typ a tloušťku, stejně
jako zavést nové úrovně času, ceny a rozsah, pro který je nástroj
zobrazen.

Fibbonacciho retracement

Umožňuje uložení liniových úrovní Fibonacci podél trendu.
Chceme-li ji
vložit, vybereme
bod
na grafu,
podržíme a přetáhneme do bodu druhého. V okně vlastností
objektu můžeme upravit barvu, typ a tloušťku, stejně jako zavést
nové úrovně času, peněz a rozsah – další vrstvu objektu.

Fibonacciho kanály

Umožňuje vložit kanál uvozený Fibonnaciho čísly (0; 0,618; 1;
1,618; 2,618). Chceme-li ji vložit, vybereme bod na grafu,
podržíme a přetáhneme do bodu druhého. V okně
vlastností objektu můžeme upravit barvu, typ a tloušťku, stejně
jako zavést úrovně pro další čáry. Můžeme také upravit
souřadnice časových a
cenových
úrovní, pro
které jsou kanálové linky zobrazeny.

Fibonacciho časová pásma

Používá se k
oddělení časových pásem na
grafu,
tedy svislých oddílů. Ve výchozím nastavení se rovnají prvním
devíti číslům Fibonacciho
sekvence. Zjednodušeně
řečeno vybereme bod na grafu
a přetáhneme do druhého – a
tím určíme
časový interval. V okně
vlastností objektu
můžeme upravit barvu, typ a tloušťku, stejně jako zavést nové
úrovně času, pro který mají být čáry zobrazeny.

Fibonacciho vějíř

Umístí do grafu soubor čar vycházející z jednoho bodu pod
různými úhly v poměru 38,2%, 50% a 61,8%. Pro jeho vložení
vyberte bod na grafu, podržte a přetáhněte do druhého bodu. V
okně vlastností pak objekt upravíme.

Fibonacciho oblouky

Je určen pro protažení podél trendu. Z bodu kde končí spojnice
trendu se vloží křivky, které protínají trendovou linii v
poměru
38,2%, 50% a 61,8%. Očekává
se, že významné
změny
v cenách se budou pohyboval v
mezích stanovených čárami a
oblouky. V okně vlastností objektu můžeme měnit barvu, styl a
tloušťku čáry, stejně jako souřadnice časových a cenových
úrovní,
na kterých
se oblouky
nacházejí. V
okně
Vlastnosti, můžete
také
definovat
měřítko (větší
nebo plošší zakřivení) a přidává nové úrovně poměrů oblouků.

Fibonacciho expanze

Jsou
tři body
na grafu, popisujícící
dvě
vlny. Jmenované čáry odpovídají možným úrovním
po sobě
jdoucích vln. V okně vlastností objektu můžeme upravit barvu,
typ čáry a tloušťku, stejně jako zavedést nové souřadnice času a
ceny, pro které mají být čáry zobrazeny, V okně
vlastností můžeme
také
definovat úrovně spojené s
posloupností Fibonacciho čísel.
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Andrews' Pitchfork

Tento nástroj vyznačuje tři paralelní dějové linie, které určují
hranice podpory a odporu. Chcete-li vložit objekt do grafu,
vyberte tři body: první - vrchol (díra) nejvíce vlevo, druhý a třetí
vrchol (díra) se nachází napravo. V okně vlastností můžeme
upravit barvu objektu a souřadnice času a ceny.

Cykly

Pomocí
tohoto
nástroje můžeme
nastavit stejné časové intervaly,označené na mapě jako svislé
čáry. Řadu linek vložíme výběrem bodu na grafu, podržením a
přetažením dobodu druhého.

Informace ex-ante o nákladech a poplatcích spojených s poskytováním služeb
zprostředkování - OTC trhu v České republice
Shrnutí předkládaných informací. Jedná se o náklady a poplatky související s makléřskými službami a finančnmií nástroji.
Jejich cílem je umožnit vám pochopit celkové náklady, jakož i kumulativní dopad na návratnost investic. Níže uvedené náklady
a poplatky byly poskytnuty z období 3 měsíců.

Položky nákladů a poplatků

Jednorázové poplatky spojené s
poskytováním makléřských službeb
Aktuální poplatky spojené s poskytováním
makléřských služeb
Náklady související s transakcemi
Poplatky související s dalšími službami
Dodatečné náklady

Náklady a poplatky za službu DM BOŚ na
začátku nebo na konci služby, např. Při otevírání
a uzavření účtu cenných papírů a hotovostního
účtu
Náklady a provozní poplatky pro DM BOŚ, např.
Náklady na převod hotovosti na bankovní účet
zákazníka
Náklady a poplatky spojené s transakcí, např.
Marže (zahrnuté v transakční ceně) - spread,
swapové body
Náklady a poplatky související se službou, např.
Náklady spojené se směnným kurzem měn.
Dodatečné náklady vyplývající z provedení
příkazů klientů, např. Náklady na přípravu výpisu
historie účtu

hodnota
(v Kč)

Procento
(jako%
zůstatku na
účtu

0

0,00%

0

0,00%

5436,38

1,81%

0

0,00%

0

0,00%

Výše uvedené náklady a poplatky jsou ilustrativní a vztahují se k případu zákazníka se zůstatkem přibližně 300 000 Kč. V
průběhu 3 měsíců zákazník provedl na internetu 30 transakcí na EUR / USD (každý o objemu 0,2 lotu). Zákazník udržuje
otevřené pozice na jeden den.
S přihlédnutím k výše uvedeným předpokladům by celkové náklady představovaly 5436,38 Kč, což by představovalo 1,81%
zůstatku na účtu.
Podrobnosti o poplatcích a provizích jsou uvedeny v tabulce poplatků a provizí - OTC trhu. Skutečné náklady a poplatky závisí
na mnoha faktorech, jako je počet a hodnota transakcí, zůstatek na hotovostním účtu a provedení jednotlivých pokynů
zákazníků.
Dopad celkových nákladů a poplatků na návratnost investic

I.

Za předpokladu příkladné návratnosti investice ve výši 10% v přijatém tříměsíčním období (tj. 30 000 Kč) by odhadovaná
návratnost investice po zohlednění nákladů a poplatků byla následující:

hodnota
(v Kč)
Návratnost investice před započtením nákladů a poplatků
Součet nákladů a poplatků
Návratnost investice po zohlednění nákladů a poplatků

30000
5436,38
24563,62

Procento
(jako
procento
zůstatku na
účtu)
10,00%
1,81%
8,19%

Předpokládané skoky nebo kolísání nákladů

II.

Společnost DM BOŚ informuje, že hodnota vzniklých nákladů a poplatků může být předmětem výkyvů v závislosti na
pokynech jednotlivých klientů a variantě služby vybrané klientem.
Například, pokud transakční spread bude rozšířen o 50% pro výše uvedené nástroje v důsledku situace na trhu a pokud
klient:







měl účet se zůstatkem 300 000 CZK
v průběhu 3 měsíců uskutečnil 30 transakcí na EUR / USD prostřednictvím internetu (0,2 lotu každá transakce),
podal pokyn k přípravě výpisu historie účtu po dobu delší než jeden rok,
požádal o potvrzení o stavu účtu za období 3 let,
podal příkaz k nalezení archivních dokumentů – více než 3 měsíce,
požádal o duplicitní daňový dokument po dobu delší než jeden rok,

pak by celkové náklady činily 9579,98 Kč, což by představovalo 3,19% zůstatku na účtu.
Za předpokladu příkladné návratnosti investice ve výši 10% v přijatém tříměsíčním období (tj. 30 000 Kč) by odhadovaná
návratnost investice po zohlednění nákladů a poplatků byla následující:
hodnota
(v Kč
Návratnost investice před náklady a poplatky
Součet nákladů a poplatků
Návratnost investice po zohlednění nákladů a poplatků

30000
9579,98
20420,02

Procento
(jako %
zůstatku na
účtu)
10,00%
3,19%
6,81%

Následující tabulka znázorňuje dopad nákladů a poplatků na návratnost investic.

Výše uvedené informace jsou příkladem znázornění dopadu nákladů na návratnost investice klienta na základě provedených
předpokladů. Na žádost zákazníka připraví DM BOŚ podrobný seznam nákladových prvků.

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ
NA MIMOBURZOVNÍM TRHU (OTC)

2.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
Cílem Politiky provádění pokynů na mimoburzovním
trhu (OTC) (dále jen “Politika”) je zajistit nejlepší
možné podmínky pro Zákazníka v souvislosti s
poskytováním investičních služeb ve prospěch
Zákazníka společností Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna (dále jen
společnost “Bossa”), s ohledem na zásady uvedené
v Pokynu.
Stávající Politika upravuje provádění Pokynů
spočívajících v nákupu či prodeji Investičních
nástrojů na mimoburzovním (OTC) trhu.
Tato Politika se neuplatní, pokud Zákazník stanoví
podrobné podmínky, na jejichž základě má být Pokyn
proveden či převeden, a to v rozsahu stanoveném v
takových podrobných podmínkách.
Tato Politika platí pro neprofesionální i pro
profesionální zákazníky. Tato Politika se nevztahuje
na oprávněné obchodní partnery.
Termíny použité v této Politice jsou vysvětleny v
Pravidlech poskytování služeb spočívajících v
provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů
a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů
společností Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna (dále jen “Pravidla”).

1.

2.
3.

4.

5.

II.
1.

2.

3.

4.

5.

III.

1.

IV.

1.

2.

3.

4.

OBECNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ POKYNŮ
V případě, kdy Zákazník zadá společnosti Bossa
specifické podmínky pro způsob provedení Pokynu,
společnost Bossa provede Pokyn v souladu
s takovými specifickými podmínkami konkrétního
Pokynu zadanými Zákazníkem. Zákazník tímto
potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že veškeré tyto
specifické podmínky, mohou zabránit společnosti
Bossa přijímat kroky k zajištění nejlepšího možného
výsledku při provádění tohoto Pokynu.
Společnost Bossa přijímá Pokyny k provádění
prostřednictvím
Transakčního
systému,který
zpřístupnila Zákazníkovi na základě příslušné
Smlouvy, a telefonicky.
Společnost Bossa provádí Pokyny neprodleně v tom
pořadí, v jakém je v rámci daného systému obdrží,
nevyžadují-li to podmínky daného Pokynu nebo jeho
charakter jinak.
Činnosti prováděné společností Bossa v souladu s
Politikou v žádném případě, ani za žádných okolností
nezaručují, že pokyn Zákazníka bude proveden s
nejlepším výsledkem pro Zákazníka.
V rámci poskytování služeb, mezi něž patří
provádění Pokynů, nebude společnost Bossa
poskytovat služby zahrnující provádění Pokynů
společně s vlastními Pokyny nebo s Pokyny jiných
Zákazníků.
SYSTÉM PROVÁDĚNÍ POKYNŮ
(MÍSTO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ)

Pokyny
Zákazníka
budou
prováděny
na
mimoburzovním trhu (OTC), přičemž společnost

Bossa bude vždy představovat druhou stranu
Transakce.
Systémem provedení Pokynu týkajícího se
Investičních nástrojů na mimoburzovním trhu (OTC)
bude společnost Bossa.

5.

KRITÉRIA PRO PROVÁDĚNÍ
POKYNŮ

Při provádění Pokynu bude společnost Bossa brát v
úvahu zejména následující kritéria:
a) cenu Investičního nástroje
b) charakteristické vlastnosti Investičního nástroje
představující předmět Pokynu
c) typ pokynu – Stop Loss, Take Profit nebo Limitní
či jiný pokyn
d) objem pokynu
e) případné náklady na provedení Pokynu.
S cílem zajistit co nejlepší možné provedení Pokynu
Zákazníka může společnost Bossa vzít v úvahu i jiná
kritéria provádění Pokynů než ta, která jsou uvedena
v bodě 1.
Společnost Bossa bude neprodleně informovat
Zákazníky o všech okolnostech, které by mohly
zabránit nebo které brání řádnému provedení
Pokynu.
Zákazník je povinen udržovat finanční prostředky na
Peněžním účtu tak, aby zůstatek Provozního výkazu
neklesl pod úroveň požadované Marže, stanovené
v Tabulce vkladů. Pokud zůstatek Provozního výkazu
klesne pod úroveň požadované Marže, Zákazník
zajistí, aby se zabránilo negativním důsledkům
uvedeným v této Politice. Bossa doporučuje, aby
zákazník okamžitě doplnil Peněžní účet
nebo
uzavřel otevřené pozice s hodnotou, která
přinejmenším vyústí v zůstatek Provozního výkazu
který má úroveň požadované marže.
Zákazník potvrzuje skutečnost, že v případech
uvedených v Pravidlech bude společnost Bossa
oprávněna uzavřít pozice otevřené Zákazníkem.
Zákazník si je zároveň vědom toho, že při uzavření
pozice může být nutné uhradit konečnou ztrátu a že
může vzniknout ztráta na straně Zákazníka.

V. PODROBNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

1.

2.

3.

4.

V Politice jsou popsány pouze některé aspekty
týkající se provádění Pokynů na mimoburzovním trhu
(OTC). Podrobně jsou aspekty provádění Pokynů
rovněž popsány v Pravidlech, která upravují
poskytování
služeb
společností
Bossa
na
mimoburzovním trhu (OTC).
Za běžných podmínek na trhu potvrdí společnost
Bossa Zákazníkovi nejpozději do 90 (slovy:
devadesáti) sekund pokyny zadané Zákazníkem v
souvislosti s daným Investičním nástrojem.
Výše uvedené ustanovení se však nepoužije v
případě nadprůměrně vysoké volatility cen, ztráty
likvidity Podkladového nástroje nebo za jiných
okolností uvedených v Pravidlech jako Mimořádné
události.
Společnost Bossa bude provádět Pokyny Zákazníků
v tom pořadí, v jakém je obdrží, pokud z podmínek
provádění
Pokynu
stanovených
Zákazníkem,
charakteru Pokynu nebo stávajících podmínek na
trhu nevyplývá jinak, nebo pokud takové pořadí není
v zájmu Zákazníka.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním
soudem pro město Warszawa, oddíl XII státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000048901, se splaceným základním kapitálem 23.640.000 PL www.bossa.cz,
www.bossa.pl

S výjimkou
bodu
5a.
lze
prostřednictvím
Transakčního systému zadávat následující Pokyny:
a) Pokyn za aktuální cenu investičního instrumentu
vykázaný v Transakčním systému (Okamžitá
exekuce – Instant),
b) Limitní pokyny (Buy Limit, Sell Limit, Take
Profit),
c) Pokyny typu „Stop“ (Buy Stop, Sell Stop a Stop
Loss),
d) Další typy Pokynů, jejichž zadávání společnost
Bossa umožňuje.
5a. U Equity CFD lze prostřednictvím Transakčního
systému zadávat následující Pokyny:
a) Tržní Pokyny (Tržní exekuce – Market)
b) Limitní pokyny (Buy Limit, Sell Limit, Take
Profit),
c) Pokyny typu „Stop“ (Buy Stop, Sell Stop a Stop
Loss),
d) Další typy Pokynů, jejichž zadávání společnost
Bossa umožňuje.
6. Tzv. dotazy na cenu týkající se ceny Investičního
nástroje lze rovněž zadávat v Transakčním systému.
7. S výjimkou bodu 7a. budou po otevření obchodního
dne pro daný investiční nástroj všechny pokyny
k transakcím provedeny za otevírací cenu, avšak za
předpokladu, že se otevření dlouhých pozic nebo
uzavření krátkých pozic uskuteční za cenu ASK při
otevření a otevření krátkých pozic a uzavření
dlouhých pozic se uskuteční za ceny BID při otevření.
7a. Při otevření seance pro dané Equity CFD všechny
transakční pokyny jsou realizované za cenu nebo
ceny nahlášené s předstihem a nezrealizovaných
nejlepších opačných pokynů na Výchozím trhu.
8. Pořadí provádění Pokynů k transakcím společností
Bossa bude stanoveno podle cenových limitů a
v případě pokynů se stejným cenovým limitem – na
základě času zadání pokynu Zákazníkem.

VIII.

5.

VI.
1.

2.

KOTACE CEN

V Obchodních dnech předloží společnost Bossa
aktuální kotace Investičních nástrojů na základě cen
odpovídajících Podkladovým nástrojům, platných na
regulovaném trhu nebo jiném investičním trhu, které
společnosti
Bossa
zpřístupní
Renomované
informační agentury.
Kotování u Equity CFD má výhradně informační
charakter, a to znamená, že společnost Bossa
nemůže zaručit, že Zákazník otevře nebo uzavře
pozici za takovou cenu. Konečná cena Zákazníkovi
transakce se bude rovnat ceně, za kterou Bossa
uzavře zrcadlovou transakci, a provedení zákaznické
transakce nebude vyžadovat další potvrzení.
Konečným kurzem realizace Pokynu zákazníka je
objemově vážený průměrný kurz v závislosti na
hodnotě Transakce a aktuální situaci na trhu.
VII. UPOZORNĚNÍ
Společnost Bossa upozorňuje, že veškeré konkrétní
pokyny ze strany Zákazníka mohou společnosti
Bossa zabránit v tom, aby podnikla kroky, které byly
zpracované a implementované v rámci této Politiky,
aby Zákazník získal co nejlepší výsledek při
provádění takových Pokynů ve vztahu k prvkům,
které se týkají těchto pokynů.

1.

2.

3.

S cílem zajistit efektivní provádění této Politiky bude
společnost Bossa pravidelně, nejméně jednou za rok,
provádět revizi a hodnocení platnosti aktuálně
uplatňované Politiky.
Společnost Bossa bude rovněž provádět revizi
Politiky v případě podstatné změny, která bude mít
trvalý dopad na schopnost společnosti Bossa nadále
zajišťovat nejlepší možné výsledky pro Zákazníka.
Důležitou změnou je významná událost, která může
ovlivnit parametry nejlepších výsledků, jako jsou
náklady, cena, doba transakce, pravděpodobnost
dokončení a vypořádání, velikost, povaha nebo jiné
aspekty související s prováděním objednávky.
V případě podstatných změn, které ovlivní kvalitu
provádění Pokynů, uvědomí společnost Bossa
Zákazníky o nových zásadách. Tyto informace budou
k dispozici na webových stránkách společnosti Bossa
a předloženy Zákazníkům prostřednictvím trvanlivého
nosiče dat
IX.

1.
2.

3.

4.

MONITOROVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ
PLATNOSTI POLITIKY

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Před uzavřením smlouvy o poskytování investičních
služeb vyjádří Klient souhlas s touto Politikou.
Společnost Bossa bude Klienta informovat o
podstatných změnách této Politiky s takovým
časovým předstihem, aby případně mohl od smlouvy
o poskytování investičních služeb odstoupit nebo ji
vypovědět.
Informace uvedené v bodě 2 poskytne společnost
Bossa Zákazníkovi prostřednictvím trvanlivého
nosiče dat, nebo prostřednictvím webových stránek
společnosti Bossa.
Společnost Bossa přijme pokyn zadaný Zákazníkem
po předložení informací uvedených v bodě 3 poté, co
Zákazník odsouhlasil nové znění Politiky.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním
soudem pro město Warszawa, oddíl XII státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000048901, se splaceným základním kapitálem 23.640.000 PL www.bossa.cz,
www.bossa.pl

Pravidla poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD
kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů společnosti Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.
ze dne 1.1. 2022

www.bossa.cz

Informace o společnosti Dom Maklerski
Banku
Ochrony
Środowiska
Spółka
Akcyjna.

polský Finanční orgán dohledu stanoví, že z důvodů úzce
spojených s finanční situací společnosti Bossa, tato společnost není
a v blízké budoucnosti nebude schopna plnit své povinnosti
vyplývající z nároků zákazníků.

c)

Kompenzační plán akciové společnosti Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. zaručuje investorům výplatu jejich prostředků sníženou o
částky, které daný zákazník dluží Makléřskému domu za poskytnuté služby,
a to dle zůstatku ke dni vzniku některé z okolností uvedených v bodech a) až
c) výše. V rámci kompenzačního systému bude až do výše 3,000 EUR,
respektive ekvivalentní částky v PLN, kryto 100% investovaných prostředků.
U částky přesahující tento limit bude hrazeno 90% za předpokladu, že horní
limit prostředků krytých tímto kompenzačním plánem nepřekročí částku 22
000 EUR, respektive její ekvivalent v PLN.

Společnost
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem
Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Okresním soudem pro město Warszawa, oddíl XII státního
soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000048901, se splaceným základním
kapitálem 23.640.000 PLN, (dále označována jen jako „Bossa“).

Finanční prostředky Zákazníků vedené na bankovních účtech subjektů, na
které se vztahuje systém pojištění vkladů ve smyslu zákona ze dne 10.
června 2016 o bankovním Garančním fondu, systému pojištění vkladů a
nucené restrukturalizaci („zákon BFG“) (tuzemské banky), podléhají systému
pojištění vkladů. systém ochrany vkladů v souvislosti s poskytováním
investičních služeb společností Bossa znamená, že pokud subjekt spravující
bankovní účet (tj. Banka) nebude schopen umožnit výběr hotovosti
oprávněným osobám (tj. Zákazníkům Bossa), bude platba provedena
prostřednictvím bankovního Garančního fondu. Garanční limit podle zákona
BFG je ekvivalentem 100 000 EUR a vztahuje se na každého vkladatele
jednotlivě Například, pokud má Zákazník v Bossa 80 000 EUR a Bossa
ukládá prostředky ve stejné bance, kde například vložil Zákazník finanční
prostředky ve výši 40 000 EUR na svůj osobní účet, a banka není schopna
umožnit výběry hotovosti, negarančního fondu bude vždy plněna pouze
finanční částka představující ekvivalent 100 000 EUR.

Oprávnění
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem
Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa (dále jen „Bossa“), která je
investiční společností, jak je definováno ve Směrnici 2004/39/ES (MiFID) a
poskytuje investiční služby na základě oprávnění č. KPWiG-4021-16/2001
vydaného Komisí pro cenné papíry a burzy (Securities and Exchange
Commission). Společnost Bossa působí v České republice na základě
svobody poskytování makléřských služeb v souladu s příslušným oznámením
zaslaným České národní bance.
Orgán dohledu
Společnost Bossa je subjektem, nad kterým vykonává dozor polský Finanční
orgán dohledu se sídlem na adrese: Piękna 20, Varšava, Polsko.

Zákazníci mohou se společností Bossa komunikovat:
1) osobně v sídle společnosti Bossa v Praze,
2) telefonicky na čísle +420 226 895 901 / +48 22 50 43 059,
3) elektronickou poštou, adresa: office@bossa.cz,
4) přes webové stránky www.bossa.cz.

Finanční prostředky Zákazníků budou vedeny na peněžních účtech, které
budou odděleně od finančních prostředků společnosti Bossa a společnosti
Bossa . Společnost Bossa a společnost Bossa uloží finanční prostředky
Zákazníků na jednom či několika účtech, které je oprávněna otevřít výhradně
u bank, zahraničních úvěrových institucí nebo zahraničních bank, které
jsou držiteli příslušných oprávnění k provozování bankovních služeb. S
cílem zajistit bezpečnost finančních prostředků Zákazníků bude společnost
Bossa a společnost Bossa provádět u subjektu, v němž jsou finanční
prostředky Zákazníků vedeny, každoroční kontrolu a hodnocení poskytování
služeb souvisejících se správou finančních prostředků.

Společnost Bossa bude investiční služby poskytovat v českém jazyce.
Zákazníci mohou se společností Bossa komunikovat jak česky, tak anglicky.
Vybrané informace nebo dokumenty mohou být rovněž vypracovány a
Zákazníkům dodány v anglickém jazyce, pokud však mají znalost tohoto
jazyka a souhlasí s tím, aby jim byly doručovány informace či dokumenty
vypracované v anglickém jazyce.

V případě, že by bylo proti společnosti Bossa zahájeno exekuční či
insolvenční řízení, nebudou peněžní prostředky vedené Zákazníky
společnosti Bossa v souvislosti s poskytováním investičních služeb, touto
skutečností jakkoliv ohroženy.
V případě zahájení konkurzního /
insolvenčního řízení proti společnosti Bossa, budou peněžní prostředky
vedené Zákazníky u společnosti Bossa a společnosti Bossa v souvislosti s
poskytováním investičních služeb, vyloučeny z konkurzní podstaty.

Metody komunikace

Zákazníci mohou Pokyny k nákupu či prodeji Investičních nástrojů podávat
následovně:
1) online, přes transakční systém,
2) telefonicky na čísle +420 226 895 901 / +48 22 50 43 059
Společnost Bossa informuje, že všechny telefonické
zaměstnanci společnosti Bossa jsou nahrávány.

rozhovory

Rozsah poskytovaných investičníchslužeb
Investiční činnost provozovaná společností Bossa zahrnuje činnosti uvedené
v § 69 odst. 2 a 4 zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování
Investičních nástrojů (Věstník zákonů z roku2020 , položka 89, ve znění
pozdějších předpisů) (dále jen „polský Zákon o finančních službách“):přijímání
a předávání Pokynů k nákupu či prodeji Investičních nástrojů;

se

Ochrana zájmů Zákazníků

1)

Společnost Bossa je účastníkem kompenzačního systému, který řídí národní
depozitář cenných papírů akciová společnost Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A., jehož úlohou je zajistit finanční náhrady investorům až
do zákonem stanovené výše a poskytnout náhradu v případě ztráty
Investičních nástrojů, které Zákazníci mají v makléřských společnostech,
v souvislosti s investičními službami poskytnutými zákazníkům v případě, že:
a)
b)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

bude prohlášen konkurz na společnost Bossa nebo bude zahájena
restrukturalizace/reorganizace Bossa nebo
bude pravomocným soudním rozhodnutím zamítnut návrh na
soudní prohlášení konkurzu z důvodu, že aktiva společnosti Bossa
nejsou dostatečná, nebo pouze dostatečná k pokrytí nákladů řízení,
nebo
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přijímání
a
předávání
Pokynů
k nákupu
či
prodeji
Investičních nástrojů;
provádění Pokynů uvedených v bodě 1 na účet osoby, která Pokyn
podala;
nákup a prodej Investičních nástrojů na vlastní účet makléře;
správa portfolií s jedním či více druhy Investičních nástrojů;
investiční poradenství;
nabídka Investičních nástrojů;
uložení nebo registrace Investičních nástrojů, včetně vedení
účtů cenných papírů, sběrných účtů a peněžních účtů;
poskytování
směnárenských
služeb,
jsou-li
spojeny
s
investičními službami, jak je stanoveno v § 69 odst. 2 Zákona;
příprava investičních analýz, finančních analýz a dalších

Zákazník je srozuměn, že Bossa je druhou stranou Transakcí, které jsou
zákazníkovi zpřístupněny v rámci standartního automatizovaného obchodního
systému, což je Střet zájmů. V souvislosti s výše uvedeným, přijala
společnost Bossa opatření k zamezení střetu zájmů uvedená v čl. 15, těchto
Pravidel.

doporučení
obecné
povahy
souvisejících
s Transakcemi
s Investičními nástroji;
10) poradenství pro firmy z hlediska kapitálové struktury, firemní
strategie nebo dalších záležitostí spojených s takovou strukturou
11) nebo strategií; poradenství a další služby ohledně spojování,
rozdělování a přebírání firem;
12) provozování činností specifikovaných v § 69 odst. 4 body 1-7 a v §
69 odst. 2
polského Zákona o finančních službách, které
související s podkladovými nástroji derivátů definovaných v § 2
odst. 1 bodě 2 písm. d) – f) a i, jsou-li tyto činnosti spojené
s makléřskými službami. písm. d) – f) a i, jsou-li tyto činnosti spojené
s makléřskými službami.
1)
Investiční služby poskytované společností Bossa na území České republiky
zahrnují níže uvedené činnosti, které jsou uvedeny v českém zákoně č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ve znění pozdějších
předpisů) (dále jen „Zákon“):
1)

provádění Pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet
Zákazníka dle § 4 odst. 2 písm. b) Zákona;

2)

obchodování s investičními nástroji na vlastní účet dle § 4 odst.
2 písm. c) Zákona;

3)

úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících
služeb dle § 4 odst. 3 písm. a) Zákona;

4)

poskytování investičních doporučení a analýz investičních
příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se
obchodování s investičními nástroji dle § 4 odst. 3 písm. d)
Zákona;

5)

provádění devizových operací souvisejících s poskytováním
investičních služeb dle § 4 odst. 3 písm. e) Zákona;

6)

služby obdobné investiční službě, které se týkají majetkové
hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje
uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) Zákona a které souvisí s
poskytováním investičních služeb.

Informace o poskytování investičních služeb
Společnost Bossa bude zákazníkům předkládat níže uvedené informace o
poskytování investičních služeb:
na trvalém nosiči dat, podrobné informace o provedení pokynu Zákazníka –
nejpozději do konce Pracovního dne, který následuje po dni, během nějž byl
Pokyn Zákazníka proveden;
na trvalém nosiči dat podrobné informace, které budou zahrnovat specifikaci
uložených, nebo vedených aktiv zákazníka, jednou za kalendářní čtvrtletí, do
konce měsíce následujícího po ukončení daného kalendářního čtvrtletí
Náklady, poplatky, daně
Provize a poplatky související s investičními službami poskytovanými
společností Bossa budou uvedeny v Tabulce poplatků a provizí –
mimoburzovní trhy (OTC), který je k dispozici na webových stránkách
společnosti Bossa.
Před uzavřením smlouvy poskytuje společnost Bossa zákazníkům informace
o nákladech a poplatcích na trvanlivém nosiči dat, jež souvisejí s investiční
službou poskytovanou na základě Pravidel. Metodologie výpočtů nákladů a
poplatků je popsána v předložené informaci. Informaci ex ante o nákladech a
poplatcích spojených s poskytováním služeb zprostředkování - OTC trhu v
České republice.
V případě generování výnosů v souvislosti s vypořádáním Pokynů k nákupu či
prodeji Investičních nástrojů u společnosti BOSSA ve prospěch Zákazníka, je
Zákazník povinen uhradit daň z takových příjmů v souladu s platnými
předpisy. Obecné informace o daních splatných souvisejících s investičními
službami budou k dispozici na Webových stránkách společnosti BOSSA.
Společnost Bossa tímto informuje Zákazníky, že vyjma nákladů, které jsou
uvedeny v příslušné Tabulce poplatků a provizí spojených s poskytováním
investičních služeb společností Bossa, může dojít ke vzniku dalších nákladů,
včetně daní spojených s Transakcemi uzavřenými v souvislosti s daným
Investičním nástrojem nebo Investiční službou, které bude Zákazník případně
povinen uhradit a které nejsou splatné vůči společnosti Bossa či jejím
prostřednictvím.

Investiční služby zmíněné výše může společnost Bossa poskytovat v rámci
investičních nástrojů, jak se o nich hovoří v § 3 odst. 1 písm. d), f), g), j) a k)
Zákona.
Společnost Bossa poskytuje investiční služby na základě těchto Pravidel v
modelu „Market Maker”, což znamená, že společnost Bossa je vždy druhou
stranou transakce uzavírané se zákazníkem a transakce uzavírané se
zákazníkem nemusí společnost Bossa vždy zajišťovat.

1. DEFINICE
1.1 Pro účely těchto pravidel, se níže uvedenými pojmy rozumí:

Řešení reklamací zákazníků

1)

Zákazníci mají právo v souvislosti s poskytováním investičních služeb
společnosti Bossa podat stížnost či reklamaci. Zákazníci společnosti Bossa
mají právo podat stížnost písemnou formou, případně využít prostředky
elektronické komunikace. Společnost Bossa vyřeší stížnosti či reklamace
Zákazníků do 30 (slovy: třiceti) dní ode dne doručení příslušné stížnosti či
reklamace. Zákazník bude mít rovněž právo kdykoli podat stížnost či
reklamaci u České národní banky nebo polského Finančního orgánu dohledu.
Bez ohledu na podání reklamace může Zákazník podat žalobu u příslušného
soudu. Podrobné zásady, kterými se řídí vyřizování stížností a reklamací
Zákazníků, jsou definovány v čl. 20. těchto Pravidel.

2)

3)

4)

Střet zájmů
5)

Zákazník si je vědom skutečnosti, že společnost Bossa bude u
Transakcí s Investičním nástrojem uzavřených Zákazníkem vystupovat v roli
druhé strany takové Transakce, což může představovat Střet zájmů.
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„Aktuální zůstatek Provozního výkazu“zůstatek
Provozního výkazu definovaný v bodě 5.42 těchto Pravidel;
„Bossa” - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna, „BOŚ“ - Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
se sídlem ve Varšavě, která je vlastníkem společnosti Bossa a je
vázaným zástupcem společnosti Bossa;
„CFD kontrakt“, - Investiční nástroj dle § 3 odst. 1 písm. f)
Zákona a zahrnutý do Přehledu specifikace investičních
nástrojů;
„Marže“ - finanční částka, představující zajištění Otevřené
pozice u Investičních nástrojů; Marže, která je vyžadována Bossa
pro daný investiční nástroj, není menší než 0,5% nominální
hodnoty tohoto investičního nástroje;
„Pracovní den“ - den, který není státem uznávaným svátkem,
od pondělí do pátku a dny, kdy společnost Bossa provozuje své

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

činnosti. Dny, během nichž společnost Bossa své aktivity
provozovat nebude, budou zveřejněny na Webových stránkách;
„Dodavatelé kotací” subjekty,
jež poskytují Bossa
kurzovní záznamy Investičních nástrojů nebo podkladových
nástrojů, a dále subjekty, jež na základě smlouvy poskytují i jiná
tržní informace, na jejichž základě Bossa tvoří nabídkové ceny
Investičních nástrojů;
„Ředitel společnosti Bossa” - Ředitel ve společnosti Bossa
nebo jiná osoba, která společnost Bossa řídí na základě
konkrétního pověření vydaného Představenstvem společnosti
Bossa;
10)
„Equity CFD“Investiční nástroje, pro které
Podkladovým nástrojem jsou akciové společnosti kotované na
regulovaných trzích;
„Investiční dotazník“ - dotazník obsahující informace získané
od Zákazníka, které se týkají rozsahu znalostí souvisejících s
Investičními nástroji a investičních zkušeností Zákazníka, na
základě kterého se posuzuje, zda je příslušná služba pro
Zákazníka vhodná;
„Skupina”, - skupinu podnikatelů tvořenou ovládající osobou a
osobami ovládanými ve smyslu čl. 1 a 2 Směrnice Rady
83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných
účetních závěrkách založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o
založení Evropského hospodářského společenství, případně
skupinu podniků, o nichž se hovoří v čl. 3 odst. 1 a čl. 80 odst. 7 a
8 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/48/ES ze
dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových organizací
a o jejím výkonu;
„Automatické obchodování” - mechanismus uzavírání
transakcí zákazníkem
s investičními nástroji, ve kterém
matematicky transakční mechanismus automaticky nastavuje
individuální parametry Pokynů, takových jako jsou podmínky pro
otevření Pokynů, moment jeho realizace, cenu nebo množství
investičních nástrojů, které jsou předmětem Pokynů, nebo způsob
nakládání s Pokynem po jeho zadání při omezené nebo nulové
aktivní účasti Zákazníka;
„Finanční zpravodajská jednotka (FZJ)“
- orgán
jmenovaný na základě Platných právních předpisů, v jehož
pravomoci je předcházet praní špinavých peněz a financování
terorismu;
„Uživatelský manuál“ popis fungování transakčního
systému a dalších obchodních systémů nabízených společností
Bossa, které jsou dostupné na Webových stránkách;
„Podkladový nástroj“ – nástroj od jehož ceny se bude
odvíjet cena Investičního nástroje. Za cenu Podkladového
nástroje může být považován především směnný kurz, hodnoty
burzovních indexů, úroková sazba vkladů na mezibankovním trhu,
ceny kovů, burzovní kurz akcií společností kotovaných na
regulovaných trzích, futures kontrakty, komodity a jiné nástroje
podrobně popsané v Přehledu specifikací investičních nástrojů
;“Investiční nástroj“ - CFD kontrakty a Investiční nástroje
uvedené v § 3 odst. 1 písm. d), g), j) a k) Zákona;

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

17a) „KID” bude to znamenat dokument obsahující klíčové informace
týkající se PRIIP;
16)
„Zákazník“ - fyzická osoba, právnická osobu nebo organizační
subjekt bez právní subjektivity, která uzavřela Smlouvu se
společností Bossa;
17)
„Komprese portfolia” redukce počtu Transakcí
beze
změny profilu výpočtu a profilu rizika provedenou v souladu
se zápisem v bodech 18.25 – 18.26 Pravidel;
18)
„Střet zájmů“
- jakákoliv situace popsaná v čl. 15 těchto
Pravidel;
19)
„Finanční smluvní strana” - investiční společnost ve smyslu
nařízení EMIR, které bylo uděleno povolení k činnosti v souladu se
směrnicí 2014/65 / EU, úvěrové instituce, kterým bylo uděleno
povolení v souladu se směrnicí 2012/36 / EU, pojišťovny nebo
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zajišťovny, kterým bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí
2009/138/ES, SKIPCP a případně jeho správcovská společnost,
kterým bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 2009/65 / ES,
pokud SKIPCP nejsou zřízeny pouze za účelem provozování
alespoň jednoho plánu na nabývání zaměstnaneckých akcií,
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IORP), jak jsou
definovány v článku 6 bod 1 směrnice 2016/2341/ES, alternativní
investiční fondy ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61 /
EU, které mají sídlo v EU nebo éjsou spravovány správcem
alternativního investičního fondu (AIFM) schváleným nebo
registrovaným v souladu s uvedenou směrnicí 2011/61/EU, pokud
není AIF zřízen výhradně za účelem obsluhy alespoň jednoho
plánu na získání zaměstnaneckých podílů nebo je-li AIF subjektem
zvláštního určení zřízeným za účelem sekuritizace podle čl. 2 odst
3 písm. g) směrnice 2011/61 / EU a případně její správce AIF
usazený v Unii a centrální depozitář cenných papírů schválený v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
909/2014
„Nefinanční smluvní strana“ - subjekty se sídlem v Evropské
Unii, vyjma právnických osob, které jednají se smluvními stranami
budoucích kontraktů obchodovaných alespoň na jednom finančním
trhu a stává se kupujícím pro každého prodávajícího a
prodávajícím pro každého kupujícího (CCP) nebo subjektů
uvedených v bodě 21) výše.
„Oceňovací kurz“ - směnný kurz základní měny Peněžního
účtu stanovený v reálném čase na základě kotací v transakčním
systému, který se využívá především k vypořádání uzavřených
Transakcí;
„Kotace“ - nabídky nákupu a prodeje příslušného Investičního
nástroje (uzavření Transakce) uveřejněné společností Bossa
spolu s uvedením nákupní ceny (BID) a prodejní ceny (ASK);
„Maximální
míra
rizika“ - maximální hodnota rizika,
kterému lze příslušného Zákazníka při Transakcích s investičními
nástroji
vystavit,
vypočtená
jako
nominální hodnota
otevřených pozic Zákazníka u Investičních nástrojů, jejíž výše bude
stanovená Nařízením Ředitele společnosti Bossa, která: (i) bude-li
překročena, vyústí v uplatnění opatření, o nichž se hovoří v bodě
7.11 a (ii) hrozí-li, že bude překročena, vyústí v uplatnění opatření,
o nichž se hovoří v bodě 7.14 písm. b) těchto Pravidel;
„Sankční seznam“ seznam osob, skupin a subjektů,
zveřejněný
kompetentním
orgánem Evropské unie nebo
kompetentním subjektem, ve vztahu k nimž bude společnost Bossa
povinna uplatnit restriktivní opatření s tím, že by u těchto osob,
skupin nebo subjektů mohlo dojít k praní špinavých peněz nebo
financování terorismu;
„Přihlašovací jméno (Login)“ - řada čísel, přidělená
Zákazníkovi společností Bossa, vyžadovaná po zákazníkovi při
uzavírání Transakcí prostřednictvím transakčního systému a taktéž
při vkladech na účet a výběrech finančních prostředků.
„Lot“ - standardní transakční jednotka definovaná v Přehledu
specifikací Investičních nástrojů;
„MiFID“ - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU
ze dne 15. května 2014 o trzích Investičních nástrojů a o změně
směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU;
„Stop Out“situace, kdy poměr Aktuálního zůstatku v
Provozním výkazu k požadované Marži dosáhne nebo poklesne
pod hodnotu stanovenou v Nařízení ředitele společnosti Bossa, jež
má za následek uzavření otevřených pozic zákazníka v souladu s
mechanismem popsaným w bod. 13.11 Pravidel.

28)

30a)
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„Margin call” - situace, ve které dosáhne nebo poklesne
poměr Aktuálního zůstatku v Provozním výkazu k požadované
Marži pod hodnotu stanovenou v Nařízení ředitele společnosti
Bossa, jež má za následek, že společnost Bossa vyzve
zákazníka k doplnění peněžních prostředků do takové výše, aby
Aktuální zůstatek v Provozním výkazu dosáhl nejméně úrovně
požadované Marže;

„Politicky exponovaná osoba (PEP)“, )“ - osoba, o níž se
hovoří v Platných právních předpisech;
30)
„Otevření pozice“ - vznik práva a/nebo povinnosti související
s nákupem
či
prodejem
Investičních nástrojů, na základě
podání pokynu Zákazníkem;
31)
„Mimoburzovní trh (OTC)“ - trh, na němž jsou obchodovány
Investiční nástroje, který není regulovaným trhem nebo MTF nebo
OTF, jak je definován v ustanoveních MiFID;
32)
„Pips“ - hodnotu stanovenou společností Bossa pro jednotlivé
Investiční nástroje v Přehledu specifikací investičních nástrojů;
32a) „PRIIP” rozumí se tímto investiční nástroj, o kterém pojednává čl.
4 bod 3) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze
dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se
strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s
investiční složkou (PRIIP);
33)
„Clearingový práh” nebo „Clearing treshold” ” - hodnoty
určené pro jednotlivé typy aktiv v čl. 11 prováděcího nařízení
33a) „Swapové body” rozumí se tímto náklady nebo výnosy
zákazníka vyplývající z udržování otevřené pozice zákazníka na
investičním nástroji, vypočtené na základě rozdílů mezi kurzem spot a
termínovaným kurzem daného Podkladového nástroje, který vyplývá z
rozdílů mezi tržními úrokovými sazbami depozitů a úvěrů na
mezibankovním trhu pro dané měny se zohledněním marže.
34)
Oddělení zákaznické podpory společnosti Bossa“ místo, kde se pro Zákazníky společnosti Bossa realizují
činnosti související s poskytováním investičních služeb
zákazníkům,
jejichž seznam bude zveřejněn na Webových
stránkách;
35)
„Bankovní účet“ - bankovní účet Zákazníka, který uvede
společnosti Bossa a na nějž mu společnost Bossa bude převádět
finanční prostředky z Peněžního účtu;
36)
„Účet CFD kontraktů“ - Výkaz investičních nástrojů a
Provozní výkaz;
37)
„Demo účet“ - zkušební Investiční účet, který je určen k
prezentaci fungování transakčního systému a
provádění
virtuálních
Transakcí
s Investičními
nástroji bez použití
finančních zdrojů zákazníka, jak je popsáno v čl. 17 těchto
Pravidel;
38)
„Investiční účet“ - Účet CFD kontraktů, včetně Peněžního
účtu, který plní úlohu účtu obslužného. Tento účet bude pro
Zákazníka otevřen v souvislosti s uzavřením Smlouvy mezi
Zákazníkem a společností Bossa;
39)
„Peněžní účet“ - účet otevřený na základě Smlouvy uzavřené
se Zákazníkem, který bude využíván ke vkladům finančních
prostředků zákazníka a bude sloužit jako podklad pro Výkaz
investičních nástrojů a Provozní výkaz;
40)
„Clearingový účet“ - bankovní účet společnosti
Bossa
otevřený
u
banky,
zahraniční
úvěrové instituce nebo
zahraniční banky, kde jsou vedeny peněžní prostředky Zákazníků;
41)
„Pravidla“ - tato
Pravidla;
Pravidla poskytování služeb
spočívajících v provádění Pokynů k nákupu či prodeji CFD
kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů
společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna;
42)
„Výkaz investičních nástrojů“ - výkaz Investičních nástrojů,
které jsou předmětem Transakcí uzavřených
na
základě
pokynů zákazníka, zaznamenaných v transakčním systému;
43)
„Provozní výkaz“ - výkaz, sloužící jako pomocný k Peněžnímu
účtu za účelem
zaznamenávání předpokládaných
hodnot
pohledávek a závazků Zákazníka, které vyplývají z uzavřených
Transakcí, a zejména pak slouží ke sledování aktuální výše Marže;
44)
„Renomovaná informační agentura“ - subjekt, který
poskytuje společnosti Bossa tržní informace, na základě, kterých
společnost Bossa kontroluje případné chybné kotace;
45)
„Neprofesionální Zákazník“ -- Zákazník, jak se o něm hovoří
v čl. 4 odst. 1 bod 11 MiFID; a v rámci příslušných ustanovení
29)
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46)

47)

48)

49)

50)

51)
52)
53)

54)
55)

56)

57)
58)
59)
60)

61)

62)

63)
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zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění
pozdějších předpisů
„Profesionální Zákazník ” - Zákazník uvedený v 4 odst. 1
bod 10 MiFID; a v rámci příslušných ustanovení zákona č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších
předpisů
„Rollování pozic“ - změna série futures kontraktu (Podkladový
nástroj), na kterém je založen podkladový investiční nástroj, na
další kontrakt s delším terminem splatnosti;
„Vyhláška“ – Příslušné vyhlášky České
národní banky,
upravující poskytování investičních služeb. 50a) „Nařízení Komise
v přenesené pravomoci” rozumí se tímto Nařízení Komise v
přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/65/EU o organizačních požadavcích a provozních
podmínkách investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely
zmíněné směrnice.
„Nařízení EMIR” - Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech
ústředních protistranách a registrech
„Prováděcí rozhodnutí” Nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
s ohledem na regulační technické normy týkající se ujednání o
nepřímém clearingu, povinnosti clearingu, veřejného rejstříku,
přístupu k obchodnímu systému, nefinančních smluvních stran a
technik zmírňování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž
ústřední protistrana neprovádí clearing;
„Výchozí trh“ - regulovaný trh, na kterém jsou kotované
podkladové nástroje daného Investičního nástroje.
„Mezibankovní trh“ - neregulovaný mimoburzovní trh (OTC)
tvořený bankami;
„Měnový trh“ - neregulovaný mezibankovní měnový trh, který
představuje standartní místo obchodování peněžních či
termínovaných kontraktů, pro něž směnný kurz představuje
Podkladový nástroj;
„Transakční spread“ - rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní
cenou Investičního nástroje;
„Podúčet“ - Peněžní účet a Účet CFD kontraktů, které jsou
využívány pro uzavření Transakcí, dle bodu5.51 - 5.68 těchto
Pravidel;
„Transakční systém“ - internetové platformy využívané k
podání Pokynů k uzavírání transakcí a obchodování Zákazníky s
využitím
prostředků elektronického přístupu , jak jsou
poskytovány společností Bossa;
„Mimořádné
události“ – situace dle bodu 16.1 těchto
Pravidel;
„Webové stránky“ - webové stránky společnosti Bossa
www.bossa.cz,
„Přehled marží“ - specifikace výše Marží blokovaných na
Peněžním účtu při otevření pozice;
„Přehled obchodních dnů (Obchodní den)“ - čas uvedený
během níž mohou být prováděny Transakce s určitými Investičními
nástroji;
„Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy
(OTC)“ - tabulka upřesňující výši provizí a poplatků, které si
společnost Bossa účtuje za činnosti uskutečněné na základě
Smlouvy;
„Tabulka swapových bodů“ - specifikace sazeb swapových
bodů vzniklých v rámci Rollování pozic; tabulka bude zveřejněna
na Webových stránkách;
„Tabulka rollování pozic“ - specifikace termínů, kdy dojde k
rollování futures kontraktů, které tvoří Základní nástroje pro
Investiční nástroje, jak je uvedeno v bodech 12.9 - 12.12
Pravidel, za smlouvu určenou společností Bossa
s odlišným

64)

65)
66)

67)

68)

69)

70)

71)
72)

73)
74)

75)

76)

77)

78)
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datem
zániku
platnosti;
tabulka
bude zveřejněna na
Webových stránkách;
„Přehled specifikací investičních nástrojů“ - popis
Investičních nástrojů dostupných v transakčním systému, který
obsahujet především nominální hodnotu investičního nástroje,
transakční jednotku, krok minimální kotace, maximální objem
Pokynů, apod..
„Transakce“ – smlouva, na jejímž základě se uskuteční nákup
či prodej Investičního nástroje;
„Trvanlivý nosič dat“
- prostředek pro zaznamenávání
informací, který umožňuje jeho uživateli uchovávat informace
způsobem k jejich budoucímu využití po dobu potřebnou k účelů
využití informací a nezměněné zobrazení uchovávaných informací;
„SKIPCP” - subjekt kolektivního investování do převoditelných
cenných papírů, jemuž bylo uděleno povolení
2009/65/WE ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP);
„Smlouva“ - Smlouvu o poskytování služeb spočívajících
v
plnění Pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů, vedení
záznamů takových smluv a peněžních účtů společností Bossa;
„Oprávněný zástupce“ - - zaměstnanec, který je oprávněn
jednat na základě zmocnění ředitele společnosti Bossa, nebo
Představenstva.
„Investiční služba“ -- (i) realizování Pokynů k nákupu či
prodeji Investičních nástrojů na účet zákazníka a (ii) úschovu či
vedení výkazů Investičních nástrojů, včetně vedení účtů cenných
papírů a peněžních účtů (iii) devizové operace v souvislosti s
poskytováním Investičních služeb, popsaných blíže v bodě (i);
„Zákon“ - český zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů;
„Základní měna“ - měna, v níž je veden Peněžní účet
zákazníka a v níž jsou zúčtovávány veškeré operace na tomto
účtu;
„Měna transakce“ – měna v níž je stanovena nominální
hodnota Investičního nástroje;
„Platné předpisy“ – obecně platné právní předpisy, do nichž
jsou implementována ustanovení směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení
využívání finančního systému k praní peněz a financování
terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES a navazuje na
přímo použitelné předpisy Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách
peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne
20. května 2015 o informacích doprovázejících převody
peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006.

1.2 Pojmy, které nejsou definované v bodě 1.1 těchto Pravidel budou
vykládány v souladu s platnými ustanoveními platných předpisů, zejména v
souladu s ustanoveními Zákona a Vyhlášek.

„Uzavření pozice“ – Zánik práv a / nebo závazků Zákazníka i
Společnosti Bossa vyplývajících z dříve otevřené pozice k danému
Investičnímu nástroji.
„Zmrazení“ - situace kdy je znemožněn převod, směna, či výběr
finančních prostředků a nakládání s investičními nástroji a
provádění jakýchkoli transakcí, které by mohly vést ke změně
objemu, hodnoty, místa vlastnictví, držení, povah, určení, nebo
jakékoli jiné změně, která by mohla umožnit použití zmrazených
finančních prostředků, nebo investičních nástrojů.
„Nařízení Ředitele společnosti Bossa“ – nařízení vydané
ředitelem společnosti Bossa, které podrobně upravuje poskytování
služeb společností Bossa dle těchto Pravidel. Zveřejnění těchto
nařízení a jejich dodatků bude probíhat přes Transakční systém
a na Webových stránkách;
„Pokyn k obchodování“.- pokyn Zákazníka k uzavření
transakce včetně Pokynů, o dle bodu 9.1 těchto Pravidel.

2.5 Pokud se někde v Transakční systému objeví zmínka o čase, jedná se
vždy o středoevropský čas (CET).

2. OBECNÁ USTANOVENÍ
2.1 Tato Pravidla budou definovat zásady a podmínky, kterými se bude řídit
společnost Bossa při poskytování služeb spočívajících v provádění Pokynů k
nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv
Peněžních účtů a peněžní výměny spojené s realizací Pokynu, a dále pak
práva a povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy uzavřené mezi společností
Bossa a Zákazníkem.
2.2 Společnost Bossa bude poskytovat Investiční služby související s
prováděním Pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů na účet Zákazníků.
Níže uvedené dokumenty definují zásady a podmínky poskytování
Investičních služeb na účet Zákazníka
a) Pravidla
b) Smlouva
c) Pravidla provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC);
d) Prohlášení o seznámení se s investičními riziky;
e) Přehled specifikací investičních nástrojů;
f) Tabulka vkladů;
g) Přehled obchodních dnů;
h) Tabulka rollování pozic;
i) Tabulka swapových bodů;
j) Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC);
k) Nařízení ředitele společnosti Bossa
2.3 Dokumenty uvedené v bodě 2.2 písm. c) až j) budou tvořit nedílnou
součást Pravidel.
2.4. Před uzavřením Smlouvy Zákazník obdrží od společnosti Bossa
přes Webové stránky a/nebo Transakční systém k prostudování níže
uvedené dokumenty:
a) tato Pravidla;
b) Pravidla provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC);
c) Prohlášení o seznámení se s investičními riziky;
d) Přehled specifikací investičních nástrojů;
e) Tabulka vkladů;
f)
Přehled obchodních dnů;
g) Tabulka rollování pozic;
h) Tabulka swapových bodů;
i)
Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC);
j)
Nařízení ředitele společnosti Bossa
k)
2.4.1 Společnost Bossa uveřejňuje KID pro investiční nástroje, které jsou
předmětem Transakcí, na webové stránce www.bossa.cz. Před uzavřením
Smlouvy obdrží zákazník informace o místě uveřejnění KID, jež mohou být
předmětem Transakcí na základě uzavírané Smlouvy.

2.6 Na základě těchto Pravidel může Ředitel společnosti Bossa vydávat
nařízení, jež budou upravovat některá pravidla, nebo podmínky poskytování
investičních služeb, zejména pak ty, jež vzhledem k jejich povaze nebo
variabilitě nelze upravit Pravidly nebo Smlouvou. Zákazník si je vědom
skutečnosti, že nařízení Ředitele společnosti Bossa mohou být změněna a
na Webových stránkách je vždy uvedena jejich aktuální a platná verze.
Vzhledem k výše uvedenému je Zákazník povinen se seznamovat s
aktuálními nařízeními Ředitele společnosti Bossa dodržovat je.
2.6.1 Společnost Bossa může stanovit na základě nařízení ředitele Bossa
jiné podmínky uzavírání transakcí pro zákazníky neprofesionální a jiné
podmínky pro zákazníky profesionální. Na základě nařízení ředitele Bossa
mohou být pro profesionální a neprofesionální zákazníky zavedeny zejména
tyto odlišné postupy: odlišné Přehledy marží, odlišné Tabulky specifikace
investičních nástrojů, maximální a minimální objemy jednotlivých pokynů,
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maximální míra angažovanosti pro daný investiční instrument nebo skupinu
instrumentů, maximální hodnota celkové pozice zákazníka nebo skupiny
zákazníků, obchodní hodiny, minimální odstup pro vložení čekajících
pokynů, zúročení volných finančních prostředků na Peněžním účtu.
2.7 Místem provádění Pokynů Zákazníků bude společnost Bossa.

přes Transakční systém nebo jiný Trvanlivý nosič dat upozorní, že tato
skutečnost brání provedení řádného vyhodnocení, zda je daná investiční
služba pro Zákazníka vhodná. V takovém případě společnost Bossa se
Zákazníkem uzavře Smlouvu pouze tehdy, jestliže Zákazník výslovně vyjádří
svoji vůli Smlouvu uzavřít a to i přes upozornění ze strany společnosti
Bossa.

2.8 Společnost Bossa nebude Zákazníkovi doporučovat uzavření konkrétní
Transakce k vybraným Investičním nástrojům nebo navrhovat určité podmínky
k zadávání Pokynů.

3.4 Základem pro poskytnutí služeb souvisejících s prováděním Pokynů
k nákupu či prodeji CFD kontraktů společností Bossa na účet Zákazníka bude
Smlouva a rovněž ustanovení těchto Pravidel.

2.9 Jestliže oprávněný zástupce společnosti Bossa poskytne Zákazníkovi
obecné informace o investicích do Investičních nástrojů nebo společnost
Bossa zveřejní informace o celkové situaci na trhu, nebo zaměstnanci
společnosti Bossa informují o celkové situaci na finančních trzích, nebude toto
považováno za porušení ustanovení bodu 2.8.

3.5 Před uzavřením Smlouvy bude Zákazník povinen se seznámit s těmito
Pravidly a tuto skutečnost potvrdit osobním prohlášením při uzavírání
Smlouvy a rovněž bude muset přes Transakční systém předložit prohlášení o
své finanční situaci.
3.6 Před uzavřením Smlouvy je Zákazník povinen prostřednictvím Formuláře
identifikačních údajů Zákazníka poskytnout informace požadované dle
Platných předpisů. Zákazníci potvrzují, že jsou srozuměni se skutečností, že
dle Platných předpisů společnost Bossa odmítne uzavření Smlouvy se
Zákazníkem v případě, že neobdrží požadované informace.

2.10 Investiční služby poskytované společností Bossa na základě těchto
Pravidel se budou řídit platnými právními předpisy České republiky.
3. ZÁSADY UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE ZÁKAZNÍKY

3.7 Společnost Bossa si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu se Zákazníky,
kteří jsou uvedeni na Sankčním seznamu; dále si společnost Bossa
vyhrazuje právo, že pokud bude Zákazník uveden na Sankčním seznamu po
uzavření Smlouvy, budou vůči Zákazníkovi zahájeny postupy uvedené v
bodech 5.36 a 5.37 těchto Pravidel.

3.1 Za účelem poskytování Investičních služeb společnost Bossa zařadí
Zákazníka do kategorie Neprofesionálního zákazníka ve smyslu MiFID.
Neprofesionální zákazník znamená, že zákazníkovi je poskytována nejvyšší
zákonná míra ochrany v rámci poskytování investičních služeb společností
Bossa. Bossa provádí hodnocení znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti
investičních nástrojů a investičních služeb poskytovaných společností Bossa.

3.8 Fyzická osoba dle Platných předpisů povinna předložit prohlášení, zda
je Politicky exponovanou osobou (PEO), jakož i prohlášení o skutečném
majiteli. V případě uvedení informací, které neodpovídají aktuálnímu stavu,
se taková osoba vystavuje možnosti trestního stíhání. Uzavření
Smlouvy s Politicky
exponovanou
osobou
vyžaduje
předchozí
souhlas Ředitele společnosti Bossa.

3.1.1 Společnost Bossa může Zákazníkovi na základě písemné žádosti
Neprofesionálního Zákazníkovi uznat status Profesionálního Zákazníka pod
podmínkou, že jde o subjekt, který je uvedený v § 2a Zákona, nebo má
znalosti a zkušenosti, jež mu umožňují jak přijmout příslušná investiční
rozhodnutí, tak rovněž příslušně zhodnotit riziko svázané s tímto
rozhodnutím. Výše uvedená podmínka se považuje za splněnou v případě,
kdy Neprofesionální Zákazník splňuje nejméně dva z požadavků uvedených v
§ 2b odst. 1 Zákona.

3.9 Smlouva může být uzavřena pouze s jedním subjektem. Společnost Bossa
neumožňuje otevírání a vedení Výkazu investičních nástrojů, Provozního
výkazu a Peněžního účtu ve prospěch obou manželů (společné účty). V
případě zákazníka, který má společné jmění manželů, zákazník uzavřením
Smlouvy prohlašuje, že informoval a získal souhlas svého manžela s
uzavřením Smlouvy, prováděním Transakcí a prováděním jiných činností
souvisejících s poskytováním služeb společností Bossa a investičních služeb
ve prospěch zákazníka na základě těchto Pravidel.

3.1.2 I přes splnění obou podmínek z uvedených v § 2b odst. 1 Zákona má
společnost Bossa právo odmítnout Neprofesionálnímu Zákazníkovi udělit
status Profesionálního Zákazníka.
3.1.3 Profesionální Zákazník před uzavřením dohody obdrží od Bossa
informaci o pravidlech udělení statusu Profesionálních Zákazníků při
zprostředkování investičních služeb a o důsledcích toho, že mu udělí status
Profesionální Zákazník, a také o možnostech předložení žádosti o udělení
statusu jako Neprofesionální Zákazník vzhledem k uzavření smlouvy. Před
podpisem smlouvy s Profesionálním Zákazník, Zákazník potvrzuje v písemné
formě, že je seznámen se statusem Profesionálních Zákazníků ve společnosti
Bossa a rozumí tomu, jaké důsledky z toho k jeho osobě plynou.

3.10 Předpokladem pro poskytování služeb uvedených v bodě 3.4 a uzavření
Smlouvy je, že Zákazník:
a) splní finančních požadavky stanovené Ředitelem společnosti Bossa ve
formě Pokynu,
b) předloží Formulář identifikačních údajů Zákazníka a dodá prohlášení v něm
požadovaná,
c) předloží Investiční dotazník dle ustanovení bodu 3.3 těchto Pravidel,
d) předloží jiné dokumenty a informace, dle těchto Pravidel.
e) Zákazník je povinen předložit prohlášení FATCA a GATCA nebo
příslušného formuláře W-8 nebo W-9,
f) vyplnění dotazníku EMIR zákazníkem, ze kterého bude zřejmé, zda je
zákazník finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou,
g) sdělení aktuální adresy elektronické pošty zákazníka,
h) sdělení kódu LEI, a to Zákazníky uvedenými v bodě 3.53 Pravidel,

3.1.4 V případě získání informace prostřednictvím společnosti Bossa o tom,
že Zákazník přestal plnit podmínky statusu Profesionálního Zákazníka v
souladu s §2a Zákona, Bossa přijme opatření pro změnu statusu Zákazníka,
s výjimkou situace, kdy Zákazník předloží žádost dle odstavce 3.1.1 tohoto
paragrafu.
3.2 Na základě informací získaných od Zákazníka společnost Bossa posoudí,
zda Investiční služba a Investiční nástroj, který bude předmětem Transakce
na základě Smlouvy, bude pro Zákazníka vhodný s ohledem na jeho znalosti
v oblasti investic do Investičních nástrojů a investičních zkušeností na
základě Investičního dotazníku. Pokud se na základě hodnocení
provedeného společností ukáže, že je Investiční služba, která má být
poskytnuta dle uzavřené Smlouvy, pro Zákazníka nevhodná z důvodu
nadměrného rizika, společnost Bossa Zákazníka na tuto skutečnost upozorní
prostřednictvím Transakčního systému nebo přes jiný Trvanlivý nosič dat.

3.11 Společnost Bossa si vyhrazuje právo požadovat od Zákazníka, aby
poskytl dodatečné informace nebo dokumenty, jiné než uvedené v bodě
3.10. Pokud Zákazník takové informace anebo dokumenty nepředloží, je
společnost Bossa oprávněna smlouvu neuzavřít.
3.12 Zmocnění, která Zákazník udělí společnosti Bossa dle těchto Pravidel,
zůstanou v platnosti i v případě úmrtí Zmocnitele, který je fyzickou osobou,
a rovněž v případě, že bude svéprávnost zákazníka omezena.

3.3 Pokud zákazník odmítne odpovědět na otázky uvedené v Investičním
dotazníku nebo podá nedostatečné informace, společnost Bossa Zákazníka
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3.13 Bossa si vyhrazuje právo Smlouvu se Zákazníkem neuzavřít.
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3.25 U společníků, statutárních orgánů, osob oprávněných jednat jménem
společnosti (civil law partnership) budou ustanovení bodů 3.21 - 3.22 platit
obdobně, nicméně bude rovněž požadováno předložení stanov takové
společnosti. V případě soukromoprávní společnosti, která provozuje
podnikatelské činnosti v zahraničí, budou odpovídajícím způsobem platit
ustanovení bodů 3.21 - 3.24. Ustanovení bodů 3.23 - 3.24 budou rovněž platit
pro výpis obchodního rejstříku a stanovy společnosti.

3.14 V případě, že Zákazník nesplní podmínky nezbytné pro uzavření
Smlouvy, Bossa smlouvu se Zákazníkem neuzavře a toto oznámí
Zákazníkovi písemně nebo prostřednictvím Trvalého nosiče dat a uvede
Zákazníkovi důvody neuzavření smlouvy.
3.15 Smlouvu lze uzavřít:
a) osobně,
b) korespondenční cestou.

3.26 V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím zmocněnce bude
požadováno předložení příslušné plné moci nebo souboru plných mocí
vypracovaných formou notářského zápisu nebo s notářsky nebo jinak úředně
ověřenými podpisy zmocnitele (kontaktním místem veřejné správy, případně
advokátem), případně s podpisy připojenými v přítomnosti oprávněného
zástupce společnosti Bossa.

3.16. Společnost Bossa umožňuje, aby Pokyny a další projevy vůle
Zákazníků byly podávány elektronickou formou přes Transakční systém. Výše
uvedené ustanovení bude představovat oprávnění pro podání jakýchkoli
prohlášení vůle a o znalostech ze strany společnosti Bossa i Zákazníka a
provádění jakýchkoli dalších aktivit spojených s Makléřskými službami
společnosti Bossa přes Transakční systém.

3.27 V případě uzavírání Smlouvy zmocněncem osob uvedených v bodech
3.21, 3.22 nebo 3.25, které mají trvalý pobyt nebo sídlo podnikání v zahraničí,
by plná moc nebo soubor plných mocí sepsaných formou notářského zápisu
či s notářsky případně jinak úředně ověřenými podpisy měly být opatřeny a
postilou, kterou připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla
Zákazníka k tomuto oprávněn, případně u Zákazníků, kteří mají sídlo v zemi,
která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, musí být dokument
ověřen příslušným zastupitelským, nebo konzulárním
úřadem České
republiky tzv. superlegalizace. Dokument by měl být předložen v českém
nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa je
Zákazník povinen výše uvedené dokumenty předložit v v překladu do
českého jazyka s doložkou soudního překladatele.

3.17 K uzavření Smlouvy dojde, jakmile obě Strany podepíší Smlouvu.
3.18 V případě uzavírání Smlouvy korespondenční cestou je Smlouva
uzavřena, jakmile společnost Bossa obdrží řádně vyplněný Formulář
identifikačních údajů Zákazníka a podepsanou Smlouvu a rovněž dokumenty
uvedené v bodech 3.21 - 3.40, s výhradou ustanovení bodu 3.46. Dokumenty,
o nichž se hovoří v bodech 3.21 - 3.40 mohou být dodány formou kopií, za
předpokladu, že v takovém případě budou uplatňovány body 3.42, 3.43
respektive 3.45.
3.19 Zákazník je oprávněn uzavřít Transakce s Investičními nástroji, až po
uzavření Smlouvy a splnění podmínek dle těchto Pravidel a Nařízení Ředitele
společnosti Bossa, avšak s ohledem na ustanovení bodů 3.42 a 3.43 těchto
Pravidel.

3.28 V oprávněných případech, pokud předložený dokument Plné moci
uvedený v bodě 3.27 nevzbuzuje pochyby ohledně pravosti, může společnost
Bossa rozhodnout, že není nutné splnit požadavek, aby k výše uvedeným
dokumentům úřad odpovědný dle právních předpisů platných v zemi, kde má
Zákazník sídlo, připojoval a postilu, nebo v případě, že je Zákazníkovo sídlo
v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, je nechat
ověřit příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby České republiky
nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace).

3.20 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v jejím obsahu sjednáno
jinak.
3.21 Při uzavírání Smlouvy budou mít fyzické osoby povinnost řádně vyplnit
Formulář identifikačních údajů Zákazníka, předložit a v přítomnosti osoby
pověřené společností Bossa podepsat řádně vyplněný formulář Smlouvy,
předložit doklad totožnosti, (může to být především občanský průkaz,
potvrzení o trvalém pobytu, pas nebo jiný doklad, kterým lze prokázat
totožnost Zákazníka). Je-li Zákazník zastoupen Zmocněncem nebo
opatrovníkem, provádí se identifikace Zmocněnce nebo opatrovníka podle
tohoto ustanovení. Zmocněnec doloží identifikační údaje zastoupeného,
opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem.

3.29 Při uzavírání Smlouvy, s výjimkou ustanovení bodu 3.33 budou
právnické osoby, povinné předložit:
a) aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku či jiný dokument,
kterým lze prokázat existenci právnické osoby,
b) seznam akcionářů a společníků kteří mají podíl na základním
kapitálu a hlasovacích právech větších než 25%
c) příslušnou plnou moc či plné moci, pokud oprávnění zastupovat při
uzavírání Smlouvy nevyplývá z veřejného rejstříku, o němž se
hovoří v bodě a) – kdy plná moc bude ve formě notářského zápisu,
nebo budou opatřeny notářsky či úředně ověřeným podpisem
zmocnitele, případně podpisy budou ověřeny v přítomnosti
oprávněného zaměstnance společnosti Bossa,
d) doklady totožnosti osob oprávněných uzavřít Smlouvu za
právnickou osobu,
e) další doklady nebo informace, pokud taková povinnost vyplývá ze
zákona,
f)
správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Zákazníka a
g) správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude podepsán osobami
oprávněnými jednat za právnickou osobu v přítomnosti
oprávněného zástupce společnosti Bossa.
h) v případě svěřeneckého fondu nebo jiné entity bez právní
subjektivity jeho označení a identifikační údaje jeho správce,
obhospodařovatele, nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu
podle písmen a) až g).

3.22 Fyzické osoby podnikatelé, jsou povinny kromě splnění podmínek
odst.3.21 rovněž společnosti Bossa předložit dokument, kterým potvrdí zápis
do příslušného veřejného rejstříku.
3.23 V případě, že fyzické osoby provozují podnikatelskou činnost a mají
sídlo v zahraničí, musí být doklad, kterým se dokládá zápis do příslušného
veřejného rejstříku, opatřen a postilou kompetentního státního orgánu
v souladu s právními předpisy platnými v místě sídla Zákazníka, nebo
v případě zákazníků se sídlem ve státě, který není stranou Haagské úmluvy
ze dne 5. října 1961, musí být dokument ověřen příslušným zastupitelským,
nebo konzulárním úřadem České republiky tzv. Superlegalizace. Dokument
by měl být předložen v českém nebo anglickém jazyce, avšak na žádost
Ředitele společnosti Bossa je Zákazník povinen výše uvedené dokumenty
předložit v v překladu do českého jazyka s doložkou soudního překladatele.
3.24 V oprávněných případech, pokud předložený dokument nevzbuzuje
pochybnosti ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není
nutné splnit požadavek, aby k výše uvedeným dokumentům úřad odpovědný
dle právních předpisů platných v zemi, kde má Zákazník sídlo, připojoval a
postilu, nebo aby je v případě, že je Zákazníkovo sídlo v zemi, která není
stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, ověřoval příslušný
zastupitelský úřad diplomatické služby České republiky nebo konzulární úřad
(tzv. legalizace).
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3.30 V případech, kdy je možné využít v na základě zákonných tzv.
zjednodušené identifikace, případně lze aplikovat výjimku z povinnosti
identifikace, může společnost Bossa postupovat dle Platných právních
předpisů.
3.31 Sdružení bez právní subjektivity jsou povinny při uzavírání Smlouvy
předložit:
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a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku či jiný dokument,
kterým lze prokázat existenci sdružení,
stanovy subjektu,
příslušnou plnou moc či soubor plných mocí, pokud právo
zastupovat při uzavírání Smlouvy nevyplývá ze stanov – tyto musejí
být sepsány formou notářských zápisů, případně jsou podpisy
připojenými v přítomnosti oprávněného zástupce společnosti
Bossa,
doklady totožnosti osob pověřených uzavřením Smlouvy,
jiné dokumenty nebo informace, pokud taková povinnost vyplývá ze
zákona,
správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Zákazníka a
správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude rovněž podepsán
oprávněnými osobami jednat za sdružení

c)
d)
e)

3.38 V případech, kdy je možné využít v na základě zákonných tzv.
zjednodušené identifikace, případně lze aplikovat výjimku z povinnosti
identifikace, může společnost Bossa postupovat dle Platných právních
předpisů.

3.32 V případech, kdy je možné využít v na základě zákonných tzv.
zjednodušené identifikace, případně lze aplikovat výjimku z povinnosti
identifikace, může společnost Bossa postupovat dle Platných právních
předpisů.

3.39 Ustanovení bodu 3.37 se budou po uzavření Smlouvy vztahovat i na
společenské, politické a profesní organizace, nadace a asociace se sídlem
v zahraničí, nicméně dokumenty, o nichž se hovoří v bodě 3.37 písm. a) a c)
až e), by měly být opatřeny a postilou, kterou připojí orgán, který je dle
právních předpisů v místě sídla Zákazníka kompetentní, případně u
Zákazníků, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne
5. října 1961, musí být dokument ověřen příslušným zastupitelským, nebo
konzulárním úřadem České republiky tzv. superlegalizace. Dokument by měl
být předložen v českém nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele
společnosti Bossa je Zákazník povinen výše uvedené dokumenty předložit v
překladu do českého jazyka s doložkou soudního překladatele.

3.33 Ustanovení bodu 3.29 se budou při uzavření Smlouvy vztahovat i na
právnické osoby se sídlem v zahraničí, nicméně dokumenty, o nichž se hovoří
v bodě 3.29 písm. a) a c) až e), by měly být opatřeny a postilou, kterou připojí
orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Zákazníka kompetentní,
případně u Zákazníků, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské
úmluvy ze dne 5. října 1961, musí být dokument ověřen příslušným
zastupitelským, nebo konzulárním úřadem České republiky tzv.
superlegalizace. Dokument by měl být předložen v českém nebo anglickém
jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa je Zákazník povinen výše
uvedené dokumenty předložit v překladu do českého jazyka s doložkou
soudního překladatele.

3.40 V oprávněných případech, pokud předložený dokument nevzbuzuje
pochybnosti ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není
nutné dodržet požadavek, aby k dokumentům, o nichž se hovoří v bodě 3.37
písm. a) až d), úřad odpovědný dle právních předpisů platných v zemi, kde
má Zákazník sídlo, připojoval a postilu, nebo v případě, že je Zákazníkovo
sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, je
musel ověřit příslušný zastupitelský úřad diplomatické služby České republiky
nebo konzulární úřad (tzv. legalizace).

3.34 V oprávněných případech, pokud předložené dokumenty nevzbuzují
pochybnosti ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není
nutné dodržet požadavek předložení dokumentů stanovených v bodě 3.29
písm. a) a c) až e) spolu s a postilou připojenou úřadem odpovědným dle
právních předpisů platných v zemi, kde má Zákazník sídlo, nebo v případě, že
je Zákazníkovo sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5.
října 1961, ověřené příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby
České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace).

3.41 Za osoby s omezenou svéprávností jsou oprávněni jednat oprávnění
podepsat Smlouvu a rozhodovat o Peněžním účtu jménem osoby
s omezenou svéprávností budou mít opatrovníci, poručníci nebo zákonní
zástupci takové osoby do doby, než bude taková osoba plně svéprávná.

3.35 Ustanovení bodu 3.31 se budou při uzavření Smlouvy vztahovat i na
sdružení bez právní subjektivity se sídlem v zahraničí, nicméně dokumenty, o
nichž se hovoří v bodě 3.31 písm. a) až e), by měly být opatřeny a postilou,
kterou připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Zákazníka
kompetentní, případně u Zákazníků,, kteří mají sídlo v zemi, která není
stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, musí být dokument ověřen
příslušným zastupitelským, nebo konzulárním úřadem České republiky tzv.
superlegalizace. Dokument by měl být předložen v českém nebo anglickém
jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa je Zákazník povinen výše
uvedené dokumenty předložit v překladu do českého jazyka s doložkou
soudního překladatele.

3.42 V případě vzniku pochybností ohledně důvěryhodnosti předložených
dokumentů, může společnost Bossa požadovat po Zákazníkovo, aby předložil
originály dokumentů nebo doplňující dokumenty a informace, případně může
odstoupit od podpisu Smlouvy.
3.42.1 V případě pochybností o aktuálnosti předložených dokumentů nebo
informací během doby platnosti smlouvy může společnost Bossa požádat
Zákazníka o poskytnutí aktuálních nebo doplňujících dokumentů a informací
nebo může přistoupit k pozastavení poskytování služeb na základě Smlouvy.
3.43 V případě, že chybí potvrzení, že Zákazníkova totožnost byla při
uzavírání Smlouvy korespondenčně ověřena kompetentním orgánem,
Zákazník nesmí uzavřít jakékoli Transakce a společnost Bossa bude
zproštěna povinnosti poskytovat Investiční služby ve prospěch zákazníka do
doby, než Zákazník splní následující podmínky:
(a) Zákazník z Bankovního účtu vedeného úvěrovou institucí nebo
zahraniční bankou, která provozuje svou činnost v Evropské unii
nebo v Evropském hospodářském prostoru, provede první platbu
na Peněžní účet; a

3.36 V oprávněných případech, pokud předložený dokument nevzbuzuje
pochybnosti ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není
nutné dodržet požadavek, aby k dokumentům, o nichž se hovoří v bodě 3.31
písm. a) až e), úřad odpovědný dle právních předpisů platných v zemi, kde
má Zákazník sídlo, připojoval a postilu, nebo v případě, že je Zákazníkovo
sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, je
musel ověřit příslušný zastupitelský úřad diplomatické služby České republiky
nebo konzulární úřad (tzv. legalizace).

(b) Zákazník předá osvědčení/doklad, že první platba na Peněžní účet
vedený u společnosti Bossa bude z bankovního účtu, o kterém se
hovoří v bodě 3.43 bod a) určením čísla tohoto bankovního účtu,
názvu a adresy banky u které je tento účet veden; a

3.37 Společenské, politické a profesní organizace, nadace a asociace budou
povinny při uzavírání Smlouvy, s výjimkou ustanovení bodu 3.39, předložit:
a) dokumenty, ze kterých bude vyplívat, že jsou založeny v souladu
s ustanoveními platných právních předpisů, a v nichž budou
definovány osoby oprávněné podávat Pokyny a jednat v rozsahu
práv a povinností dle Smlouvy.
b) příslušnou plnou moc či soubor plných mocí, pokud právo
zastupovat při uzavírání Smlouvy nevyplývá ze stanov – tyto musejí
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být sepsány formou notářských zápisů, případně jsou podpisy
připojenými v přítomnosti oprávněného zástupce společnosti
Bossa,
jiné dokumenty nebo informace, pokud taková povinnost vyplývá ze
zákona,
doklady totožnosti osob oprávněných uzavřít Smlouvu
správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Zákazníka a
správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude rovněž podepsán
oprávněnými osobami jednat

(c) Zákazník doručí společnosti Bossa kopii svého dokladu totožnosti a
kopii druhého dokladu totožnosti, na jejichž základě může
společnost Bossa získat údaje o totožnosti Zákazníka, typ a sériové
číslo takového dokladu totožnosti, zemi, v níž byl dokument
vystaven, nebo úřad, který ho vystavil, a jeho platnost.
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3.44 V oprávněných případech, po udělení souhlasu Ředitelem společnosti
Bossa, může společnost akceptovat ověření totožnosti Zákazníka od jiné
důvěryhodné instituce dle Platných předpisů – tzv. převzetí identifikace
Zákazníka.

odmítne zákazníkovi provést Transakci v souladu s ustanoveními nařízení, o
kterém je pojednáváno v bodě 3.53, do doby, kdy bude Zákazníkem
předložen společnosti Bossa platný kód LEI Zákazníka V případě, že vznikne
výše uvedená situace, a Zákazník bude mít otevřenou pozici na svém
Investičním účtu, bude BOSSA. používat ustanovení bodů 11.4 nebo 13.1113.16 Pravidel, pokud dojde ke vzniku tam uvedených podmínek.¨

3.45 Společnost Bossa bude oprávněna požadovat splnění dalších činností
spojených s ověřením totožnosti osoby, která uzavírá Smlouvu, zejména
v případě, že se jedná o Zákazníka, který je fyzickou osobou s trvalým
pobytem v zahraničí, organizační subjekt bez právní osobnosti, případně
právnickou osobou se sídlem v zahraničí. Společnost Bossa může rovněž
požadovat, aby k předloženým dokumentům byla připojena a postila, a to
orgánem, který je dle právních předpisů v místě sídla Zákazníka kompetentní,
případně u Zákazníků, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské
úmluvy ze dne 5. října 1961, aby byly ověřeny příslušným zastupitelským
úřadem diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv.
legalizace) a přeloženy do českého, nebo anglického jazyka soudním
překladatelem.

3.56 Zákazník, o kterém je pojednáváno v bodě 3.53, je povinen udržovat
platný a uhrazeného kód LEI a poskytnout společnosti Bossa informace o
obnovení kódu LEI neprodleně po jeho obdržení. Společnost Bossa nenese
odpovědnost za jednání a opomenutí Zákazníka v rozsahu, o kterém
pojednává věta první.
3.57 V případě, že kód LEI Zákazníka, o kterém se pojednává v bodě 3.53,
pozbude platnost během poskytování investiční služby, může společnost
Bossa omezit Zákazníkovi možnost uzavírání Transakcí do doby dodání
informací, o kterých pojednává bod 3.56. Výše uvedené omezení může být
zavedeno zejména v případě změny právních předpisů týkajících se
povinnosti Zákazníků, o kterých pojednává bod 3.53, mít platný kód LEI, nebo
vydání stanoviska orgánem dohledu v této věci.

3.46 V případě předložení neúplných či nesprávně vyplněných dokumentů, o
nichž se hovoří v těchto Pravidlech, společnost Bossa odloží uzavření
Smlouvy do doby, než budou dokumenty doplněny či opraveny.

3.58 Společnost Bossa nenese odpovědnost za neprovedení Transakce
Zákazníka, pokud k neprovedení Transakce došlo z důvodu nesdělení kódu
LEI, sdělení chybného kódu LEI a/nebo pozbytí platnosti kódu LEI.

3.47 Podpisem Smlouvy dle podpisového vzoru, o kterém se hovoří v bodu
3.52, Zákazník zavazuje společnost Bossa, aby přijímala Pokyny a instrukce,
které jsou podepsány výhradně dle podpisového vzoru, pokud podání Pokynu
nebo instrukce Zákazníkův podpis vyžaduje.

3.59 Zákazník nese odpovědnost vůči společnosti Bossa v případě, že
společnost Bossa utrpí škodu v důsledku předání neplatného nebo chybného
kódu LEI Zákazníka /nebo jeho neobnovení Zákazníkem

3.48 Společnost Bossa neprodleně uvědomí Zákazníka o veškerých
změnách, údajů uvedených v bodech 3.21 - 3.40 Pravidel, společnost Bossa
však může od Zákazníka požadovat, aby příslušný doklad či informaci o
změně předložil v určité specifické formě. Ředitel společnosti Bossa může
formou Nařízení ředitele společnosti Bossa určit příslušnou formu a způsob
dodání dokladů či informací uvedených v první větě.

4. PLNÉ MOCI
4.1 Zákazník může určit zmocněnce, aby vykonával činnosti spojené
s obchodováním Investičních nástrojů v rámci Smlouvy a Pravidel a spojené
s úhradami částek na Peněžní účet a výběrů z něj.

3.49 Společnost Bossa neponese odpovědnost za dopady, vzniklé
nesdělením změn ve výše uvedených údajů společnosti Bossa, podle bodu
3.48.

4.2 Pro obchodování s Investičními nástroji může Zákazník stanovit pouze
jednoho zmocněnce.

3.50 Společnost Bossa otevře na základě Smlouvy a těchto Pravidel Účet
CFD kontraktů a Peněžní účet.

4.3 S ohledem na ustanovení bodů 4.5 - 4.9 a 4.11 bude udělení a odvolání
plné moci provedeno písemně a tyto úkony budou prováděny v přítomnosti
osoby oprávněné společností Bossa, která osvědčí informace obsažené
v plné moci a rovněž tak pravost podpisů Zákazníka a Zákazníkova
zmocněnce.

3.51 Do 10 (slovy: deseti) Pracovních dnů po otevření Peněžního účtu bude
Zákazník povinen na účet uhradit částku minimálně ve výši odpovídající
částce specifikované v Nařízení Ředitele společnosti Bossa. V případě
nesplnění této povinnosti Zákazník bere na vědomí, že společnost Bossa
bude mít právo, v souladu s bodem 21.4 písm. d) těchto Pravidel, ukončit
Smlouvu se Zákazníkem a zrušit Investiční účet Zákazníka.

4.4 Dokumenty plné moci by měly obsahovat podrobné osobní údaje o
zmocněnci i o vlastníkovi Investičního účtu.
4.5 Udělení plné moci bude rovněž platné, jestliže budou úkony provedeny
písemně a budou podepsány zmocnitelem a podpisy zmocnitele budou
ověřeny notářem či jiným subjektem oprávněným k ověření a/nebo budou
sepsány formou veřejné listiny. V případě, že bude předložena plná moc ve
formě stanovené výše, avšak bez ověřeného podpisu zmocněnce, budou
písemné pokyny předložené zmocněncem platné po předložení podpisového
vzoru, který vypracuje v přítomnosti pověřeného zaměstnance společnosti
Bossa, nebo který bude notářsky ověřen či ověřen subjektem oprávněným k
ověřování.

3.52 V souvislosti s poskytováním Investičních služeb bude společnost Bossa
považovat za podpisový vzor Zákazníka, jak se o něm hovoří v bodě 3.47,
Zákazníkův podpis na Smlouvě, případně Rámcové smlouvě. Pokud
Zákazník Smlouvu podepsal prostřednictvím zmocněnce, společnost Bossa
bude za podpisový vzor Zákazníka považovat podpis na plné moci, přičemž
za podpisový vzor zmocněnce bude považován podpis zmocněnce na
Smlouvě.
3.53 Právnické osoby, zahraniční právnické osoby nebo jednotky bez právní
subjektivity, včetně podnikajících fyzických osob, mají povinnost sdělit
společnosti Bossa kód LEI v souladu s Nařízením Komise v delegované
pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o
regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům.

4.6 V oprávněných případech, zejména kdy je možné využít v rámci
zákonných podmínek tzv. zjednodušené identifikace, případně lze dle zákona
aplikovat výjimku z povinnosti identifikace, může společnost Bossa
postupovat dle Platných právních předpisů, bod 4.3 a 4.5.
4.7 V případě udělování plné moci Zákazníkem písemnou formou, který je
fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v zahraničí, organizačním subjektem bez
právní osobnosti, případně právnickou osobou se sídlem v zahraničí, bude
Zákazník navíc povinen zajistit a postilu, kterou na plnou moc připojí orgán,
který je dle právních předpisů v místě sídla Zákazníka kompetentní, případně
u Zákazníků, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze
dne 5. října 1961, bude plná moc ověřena příslušným zastupitelským úřadem

3.54 V případě, že zákazník, o kterém je pojednáváno v bodě 3.53, nesdělí
během postupu uzavírání Smlouvy kód LEI nebo sdělí neplatný anebo chybný
kód LEI použije se postup dle ustanovení bodu 3.46 Pravidel.
3.55 V případě, že Zákazník, o kterém je pojednáno v bodě 3.53, má
uzavřenou Smlouvu se společností Bossa před dnem 3. ledna 2018, nesdělí
kód LEI nebo sdělí chybný kód LEI společnosti, Bossa od 3. ledna 2018
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5.1 Na základě Smlouvy uzavřené se Zákazníkem a v souladu
s ustanoveními bodu 3.50 Pravidel bude společnost Bossa pro každého
Zákazníka spravovat Peněžní účet, Provozní výkaz a Výkaz investičních
nástrojů.

diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv.
legalizace). Dokumenty předložené Zákazníkem by měly být přeloženy do
českého jazyka soudním překladatelem.
4.8 V oprávněných případech, pokud předložené dokumenty nevzbuzují
pochybnosti ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není
nutné dodržet požadavek na ověření, podle bodu 4.7 a překlad.

5.2 Zůstatek na Peněžním účtu, částka na Provozním výkazu a Výkazu
investičních nástrojů bude Zákazníkovi sdělován v účetní a zúčtovací části
Transakčního systému a telefonicky, jestliže to Zákazník odsouhlasí,
v souladu s bodem 8.11 těchto Pravidel.

4.9 V případě, že Zákazník v souvislosti s plněním Investičních služeb ve
prospěch Zákazníka vyhotovenou plnou moc pro společnost Bossa zašle
poštou, může Ředitel společnosti Bossa stanovit požadavky odlišné od těch,
o nichž se hovoří v bodech 4.5 a 4.7.

5.3 Na žádost Zákazníka společnost Bossa vždy připraví písemný přehled
údajů zmíněných v bodě 5.2 výše v souladu s pravidly uvedenými v kapitole
18 těchto Pravidel. Zákazník předloží žádost zmíněnou v předchozí větě
písemně, telefonicky, nebo přes Transakční systém.

4.10 S ohledem na ustanovení bodu 4.14 Pravidel může být plná moc
udělena jako:
a) všeobecná plná moc – zmocněnec bude oprávněn jednat ve stejném
rozsahu jako Zákazník,
b) omezená plná moc – zmocněnec bude oprávněn jednat pouze v rozsahu
stanoveném zmocnitelem/Zákazníkem ve znění plné moci.

5.4 Za poskytování služeb uvedených v bodě 5.3 výše bude společnost
Bossa účtovat poplatky uvedené v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní
trhy (OTC).
5.5 Pokud se objeví jakékoli nesrovnalosti v údajích dodaných ve formě
uvedené v bodech 5.2 a 5.3, je třeba, aby o tom Zákazník společnost Bossa
neprodleně informoval.

4.11 může dojít k odvolání či omezení rozsahu plné moci na základě pokynu
zmocnitele, který udělí telefonicky, přes Transakční systém, nebo písemnou
formou prostřednictvím Trvanlivého nosiče dat, avšak za předpokladu, že
pokyn nevzbudí žádné pochybnosti ohledně pravosti.

5.6 S výjimkou bodu 5.8 Zákazník, který má přístup k Investičnímu účtu přes
Transakční systém, bude povinen po obdržení informací o zůstatku na
Investičním účtu, o Pokynech k obchodování nebo Transakcích ověřit
správnost informací a neprodleně sdělit jakékoli námitky, které případně má,
formou stížnosti, která je uvedena v bodech 20.1 – 20.5.

4.12 Společnost Bossa bude mít právo odmítnout přijetí plné moci, jejíž
rozsah či způsob plnění by na ni kladl povinnost vykonávat činnosti, které by
významným způsobem bránily poskytování Investičních služeb nebo by
představovaly nebezpečí z hlediska bezpečnosti operací prováděných na
Zákazníkově Investičním účtu.

5.7 S výjimkou bodu 5.8, Zákazník, který zpochybňuje obsah potvrzení
Transakce nebo výpisu z účtu, může přes Transakční systém podat
reklamaci, a to maximálně do dvou týdnů po obdržení, nejpozději však do
jednoho měsíce ode dne, kdy měla být Transakce uskutečněna, nebo byla
uskutečněna. Bossa stížnost Zákazníka prozkoumá v souladu s body 20.1 –
20.5.

4.13 Vyjma odvolání nebo pozměňování plné moci, které Zákazník provede
osobně na Oddělení služeb zákazníkům společnosti Bossa, vstoupí zrušení,
omezení či odvolání plné moci či její pozměněná verze ve vztahu ke
společnosti Bossa v platnost nejpozději druhý Pracovní den poté, co
společnost Bossa obdrží informaci, která nevzbudí pochybnosti ohledně
pravosti a v níž:
1) zmocnitel/Zákazník odvolává a/nebo mění plnou moc,
2) je kompetentním orgánem potvrzeno úmrtí zmocnitele/Zákazníka nebo
úmrtí zmocněnce,
3) je oznámena ztráta právní osobnosti vlastníka Investičního účtu, který je
právnickou osobou,
4) je oznámeno ukončení činnosti Zákazníka/zmocněnce nebo prohlášení o
platební neschopnosti Zákazníka/zmocněnce, což je potvrzeno kompetentním
orgánem.

5.8 Po uzavření Transakce Bossa předá prostřednictvím Transakčního
systému Zákazníkům - Finančním či Nefinančním potvrzení o uzavření
Transakce. Zákazník - Finanční či Nefinanční je povinen ověřit správnost
potvrzení o uzavření Transakce a neprodleně nejpozději do 24 hodin od
vložení Transakce do Transakčního systému, nahlásit veškeré své výhrady,
které budou projednány v souladu s ustanoveními bodu 20.1 – 20.5 Pravidel.
Nebudou-li výhrady k potvrzení o uzavření Transakce nahlášeny, bude mít
Bossa za to, že podmínky Transakce byly dohodnuty a odpovídají obsahu
potvrzení o uzavření Transakce, a dále, že Zákazník podmínky uzavřené
Transakce nepotvrdil.

4.14 Zákazník, jenž udělí plnou moc k obchodování s Investičními nástroji,
nemůže do Transakčního systému osobně přímo zadávat Pokyny
k obchodování.

5.9 Společnost Bossa bude oprávněna vlastními silami opravit chybný
záznam na Peněžním účtu, v Provozním výkazu a Výkazu investičních
nástrojů Zákazníka bez povinnosti předem informovat Zákazníka. Opravou se
rozumí úprava stávajícího záznamu, doplnění nového záznamu či odstranění
stávajícího záznamu.

4.15 V případě zmíněném v bodě 4.14 je Zákazníkovi ponechána možnost
neustále přes Transakční systém sledovat Investiční účet a bude mít rovněž
možnost podávat Pokyny telefonicky.

Peněžní účet

4.16 Zákazník, který odvolává a/nebo mění plnou moc udělenou pro
obchodování s Investičními nástroji, zablokuje přístupové heslo zmocněnce
do Transakčního systému a udělí instrukce k přidělení nového přístupového
hesla.

5.10 Peněžní účet bude veden v Základní měně.
5.11 Ředitel společnosti Bossa formou Nařízení Ředitele, stanoví, v jakých
základních měnách mohou být vedené Peněžní účty Zákazníků. Zákazník
může požádat o otevření Peněžního účtu v základní měně zpřístupněné
Nařízením Ředitele společnosti Bossa. V případě výběru více, než jedné
základní měny, otevře společnost Bossa pro každou měnu zvláštní
samostatný účet.

4.17 Podrobné podmínky zablokování přístupového hesla zmocněnce do
Transakčního systému a přidělení nového hesla budou specifikovány
v Uživatelském manuálu dostupném na Webových stránkách.
4.18 Zákazník si je vědom skutečnosti, že do udělení nového přístupového
hesla do Transakčního systému Zákazník nebude moci podávat Pokyny touto
cestou, což ovšem nevylučuje možnost udělování Pokynů telefonicky.

5.11.1 V případě, že Zákazník vlastní více než jeden Investiční účet vedený v
různých měnách, Pokyn Zákazníka bude vypořádán v Základní měně, ve
které byl Pokyn podán.

5. PENĚŽNÍ ÚČET A VÝKAZY
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5.11.2 Finanční prostředky deponované na Peněžním účtu v jedné Základní
měně a nepřevedené vnitřním převodem na Peněžní účet v jiné Základní
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měně nestanoví marži podle ustanovení oddílu 13 Pravidel pro Transakce
uzavírané na konkrétním Investičním účtu.

c)
d)

5.12 Peněžní prostředky Zákazníků uložené na Peněžních účtech ve
společnosti Bossa budou uloženy na jednom či několika účtech v bankách,
zahraničních úvěrových institucích nebo zahraničních bankách, které mají
příslušné licence k provozování bankovních činností.

e)
f)

5.12.1 Na výběr výše zmíněného subjektu v bodě 5.12 společnost Bossa
vynaloží řádnou péči, obzvláště s ohledem na ochranu práv Zákazníka.
Společnost Bossa provádí periodickou kontrolu a hodnocení způsobu
poskytování služby vedení peněžních prostředků Zákazníků subjektem, u
kterého jsou peněžní prostředky zákazníka vedeny.

kroky související s připisováním a odepisováním částek v důsledku
zúčtování částek swapových bodů,
odepisování částek provizí a poplatků za služby poskytnuté
společností Bossa, které si společnost účtuje v souladu se
Smlouvou a Tabulkou poplatků a provizí – mimoburzovní trhy
(OTC),
připisování úroků z prostředků nashromážděných na účtu,
další operace vyplývající ze Smlouvy či těchto Pravidel.

5.19 Peněžní prostředky na Peněžním účtu budou využívány na:
a) úhradu dluhů Zákazníka, které vyplynou z nákupu a prodeje
Investičních nástrojů,
b) pokrytí poplatků, provizí a dalších závazků Zákazníka v souvislosti
s dohodami uzavřenými mezi společností Bossa a Zákazníkem,
c) pokrytí poplatků, provizí a dalších závazků Zákazníka v souvislosti
s vedením Investičního účtu Zákazníka,
d) blokování částky plnící funkci Marže,
e) výběr prostředků Zákazníkem,
f)
převod peněžních prostředků na Bankovní účet Zákazníka nebo jiný
Peněžní účet Zákazníka vedený u společnosti Bossa.

5.13 Peněžní prostředky Zákazníků uložené na Peněžních účtech se neúročí.
Společnosti Bossa mohou z těchto peněžních prostředků plynout výhody,
pokud je tak stanoveno ve smlouvách s bankovními subjekty.
5.13.1 Společnost Bossa může stanovit v Nařízení Ředitele společnosti
Bossa podmínky pro Zákazníky, jejichž splnění umožňuje zúročení peněžních
prostředků na Peněžním účtu Zákazníka. Podmínky zmíněné výše se týkají
povinnosti podat žádost ze strany Zákazníka, k udržení minimálního zůstatku
na Peněžním účtu a/nebo objemu Uzavřených pozic na Investičních
nástrojích v období, ve kterém Zákazníkovy prostředky budou úročené.
Nařízení Ředitele společnosti Bossa zmíněné výše stanovuje také princip
sčítání hodnoty Uzavřených pozic na všech nebo vybraných Investičních
nástrojích, výše úrokové míry, způsob připisování úroků a data připisování
úroků v období, ve kterém Zákazník splní podmínky pro úročení peněžních
prostředků a určí také, zda úročení peněžních prostředků Zákazníka se
vztahuje také na peněžní prostředky na Podúčtu, podle bodů 5.51 – 5.68.

5.20 Peněžní platby na Peněžní účet bude Zákazník realizovat v Základní
měně, v níž je veden Peněžní účet, na Clearingový účet společnosti Bossa:
a) převodem ze Zákazníkova Bankovního účtu vedeného u úvěrové
instituce, nebo zahraniční úvěrové instituce, která provozuje své
činnosti v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském
prostoru,
b) v hotovosti, jako platbu na Clearingový účet společnosti Bossa.

5.13.2 Společnost Bossa může rovněž určit úrokovou míru pro peněžní
prostředky všech Zákazníků prostřednictvím Nařízení Ředitele společnosti
Bossa, kde bude upřesněna hodnota míry úročení, způsob připisování úroků
a data připisování úroků.

5.21 Při úhradách na Clearingový účet společnosti Bossa bude Zákazník
povinen poskytnout tyto informace:
a) číslo Bankovního účtu Zákazníka,
b) jméno a příjmení osoby, na níž je Bankovní účet veden,
c) důvod platby.
Vklady v hotovosti na Clearingový účet mohou být prováděny jen v částkách a
za podmínek dle Platných předpisů.

5.13.3 Míra úročení, způsob připisování úroků a data připisování úroků
mohou být také určena individuálním jednáním Zákazníka a společnosti
Bossa.

5.22 Společnost Bossa připíše příslušné částky na Peněžní účet Zákazníka
poté, co obdrží potvrzení o převodu prostředků na příslušný Clearingový účet
společnosti.

5.14 První příchozí platba na Peněžní účet v případě uzavření Smlouvy
korespondenční cestou musí být provedena jako převod z Bankovního účtu
Zákazníka, který je veden u úvěrové instituce a/nebo zahraniční úvěrové
instituce, která provozuje svou činnost v Evropské unii nebo v Evropském
hospodářském prostoru, vyjma případu, kdy byla provedena zprostředkovaná
identifikace, nebo Bossa převzala identifikaci dle Platných předpisů.

5.23 Společnost Bossa neponese odpovědnost za prodlení při připisování
uhrazených částek na Peněžní účet Zákazníka, pokud jsou tyto způsobeny
důvody, za něž společnost Bossa nenese odpovědnost.

5.15 Společnost Bossa zajistí, aby se s peněžními prostředky Zákazníka
nakládalo odděleně od jejích vlastních peněžních prostředků.

5.24 Prostředky uhrazené na Peněžní účet Zákazníka budou využívány
v následujícím pořadí:
a) k úhradě provizí a poplatků, které Zákazník dluží společnosti Bossa,
b) k vypořádání ztrát plynoucích z Transakcí uzavřených Zákazníkem,
c) na otevření nových pozic.

5.16 V případě uložení peněžních prostředků u subjektu, o němž se hovoří
v bodě 5.12, společnost Bossa ponese odpovědnost za kroky nebo
opomenutí tohoto subjektu v souladu se zásadami specifikovanými ve
všeobecně platných ustanoveních právních předpisů.

5.25 Pokyny týkající se prostředků uložených na Peněžním účtu Zákazníka
mohou být uděleny osobně Zákazníkem, písemně s použitím příslušného
formuláře odpovídajícího typu Pokynu, telefonicky, případně prostřednictvím
Transakčního systému.

5.17 Ustanovení bodu 5.16 budou rovněž platit pro odpovědnost společnosti
Bossa v případě platební neschopnosti subjektu uvedeného v bodě 5.12.

5.26 Společnost Bossa bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou
pracovních dnů ode dne obdržení Pokynu Zákazníka k výplatě peněžních
prostředků Zákazníka.
5.27 Pokyn k čerpání bude realizován v Základní měně, v níž je veden
příslušný Peněžní účet Zákazníka, za podmínek a v termínech
specifikovaných v Nařízení Ředitele společnosti Bossa.

5.17.1 V případě zahájení exekučního řízení, peněžní prostředky, jež
Zákazníci svěřili společnosti Bossa v souvislosti s makléřskými službami jí
poskytovanými, nejsou předmětem exekuce. V případě prohlášení úpadku
jsou peněžní prostředky svěřené Zákazníky společnosti Bossa v souvislosti
s makléřskými službami jí poskytovanými, vyloučeny z majetkové podstaty.

5.28 Čerpání prostředků z Peněžního účtu Zákazníka vedeného u společnosti
Bossa bude probíhat v souladu s ustanoveními těchto Pravidel, na základě
příslušného Pokynu předloženého písemně Zákazníkem v OSZ společnosti
Bossa (výběr prostředků nebo Pokyn k převodu).

5.18 Na Peněžním účtu se zaznamenávají tyto operace:
a) úhrady peněžních prostředků Zákazníka na účet a výběry z účtu,
b) kroky související s připisováním a odepisováním částek, které
vyplývají z uzavřených Transakcí s Investičními nástroji,
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s ustanoveními těchto Pravidel – telefonicky nebo přes Transakční systém –
budou realizovány jako bankovní převod výhradně na Bankovní účet či účty
stanovené Zákazníkem ve Formuláři identifikačních údajů Zákazníka. Bossa
může formou nařízení Ředitele Bossa stanovit jiný způsob a formu, jimiž má
Zákazník předávat Bossa čísla Bankovních účtů, o nichž se hovoří v první
větě.

5.39 Společnost Bossa nabízí Zákazníkovi možnost uzavření Transakce a její
vypořádání v Základní měně, ve které je vedený Peněžní účet.
5.39.1 Zákazník může vkládat a vybírat peněžní prostředky výhradně
v Základní měně Peněžního účtu.

5.30 Zákazník zmocňuje společnost Bossa k převodům peněžních prostředků
Peněžního úču Zákazníka na jiný peněžní účet, nebo na účet u společnosti
Bossa, na základě Zákazníkem vydané osobní žádosti, prostřednictvím
telefonu nebo Transakčního systému, podle ustanovení stanovených v těchto
Pravidlech.

5.39.2 Má-li Zákazník více než jeden Peněžní účet vedený v různých
Základních měnách může společnost Bossa Zákazníkovi nabídnout možnost
provést směnu valut mezi těmito účty. Za realizaci výše uvedených úkonů
společnost Bossa vybírá poplatky dle Tabulky poplatků a provizí. Bossa
zahájí provádění činností, o nichž se hovoří v první větě, ke dni stanovenému
v Nařízení Ředitele Bossa. V tom případě budou pro výměnu valut platit body
5.39.3 – 5.39.6.

5.31 Společnost Bossa může čerpat částky z Peněžního účtu na základě
předložení aktuálních dokumentů, v nichž bude potvrzeno, které osoby jsou
oprávněné jednat jménem Zákazníka a čerpat prostředky z účtu.

5.39.3 Pokyn k převodu peněžních prostředků mezi účty vedenými v různých
Základních měnách je současně Pokynem ke směně valut. Za provádění
výše uvedených úkonů může společnost Bossa vybírat poplatky dle Tabulky
poplatků a provizí.

5.32 Společnost Bossa odmítne provést čerpání z Peněžního účtu v níže
uvedených případech:
a) zákaz čerpání či blokování Peněžního účtu na základě rozhodnutí
kompetentních orgánů,
b) podání Pokynu neoprávněnou osobou, nebo existuje-li důvodné
podezření, že Pokyn byl podán neoprávněnou osobou,
c) nesprávně vyplněný Pokyn k čerpání nebo převodu,
d) nedostatek dostupných prostředků v Provozním výkazu Zákazníka,
prostředky nedosahují výše stanovené Zákazníkem v Pokynu k
čerpání,
e) zablokování Peněžního účtu na základě Pokynů/dohod ze strany
Zákazníka,
f)
zavedení blokování převodů prostředků,
g) v jiných případech, o nichž se hovoří v ustanoveních právních
předpisů a těchto Pravidel.

5.39.4 Výměna valut se provádí dle směnného kurzu platného v okamžiku
provedení směny v bance, jež pro společnost Bossa vede Zúčtovací účet.
5.39.5 Pokyn ke směně valut podaný Zákazníkem Bossa je předáván
společností Bossa bance, jež obsluhuje Bossa, pokud jde o úkony spojené se
směnou valut. Seznam banku, jež poskytují Bossa služby týkající se směny
valut, se vyhlašuje Nařízením Ředitele Bossa.
5.39.6 Formou Nařízení Ředitele Bossa bude společnost informovat o
zásadách stanovení směnných kurzů, o nichž se hovoří v bodě 5.39.4, které
uplatňuje banka, jež vede účet pro Bossa, jakož i o lhůtách této směny.
Náklady na směnu nebo způsob výpočtu nákladů na směnu bude uveden
v Tabulce poplatků a provizí.

5.33 Společnost Bossa může odmítnout provést výběr prostředků, pokud má
zákazník vůči společnosti neuhrazené dluhy.

Provozní výkaz

5.34 Společnost Bossa může odmítnout provést výběr dostupných peněžních
prostředků z Peněžního účtu, pokud má zákazník otevřené pozice a dle
hodnocení společnosti Bossa by mohlo dojít k významnému nárůstu rizika
v souvislosti s udržením těchto pozic v porovnání s dobou, kdy Zákazník tyto
pozice otevřel.

5.40 Společnost Bossa založí ve prospěch Zákazníka v rámci Transakčního
systému Provozní výkaz, v němž bude veden pomocný výkaz pro Peněžní
účet.
5.41 Provozní výkaz bude veden v Základní měně. Všechny pozice v
Provozním výkazu budou přepočítány na Základní měnu pomocí
Oceňovacího směnného kurzu.

5.35 Společnost Bossa bude Zákazníka neprodleně informovat o odmítnutí
provést výběr prostředků, jak se o něm hovoří v bodech 5.32, 5.33 a 5.34.
V případech zmíněných v bodech 5.32 písm. a) bude Zákazník, podá-li si
žádost, informován o subjektu, na základě jehož Pokynu společnost Bossa
zakázala použití prostředků uložených na Peněžním účtu.

5.42 Aktuální Zůstatek v Provozním výkazu bude vypočten po upravení
zůstatku na Peněžním účtu na základě níže uvedených operací:
a) zisk/ztráta u otevřených pozic Investičních nástrojů,
b) nezúčtované částky swapových bodů a také poplatků a provizí
náležejících společnosti Bossa

5.36 Společnost Bossa zmrazí částky nashromážděné na Peněžním účtu
a/nebo Investiční nástroje v případě osob, skupin a subjektů zařazených na
Sankční seznam anebo v případě podezření na praní špinavých peněz nebo
financování terorismu.

5.43 Aktuální Zůstatek Provozního výkazu se bude automaticky měnit po
uzavření Transakce.

5.37 Jakmile společnost Bossa provede Zmrazení, poskytne FZJ veškeré
informace, které má k dispozici a které souvisejí se Zmrazením prostředků
nashromážděných na Peněžním účtu, jakož i Investičních nástrojů.

Identifikační výkaz

5.37.1 V rámci vyúčtování všech uzavřených pozic Zákazníka neklesne
zůstatek Peněžního účtu Zákazníka pod nulu.

5.44 Výkaz finančních nástrojů bude využíván k zaznamenávání Transakcí
s Finančními nástroji, které uzavře Zákazník.
5.45 Výkaz investičních nástrojů bude přestavovat specifikaci otevřených
pozic u Investičních nástrojů.

Směna valut

5.46 Výkaz investičních nástrojů bude zahrnovat níže uvedené parametry
Transakcí:
a) identifikační číslo Zákazníka (Login),
b) jméno Zákazníka,
c) číslo Transakce,
d) datum, hodinu a minutu uzavření Transakce,
e) směr Transakce (nákup/prodej),

5.38 Směnou valut rozumíme přijímání cizích měn přes společnost Bossa a
následně jejich prodej na účet Zákazníka a také nákup cizích měn na účet
Zákazníka, v rámci realizace povinností společnosti Bossa vůči Zákazníkovi,
nebo povinností Zákazníka vůči společnosti Bossa z titulu realizace činností
ve prospěch Zákazníka přes společnost Bossa.
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

druh Investičního nástroje,
cena při Otevření Pozice,
cena, při níž lze Pozici ve stávající situaci Zavřít (ohodnocení
Investičního nástroje),
provize splatná společnosti Bossa, je-li s ní počítáno v Tabulce
poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC),
výše připsaných swapových bodů,
zisk/ztráta plynoucí z Transakce,
další podrobné parametry Transakce.

popsaný v bodě 5.51 ve smyslu Nařízení Ředitele Bossa jiný Přehled
specifikací nástrojů, jinak Tabulku marží, minimální a maximální objem
jednotlivých Pokynů, Přehled obchodních hodin, limity vzdálenosti čekajících
Pokynů na trhu a také vydávat další Nařízení Ředitele společnosti Bossa,
týkající se výhradně Podúčtů, včetně stanovení zhodnocení prostředků na
Peněžních účtech týkající se Podúčtů.
5.58 Na Podúčet je možné uložit peněžní prostředky ze Zákazníkova
Peněžního účtu. Zákazník může dát Pokyn k převodu peněžních prostředků
z Podúčtu na Peněžní účet vedený pro Zákazníka na základě Smlouvy
(interní převod).

5.47 Každá z pozic zaznamenaných ve Výkazu investičních nástrojů bude
předmětem průběžného hodnocení na základě stávající sazby příslušného
Investičního nástroje (tržní hodnotu daného Investičního nástroje).

5.59 Zákazník je povinen mít před uzavřením Transakce na Peněžním účtu
peněžní prostředky požadované jako Marže podle zásad vymezených v
Kapitole 13 Pravidel. Peněžní prostředky vedené na Peněžním účtu nesmí
být převedené vnitřním převodem na Podúčet, neboť takto nesplňují
podmínky požadované Marže ve smyslu Kapitoly 13 Pravidel pro Transakce
uzavírané na Podúčtu.

5.48 Celkový finanční výsledek týkající se určitých pozic zaznamenaných ve
Výkazu investičních nástrojů bude stanoven v Základní měně Peněžního účtu
a je uložen v Operačním výkazu. Hodnocení otevřených pozic na Investičních
nástrojích podaných prostřednictvím Transakčního systému, na které
Zákazník, který je Finančním nebo Nefinančním Zákazníkem nepodal
stížnost, podle ustanovení bodu 5.8, je považována za uznanou Zákazníkem.

5.60 Společnost Bossa uzavře pozice Zákazníka otevřené v Podúčtu
uplatněním ustanovení bodů 13.11 - 13.16 těchto Pravidel. Ustanovení bodů
13.1 - 13.19 těchto Pravidel budou platit odpovídajícím způsobem. Podúčet
se bude řídit dle bodu č. 5.38 těchto Pravidel.

5.49 Jednotlivé Transakce zaznamenané ve Výkazu investičních nástrojů z
něj budou odstraněny nejpozději při zúčtování.
5.50 Společnost Bossa neprovede Pokyny Zákazníka týkající se přesunutí
záznamu o Investičních nástrojích zaznamenaných ve Výkazu investičních
nástrojů Zákazníka do jiného účtu či jiného výkazu vedeného společností
Bossa nebo jiným subjektem.
Podúčet

5.61 Zákazník může přes Transakční systém kdykoli podat Pokyn k uzavření
Podúčtu.

5.51 Společnost Bossa může Zákazníkům umožnit uzavírat Transakce
prostřednictvím nestandardní transakční jednotky – tzv. Mikrolotů, a to
v souladu se zásadami uvedenými v těchto Pravidlech a s ohledem na
ustanovení popsaná níže.

5.63 Pokud Zákazník nesplní požadavek, o němž se hovoří v bodě 5.62 výše,
společnost Bossa bude oprávněna uzavřít otevřené pozice u Investičních
nástrojů za cenu, při níž je největší pravděpodobnost, že dojde k uzavření
Transakce. Peněžní prostředky, které zůstanou na Podúčtu, budou
převedeny na Peněžní účet Zákazníka, který se váže ke Smlouvě, a Zákazník
tímto společnost Bossa opravňuje, aby tak učinila. V případě, kdy v důsledku
uzavření otevřených pozic Zákazníka existuje dluh vůči společnosti Bossa,
budou přiměřeně uplatněny ustanovení bodů 5.59 - 5.60 těchto Pravidel.

5.62 Před podáním Pokynu, o němž se hovoří v bodě 5.61 těchto Pravidel,
bude Zákazník povinen uzavřít veškeré otevřené pozice a dát Pokyn
k převodu peněžních prostředků na Peněžní účet, který se váže ke Smlouvě.

5.52 Aby mohly být Transakce uzavírány na základě Mikrolotů, musí si
Zákazník otevřít Podúčet. Podúčet obsahuje Peněžní účet a Účet CFD
kontraktů. Společnost Bossa oznámí možnost otevření Podúčtu formou
Nařízení vydaného Ředitelem společnosti Bossa. Výše zmíněné Nařízení
Ředitele společnosti Bossa bude rovněž určovat období, během nějž bude
možné uzavírat Transakce prostřednictvím Podúčtu v dané Základní měně, a
podrobné zásady uzavírání Transakcí pomocí takového Podúčtu.

5.64 Ustanovení bodů 5.61 - 5.63 těchto Pravidel budou platit odpovídajícím
způsobem i v případě, že Nařízení Ředitele společnosti Bossa stanoví časový
limit, během nějž může být Podúčet otevřen a Zákazník pozice neuzavře a
neprovede převod peněžních prostředků do termínu, kdy může být Podúčet
otevřen dle příslušného Nařízení Ředitele společnosti Bossa, a rovněž tak
v případě, že dojde k ukončení Smlouvy ze strany Zákazníka či společnosti
Bossa.

5.53 Otevření Podúčtu bude provedeno na žádost Zákazníka podané přes
Transakční systém na formuláři žádosti, který připraví společnost Bossa.
5.54 Podáním žádosti o otevření Podúčtu Zákazníka přijímá podmínky pro
uzavírání Transakcí přes Podúčet.

5.65 V případě ukončení Smlouvy Zákazníkem nebo společností Bossa dle
ustanovení kapitoly 21 těchto Pravidel Zákazník předkládající informace
uvedené v bodě 21.11 těchto Pravidel uvědomí společnost Bossa o způsobu
likvidace Podúčtu a rovněž Investičního účtu. Pokud společnost Bossa
neobdrží informace zmíněné výše, bude oprávněna uzavřít otevřené pozice u
Investičních nástrojů za cenu, při níž je nejvyšší pravděpodobnost, že dojde
k uzavření Transakce. Peněžní prostředky, které zůstanou na Podúčtu, budou
převedeny na Zákazníkův Peněžní účet, jenž se vztahuje ke Smlouvě, a
Zákazník tímto pověřuje společnost Bossa, aby takto konala. Pokud jde o
uzavření pozice v Identifikačním výkazu, budou odpovídajícím způsobem
uplatňována ustanovení bodu 21.12 těchto Pravidel.

5.55 K jednomu Peněžnímu účtu a účtu CFD kontraktů, které byly otevřeny
na základě Smlouvy, může být otevřen pouze jeden Podúčet.
5.56 Jakmile Zákazník přes Transakční systém vyplní formulář žádosti, o níž
se hovoří v bodě 5.53 těchto Pravidel, automaticky obdrží přístupové údaje
k Podúčtu (login), které mu umožní uzavírat Transakce přes Podúčet. Heslo
k Podúčtu bude stejné jako přístupové heslo do Transakčního systému.
Společnost Bossa umožňuje Zákazníkům, aby si požádali o samostatné heslo
určené výhradně pro Podúčet. Žádost o poskytnutí samostatného hesla bude
podána přes Transakční systém na formuláři žádosti, který Zákazníkovi
poskytne společnost Bossa. Zákazník bude povinen řádně chránit výše
uvedené údaje proti neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Společnost
Bossa neponese odpovědnost za jakékoli ztráty, ani ušlý zisk, které vyplynou
ze sdělení těchto údajů třetím stranám, vyjma případů, kdy by takové sdělení
bylo způsobeno chybou výhradně na straně společnosti Bossa. Ustanovení
bodů 8.18 - 8.21 těchto Pravidel budou odpovídajícím způsobem platit i pro
Podúčet.

5.66 V oprávněných případech z důvodů bezpečnosti bude mít společnost
Bossa právo trvale či dočasně zablokovat možnost uzavírat Transakce přes
Podúčet, což bude sděleno přes Transakční systém. Trvalé či dočasné
zablokování Podúčtu nařizuje Ředitel společnosti Bossa, a to Nařízením
Ředitele společnosti Bossa. V případě vydání výše zmíněného Nařízení
Ředitele společnosti Bossa k otevření pozic a zpřístupnění peněžních
prostředků na Podúčet může Ředitel společnosti Bossa uplatnit ustanovení
bodů 5.59 - 5.60 těchto Pravidel.

5.57 V rámci stanovení principu uzavíraní Transakcí na Podúčtu, které jsou
popsané v bodě 5.51, může společnost Bossa stanovit pro Podúčet, který je
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5.67 Zákazník pověří společnost Bossa, aby v souvislosti s Podúčtem jednala
dle ustanovení 5.51 – 5.68. Zmocnění při uzavření Smlouvy Zákazníkem je
také platné pro Podúčet.

6.2 Seznam dodavatelů kotací a seznam Renomovaných informačních
agentur bude specifikován v Nařízení Ředitele společnosti Bossa.

6.7 Rozpětí transakce u určitých Investičních nástrojů, s výjimkou Equity
CFD, může být v níže uvedených případech rozšířeno:
a) nadprůměrná volatilita cen příslušného Podkladového nástroje,
b) nízká likvidita příslušného Podkladového nástroje,
c) pokud rozpětí příslušného Podkladového nástroje na trhu přesahuje
standardní Rozpětí transakce, které je uvedené v Přehledu
specifikací investičních nástrojů,
d) v souvislosti s důležitými politickými nebo makroekonomickými
událostmi,
e) v průběhu svátků a mimo pracovní dobu místního trhu pro příslušný
Podkladový nástroj,
f)
v případě vzniku jakékoli události popsané jako Mimořádná událost,
g) v jiných případech uvedených v těchto Pravidlech.
Společnost Bossa informuje, že v případě vzniku situací popsaných výše, a
zejména během zveřejnění makroekonomických informací, o kterých
pojednává bod 6. 7. písm. d), mohou mít podstatný dopad na transakční
Spready , což znamená, že transakční Spready mohou mít negativní vliv na
finální finanční výsledek dosažený Zákazníkem.

6.3 Společnost Bossa určí dodavatele kotací, představující zdroj kotací pro
jednotlivé Investiční nástroje, a minimálně jednu Renomovanou informační
agenturu, která bude využívána jako zdroj pro hodnocení výskytu Chybných
kotací.

6.8 Rozšíření transakčního spreadu, o němž se hovoří v bodě 6.7 výše,
proběhne v Transakčním systému automaticky a nebude vyžadovat, aby byl
Zákazníkem předem informován. Věta druhá bod 6.6 se použije
odpovídajících způsobem.

6.3.1 Na základě žádosti Zákazníka podané ve lhůtě do 7 dnů od uzavření
Transakce, je Bossa povinna podat Zákazníkovi informace o kotaci k
příslušné Transakci, Dodavateli kotace, který představuje zdroj dat kotace
pro danou Transakci.

6.9 Na žádost Zákazníka společnost Bossa může nabídnout Zákazníkovi na
dobu určitou rozdílné podmínky pro uzavírání Transakcí včetně zejména
Rozpětí transakcí, která se budou lišit od těch uvedených v Přehledu
specifikací Investičních nástrojů a v případě Equity CFD nižších provizí.
Společnost Bossa může stanovit tyto rozdílné podmínky pro uzavírání
Transakcí, po splnění dodatečných požadavků Zákazníkem, týkajících se
především velikosti obratu ve stanoveném období.

5.68 V záležitostech, které nejsou regulovány jiným způsobem, budou
v souvislosti s Podúčtem odpovídajícím způsobem uplatňována ustanovení
těchto Pravidel.
6. ZÁSADY KÓTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
6.1 Společnost Bossa bude v Transakčním systému v reálném čase uvádět
kotace cen, za které se obchodují Investiční nástroje, na základě příslušných
cen Podkladových nástrojů platných na mezibankovním trhu, regulovaném
trhu, nebo na jiném finančním trhu.

6.4 Společnost Bossa poskytne kotaci příslušného Investičního nástroje a
zároveň jeho nákupní cenu (BID) a odpovídající prodejní cenu (ASK), za něž
Zákazník může provádět Transakce, s podmínkou, že kupní cena (BID)
daného Investičního nástroje nesmí být nižší nebo rovna minimální cenové
hranici stanovené v Nařízení Generálního ředitele Bossa. V případě dosažení
minimální cenové hranice se použije ustanovení bodu 6.4.1.. S výjimkou bodu
6.27 rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou bude představovat Rozpětí
transakce.
6.4.1 Pokud kupní cena (/BID) kteréhokoliv Investičního nástroje dosáhne
minimální cenové hranice stanovené v Nařízení Generálního ředitele Bossa,
a pokud Zákazník nezavře otevřené pozice na daném Investičním nástroji
sám, Bossa je oprávněna uzavřít všechny otevřené pozice u daného
Investičního nástroje, bez souhlasu Zákazníka. Pozice Zákazníka bude
uzavřena s kupní cenou (BID) uvedenou v tomto Nařízení nebo odpovídající
prodejní cenou (ASK) daného Investičního nástroje od okamžiku dosažení
této ceny.

6.10 Společnost Bossa může v rámci Nařízení stanovit na dobu určitou jiné
podmínky uzavírání Transakcí, především jiné Spready, než ty které jsou
uvedeny v Přehledu specifikací Investičních nástrojů. A v případě Equity CFD
nižších provizí. Nařízení může stanovení nových podmínek podmínit výší
obratu a\nebo výší zůstatku na účtu Zákazníka na dobu stanovenou v
Nařízení. Tyto jiné podmínky uzavírání Transakcí nabídnuté Zákazníkovi na
základě Nařízení se týkají výhradně Pokynů, které jsou podávané přes
Transakční systém.
6.11 Vymazáno.
6.12 Zjištění rozdílu mezi kotovanou cenou daného Investičního nástroje a
cenou tržní probíhá formou srovnání dané kotace provedené na základě
údajů dodaných Dodavatelem kotací a údajů dodaných Renomovanou
informační agenturou.

6.5 V následujících případech může Společnost Bossa pozdržet kotaci
příslušného Investičního nástroje a možnost uzavření Transakcí:
a) dočasné pozastavení kotací Podkladového nástroje,
b) nedostupnost tržních kotací Podkladového nástroje, za kterou
společnost Bossa nenese odpovědnost,
c) v případě výskytu jakékoli události, která je označena za
Mimořádnou událost.
d) v případě rozhodnutí vydaného příslušným orgánem dozoru podle
čl. 20 odst 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a vybraných
aspektech swapů úvěrového selhání, kterým se ukládá zákaz nebo
stanoví podmínky pro prodej na krátko, nebo pro uzavření
transakce jiné než prodej na krátko, která vytváří finanční nástroj
nebo se vztahuje k finančnímu nástroji, a důsledkem nebo jedním z
důsledků této transakce je, že daná fyzická nebo právnická osoba
získá finanční výhodu, dojde-li k poklesu ceny nebo hodnoty jiného
finančního nástroje.

6.13 Zjištění rozdílu ceny kotovaného Investičního nástroje ve vztahu k tržní
ceně následuje prostřednictvím srovnání dané kotace realizované na základě
údajů obdržených od Dodavatele kotací s údaji od Renomované informační
agentury.
6.14 Chybná kotace je kotace učiněná společností Bossa, na jejímž základě
byla uzavřena Transakce za cenu, která se liší od ceny Investičního nástroje,
za níže uvedených okolností:
a) v důsledku Mimořádných událostí;
b) v situaci, kdy:
1)
bylo obchodování v souvislosti s Podkladovým nástrojem
na příslušném trhu dočasně přerušeno;
2)
příslušný Podkladový nástroj byl z obchodování na
příslušném trhu stažen;
3)
burza, na níž je stanovena kotace pro Podkladový nástroj,
na jejímž základě je provedeno ocenění Investičního nástroje,
zrušila Transakce, na jejichž základě se Investičního nástroj
oceňoval;
4)
ne všechny cenné papíry/Investičního nástroje zahrnuté
do příslušného indexu byly předmětem obchodování (např.
v důsledku dočasného přerušení obchodování), což vedlo
k reálné deformaci hodnoty indexu;

6.6 S ohledem na ustanovení bodů 6.7, 6.8 a 6.9 společnost Bossa nabízí
fixní Transakční Spready, které jsou stanoveny v Tabulce specifikací
Investičních nástrojů. Transakční Spread představuje náklad zákazníka a
tvoří Marži společnosti Bossa. Výše zmíněné se netýká Equity CFD.
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c)
d)

e)

v důsledku pochybení společnosti Bossa;
kotace společnosti Bossa na základě chybných údajů poskytnutých
Dodavatelem kotací, (bez ohledu na důvody, proč Dodavatel kotací
poskytnul chybné údaje), v situaci, kdy se tato kotace v době
uzavření Transakce v Obchodním systému se liší od kotace
Renomované agentury od hodnoty kotace stanovené v Nařízení
ředitele Bossa pro každý jednotlivý investiční nástroj nebo jejich
skupiny..
existují jiné důvody, než které jsou uvedeny v bodech a) až d), za
které Bossa nenese odpovědnost.

částky vyplývající z provedení úpravy. Bossa ani Zákazník nejsou oprávněni
vzájemně požadovat náhradu škody vzniklou na základě odstoupení od
Transakce. nad částky vyplývající z provedených úprav.
6.21 Vymazáno.
6.22 Společnost Bossa bude průběžně sledovat kvalitu služeb poskytovaných
Dodavatelem kotací a rozhodne se o výběru Dodavatele kotací, jako hlavního
zdroje kotování jednotlivých Investičních nástrojů, na základě níže uvedených
kritérií:
a) doba reakce s ohledem na změny na finančních trzích;
b) spolehlivost kotací, včetně eliminace Chybných kotací.

6.15 V případě, že se objeví Chybná kotace, má každá ze stran Transakce
právo od Transakcí uzavřených za tyto ceny odstoupit, ledaže zákazník
vyjádří souhlas s úpravou ceny uzavřené Transakce dle návrhu společnosti
Bossa. Výsledkem odstoupení bude, že Transakce bude vnímána jako
neuzavřená. Strana může odstoupit v takovém případě z části nebo z celé
Transakce.

6.23 V případě Chybných kotací v situacích zmíněných v bodě 6.16 nebo
6.14 písm. c) společnost Bossa ponese odpovědnost za škody způsobené
Zákazníkovi, avšak výše odpovědnosti, včetně ušlého zisku, bude omezena
výhradně do výše 10% Marže, která představuje zajištění Transakce
Zákazníka uzavřené v důsledku Chybných kotací.

6.15.1 Ihned po zjištění chybné kotace, avšak ne později než během 2 (slovy:
dvou) Pracovních dnů od okamžiku uzavření Transakce, informuje společnost
Bossa zákazníka o chybné kotaci uzavřené Transakce a předkládá správnou
cenu stanovenou v souladu s bodem 6.18, podle které měla být Transakce
realizována. V informaci adresované Zákazníkovi může společnost Bossa
navrhnout úpravu ceny uzavřené Transakce dle poskytnutých informací tak,
aby se Zákazník mohl seznámit s podmínkami úpravy ceny před poskytnutím
souhlasu s úpravou ceny Transakce, nebo případným odstoupením od
předmětné Transakce. V případě, že Bossa navrhne Zákazníkovi úpravy ceny
uzavřené Transakce, může Zákazník buď vyjádřit bez zbytečného odkladu
svůj souhlas s úpravou ceny, nebo může odstoupit od předmětné Transakce.
V případě, že se nepodařilo Zákazníka kontaktovat není možný a/nebo
Zákazník odmítne vyjádřit souhlas s úpravou ceny Transakce a/nebo že
Zákazník bez zbytečného odkladu nesdělí své stanovisko k předmětné
Transakci, je společnost Bossa od oprávněna od uzavřené Transakce
odstoupit.

6.23.1 V případě Chybných kotací v situaci dle bodu 6.14 písm. d, nese
společnost Bossa odpovědnost za škodu na Zákazníkovi, která je v příčinné
souvislosti s touto chybou kotací tak, že odpovědnost společnosti Bossa je
omezena výlučnou smluvní pokutou – ve výši 5 % hodnoty Marže, která tvoří
zajištění transakcí Zákazníka, uzavřenou v důsledku nesprávného kótování,
pokud žádná ze stran nechce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v
souladu s § 6.15.
6.23.2 Ustanovení bodu 6.23 a bodu pkt 6.23.1 neomezují a nevylučují
odpovědnost společnosti Bossa vůči zákazníkovi za škody způsobené
společností Bossa úmyslně.
6.24 Společnost Bossa může Nařízením Ředitele společnosti Bossa určitý
Investiční nástroj vyjmout z Přehledu specifikací investičních nástrojů.

6.15.2 Společnost Bossa informuje, že v případě odstoupení od Transakce
uzavírající dřívější otevřenou pozici a znovuotevření pozice, má Zákazník
povinnost udržovat na Peněžním účtu prostředky v takové výši, aby Aktuální
zůstatek v Provozním výkazu nepoklesl pod úroveň požadované Marže.
Ustanovení bodů 13.11-13.16 Pravidel se použijí příslušně.

6.25 V situaci, o níž se hovoří v bodě 6.24, od okamžiku zveřejnění Nařízení
Ředitele společnosti Bossa jeho publikováním v Transakčním systému a na
Webových stránkách Zákazníci nebudou moci podávat Pokyny
k obchodování, které by vedly k otevření nových pozic u Investičního nástroje,
jenž má být stažen. Společnost Bossa umožní Zákazníkovi uzavřít pozice,
které má v té době otevřené.

6.16 Obdrží-li Bossa věrohodnou informaci, o níž se hovoří v bodu 6.14
písm. b podbodu 1) a 2), pozastaví společnost Bossa přijímání Pokynů na
Investiční nástroje a současně informuje Zákazníky o této skutečnosti
prostřednictvím Transakčního systému. Uzavře-li Zákazník Transakci na
Investičním nástroji v situaci, kdy společnost Bossa nepozastavila přijímání
Pokynů i přesto, že obdržela informaci, o níž se hovoří v bodě 6.14 písm. b
podbodech 1) a 2), má se za to, že k Chybným kotacím došlo vinou Bossa.
Tato ustanovení se týkají individuálních Transakcí uzavřených Zákazníkem
v situaci, o níž se hovoří v bodě 6.14 písm. b podbodu 3) a 4).

6.26 S výhradou bodů 9.35-9.39 V případě, kdy cena, při které chce Zákazník
uzavřít Transakci, se značně odlišuje od běžné ceny Investičního nástroje,
může Zákazník obdržet novou kotaci Investičního nástroje. Vyjádření
souhlasu s cenou navrženou v nové kotaci Investičního nástroje představuje
nový Pokyn Zákazníka. Toto se netýká Equity CFD.
6.27 Kotování Equity CFD má informační charakter. To znamená, že
společnost Bossa nemůže garantovat, že Zákazník provede otevření nebo
uzavření pozice za aktuálně uveřejněnou cenu kotace. Konečná cena
realizace Transakce Zákazníka se bude rovnat ceně, za kterou uzavře
společnost Bossa předmětnou Transakci, a realizace Transakce Zákazníka
nebude vyžadovat dodatečné potvrzení Zákazníka. Konečnou cenou
realizace pokynu Zákazníka je průměrný kurz vázaný na objem objemem a je
podmíněný nominálem Transakce a aktuální tržní situaci.

6.17 V případě uzavření Transakce na základě Chybných kotací Strana, která
se rozhodla pro odstoupení od Transakce, bude druhou Stranu informovat
ihned, jak objeví tuto nesrovnalost, nejpozději však do 2 (slovy: dvou)
Pracovních dní po uzavření Transakce. Do 2 (slovy: dvou) Pracovních dní
poté, co společnost Bossa obdržela od Zákazníka výše uvedenou informaci,
společnost Bossa na základě kotací poskytnutých Renomovanou informační
agenturou určí, zda se jednalo o Chybné kotace.

7. ZÁSADY UZAVÍRÁNÍ TRANSAKCÍ S INVESTIČNÍMI
NÁSTROJI

6.18 V případě odstoupení od Transakce v důsledku Chybných kotací
společnost Bossa oznámí Zákazníkovi jméno Renomované informační
agentury, jejímž prostřednictvím se dospělo k závěru, že se jednalo o Chybné
kotace.

7.1 Transakce uzavřené na základě této Smlouvy a těchto Pravidel neukládají
žádné ze stran Transakce povinnost realizace skutečné dodávky konkrétního
Podkladového nástroje a podléhají výhradně peněžnímu zúčtování mezi
Zákazníkem a společností Bossa. Předmětem pokynu k nákupu nebo prodeji
jsou vždy Investiční nástroje, nikoliv Podkladové nástroje. (

6.19 Prohlášení o odstoupení od Transakce Strany provedou přes Transakční
systém.
6.20 Při platném odstoupení od Transakce v termínu stanoveném v bodě 6.17
v důsledku Chybných kotací provede společnost Bossa opravu zůstatku na
Peněžním účtu Zákazníka připsáním nebo odesláním z Peněžního účtu
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7.1.1 Výběr druhu Transakce a ceny, podle které provádí Zákazník Transakci
na Investičním nástroji, je nezávislým a výlučným rozhodnutím Zákazníka
přijatým podle jeho vlastního uvážení, ledaže:
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7.13 Generování Pokynů typu trailing stop, close by, vícenásobné close-by,
nabízené Transakčním systémem, se považuje za Pokyny zadané
Zákazníkem. Pokyny typu trailing stop, close by, vícenásobné close by nelze
podávat či upravovat písemným Pokynem ani telefonicky. Pokyny typu close
by a vícenásobné close bude možné generovat pro Equity CFD od data
stanoveného Nařízením Ředitele Bossa.

a) Transakce bude uzavřena v souladu s obsahem bodů 13.11-13.16
Pravidel,
b) se vyskytne okolnost, o které je pojednáváno v bodě 7.17 nebo 7.18 anebo
v bodě 11.4 Pravidel.
7.2 Transakce bude uzavřena po provedení příslušného zápisu do
Zákazníkova Výkazu investičních nástrojů.

7.14 V níže uvedených případech může společnost Bossa odmítnout přijetí
podaného Pokynu Zákazníka nebo jejich provedení:
a) nedostatek zdrojů na Investičním účtu kontraktů Zákazníka,
dostupné prostředky nestačí na úhradu Marže požadované k
uzavření Transakce,
b) pokud objem Transakce překračuje maximální objem jednoho
Pokynu definovaného v Přehledu specifikací investičních nástrojů
nebo pokud by mohlo dojít k překročení jakékoli míry zapojení, jak
je uvedeno v bodech 7.11 nebo 7.12,
c) pokud společnost Bossa není, vzhledem k nedostatku tržních
informací nebo nadprůměrné volatilitě cen Pokladového nástroje,
schopna určit kotaci Investičního nástroje, který by měl být
předmětem Transakce,
d) pokud Zákazník podá Pokyn, v němž budou uvedeny nesprávné
podmínky plnění,
e) pokud to požadují orgány veřejné správy nebo orgán státní správy,
případně subjekt jednající jménem těchto orgánů,
f)
v případě, že dojde k události, která je definována jako Mimořádná
událost,
g)
v jiných případech, je-li tak stanoveno ve všeobecně platných
ustanoveních právních předpisů, Platných předpisů, zákona a
těchto Pravidel,
h) pokud objem Transakcí převyšuje maximální úroveň angažovanosti
v otevřené krátké pozici pro daný nástroj Equity CFD, popsaný
v Nařízení Ředitele společnosti Bossa nebo by mohl vést
k překročení některé z úrovní angažovanosti popsaných v bodě
7.12 ve druhé větě.
i)
pokud cena Investičního nástroje dosáhne úrovně uvedené
v Nařízení Generálního ředitele Bossa vydaném na základě
ustanovení bodu 6.4 Pravidel, což nevylučuje právo společnosti
Bossa uzavřít pozici na tomto Investičnímu nástroji v souladu s
ustanoveními bodu 6.4.1 Pravidel.

7.3 Zákazník může uzavřít Transakce s Investičními nástroji následovně:
a) Zákazník podá společnosti Bossa telefonický Pokyn o uzavření
určité Transakce na účet Zákazníka,
b) Zákazník zadá společnosti Bossa Pokyn k uzavření určité
Transakce na účet Zákazníka přímo přes Transakční systém.
7.4 Zákazník může podávat Pokyn, jak se o něm hovoří v článku 7.3, pouze
ve dnech a v hodinách určených v Přehledu obchodních dnů. Ustanovení
bodu 7.3 písm. a) neplatí u Equity CFD. Ředitel společnosti Bossa ve formě
Nařízení může stanovit jiné způsoby podávání Pokynů u Equity CFD.
7.5 Primární metodou k podávání Pokynů, kterými Zákazník uzavírá
Transakce, bude přímé zadání do Transakčního systému zpřístupněného
společností Bossa.
7.6 Zákazník bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že plnění Pokynů
podaných formou telefonického Pokynu může vést k dodatečnému zpoždění
v porovnání s Pokyny, o nichž se hovoří v bodě 7.5.
7.7 Termíny pro podání Pokynů k prodeji a nákupu Investičních nástrojů,
jejich rušení a úpravě společnost Bossa upřesní v Přehledu obchodních dnů.
7.8 Maximální dobu, ve které je Bossa povinna potvrdit Zákazníkovi jeho
Pokyny zadané do Transakčního systému pro dané Investiční nástroje
stanoví Nařízení ředitele společnosti Bossa..
7.9 Přehled obchodovacích dnů, jak se o něm hovoří v bodě 7.7, bude
zveřejněn na Webových stránkách a oznámen přes Transakční systém 7
(slovy: sedm) dní před vstupem změn v platnost. Ve zvláště odůvodněných
případech může změna týkající se termínu pro přijetí, zrušení či úpravu
Pokynů vstoupit v platnost po zveřejnění.
7.10 Podání, zrušení či úprava Pokynu po termínu uvedeném v bodě 7.7
nepovede k jeho zneplatnění, pouze v případě, kdy dle názoru společnosti
Bossa existuje možnost Pokyn splnit, nebo existuje možnost jej zrušit či
upravit. V takovém případě bude společnost Bossa oprávněna Pokyn provést,
zrušit nebo jej upravit.

7.15 Na žádost Zákazníka může společnost Bossa Zákazníka informovat o
pozastavení Pokynu nebo zablokování Peněžního účtu a uvést orgán, který
takové pozastavení požadoval.
7.16 Listinu nástrojů Equity CFD, u kterých bude možné otevření krátkých
(short) pozic stanoví Bossa ve formě Nařízení Ředitele společnosti Bossa.
Výše uvedené nabývá platnosti v den jejich zveřejnění.

7.11 V případě, kdy Zákazník kvůli uzavření Transakcí s Investičními nástroji
překročí Maximální míru rizika, společnost Bossa přestane přijímat Pokyny
daného Zákazníka. Pokud Zákazník překročil Maximální míru rizika, bude mít
společnost Bossa právo odstoupit od Transakcí nebo uzavřít otevřené pozice
Zákazníka, aby došlo k vyrovnání na Maximální míru rizika. Ve výše
zmíněném případě společnost Bossa provede úpravu zůstatku na Peněžním
účtu Zákazníka a zůstatku v příslušných výkazech.

7.17 V případě pozastavení short pozicí podkladového nástroje na výchozím
trhu nebo nemožnosti půjčení Investičních nástrojů, může Bossa v naléhavém
případě zavést možnost otevírání short pozicí na vybraných nástrojích Equity
CFD. Informace o pozastavení podávání short pozicí je předávána
Zákazníkům okamžitě přes Transakční systém.

7.12 Společnost Bossa může na základě Nařízení Ředitele společnosti Bossa
rovněž omezit hodnotu či objem Pokynů podaných Zákazníky s ohledem na
jejich finanční situaci a také maximální limit příslušného Investičního nástroje,
nebo skupiny nástrojů, a maximální hodnotu celkové pozice takového
Zákazníka nebo skupiny Zákazníků Bossa. Společnost Bossa může omezit
Nařízením Ředitele maximální úroveň angažovanosti v otevřené krátké pozici
pro daný nástroj nebo skupiny nástrojů pro Zákazníka nebo skupinu
Zákazníků společnosti Bossa. Řádné informace společnost Bossa poskytne
v Transakčním systému a na Webových stránkách.

7.18 V situaci, kdy Bossa není schopna, z důvodu za které nenese
odpovědnost, dále půjčovat nebo je nucena k odevzdání podkladového
nástroje, který je základem uzavření Transakcí na Výchozím trhu nebo
podkladový nástroj zůstane stažený z listiny zpřístupněných nástrojů na short
prodej na Výchozím trhu, může Bossa požádat Zákazníka prostřednictvím
Transakčního systému o uzavření otevřených short pozicí na daném Equity
CFD. V případě, kdy i přesto, že Zákazník byl požádán společností Bossa o
uzavření pozic, ale v termínu je neuzavře, má Bossa právo uzavřít takové
pozice, bez souhlasu Zákazníka za aktuální tržní cenu. Bossa zavírající pozici
Zákazníka současně odkupuje podkladové nástroje. Cena uzavření pozice
Zákazníka bude závislá od ceny odkupu podkladových nástrojů.

7.12.1 Bossa může na základě Nařízení Generálního ředitele Bossa stanovit
pro všechny nebo jednotlivé Investiční nástroje minimální cenu Investičního
nástroje při otevření pozice u Investičního nástroje, přičemž tato cena bude
odvozena od minimální ceny stanovené v souladu s ustanoveními bodu 6.4
Pravidel.
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7.19 Společnost Bossa bude zveřejňovat na webové stránce informaci o
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nástrojů, za standardních tržních podmínek.
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7.20 Standardní doba provedení Pokynu není povinností ani závazkem
společnosti Bossa, provedení Pokynu Zákazníka v té době nebo v kratší době
a nemůže být podkladem pro nároky Zákazníka vůči společnosti Bossa.
Standardní doba provedení pokynu má pouze informativní charakter.

Pokynů jeho jménem na základě Pokynů, které společnosti Zákazníci sdělí
telefonicky.
8.2 Provedení Pokynu sděleného telefonicky bude znamenat, že společnost
Bossa zadá Pokyn k uzavření Transakce do Transakčního systému.

7.21 Doba provedení pokynu Zákazníka může být delší než standardní doba
zveřejněná společností Bossa pro provedení Pokynu v případě výskytu:
a) mimořádné situace,
b) dočasného pozastavení nebo pozastavení kotace Podkladových
nástrojů,
c) chybné kotace,
d) zveřejnění makroekonomických dat,
e) podstatných tržních událostí,
f)
velké volatility cen Podkladového nástroje,
g) nízké likvidity na trhu Podkladového nástroje,
h)
změny kotace investičního nástroje způsobené z důvodů
stanovených ustanovení bodu 9 odst. 2. 2 Pravidel (Request),
i)
pokynů podávaných pomocí modulu pro automatizované
obchodování, systematicky využívajícího zpoždění souvisejícího s
cenou a také veškeré jiné situace, kdy se cena investičního
nástroje v okamžiku uzavření Transakce podstatně liší od ceny
Podkladového nástroje,
j)
otevření trhu,
k) čekání na potvrzení nebo provedení transakce na Podkladovém
trhu, v případě Equity CFD,
l)
opakované kotace (Requote).
m) případů stanovených v bodě 7.14 Pravidel,
n) pokynu, jehož objem překračuje desetinásobek průměrného objemu
Transakcí uzavíraných v Transakčním systému v posledním
čtvrtletí.
o) situace kopírování dat do databází, generování sestav a vytváření
záloh v okamžiku zadání pokynu Zákazníkem nebo aktivace dříve
odeslané objednávky Zákazníkem.

8.3 Pokyn sdělený telefonicky bude zaměstnancem společnosti Bossa, který
Pokyn přijímá, nahrán na magnetický nebo optický nosič dat. Společnost
Bossa informuje, že všechny telefonické hovory mezi Zákazníkem a
zaměstnancem společnosti Bossa jsou nahrávány
8.4 Za podání telefonického Pokynu bude účtován poplatek, jak je stanoveno
v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).
8.5 Aby bylo možné podávat Pokyny telefonicky, Zákazník ve Formuláři
identifikačních údajů Zákazníka určí telefonické heslo, které bude sděleno při
podávání telefonického Pokynu, aby mohlo dojít k vydání Pokynu nebo plnění
jiného úkolu na základě takového Pokynu.
8.6 Bude v zájmu Zákazníka, aby držel telefonické heslo v tajnosti a
nesděloval jej žádným neoprávněným osobám.
8.7 V případě ztráty výše zmíněného telefonického hesla nebo v případě
podezření, že jej získala třetí strana, bude Zákazník povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat společnost Bossa, aby zablokovala přístup
k datům a telefonické heslo změnila.
8.8 Oznámení o ztrátě telefonického hesla Zákazník podá osobně v sídle
společnosti Bossa, na Oddělení zákaznické podpory společnosti Bossa,
telefonicky nebo přes Transakční systém. Podrobný způsob a pravidla
informování společnosti Bossa v případě, že Zákazník ztratí telefonické heslo,
mohou být stanoveny Ředitelem společnosti Bossa formou Nařízení.
8.9 Dokud Zákazník nesplní povinnost stanovenou v bodě 8.7, společnost
Bossa neponese odpovědnost za ztráty, které Zákazník utrpěl v důsledku
činností třetích stran, které vyplynuly z odtajnění hesla či jeho ztráty, vyjma
případů, kdy by odtajnění hesla bylo důsledkem činností společnosti Bossa.
Jakmile je společnost Bossa informována o případném přístupu třetí strany
k přiděleným utajovaným údajům, společnost Bossa podnikne - při zachování
řádné péče - kroky k zamezení použití takových informací neoprávněnými
osobami.

7.22 Detailní způsob, lhůty a zásady výpočtu a zveřejnění standardní doby
stanoví ředitel společnosti Bossa na základě Nařízení.
7.23 Společnost Bossa informuje, že je tvůrcem investičních nástrojů, které
jsou PRIIP ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.
1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací
týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných
produktů s investiční složkou (PRIIP). Společnost Bossa informuje, že
dokumenty KID týkající se jednotlivých Investičních nástrojů jsou
zveřejňovány na webové stránce www.bossa.cz

8.10 Společnost Bossa neponese odpovědnost za obtíže, které Zákazník
může mít, aby ji zkontaktoval, pokud takové obtíže vyplynou z okolností, za
něž společnost Bossa nenese odpovědnost.

7.24 Společnost Bossa předává Zákazníkům KID pro všechny Investiční
nástroje, u kterých může uzavírat Transakce na základě Smlouvy
prostřednictvím webové stránky www.bossa.cz, s čímž Zákazník vyjadřuje
souhlas před uzavřením Smlouvy. Společnost Bossa předá Zákazníkovi na
adresu elektronické pošty Zákazníka, oznámení o místě, kde je možné nalézt
aktuální KID pro jednotlivé Investiční nástroje a o každé změně KID pro
jednotlivé Investiční nástroje.

8.11 V případě podávání Pokynu k uzavření Transakce telefonicky, proběhne
ověření totožnosti Zákazníka na základě níže uvedených informací:
a) jméno a příjmení osoby, která Pokyn podává (pokud Pokyn podává
zmocněnec, sděluje se jméno a příjmení zmocněnce),
b) identifikační číslo Zákazníka (Login),
c) telefonické heslo

7.25 Zákazník může požadovat od společnosti Bossa dodání KID pro daný
Investiční nástroj v listinné formě na uvedenou korespondenční adresu nebo
ve formátu PDF na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem. V
případě dodání předání KID Zákazníkovi v listinné papírové formě poštou si
společnost Bossa účtuje poplatek za poštovní zásilku v souladu s Tabulkou
poplatků a provizí – trhy OTC.

8.12 Společnost Bossa bude oprávněna po Zákazníkovi požadovat
předložení dalších informací, které jsou potřebné pro ověření jeho totožnosti.
8.13 vymazáno
8.14 Společnost Bossa bude oprávněna požadovat od Zákazníků, aby
pravidelně měnili identifikační údaje, o nichž se hovoří v bodě 8.11 písm. c),
jinak hrozí, že stávající údaje pozbydou platnosti.

7.26 Zákazník je povinen se seznámit s aktuálním dokumentem KID
zveřejněným na webové stránce www.bossa.cz, o které pojednává bod 7.24
před podáním pokynu ve společnosti Bossa.

8.15 Je-li Pokyn podán bezprostředně po podání jiných Pokynů, u nichž byla
Zákazníkova totožnost na základě výše uvedených údajů ověřována, není
nutné ověřování totožnosti Zákazníka opakovat.

8. ZÁSADY PODÁVÁNÍ, RUŠENÍ A ÚPRAVY POKYNŮ
Pokyny sdělené společnosti Bossa telefonicky

Pokyny zadané Zákazníkem přímo do Transakčního systému

8.1 Podpisem Smlouvy Zákazníka opravňuje společnost Bossa k provádění
Pokynů k nákupu či prodeji Investičního nástroje a rušení či upravování

8.16 Podpisem Smlouvy Zákazník opravňuje společnost Bossa, aby
prováděla Pokyny k nákupu či prodeji Investičního nástroje a rovněž aby
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8.29 S ohledem na bezpečnost finančních pohybů prováděných všemi
Zákazníky si společnost Bossa vyhrazuje právo dočasně odpojit Zákazníkův
Investiční účet, pokud tento účet představuje pro Transakční systém
významnou zátěž generováním vysokého počtu požadavků na obchodovací
server. V takovém případě bude odpojení Zákazníkova Investičního účtu
předcházet oznámení, v němž bude Zákazník přes Transakční systém nebo
telefonicky informován o tom, že generuje příliš vysoký počet požadavků na
obchodovací server.

jménem Zákazníka rušila či upravovala tyto Pokyny na základě Pokynů
zadaných Zákazníkem přímo do Transakčního systému.
8.17 Na základě Smlouvy a těchto Pravidel společnost Bossa umožní
Zákazníkovi zadávat Pokyny k obchodování přímo přes Transakčního
systému.
8.18 Společnost Bossa Zákazníkovi sdělí přístupové heslo do Transakčního
systému a Zákazník bude povinen jej udržovat v tajnosti.

8.29.1 Bossa formou Nařízení Ředitele Bossa může stanovit limit pro počty
podávaných dotazů a /nebo Pokynů podávaných Zákazníkem prostřednictvím
Transakčního systému, tj. zejména limit týkající se tržních Pokynů za aktuální
cenu, Pokynů s limitem ceny, Pokynů typu stop, úprav a rušení Pokynů a
/nebo dotazů na cenu Investičního nástroje z účtu Zákazníka a proces
odpojení účtu Zákazníka.

8.19 V případě ztráty výše zmíněného přístupového hesla či jiného
utajovaného údaje přiděleného individuálně danému Zákazníkovi, nebo v
případě podezření, že třetí strana mohla získat přístup k heslu či jinému
utajovanému údaji, bude Zákazník povinen o této skutečnosti neprodleně
informovat společnost Bossa, aby mohl být zablokován přístup k údajům a
změněno přístupové heslo.

8.30 Transakční systém vygeneruje potvrzení o přijetí každého Pokynu k
obchodování, který má společnost Bossa provést.

8.20 Oznámení o ztrátě hesla či jiného individuálního utajovaného údaje
přiděleného Zákazníkovi podá Zákazník osobně v sídle společnosti Bossa, na
Oddělení zákaznické podpory společnosti Bossa, telefonicky nebo přes
Transakční systém. Podrobný způsob a pravidla informování společnosti
Bossa v případě, že Zákazník ztratí přístupové heslo nebo jiný jemu přidělený
individuální utajovaný údaj, mohou být stanoveny Ředitelem společnosti
Bossa formou Nařízení.

8.31 Ustanovení kapitoly 8 těchto Pravidel budou uplatňována přiměřeně
rovněž na Pokyny podané písemně, telefonicky či přes Transakční systém.
9. OBECNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ POKYNŮ K OBCHODOVÁNÍ
9.1 S výjimkou bodu 9.24 mohou být přes Transakční sytém zadávány níže
uvedené Pokyny:
a) Tržní pokyny (Market Orders) za platnou cenu Investičního nástroje,
která je stanovena v Transakčním systému (Okamžitá exekuce
Instant);
b) Limitní pokyny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit);
c) Stop pokyny (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss);
d) jiné typy Pokynů, jejichž podání společnost Bossa umožňuje.

8.21 Dokud Zákazník nesplní povinnost stanovenou v bodě 8.19, společnost
Bossa neponese odpovědnost za ztráty, které Zákazník utrpěl v důsledku
činností třetích stran a které vyplynou z odtajnění hesla či jeho ztráty nebo
jiného utajovaného údaje, vyjma případů, kdy by odtajnění hesla bylo
důsledkem jednání na straně společnosti Bossa. Jakmile bude společnost
Bossa informována o případném přístupu třetí strany k přiděleným
utajovaným údajům, podnikne - při zachování odborné péče - kroky
k zamezení použití takových informací neoprávněnými osobami.
8.22 Při zadávání Pokynu přes Transakční systém bude Zákazník povinen
vyplnit příslušný formulář dostupný v Transakčním systému a potvrdit Pokyn
dle příslušných instrukcí generovaných platformou.

9.1.1. Okamžitá exekuce
instant - znamená realizaci pokynu
za garantovanou cenu, přičemž podmínkou je, aby cena byla v rámci limitu,
který připouští pokyn zadaný zákazníkem tak jak je uvedeno rámci bodu
9.35 Pravidel. a Je nemožné garantovat cenu v situacích dle bodů 6.5 a
7.14 Pravidel. V případě překročení maximální přípustné odchylky pokynu,
zákazník obdrží novou kotaci dle bodu 9.37 Pravidel.

8.23 Vyjádření vůle a /nebo vědomí Zákazníka zadané do Transakčního
systému, které bude součástí elektronického formuláře, jenž se bude týkat
činností uvedených v bodě 8.22, rovněž splňuje požadavky na písemnou
formu, pokud je písemná forma požadována k zajištění platnosti.

9.2 Do Transakčního systému mohou být rovněž zadávány dotazy ohledně
ceny Investičního nástroje.

8.24 V případě zadávání Pokynů týkajících se uzavření Transakcí přes
Transakční systém proběhne ověření totožnosti Zákazníka na základě níže
uvedených informací:
a) identifikační číslo Zákazníka (Login),
b) přístupové heslo přidělené Zákazníkovi společností Bossa,

9.3 Limitní pokyny a Stop pokyny budou platné až do doby, než je Zákazník
zruší, s ohledem na ustanovení bodů 9.4, a 9.10.
9.4 Při podávání Pokynu, o němž se hovoří v bodě 9.3, může Zákazník
stanovit datum a čas zániku platnosti Pokynu.

8.25 Je-li Pokyn podán bezprostředně po podání jiných Pokynů, u nichž byla
Zákazníkova totožnost na základě výše uvedených údajů ověřována, není
nutné ověřování totožnosti Zákazníka opakovat.

9.5 Předmětem jednoho Pokynu může být buď výhradně prodej, nebo
výhradně nákup určitého Investičního nástroje s výhradou ustanovení bodu
11.7.

8.26 Pokyn zadaný přes Transakční systém bude nahrán na magnetický nebo
optický nosič dat, což umožní jejich čtení v obdobích stanovených v
ustanoveních právních předpisů. Tyto záznamy budou základem pro řešení
veškerých sporů, které se týkají provádění Pokynu.

9.6 Aby byl Pokyn k obchodování platný, musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno a příjmení (obchodní jméno) Zákazníka a identifikační údaj
Zákazníkova účtu (Login),
b) datum, hodinu a minutu vystavení Pokynu,
c) druh Investičního nástroje,
d) číslo Investičního nástroje,
e) typ Pokynu k obchodování,
f)
cenu Investičního nástroje, za kterou je Pokyn vydán,
g) číslo Pokynu k obchodování,
h) a Pokyn musí být podán do termínu uvedeného v bodě 7.7.

8.27 Společnost Bossa neponese odpovědnost za neprovedení či nesprávné
provedení Pokynů Zákazníka podaných přes Transakční systém, pokud
neprovedení či nesprávné provedení Pokynu vyplývá z okolností, za něž
společnost Bossa nenese odpovědnost.
8.28 V rámci neočekávaných událostí, které jsou zmíněny v bodě 16.1. pism.
a), b), g – j) Pravidel má Bossa právo pozastavit fungování Transakčního
systému s okamžitou platností. Stejně tak Bossa nenese odpovědnost za
nefunkčnost Transakčního systému, jestli toto bylo způsobeno událostmi, za
které společnost Bossa nenese odpovědnost.
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9.7 Zákazník bude oprávněn upravit či zrušit dříve podaný Pokyn k
obchodování, pokud nebyl do té doby proveden či jeho provádění právě
neprobíhá, s ohledem na ustanovení bodu 7.4.
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9.8 Provádění Pokynu k obchodování bude znamenat otevření a uzavření
pozice, s ohledem na ustanovení bodu 11.7.

9.20 Bossa nenese odpovědnost za ztráty nebo pozbytí zisku Zákazníkem,
jež jsou spojeny s realizací Pokynů podávaných způsobem popsaným v odst.
9,17, ani nezaručuje dosažení určitých finančních výsledků obchodními
Transakcemi, jež zákazník uzavře.

9.9 vymazáno
9.10 Stop pokyny (Buy Stop, Sell Stop a Stop Loss), o nichž se hovoří v odst.
9.1 písm. c), Pokyny s cenovým limitem (Buy Limit, Sell Limit, Také Profit)
budou prováděny za platnou tržní cenu, pokud nastanou podmínky
provádění, s ohledem na ustanovení bodu 9.11. Pokyny, o nichž se hovoří ve
větě první, jsou realizovány za ceny, které se vzhledem k volatilitě trhu mohou
lišit od cen, za kterých byly Pokyny zadávány. Výše uvedené znamená, že
realizace pokynu může být provedena za cenu méně výhodnou než je
stanovena v Pokynu. Zákazník nese riziko realizace Pokynů za ceny méně
výhodné, než uvedené v Pokynu, zejména v případě pokynů typu stop,
nemusí nastat Zákazníkem předpokládané omezení ztrát z otevřené pozice.
V případě provedení Pokynu podle ceny výhodnější než stanovené v Pokynu,
zisk náleží Zákazníkovi.

9.21 Bossa nenese odpovědnost za nevygenerování, chybné vygenerování
nebo zpožděné vygenerování Pokynů v rámci zpřístupněného modulu, o
němž se hovoří v odst. 9,16, způsobené faktory, za něž Bossa nenese
odpovědnost.
9.22 Bossa v rámci modulu, o němž se hovoří v odst. 9.16, nepředává třetím
stranám, ani žádným jiným Zákazníkům žádné informace o Zákaznících a
jejich Transakcích, osobní údaje ani stavy rejstříků, ani informace, jež jsou
profesním tajemstvím. Modul, o kterém se hovoří v odst. 9.16, nepracuje s
informacemi o Zákazníkovi, jež by zohledňovaly jeho individuální potřeby
nebo situaci.
9.23 Bossa nevybírá poplatky, ani nemá žádné další majetkové výhody ze
skutečnosti, že umožní Zákazníkovi přístup k modulu, jehož prostřednictvím
se může účastnit tzv. Social Tradingu, o němž se hovoří v odst. 9.16.

9.11 S výjimkou bodu 9.25 při otevření burzovního dne pro daný Investiční
nástroj budou všechny Pokyny k obchodování prováděny za otevírací cenu,
však za předpokladu, že otevření dlouhých pozic a uzavírání krátkých pozic
bude při otevírání probíhat za cenu ASK, zatímco otevírání krátkých pozic a
uzavírání dlouhých pozic bude při otevírání probíhat za cenu BID.

9.24 Na Equity CFD v Transakčním systému, mohou být realizované
následující tipy Pokynů:
1) Tržní pokyny (Tržní exekuce – Market) – Pokyny jsou realizované
v ceně nebo cenách nahlášených s předstihem a nezrealizovaných
nejlepších opačných pokynů na Výchozím trhu. Cena za kterou byl
Pokyn zrealizován se může lišit od ceny, která je zobrazena
v momentě podání Pokynu;
2) Pokyny s cenovým limitem (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) – jsou
realizované za cenu nebo ceny nahlášené s předstihem a
nezrealizovaných nejlepších opačných pokynů na Výchozím trhu,.
když kurz nejlepšího opačného čekajícího Pokynu na Výchozím
trhu dosáhne limitu stanoveného v Pokynu Zákazníka. Pokyn může
být modifikován nebo anulován do momentu kdy nedosáhne limitu
stanoveného v Pokynu Zákazníka (aktivace Pokynu);
3) Pokyny typu Stop (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss) – jsou
realizované za cenu nebo ceny nahlášených s předstihem a
nezrealizovaných nejlepších opačných pokynů na Výchozím trhu, .
když kurz nejlepšího opačného čekajícího pokynu na Výchozím
trhu dosáhne limitu stanoveného v Pokynu Zákazníka. Pokyn může
být modifikován nebo anulován do momentu kdy nedosáhne limitu
stanoveného v Pokynu Zákazníka (aktivace Pokynu);
4) další typy Pokynů, které budou stanovené v Nařízení Ředitele
společnosti Bossa.

9.12 Stop pokyny a limitní pokyny, o nichž se hovoří v bodě 9.1, nemohou být
podány, pokud je absolutní hodnota rozdílu mezi cenou Pokynu a platnou
cenou Investičního nástroje nižší než minimální vzdálenost mezi čekajícími
Pokyny u daného Investičního nástroje. Limity vzdálenosti čekajících Pokynů
mohou být společností Bossa jinak nastavené u Investičních nástrojů
kotovaných pomocí dotazu o ceně (Request). Platné minimální limity pro
čekající Pokyny u daného Investičního nástroje budou stanoveny v Přehledu
specifikací Investičních nástrojů.
9.13 Limity zmíněné v bodě 9.12 mohou být v případech uvedených v bodě
6.7 prodlouženy.
9.14 Pořadí provádění Pokynů k obchodování společností Bossa bude
záviset na cenovém limitu a v případě Pokynů se stejným cenovým limitem
dle času, kdy Zákazník Pokyn podal.
9.15 Podrobný způsob a podmínky provádění Pokynů může stanovit Ředitel
společnosti Bossa formou Nařízení Ředitele společnosti Bossa.
9.16 Bossa může v rámci Transakčního systému umožnit zákazníkovi přístup
k modulu, jehož prostřednictvím může mít Zákazník přístup do matematických
transakčních mechanizmů služeb Automatizovaného obchodování, které
nejsou vytvořené nebo zpřístupněné prostřednictvím Bossa (tzv. Social
Trading). Zákazník se účastní Social Tradingu na vlastní riziko a vlastní
odpovědnost.

9.25 Při otevření seance pro dané Equity CFD všechny transakční Pokyny
budou realizované za cenu nebo cen nahlášených s předstihem a
nezrealizovaných nejlepších opačných pokynů na Výchozím trhu (tržní
pokyn). Cena realizace se může lišit od ceny stanovené Zákazníkem v
čekajícím Pokynu a od ceny otevření daného Investičního nástroje.

9.17 Zákazník, který se účastní Social Tradingu, může podávat Pokyny jak
samostatně, tak bez své účasti.

9.26 Bossa v rámci Transakčního systému, může Zákazníkovi zpřístupnit
modul k vytvoření matematických transakčních mechanismů, sloužících
k Automatizovanému obchodování.

9.18 Uzavření obchodní Transakce formou Pokynů, o nichž se hovoří v odst.
9,17, je autonomním rozhodnutím Zákazníka a ze strany Bossa se považuje
za Transakci uzavřenou Zákazníkem.

9.27 Matematické transakční mechanizmy vytvořené Zákazníkem, které jsou
zmíněné v bodě 9.26, mohou obsahovat Transakce bez účasti Zákazníka, po
splnění stanovených tržních podmínek a/nebo signalizovat Zákazníkovi
možnost využití těchto podmínek.

9.19 Bossa informuje, že zpřístupnění modulu, o němž se hovoří v odst. 9.16,
nelze považovat za investiční poradenství, ani za pořizování investičních či
finančních analýz, ani za jiná doporučení obecného charakteru týkající se
Transakcí na Investičních nástrojích či správy portfolií tvořených jedním či
několika Investičními nástroji, ze strany Bossa. Zpřístupnění modulu, o němž
se hovoří v odst. 9.16, není ani investiční radou. Bossa také informuje, že
rizika z užívání během Automatizovaného obchodování, jakých využívá
Zákazník při Social Tradingu jsou stejné jako při využívání během
Automatizovaného obchodování zpřístupněného prostřednictvím Bossa, nebo
tvořeného Zákazníkem. Popis rizik spojených s užíváním během
Automatizovaného obchodování je obsažen v těchto Pravidlech a v
Prohlášení o seznámení se s investičním rizikem.

1.1.2022

9.28 Bossa může Zákazníkovi zpřístupnit hotové standardizované transakční
matematické mechanismy k Automatizovanému obchodování, které nejsou
investičním poradenstvím, ani službou řízení zákaznického portfolia, podle
Polského zákona o Investičních službách, ani poskytování investičních
analýz, finančních analýz a jiných doporučení obecné povahy týkajících se
transakcí v oblasti investičních nástrojů ani řízení portfolií, jež se skládají z
jednoho nebo více Investičních nástrojů. Zpřístupnění hotových
standardizovaných
matematických
transakčních
mechanismů
pro
automatizované obchodování také nepředstavuje investiční poradenství.
Společnost Bossa také informuje, že popis rizika souvisejícího s využitím
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automatizovaného obchodování je obsažen v Prohlášení o seznámení se s
investičním rizikem.

zadaný Zákazníkem v Transakčním systému, provedení pokynu vyžaduje
souhlas Zákazníka. V tomto případě se použije ustanovení bodu 9.37.

9.29 Uzavření Transakce realizuje Zákazník sám.

9.38 Ředitel společnosti Bossa určuje maximální přípustné odchylky, o
kterých pojednává bod 9.35, a to pro každý Investiční nástroj na základě
Nařízení ředitele společnosti Bossa.

9.30 Zákazník využívá mechanismy, zmíněné v bodech 9.27 a 9.28 na vlastní
riziko a vlastní odpovědnost.

9.39 Mechanismus, o kterém pojednává bod 9.35, se vztahuje pouze na
pokyny okamžité exekuce (Instant Execution).

9.31 Bossa nenese odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk Zákazníka spojený
s realizací Pokynu v rámci Automatizovaného obchodování, zmíněného
v bodech 9.27 a/nebo 9.28, způsobené činiteli, za které společnost Bossa
nenese odpovědnost a ani negarantuje dosažení finančních výsledků na
Zákazníkem uzavřených Transakcích využívajících mechanické matematické
Transakce. Transakce realizované pomocí shora uvedeného mechanismu
jsou chápany společností Bossa jako Transakce uzavírané Zákazníkem.

10. OTEVŘENÍ POZICE
10.1 Otevření Pozice bude znamenat vznik majetkových práv a/nebo závazků
souvisejících s uzavřením Transakce Zákazníkem.

9.32 Bossa nenese odpovědnost za nevygenerované, chybně vygenerované
nebo se zpožděním vygenerované Pokyny na základě matematického
transakčního mechanismu, využívaného k Automatizovanému obchodování,
vytvořeného Zákazníkem v souladu s ustanovením bodu 9.27, způsobené
činiteli, za které společnost Bossa nenese odpovědnost. Obzvlášť se to týká
situací vzniklých chybou v programování vytvořenou Zákazníkem.

10.2 Otevření pozice proběhne po stanovení Marže v souladu se zásadami
uvedenými v kapitole 13 těchto Pravidel. Marže je blokována na účtu
Zákazníka.
10.2.1 Společnost Bossa doporučuje Zákazníkovi udržovat v Provozním
výkazu volné peněžní prostředky v takové výši, aby Aktuální zůstatek
Zákazníka zohledňoval výsledek na Otevřených pozicích uváděný v
Provozním výkazu Zákazníka, a také zohledňoval případné budoucí závazky
Zákazníka vyplývající z těchto Otevřených pozic, variability cen investičních
nástrojů a také obecné tržní situace.

9.33 Automatizované obchodování vytvořené Zákazníkem nemůže využívat
vnějších zdrojů kotování cen Investičních nástrojů. Při zjištění porušení tohoto
ustanovení, společnost Bossa může rozvázat Smlouvu bez výpovědní doby
podle ustanovení bodu 21.8.

10.2.2 Společnost Bossa varuje, že nedostatek volných peněžních prostředků
v Provozním výkazu Zákazníka může v případě otevření pozice mít za
důsledek, že Aktuální zůstatek v Provozním výkazu poklesne pod
požadovanou Marži, a ve zvláštních případech může mít i za důsledek
okamžité vynucené uzavření pozice, o kterém pojednává bod 13.11 Pravidel.

9.34 Při vzniku podezřelých odůvodněných okolností naznačujících, že
Zákazník používá Automatizované systémy nebo jinak systematicky využívá
zpoždění v kotaci cen, zpoždění při provádění pokynů nebo jakoukoli jinou
situaci, ve které se cena investičního nástroje odchyluje od ceny
podkladového aktiva, je základem pro ukončení dohody bez dodržení doby
platnosti dohody uvedené v odstavci 21.8

10.3 Pokyn k obchodování, který otevírá pozici, bude proveden pouze tehdy,
jestliže dle Výkazu obchodování Zákazník má na Peněžním účtu prostředky
ve výši, která odpovídá minimálně hodnotě požadované Marže. Výše Marže
bude neměnná po celou dobu udržování Otevřené pozice na daném
Investičním nástroji.

9.35 Společnost Bossa realizuje pokyny zákazníků, které připouští s odchylky
od ceny v Pokynu Zákazníka. Tento mechanismus nastane v případě, že od
okamžiku podání pokynu Zákazníkem se cena v Transakčním systému
změnila a pokyn nebyl realizován.

10.4 Pokyn k obchodování nebude Transakční systém nebo oprávněným
zaměstnancem přijat, pokud zdroje Zákazníka v době podání Pokynu nejsou
dostačující k uzavření Transakce.

9.36 Přípustná odchylka od ceny, která je stanovena v bodě 9.35, je
symetrická oběma směry. To znamená, že pokyn Zákazníka bude realizován
za cenu stanovenou v pokynu Zákazníka jak v případě výhodné, tak i
nevýhodné odchylky od ceny pro Zákazníka což může mít za důsledek
v případě odchylky výhodné pro Zákazníka při realizaci pokynu nákupu za
cenu nižší než je tržní cena investičního instrumentu a při pokynu prodeje za
cenu vyšší než je tržní cena investičního nástroje a v případě nevýhodné
odchylky pro Zákazníka u pokynu nákup za cenu vyšší ceně než je tržní cena
investičního nástroje a u pokynu prodeje za cenu nižší než je tržní cena
investičního nástroje.

10.5 Pokyn k obchodování může být Obchodní platformou nebo oprávněným
zaměstnancem odmítnut, pokud objem přesahuje maximální objem Pokynu
stanovený dle Přehledu specifikací investičních nástrojů, či pokud by mohl
způsobit překročení limitu angažovanosti dle bodů 7.11 nebo 7.12. nebo
otevírací cena pozice nesplňuje požadavky stanovené v bodě 7.12.1. V
případě, že by neprovedení pokynu vedlo k situacím uvedeným v bodech
7.11 nebo 7.12 Pravidel nebo ceny stanovené na základě bodu 7.12.1, je
společnost Bossa oprávněna pokyn zrušit, neprovést.
10.5.1 Transakční příkaz k otevření pozice nemůže Transakční systém ani
pověřený zaměstnanec přijmout, pokud příslušný orgán dozoru vydá
rozhodnutí podle čl. 20 doložka 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o krátkém prodeji a vybraných
aspektech swapů úvěrového selhání, kterým se ukládá zákaz nebo stanoví
podmínky pro prodej na krátko, nebo pro uzavření transakce jiné než prodej
na krátko, která vytváří finanční nástroj nebo se vztahuje k finančnímu
nástroji, a důsledkem nebo jedním z důsledků této transakce je, že daná
fyzická nebo právnická osoba získá finanční výhodu, dojde-li k poklesu ceny
nebo hodnoty jiného finančního nástroje, , které se použije přímo nebo
nepřímo na Podkladové aktivum. Společnost Bossa vás bude informovat o
nemožnosti přijímat pokyny způsobem uveden v první větě prostřednictvím
nařízení generálního ředitele BOSSA.

9.37 V případě, že bude překročena maximální přípustná odchylka, obdrží
Zákazník opakovanou kotaci (Requote) Investičního nástroje s výhradou
ustanovení bodu 9.37.1 Pravidel. Další realizace pokynu vyžaduje souhlas
Zákazníka s výjimkou případů dle ustanovení bodu 9.37.1 Pravidel.
9.37.1 Zákazník může v Transakčním systému nezávisle stanovit parametr
maximálního rozdílu cen akceptovaného Zákazníkem mezi cenou uvedenou v
pokynu a cenou kotace (Requote) Investišního nástroje popsané v bodě 9.37.
To znamená, že v případě, že absolutní rozdíl mezi cenou dle pokynu a
cenou kotace (Requote) je menší nebo roven parametru rozdílu nastavenému
Zákazníkem, má se automaticky za to, že Zákazník dal souhlas jak je
vyžadováno dle ustanovení bodu 9.37 a pokyn bude proveden za cenu dle
opakované kotace.

10.6 Zákazník bude o odmítnutí Pokynu k obchodování, jak se o něm hovoří v
bodech 10.4, 10.5, 10.10, 10.11, informován přes Transakční systém nebo
telefonicky v případě, že byl Pokyn k obchodování podán telefonicky.
Oznámení o odmítnutí Pokynu k obchodování sdělené Zákazníkovi bude v

9.37.2 V případě, že absolutní rozdíl mezi cenou stanovenou v pokynu a
cenou dle opakované kotace (Requoute) je větší než maximální parametr
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případě odmítnutí Pokynu k Transakci podaného telefonicky zaznamenáno na
magnetickém či optickém nosiči informací.

písemným, nebo telefonickým Pokynem. Pokyny typu „uzavři přes“,
„vícenásobné uzavření“ mohou být generované pro Equity CFD ode dne
uvedeného v Nařízení Ředitele společnosti Bossa.

10.7 Zákazník nebude podávat žádné Pokyny, které by překračovaly
Maximální míru rizika a Zákazníkovu Marži vypočtenou v souladu s těmito
Pravidly a Smlouvou.

12. OPERACE S FINANČNÍMI NÁSTROJI
Obnovení pozic

10.8 Operace zahrnující Otevření pozice povede ke změně celkové pozice
Zákazníka, která se projevuje v hodnotě Aktuálního zůstatku v Provozním
Výkazu.

12.1 Otevřené pozice u Finančních nástrojů, které nejsou uzavřeny před
koncem Obchodovacího dne, budou automaticky obnoveny a počet
swapových bodů bude vypočten s ohledem na ustanovení bodu 12.7. Výše
uvedené se týká i otevřených opačných pozic.

10.9 V případě, že Zákazník má na Investičním účtu otevřenou pozici, může
na tom samém Investičním nástroji otevřít opačnou pozici. Otevření opačné
pozice má za následek změnu celkové pozice Zákazníka na tomto nástroji,
ale nemění hodnotu požadovaného zabezpečení, tzn. Marže, v případě, že
objem otevíraných opačných pozic není větší, než objem již otevřených pozic,
proti kterým jsou tyto opačné pozice otevírané. Výše zmíněné neplatí pro
Equity CFD na kterých není umožněné otevírání short pozicí.

12.2 Operace, jejíž součástí je výpočet swapových bodů, jak je uvedeno v
bodě 12.1 výše, bude znamenat, že na Zákazníkův Investiční účet bude
připsána částka (případně z účtu odepsána), která bude výsledkem
vynásobení počtu pozic otevřených Zákazníkem a sazeb swapových bodů
pro daný Investiční nástroj.

10.10 Transakční Pokyn může být nepřijat přes Transakční systém, nebo
zmocněného zaměstnance, jestli jeho objem přesahuje maximální úroveň
angažovanosti v otevřené short pozici pro daný nástroj Equity CFD popsaný
v Nařízení Ředitele společnosti Bossa, nebo by mohl vést k překročení
některé z úrovní angažovanosti popsaných v bodu 7.12 věta druhá.

12.3 Společnost Bossa zveřejní sazby swapových bodů v Tabulce swapových
bodů. Tabulka swapových bodů bude Zákazníkům zpřístupněna
v Transakčním systému a na Webových stránkách.

10.11 Transakční Pokyn může být nepřijat přes Transakční systém nebo
zmocněného zaměstnance v případě Mimořádné situace, která je popsána
v bodě 16.1 písm. k).

12.4 Tabulku swapových bodů bude společnost Bossa aktualizovat jednou
týdně. Společnost Bossa si vyhrazuje právo aktualizovat Tabulky swapových
bodů častěji v případě významných změn v úrokových sazbách vkladů a
úvěrů na Mezibankovním trhu.

10.12 Zákazníkovi, který má otevřené long pozice na Equity CFD nenáleží
žádná práva vyplývající z držení podkladových nástrojů tzn. právo účasti na
valných hromadách, hlasovací práva, atd.

12.5 Sazby swapových bodů může společnost Bossa sjednat se Zákazníkem
individuálně.
12.6 Kalkulace swapových bodů, jak se o ní hovoří v bodě 12.1 výše, bude
opakována každý den až do uzavření pozice, respektive do data zúčtování
pozice. Před uzavřením pozice bude vypočtená výše swapových bodů
zanesena do Provozního výkazu Zákazníka. Zúčtovaní vypočtené výše
swapových bodů na Peněžním účtu Zákazníka proběhne po uzavření pozice
s ohledem na ustanovení bodu 12.7.

11. UZAVŘENÍ POZICE
11.1 Uzavření pozice určuje práva a/nebo závazky v návaznosti na příslušnou
Otevřenou pozici na daném Investičním nástroji 11.2 Uzavření pozice
vyžaduje, aby Zákazník označil vybranou otevřenou pozici ve Výkazu
investičních nástrojů a následně podal Pokyn související s uzavřením
Transakce a to tak, že zvolí možnost “Uzavřít” u pozice, kterou si vybral
s výhradou ustanovení bodu 11.7.

12.7 Procentní sazby, které slouží ke kalkulaci swapových bodů, se vypočítají
podle tržního úročení vkladů a úvěrů na mezibankovním trhu, ke kterému se
připočítává dodatečný poplatek společnosti Bossa. Výši tohoto poplatku
určuje ředitel společnosti Bosa na základě Nařízení. Ředitel společnosti
Bossa může stanovit podrobný způsob a podmínky kalkulace swapových
bodů, jak je uvedeno v bodech 12.1 a 12.6, a to Nařízením Ředitele
společnosti Bossa.

11.3 Transakce Uzavření pozice má za následek změnu celkové pozice
Zákazníka. Kromě toho operace Uzavření pozice způsobuje vyúčtování zisků
a ztrát a swapových bodů souvisejících s dříve Otevřenou pozicí a uvolnění
Marže povinně udržované Zákazníkem v souvislosti s dříve Otevřenou pozicí,
sníženou o částku ztráty, kterou utrpěl Zákazník v Transakci a náležející
společnosti Bossa, swapové body a případné poplatky a provize.
11.4 Společnost Bossa uzavře otevřenou pozici u Investičních nástrojů bez
souhlasu Zákazníka na konci Obchodního dne, který je posledním
Obchodním dnem před uplynutím doby 12 (slovy: dvanácti) měsíců od data
otevření pozice, vyjma případů, kdy:
a) Zákazník uzavře pozice k dřívějšímu datu,
b) Společnost Bossa uplatní právo na dřívější uzavření pozic
Zákazníka v případech uvedených v bodech 13.11 těchto Pravidel,
c) Nastane okolnost uvedená v bodech 7.17 a 7.18.

12.8 Zákazník bude povinen průběžně sledovat platné sazby swapových
bodů, jak jsou uvedeny v Tabulce swapových bodů a v Tabulce rollování
pozic, jak je uvedeno v bodě 12.10.
Zvláštní obnovení Investičních nástrojů na základě futures
kontraktů
12.9 Společnost Bossa upraví Otevřené pozice u Investičních nástrojů na
základě futures kontraktů pro indexy, komodity a jiné Podkladové nástroje
pomocí zvláštních sazeb swapových bodů v okamžiku, kdy kontrakt s delším
termínem vypořádání je plynulejší, nebo v případě mimořádné situace
uvedené v bodě 16.1 písmeno d, e, f, g nebo m těchto Pravidel, ,nejpozději v
okamžiku exspirace kontraktu. Speciální swapové sazby tvoří rozdíl vzniklý
mezi cenou daného Podkladového nástroje pro daný Investiční nástroj, a
cenou podkladového nástroje s delším terminem exspirace v okamžiku
záměny Podkladového nástroje. Ke speciálním swapovým sazbám
společnost Bossa nepřipočítává Marže. Speciální swapové marže představují
výnos nebo náklad Zákazníka. Ustanovení tohoto bodu pro otevřené pozice.
12.9.1 Společnost Bossa upozorňuje, že v případě výpočtu záporných
speciálních swapových bodů Aktuální zůstatek v Provozním výkazu
poklesnout pod požadovanou výši Marži, a ve zvláštních případech může vést
k dosažení úrovně Stop Out. V případě, že bude dosažena úroveň Stop Out,
nepoužije společnost Bossa mechanismus, o kterém pojednává bod 13.11.

11.5 Na peněžní účet Zákazníka je připsána v okamžiku provedení Transakce
uzavírající pozici příslušná částka zisku nebo odečtena částka ztráty. Částky,
o kterých pojednává věta výše, jsou vyúčtovávány v Základní měně
Peněžního účtu.
11.6 Po uzavření pozice Společnost Bossa provede zúčtování finančního
výsledku na Peněžním účtu Zákazníka. Do uzavření pozice bude výsledek
Transakce zaznamenán v Provozním výkazu Zákazníka.
11.7 Společnost Bossa pro uzavření opačné pozice, která je zmíněná v bodu
10.9, zpřístupňuje dodatečně Pokyny „uzavřít přes“ a „uzavřít přes vícekrát“,
jejichž využití umožňuje uzavření v tom samém čase opačné pozice. Pokyny
„uzavřít přes“ a „uzavřít přes vícekrát“ jsou zpřístupněny výhradně
v Transakčním systému a nemůžou být zadávané, nebo modifikované
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Pravidel, do okamžiku zahájení kotace daného Investičního nástroje. Pokud
se po zahájení kotace daného Investičního nástroje udržuje úroveň Stop Out,
má to pak za následek použití ustanovení bodu 13.11. Pravidel.
12.10 Data obnovení u jednotlivých Investičních nástrojů budou dostupná
přes Transakční systém a na Webových stránkách v Tabulce rollování pozic.

stanovena Marže ve výši odpovídající hodnotě Investičního nástroje, jenž
bude předmětem Transakce.
13.2 Výše požadované Marže bude stanovena na základě hodnot Marží
uvedených v Přehledu marží v závislosti na tom, jak bude celková pozice
vystavena rizikům, je zablokována na Účtu Zákazníka do doby uzavření
Pozice v souladu s ustanoveními bodu 11.3 těchto Pravidel.

12.11 Ustanovení bodu 12.2 budou uplatňována odpovídajícím způsobem.
12.12 Sazby swapových bodů, jak se o nich hovoří v bodě 12.9 tohoto článku,
budou Zákazníkům zpřístupněny přes Transakční systém.

13.3 Přehled marží bude zveřejněn Ředitelem společnosti Bossa formou
Nařízení Ředitele společnosti Bossa. Změna Pravidel, o kterém je
pojednáváno ve větě první, je předávána Zákazníkům ve lhůtě do 7 dnů před
vstupem změn v platnost. Zejména v odůvodněných případech, tzn. v případě
vzniku mimořádné situace, o které pojednává bod 16.1 písm. a, b, d a e, to
znamená zejména, když došlo k nebo existuje odůvodněné mínění
společnosti Bossa, že neprodleně dojde k výskytu mimořádné variability cen
Podkladového nástroje, ztráty nebo podstatného snížení likvidity na trhu
Podkladového nástroje nebo jiných mimořádných tržních událostí
Podkladového nástroje, změna může platit od okamžiku oznámení.

Dividendy
12.13 Otevřené pozice u Equity CFD na základě Podkladových nástrojů, na
něž se váže výplata dividend, které zůstávají otevřené až do konce
Obchodovacího dne, jenž předchází prvnímu burzovnímu dni, během nějž
jsou Podkladové nástroje kotovány bez práva na dividendy, budou upraveny
o další swapové body. Výše uvedené se týká i otevřených opačných pozic.
12.14 Základem pro stanovení sazeb swapových bodů společností Bossa, jak
je zmíněno v bodě 12.13 výše, bude pokles teoretické hodnoty Investičních
nástrojů.

13.4 Společnost Bossa může zvýšit výši Marže pro daného Zákazníka nebo
odmítnout přijetí Pokynu k obchodování podaného Zákazníkem, a to na
základě posouzení finanční situace Zákazníka, a pokud společnost Bossa
stanoví, že je tak nutné učinit z důvodu zabezpečení zájmů společnosti
Bossa. Společnost Bossa bude Zákazníka informovat o rozhodnutí telefonicky
nebo přes Transakční systém. Informace budou zaznamenány na
magnetických či optických nosičích dat.

12.15 Operace načítání swapových bodů, o kterých se mluví v bodě 12.14,
spočívá v uznání částky uvedené v Nařízení ředitele společnosti Bossa části
dividendy pro dlouhé pozice nebo zatížení částkou tvořící ekvivalent
dividendy pro krátké pozice na účtu Zákazníka, která stanoví násobek
Zákazníkem otevřených pozic a úrovní swapových bodů pro dané Equity
CFD.

13.5 Pokud má Zákazník v Transakčním systému Otevřenou pozici, zůstatek
volných prostředků Peněžním účtu Zákazníka
bude snížen o:
a) hodnotu aktuální Marže požadované pro Otevřené pozice
b) hodnotu ztráty z neuzavřených pozic u Investičních nástrojů,
c) nezúčtované částky swapových bodů, poplatků a provizí splatných
a náležejících společnosti Bossa
bude zvýšen o:
a) hodnotu aktuálního možného zisku na neuzavřených pozicích na
investičních nástrojích
b) nezúčtované plusové hodnoty swapových bodů

12.16 Sazby swapových bodů zmíněné v bodě 12.13 tohoto článku budou
Zákazníkům zpřístupněny přes Transakční systém.
Další operace
12.17 V případě takových událostí, jako je rozdělení akcií nebo spojení akcií
tvořících Podkladový nástroj pro Equity CFD vedené Účtu Zákazníka, dojde
ke změně počtu Equity CFD vedených na účtu Zákazníka, odpovídající
události, která nastala na Podkladovém nastrojí pro Equity CFD.

13.6 Zákazník má povinnost aktuálně a průběžně sledovat částky
zaznamenávané na Peněžní účet a Aktuální zůstatek v Provozním výkazu.

12.18 V případě takových událostí, jako je vznik předkupního práva nebo
práva na úpis akcií na Investičním účtu Zákazníka, na kterém jsou vedeny
Equity CFD na Podkladové nástroje, pro které vzniká taková událost, bude
Peněžní účet Zákazníka upraven způsobem reflektujícím skutečnou hodnotu
Podkladového nástroje poté co nastaly takové událostí.

13.7 Pokud Zákazník nepodnikne kroky zaměřené na získání informací
uvedených v bodě 13.6, ponese důsledky, které z toho vyplynou.
13.8 Společnost Bossa informuje, že volné prostředky, které zůstávají na
Peněžním účtu Zákazníka a nejsou blokovány, dle bodu 13.2, mohou být v
případě utrpění ztráty na neuzavřených pozicích na Investičních nástrojích
využity pro zajištění úhrady vzniklé ztráty na otevřené pozici Zákazníka bez
nutnosti získat vždy předchozí výslovný souhlas Zákazníka. Zákazník se
zavazuje udržovat prostředky na Peněžním účtu v takové výši, aby zůstatek v
Provozním výkazu neklesl pod hladinu požadované Marže, která je stanovena
v souladu s Přehledem marží.

12.19 V situacích popsaných v bodech 12.17 a 12.18 výše, je Zákazník
povinen, a to před vznikem situací popsaných v bodě 12.17 a 12.18,
přizpůsobit pokyny typu Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop a čekající
pokyny skutečné hodnotě Podkladového nástroje po vzniku situací událostí
popsaných v bodě 12.17 a 12.18. Nesplnění závazku Zákazníka, o kterém
pojednává předchozí věta, může mít za následek aktivaci pokynu typu Stop
Loss, Take Profit, Trailing Stop nebo čekajícího pokynu.
12.20 V případě výskytu veškerých jiných událostí korporátní povahy
souvisejících s Podkladovým nástrojem pro Equity CFD, bude společnost
Bossa usilovat o zohlednění podstatných ekonomických aspektu vyplývajících
z těchto událostí. v hodnotě Equity CFD

13.9 V případě, že Aktuální zůstatek v Provozním výkazu poklesne pod
úroveň požadované Marže, doporučuje společnost Bossa za účelem vyhnutí
se negativním důsledkům, o kterých pojednává bod 13.11, Zákazníkovi
neprodleně doplnit Peněžní účet peněžními prostředky a/nebo uzavřít
Otevřené pozice v takové hodnotě, která zajistí alespoň, že Aktuální zůstatek
v Provozním výkazu dosáhne úrovně požadované Marže.

12.21 V případě stažení z obchodování akcií, které jsou Podkladovým
nástrojem Equity CFD burzou, na které jsou tyto kotovány, a má-li Zákazník
Otevřené pozice na tomto Equity CFD, si společnost Bossa vyhrazuje právo
na jejich uzavření bez nutnosti získat předchozí souhlas zákazníka.

13.10 Společnost Bossa určuje na základě Nařízení ředitele společnosti
Bossa úroveň Margin Call, při kterém vyzve Zákazníka k doplnění peněžních
prostředků za účelem udržení otevřených pozic Klientem na Investičních
nástrojích. Společnost Bossa může určit více než jednu úroveň pro aktivaci
Margin Call.

13. MARŽE
13.1 Předpokladem pro otevření Pozice s příslušným Investičním nástrojem
je, že Zákazník měl na Peněžním účtu volné peněžní prostředky bude
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13.11 V případě, že poměr Aktuálního zůstatku v Provozním výkazu k
požadované Marži poklesne pod úroveň stanovenou v Nařízení ředitele
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14. ODPOVĚDNOST STRAN

společnosti Bossa – úroveň Stop Out, uzavře společnost Bossa bez nutnosti
získat předchozí souhlas Zákazníka, postupně nejvíce ztrátové Otevřené
pozice Zákazníka, až do situace, kdy tento poměr překročí úroveň Stop Out.
Podání příkazu k doplnění Peněžního účtu nemá za následek zastavení
uzavírání pozic na Investičním nástroji, v případě, že před provedením
příkazu nastaly podmínky pro uzavírání pozic, jak bylo popsáno výše.

14.1 Společnost Bossa neponese odpovědnost za ztráty Zákazníka
vyplývající z provedení Pokynů Zákazníka v souladu s jeho Pokyny a těmito
Pravidly.
14.2 Zákazník se zavazuje nahradit škodu, kterou může společnost Bossa
utrpět v důsledku nesprávných Pokynů ze strany Zákazníka, osob
pověřených Zákazníky či třetími stranami, které získaly informace umožňující
přístup do Transakčního systému.

13.12 Uzavírání otevřených pozic Zákazníka dle bodu 13.11 výše bude
prováděno za platnou tržní cenu a bude účtováno na Zákazníkův Peněžní
účet, se zohledněním zásad obchodování na Podkladovém trhu a likvidity na
Podkladovém nástroji.

14.3 S ohledem na skutečnost, že Transakční systém, jako jakýkoli jiný
počítačový systém, je svou povahou náchylný k poruchám, přerušení provozu
a zpožděním, může dojít k situaci, kdy Zákazník nebude mít možnost systém
použít nebo dojde k obtížím při jeho užívání a provádění operací na
Investičním účtu. V takových případech či v případě pochybností ohledně
provozu systému by Zákazník měl využít možnost telefonického či osobního
kontaktu, které společnost Bossa nabízí. Telefonní čísla a adresa centrály
společnosti Bossa jsou zveřejněny na Webových stránkách.

13.13 Společnost Bossa negarantuje, že mechanismus uzavírání nejvíce
ztrátových Otevřených pozic Zákazníka, popsaný v bodech 13.11 a 13.12,
bude mít za následek udržení nebo získání poměru Aktuálního zůstatku v
Provozním výkazu k požadované Marži ve výši úrovně Stop Out, jak ve
standardních tržních podmínkách, tak i v případech stanovených jako
mimořádné situace anebo v situaci výskytu cenových mezer (price gaps)..
13.14 vymazáno

14.4 Společnost Bossa bude Zákazník neprodleně informovat o jakýchkoliv
důležitých okolnostech, které brání řádnému provedení Pokynu k
obchodování, který daný Zákazník podal.

13.15 vymazáno
13.16 Společnost Bossa bude oprávněna podniknout kroky popsané v bodě
13.11 výše i v případě jedné z událostí, které jsou definovány jako Mimořádné
události.

14.5 Oznámení dle bodu 14.4 bude provedeno telefonicky nebo přes
Transakční systém.

13.17 vymazáno

14.6. Ředitel společnosti Bossa může na základě Nařízení definovat
technické parametry zařízení a připojení k internetu požadované pro
fungování Transakčního systému. Pokud Zákazník nedodrží výše uvedené
instrukce, může to vést k prodlevám či nesprávnému fungování Transakčního
systému, za něž společnost Bossa neponese odpovědnost.

13.18 vymazáno
13.19 Zákazník bere na vědomí skutečnost, že si společnost Bossa vyhrazuje
právo uspokojit své nároky z aktiv Zákazníka uložených na jiných Peněžních
účtech nebo na účtech Investičních nástrojů u společností Bossa a Bossa.
V případě, kdy aktiva, ze kterých Bossa bude moct uspokojit svoje nároky, se
nachází na účtu v jiné Základní měně, Bossa může v rámci výměny těchto
prostředků v souladu s bodem 5.39.4. Kvůli tomu Zákazník společnosti Bossa
uděluje společnosti Bossa zmocnění při podpisu Smlouvy. Ustanovení tohoto
bodu se nepoužijí na závazky vůči spol. Bossa vyplývající z uzavření všech
pozic Zákazníka v případě, o kterém pojednává bod 5.38.

14.7 Společnost Bossa neponese odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk
Zákazníka, které byly způsobeny prodlevami či přerušeními přenosu dat, za
něž společnost Bossa nenese odpovědnost.
14.7.1 Společnost Bossa neponese odpovědnost za nepodání Pokynu, nebo
podání špatného Pokynu nebo podání zpožděného Pokynu, pokud byl Pokyn
proveden v rozporu s Uživatelským manuálem. V tomto případě společnost
Bossa neponese odpovědnost za žádné ztráty nebo za ušlý zisk Zákazníka,
pokud jsou důsledkem okolností, za nichž společnost Bossa nenese
odpovědnost.

13.20 Aktuální Marže bude vždy zveřejněna v Transakčním systému a na
Webových stránkách.
13.21 V případě, že jednání společnosti Bossa podniknutá na základě bodu
13.19 nevedou k úplnému uspokojeni nároků společnosti Bossa nebo jejich
podniknutí by nebylo v zájmu Zákazníka, anebo Zákazník nemá ve
společnosti Bossa aktiva na jakýchkoliv účtech, vyhrazuje si společnost
Bossa právo vymáhat pohledávky za Zákazníkem podle obecných platných
právních předpisů.

14.7.2 Příčiny, za které Bossa nenese odpovědnost, jsou zejména:
a) chyby nebo opomenutí třetích osob, ze které Bossa nenese
odpovědnost;
b) selhání, narušení fungování a opoždění počítačového systému
způsobené chybami, či opomenutím třetích osob, za které Bossa
nenese odpovědnost, což způsobuje potíže nebo znemožní
připojování se Zákazníka do Transakčního systému společnosti
Bossa;
c) selhání, narušení fungování a opoždění počítačového systému a
selhání internetové komunikace na straně Zákazníka;
d) události, které jsou projevem Mimořádných situací.

13a. INVESTIČNÍ RIZIKO
13.22 Investice do Investičních nástrojů je podmíněna složením Marže, kdy
Zákazník může utrpět ztrátu v důsledku kurzových změn, kdy ztráta může
přesahovat výši vložených vlastních prostředků.
13.23 Zákazník podepisuje Prohlášení o seznámení se s investičním rizikem,
které tvoří nedílnou součást Smlouvy, prohlašuje a akceptuje skutečnost
existence rizika vzniku finanční ztráty.

14.8. Zákazník se zavazuje neprodleně informovat společnost Bossa o
změně osobních údajů, které jsou součástí dokumentů zmíněných v bodě
3.10 těchto Pravidel, ve Smlouvě a v dokumentech, které tvoří nedílnou
součást Smlouvy, o změně osobních údajů zmocněnců, zrušení či omezení
plné moci nebo ztrátě utajovaných údajů užívaných k ověření totožnosti
Zákazníka společností Bossa. Výše uvedené bude odpovídajícím způsobem
použito na jakékoli údaje, které Zákazník dodal společnosti Bossa na základě
uzavřené Smlouvy.

13.24 Společnost Bossa zveřejňuje na webové stránce informace týkající se
výsledků dosažených Zákazníky v rámci obchodování s Investičními
nástrojích na trhu OTC.
13.25 Podrobný způsob, lhůty a podmínky zveřejnění informací, o kterých
pojednává bod 13.24, určuje Ředitel společnosti Bossa na základě Nařízení
ředitele společnosti Bossa.
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14.9. Společnost Bossa neponese odpovědnost za provedení Pokynu nebo
uzavření Transakce realizovaných na základě údajů totožnosti Zákazníka a
osob pověřených Zákazníkem, pokud není splněna povinnost v odst. 14.8.
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15. STŘET ZÁJMŮ

a)

15.1 Střet zájmů bude označovat okolnosti, jichž si bude společnost Bossa
vědoma a které mohou vést ke vzniku rozporů mezi zájmy společnosti Bossa
nebo jejích přidružených společností a její povinností jednat spolehlivě, s
ohledem na nejlepší zájmy Zákazníka, a rovněž okolnosti, jichž si je
společnost Bossa vědoma a které mohou vést k rozporům mezi zájmy
několika Zákazníků společnosti Bossa.

b)

15.5 Společnost Bossa může Zákazníkům prostřednictvím Webových stránek
poskytnout podrobné informace týkající se postupů, které uplatňuje v případě,
že dojde ke vzniku Střetu zájmů.

15.2 Před uzavřením Smlouvy bude společnost Bossa informovat Zákazníka
– s použitím Trvanlivého nosiče dat – o stávajícím či potenciálním Střetu
zájmů, které vyplývají z poskytování Investičních služeb na základě uzavřené
Smlouvy, a Zákazník potvrdí, že takové informace obdržel. Společnost Bossa
předá na žádost Zákazníka dodatečné informace o řešení střetů zájmů na
Trvanlivém nosiči dat.

16. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
16.1 Mimořádné události budou znamenat okolnosti, které společnost Bossa
nemůže ovlivnit ani kontrolovat, které znemožní společnosti Bossa řádné
fungování a/nebo řádné fungování Transakčního systému a/nebo poskytování
Investičních služeb v souladu se zásadami obsaženými ve Smlouvě nebo v
těchto Pravidlech a Platných předpisech. Mimořádnými událostmi uvedenými
v první větě se rozumí:
a) vzpoury, stávky, teroristické činy, teroristické útoky, požár, výpadek
dodávky elektrického proudu, přerušení spojení, pohromy, vojenské
konflikty, předpisy orgánů a státní správy;
b) zničení sídla společnosti Bossa;
c) vznik okolností, které společnosti brání provozovat obchodní aktivity
vznikající z okolností, které společnost Bossa nemůže ovlivnit nebo
z důvodu vyšších mocí;
d) pozastavení kotování Základních nástrojů na daném trhu či
uzavření trhu;
e) nadprůměrná volatilita cen nebo ztráta likvidity Základního nástroje;
f)
zveřejnění politické informace, která má významný dopad na kotace
Základního nástroje;
g) vznik abnormalit ve fungování Transakčního systému, za něž
společnost Bossa nenese odpovědnost;
h) selhání systémů IT nebo poruchy počítačového hardwaru, které
brání běžnému provozu systémů IT, za jejichž vznik společnost
Bossa nenese odpovědnost;
i)
přerušení internetového spojení v důsledku selhání na straně
poskytovatele internetových služeb nebo přetížení internetového
spojení;
j)
selhání telekomunikačních systémů, za něž společnost Bossa
nenese odpovědnost;
k) selhání a pochybení na straně poskytovatelů dat, za něž společnost
Bossa nenese odpovědnost;
l)
zastavení možnosti realizací krátkého prodeje Podkladových
nástrojů na daném Výchozím trhu;
m) v případě omezeného fungování nebo úplné nefunkčnosti
Transakčního systému, za který společnost Bossa neodpovídá a
které má za důsledek nemožnost uveřejňování cen Investišních
nástrojů
16.2 V případě vzniku Mimořádných událostí, společnost Bossa vyvine
veškeré úsilí, aby umožnila Zákazníkům využívat služby společnosti Bossa v
plném rozsahu.

15.3 Zákazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že společnost Bossa při
uzavírání Transakcí, rovněž v případě uzavírání Transakcí při užití
zpřístupněných hotových standardních transakčních matematických
mechanismů Zákazníkovi společností Bossa pro Automatizovaného
obchodování vystupuje jako druhá strana, což představuje Střet zájmů.
Smlouvu se Zákazníkem lze uzavřít výhradně pod podmínkou, že potvrdí, že
obdržel informace o existujícím Střetu zájmů a prohlásí, že hodlá uzavřít
Smlouvu i přes existenci Střetu zájmů.
15.3.1 I přes vyskytující se potenciální střet zájmů mezi Zákazníkem a
společností Bossa, přijímá společnost Bossa opatření za účelem vyloučení
nebo maximální eliminace možných dopadů střetu zájmů mezi společností
Bossa a Zákazníkem., o kterém pojednává bod 15.3.
15.3.2 Zejména za účelem vyloučení případného negativního vlivu na
Zákazníka, který může vyvolávat existující střet zájmů:
a) organizační struktura společnosti Bossa a vnitřní předpisy zajišťují,
aby nedocházelo k porušení práv a právem chráněných zájmů
Zákazníků;
b)

Společnost Bossa provedla rozdělení povinností zaměstnanců
společnosti Bossa odpovědných za příjem a provádění Pokynů
Zákazníků, jakož i fyzické rozdělení zaměstnanců poskytujících
investiční služby Zákazníkům do oddělených místností
Zaměstnanci společnosti Bossa mají zákaz přijímání jakýchkoliv
peněžních i nepeněžních plnění od jakýchkoliv třetích subjektů,
vyjma drobných zdvořilostních projevů, které nemohou mít za
důsledek porušení zásady jednání v nejlepším zájmu Zákazníka;

c)

Společnost Bossa vede průběžně aktualizován evidenci
investičních služeb, , které mohou mít za důsledek vznik střetu
zájmů mezi společností Bossa a Zákazníkem;

d)

o pověření zaměstnanci společnosti Bossa provádějí periodické
kontroly činností společnosti Bossa za účelem zjištění, zda i přes
existující střet zájmů, o kterém pojednává bod 15.3, nedochází k
porušení práv a právem chráněných zájmů Zákazníka. Provedené
kontroly slouží také k identifikaci potenciálních střetů zájmů jiných
než uvedených v bodě 15.3. Výsledky provedených kontrol jsou
předkládány představenstvu BOSSA, které v případě nutnosti může
přijmout příslušná opatření k posíleni ochrany práv a právem
chráněných zájmů Zákazníků;

e)

16.3 V případě vzniku Mimořádných událostí, společnost Bossa neponese
vůči Zákazníkům odpovědnost za vzniklé obtíže, neplnění či nesprávné plnění
povinností stanovených ve Smlouvě a v těchto Pravidlech na straně
společnosti.
17. ZÁSADY ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ

Společnost Bossa přijetím vnitřních předpisů a pravidelnými
školeními zaměstnanců v oblasti identifikace a předcházení střetu
zajišťuje aby byla ze strany zaměstnanců dodržována ochrana práv
a právem chráněných zájmů Zákazníků

17.1 Společnost Bossa může pro Zákazníky organizovat soutěže. Účast
Zákazníků v těchto soutěžích bude dobrovolná a bude vyplývat výhradně z
nezávislého a individuálního rozhodnutí jednotlivých Zákazníků.

15.4 V případě, že společnost Bossa stanoví, že v průběhu poskytování
Investičních služeb ve prospěch Zákazníka došlo ke Střetu zájmů dle bodu
15.1 výše, jinému než tomu, jenž je definován v bodě 15.3, a tento střet zájmů
nebude schopna
společnost Bossa odpovídajícím způsobem řešit,
společnost Bossa:
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o tomto Zákazníka uvědomí prostřednictvím Trvanlivého nosiče dat
ihned poté, co zjistí, že Střet zájmů existuje, a Zákazník potvrdí
doručení takového sdělení,
přestane Zákazníkovi poskytovat Investiční služby do doby, než
dostane explicitní vyjádření Zákazníka o platnosti Smlouvy, nebo o
jejím ukončení tak, jak je stanoveno v těchto Pravidlech.

17.2 Společnost Bossa bude soutěže organizovat v souladu s příslušnými
pravidly zveřejněnými na Webových stránkách.
17.3 Registrací do soutěže Zákazník, který se přihlašuje do soutěže,
souhlasí s podmínkami a ustanoveními pravidel příslušné soutěže.
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17.4 Zákazník, který se zapojí do soutěže, jejíž součástí je uzavírání
skutečných Transakcí na mimoburzovním trhu (OTC), prohlásí, že si
uvědomuje a přijímá skutečnost, že Transakce na mimoburzovním trhu (OTC)
s sebou nesou vysoká investiční rizika, včetně možnosti ztráty všech nebo
části zdrojů vložených do určité soutěže, a skutečnost, že společnost Bossa
neponese odpovědnost za rozhodnutí zákazníků související s účastí v určité
soutěži.

18.5 Změna způsobu doručování korespondence Zákazníkovi a změna
osobních údajů Zákazníka si nebude žádat sepsání dodatku ke Smlouvě a
uskuteční se poté, co Zákazník doručí společnosti Bossa Formulář
identifikačních údajů Zákazníka – změna údajů, v souladu se vzorem, který
společnost Bossa používá. Formulář identifikačních údajů Zákazníka – změnu
údajů může Zákazník doručit osobně v písemné formě nebo korespondenční
cestou.

17.5 Účast v určité soutěži nebude vyžadovat uzavření dodatku Smlouvy;
nicméně Zákazník bude souhlasit s vytvořením soutěžního podúčtu, který
bude využíván výhradně k uzavírání Transakcí prováděných v rámci soutěže,
o níž se hovoří v bodě 17.4. Soutěžní podúčet bude zahrnovat Peněžní účet,
Provozní výkaz a Výkaz investičních nástrojů, jak jsou definovány v těchto
Pravidlech.

18.6 Ředitel společnosti Bossa může formou Nařízení určit typ, způsob a
podmínky, kterými se řídí poskytování informací o Zákazníkovi společnosti
Bossa a které se mohou lišit od formy zmíněné v bodě 18.5.
18.7 Zákazník bude povinen se seznámit s korespondencí od společnosti
Bossa, zkontrolovat pravdivost údajů a v případě pochybností neprodleně
kontaktovat společnost Bossa.

17.6 Soutěžní podúčet bude spravován v souladu s pravidly příslušné
soutěže a těmito Pravidly, vyjma ustanovení Pravidel, která hovoří o
povinnosti uzavřít Smlouvu na vytvoření a správu Podúčtu.

18.8 Společnost Bossa může Zákazníkovi poskytovat informace přes Webové
stránky, jestliže od Zákazníka získá souhlas, že akceptuje tento způsob
doručování informací.

17.7 Společnost Bossa může Nařízením Ředitele společnosti a výhradně pro
potřeby realizované soutěže vypracovat pro nástroje dostupné na soutěžním
Podúčtu samostatný Přehled specifikací investičních nástrojů, samostatný
Přehled marží, minimální a maximální objemy jednotlivých Pokynů, hodiny
pro obchodování, limity vzdáleností čekajících Pokynů z trhu a rovněž může
vydávat další Nařízení Ředitele společnosti Bossa, jež se budou vztahovat
výhradně k soutěžnímu Podúčtu.

18.9 Zákazník, kterému společnost Bossa poskytuje Investiční služby přes
Transakční systém, bude od společnosti Bossa dostávat informace, které
nebudou určeny jednomu konkrétnímu Zákazníkovi, včetně dokumentů
uvedených v odst. 2.2 těchto Pravidel, přes Webové stránky. Ve zprávě
doručené přes Transakční systém společnost Bossa Zákazníkovi oznámí
místo na Webových stránkách, kde bude taková informace zveřejněna.

17.8 Pokud jakákoli činnost Zákazníka není v souladu s těmito Pravidly a
ustanoveními pravidel dané soutěže nebo pokud Zákazník jedná způsobem,
který není v souladu s ustanoveními právních předpisů, společnost Bossa
bude oprávněna kdykoli Zákazníka vyloučit z účasti v dané soutěži.

18.10 Doručování informací, o nichž se hovoří v bodě 18.9, se bude řídit
ustanoveními bodu 18.3.
18.11 Požadavek týkající se pravidelného internetového přístupu Zákazníka
bude považován za splněný v případě Zákazníků, jimž společnost Bossa
poskytuje Investiční služby přes Transakční systém.

17.9 Společnost Bossa neponese odpovědnost za investiční rozhodnutí
Zákazníků, která přijali v rámci účasti v určité soutěži.

18.12 Ihned po provedení Pokynu Zákazníka, nejdéle však do konce
Obchodního dne následujícím po dni, kdy byl Pokyn proveden, společnost
Bossa Zákazníkovi podá – s ohledem na ustanovení bodu 18.14 – informaci o
provedení Pokynu, která bude obsahovat zejména níže uvedené body:
a) identifikační údaje společnosti Bossa,
b) obchodní jméno, společnost, jméno a příjmení či jiné identifikační
údaje Zákazníka,
c) datum a čas uzavření Transakce,
d) typ Pokynu,
e) identifikační číslo nákupu/prodeje nebo charakter Pokynu v případě,
že se jedná o Pokyny jiné než Pokyny k nákupu/prodeji,
f)
určení místa provedení Pokynu,
g) identifikační údaje Investičního nástroje,
h) počet Investičních nástrojů, které jsou předmětem Pokynu,
i)
jednotková cena, za kterou byl Pokyn proveden,
j)
celkovou hodnotu Transakce,
k) na žádost Zákazníka – přehled jednotlivých položek nárokovaných
poplatků a provizí a také jiných nákladů na provedení pokynu.
Transakční spread je určen ve Specifikaci investičních nástrojů,
l)
vymezení povinností Zákazníka v souvislosti s vypořádáním
Transakcí, včetně termínu, kdy má Zákazník provést platbu nebo
dodat Investiční nástroj, a rovněž další informace nezbytné ke
splnění těchto povinností, vyjma případů, kdy jsou takové informace
sděleny Zákazníkovi předem.
m) aplikovaný měnový kurz v případě, že je účet Zákazníka vedený v
jiné základní měně než česká koruna.
n)

17.10 Společnost Bossa může rovněž organizovat soutěže, v jejichž rámci
bude Zákazník, který se do soutěže zapojí, provádět virtuální Transakce na
mimoburzovním trhu (OTC) přes Demo účet. Podrobné zásady a práva a
povinnosti společnosti Bossa a Zákazníka budou definovány v pravidlech
takových soutěží. Ustanovení bodů 2.11 a 17.1 - 17.9 budou platit
odpovídajícím způsobem.
18. ZPRÁVY A KORESPONDENCE
18.1 Ve Formuláři identifikačních údajů Zákazníka, Zákazník stanoví, jakou
formou mu má být doručována korespondence od společnosti Bossa určená
do rukou Zákazníka.
18.1.1 Společnost Bossa nahrává veškeré telefonické hovory a archivuje
veškerou elektronickou korespondenci související s činnostmi, které by mohly
být posuzovány jako poskytování Investičních služeb ve prospěch Zákazníka.
18.1.2 Kopie nahrávek rozhovorů se Zákazníkem a kopie elektronické
korespondence se Zákazníkem bude zpřístupněna na žádost Zákazníka po
dobu, po kterou je Bossa povinna tyto archivovat dle obecně platných
právních předpisů, nejméně však po dobu pěti let.
18.2 Zákazník může podat pokyn týkající se poskytování konkrétních
informací prostřednictvím Transakčního systému.
18.3 V případě, že společnost Bossa bude Klientovi korespondenci doručovat
přes Transakční systém, nebo elektronickou poštou, bude korespondence
považována za doručenou, jakmile bude vložena do Transakčního systému
nebo elektronické pošty způsobem, který Zákazníkovi umožní seznámit se s
jejím obsahem.

18.13 Informace uvedené v bodě 18.12 budou Zákazníkovi poskytnuty přes
Transakční systém, nebo Trvanlivém nosiči dat..
18.14 Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení, na žádost
Zákazníka mu společnost Bossa poskytne informace týkající se aktuálního
stavu provádění Pokynu k obchodování.

18.4 V případě instrukce, že má být korespondence doručována poštou na
adresu udanou Zákazníkem, bude společnost Bossa oprávněna za toto
vybírat příslušný poplatek, jak je stanoveno v Tabulce poplatků a provizí –
mimoburzovní trhy (OTC).
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18.15 Jednou za čtvrtletí společnost Bossa poskytne na Trvanlivém nosiči dat
informace (včetně specifikace uschovaných nebo registrovaných aktiv)
zejména o typu, názvu a počtu či množství aktiv ke konci období, jehož se
informace týká. Taková informace může rovněž obsahovat údaje týkající se
výsledků Transakcí uzavřených, avšak nezúčtovaných před sepsáním
informace.

neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy Bossa
zprávu nahraje do Transakčního systému způsobem, jenž Zákazníkovi
umožňuje, aby se seznámil s jejím obsahem, oznámit veškeré své výhrady, a
to v souladu s ustanoveními bodu 18.27. Nenahlásí-li Zákazník výhrady
v uvedené lhůtě od okamžiku, kdy zprávu obdrží, bude mít Bossa za to, že
došlo k odsouhlasení portfolií ve smyslu Nařízení EMIR a Prováděcího
rozhodnutí.

18.16 Jednou ročně společnost Bossa poskytne Zákazníkům na Trvanlivém
nosiči dat údaje, včetně ročního výpočtu daní z příjmů generovaných
Zákazníkem v souvislosti s provedenými Pokyny k nákupu či prodeji
Investičních nástrojů. Příslušné informace budou Zákazníkovi předloženy do
konce února roku následujícího po roce, během něhož Zákazník prováděl
Pokyny k nákupu či prodeji Investičních nástrojů.

18.25 Bossa disponuje postupy, jimiž lze pravidelně, nejméně dvakrát ročně
ověřit možnost provedení Komprese portfolia Zákazníka - Finanční či
Nefinanční smluvní strany, který má alespoň 500 otevřených pozic na
Investičním účtu v Bossa, jakož i postupy pro provedení takovéto Komprese.
18.26 Zjistí-li Bossa možnost provedení Komprese portfolia, obrátí se na
Zákazníka - Finanční či Nefinanční smluvní stranu a požádá jej o souhlas
s provedením Komprese jeho Investičního účtu, přičemž stanoví lhůtu a
podmínky této Komprese. Bossa provede Kompresi Investičního účtu
Zákazníka v případě, že v požadované lhůtě získá jeho souhlas.

18.17 Zákazník představující obchodní korporaci se sídlem v EU je před
podpisem Smlouvy povinen vydat prohlášení, že je Finanční smluvní stranou
nebo Nefinanční smluvní stranou. Mimo to Zákazník, jenž je Nefinanční
smluvní stranou je rovněž povinen vydat prohlášení ve věci překročení
Clearingového prahu Skupinou, jíž je daná Nefinanční smluvní strana
součástí.

18.27 Zákazník - Finanční či Nefinanční smluvní strana souhlasí
s následujícími zásadami rozhodování sporů týkajících se Transakcí
uzavíraných na základě těchto Pravidel v případě, že sporná částka překročí
5.000 EUR:
1) Zákazník - Finanční či Nefinanční smluvní strana musí podat stížnost
týkající se uznání nebo ocenění Transakce, případně vybraného vkladu,
a to způsobem popsaným v bodě 20.1 – 20.5 Pravidel, do 2 pracovních
dní od zjištění jakékoli nesrovnalosti a s výhradou níže uvedených
ustanovení,
2) Bossa identifikuje, registruje a monitoruje spory se Zákazníky Finančními či Nefinančními smluvními stranami, o nichž se hovoří v
podbodu 1 a zaznamenává dobu, po kterou spor zůstává nerozhodnutý,
údaje Zákazníka, jenž je stranou sporu, jakož i spornou částku,
3) Bossa řeší stížnosti do 5 pracovních dnů,
4) mělo-li by dojít k prodloužení lhůty, o níž se hovoří v podbodu 3, sdělí
Bossa Zákazníkovi příčiny nedodržení lhůty,
5) Bossa oznámí příslušnému orgánu pro dohled veškeré spory mezi
společností Bossa a Zákazníkem - Finanční či Nefinanční smluvní
stranou, jejichž částka nebo hodnota překračuje 15 milionů EUR a které
zůstávají nerozhodnuté po dobu delší než 15 pracovních dní.

18.18 Bossa sděluje, že dokud Zákazník, jenž je Nefinanční smluvní stranou
společnosti Bossa nesdělí, že došlo k překročení Clearingového prahu, bude
Bossa k takovéto Nefinanční smluvní straně přistupovat tak, jako by tento
práh nepřekročila.
18.19 Povinnost kontrolovat, zda Nefinanční smluvní strana překročila
Clearingový práh, spočívá výhradně na Zákazníkovi - Nefinanční smluvní
straně a Bossa na základě Smlouvy není povinna ověřovat, zda a kdy
Zákazník - Nefinanční smluvní strana tento práh překročil.
18.20 V návaznosti na bod 18.19 Nefinanční smluvní strana je povinna Bossa
informovat o předpokládané možnosti překročení Clearingového prahu
s povinností vypořádání Transakce se Zákazníkem, který je Nefinanční
smluvní stranou, ihned, jakmile se o těchto informacích dozví. Bossa nenese
odpovědnost za důsledky skutečnosti, že nebyla informována o překročení
Clearingového prahu ze strany Zákazníka - Nefinanční smluvní strany, včetně
důsledků nesprávného hlášení transakcí Zákazníka společnosti BOSSA .
18.21 Je-li stranou Transakce Finanční smluvní strana, případně Nefinanční
smluvní strana, byly podmínky pro potvrzování Transakce v příslušném čase,
odsouhlasení portfolií, Komprese portfolií a řešení sporů mezi Bossa a
Zákazníkem, jenž je Finanční nebo Nefinanční smluvní stranou dohodnuty v
bodě 5.8 a bodě 18.17 – 18.34 těchto Pravidel.

18.28 Stížnosti Zákazníků - Finančních či Nefinančních smluvních stran,
jejichž sporná částka nepřekračuje výši 5.000 EUR, budou řešeny dle bodu
20.1 – 20.5 Pravidel.
18.29 Bossa a Zákazník - Finanční či Nefinanční smluvní strana jsou povinni
hlásit každou uzavřenou Transakci, veškeré změny v ní a její řešení
Registrům transakcí registrovaným v souladu s Nařízením EMIR. Tyto
informace se hlásí nejpozději pracovní den následující po uzavření nebo
změně, případně zrušení Transakce

18.22 Zákazník - Finanční nebo Nefinanční smluvní strana, jenž nesouhlasí
s podmínkami stanovenými v bodě 5.8 a v bodě 18.17 – 18.34 těchto Pravidel
může své výhrady sdělit před písemným uzavřením Smlouvy. Nedojde-li mezi
Bossa a Zákazníkem - Finanční či Nefinanční smluvní stranou k dohodě,
Bossa se Zákazníkem smlouvu neuzavře do okamžiku, kdy tento odsouhlasí
podmínky, o nichž se hovoří v bodě 18.21. Dojde-li mezi Bossa a Zákazníkem
Finanční či Nefinanční smluvní stranou ke schválení upravených podmínek,
budou tyto uvedeny v Dodatku ke Smlouvě, jenž bude uzavřen společně se
Smlouvou. Bude-li mít Zákazník - Finanční nebo Nefinanční smluvní strana
výhrady k podmínkám uvedeným v bodě 5.8 a v bodě 18.17 – 18.34 těchto
Pravidel po uzavření Smlouvy a neodsouhlasení podmínek Dodatku ke
Smlouvě, o němž se hovoří ve větě předchozí, ve lhůtě 14 dnů od oznámení
výhrad, je Bossa oprávněna Smlouvu vypovědět.

18.30 Bossa oznámí podrobné informace o každé Transakci uzavřené se
Zákazníkem svým vlastním jménem a o tom, že Zákazník je nefinanční
smluvní stranou. Podmínkou správného hlášení transakcí jménem zákazníka
je vlastnictví platného a placeného kódu LEI, který je poskytován zákazníkem,
který je nefinanční smluvní stranou, s aktuálními a správnými informacemi o
každém překročení prahové hodnoty spojené s povinností vypořádat se
Zákazníkem v souladu s bodem 18.20 Pravidel, informace o druhu obchodní
činnosti (označení odvětví) a informace, zda uzavřené transakce jsou
transakcemi snižujícími riziko uvedené v bodě 18.32 Pravidel. Zákazník, který
je nefinančním smluvní stranou, odpovídá za zajištění toho, aby společnost
Bossa měla po dobu trvání smlouvy aktuální a správné informace od
zákazníka.

18.23 Odsouhlasení portfolií mezi společností Bossa a Zákazníkem Finanční nebo Nefinanční smluvní stranou provádí Bossa ve lhůtách
uvedených v Prováděcím rozhodnutí a předkládá Zákazníkovi na
nepřepisovatelném datovém mediu prostřednictvím Transakčního systému.
Předaná informace bude obsahovat údaje zahrnující přehled zavřených a
otevřených pozic, zejména pak s uvedením druhu, názvu, počtu a ocenění
Investičního nástroje dle stavu ke konci období, za které se tato zpráva
pořizuje.

18.30.1 V případě, že kód LEI Zákazníka platnosti v průběhu poskytování
investiční služby a Zákazník pověřil společnosti Bossa hlášením Transakcích
v souladu s bodem 18.30 nebo 18.30.2 Pravidel, bude společnost Bossa
oprávněna ukončit předkládání takových hlášení v zastoupení Zákazníka, o
čemž jej bude bez zbytečného odkladu informovat. Společnost Bossa nenese
odpovědnost za nenahlášené Transakce Zákazník, pokud pozbude kód LEI
platnosti v průběhu poskytování investiční služby a takového Zákazníka.

18.24 Zákazníci - Finanční a Nefinanční smluvní strany se zavazují poté, co
zprávu, o níž se hovoří v bodě 18.23, obdrží, zkontrolovat její správnost a
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19.3 Změny v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC),
realizovány za závažných důvodů budou zaváděny způsobem a termínech
odpovídajících těm, které platí pro změny těchto Pravidel. Kromě toho mohou
být změny v Tabulce poplatků a provizí – trhy OTC provedeny na základě
následujících důvodů:

Společnost Bossa současně informuje, že není možné opětovně podat
hlášení za období, ve kterém společnost Bossa neměla informace o platném
kódu LEI Zákazníka a veškeré právní důsledky z tohoto titulu jdou k tíži
Zákazníka.
18.30.2 Finanční smluvní strana může pověřit společnost Bossa oznámením
transakcí uzavřených Zákazníkem podle těchto Pravidel tím, že předloží
příslušné zmocnění.

růstu nákladů na poskytování služeb uvedených v Pravidlech
společnosti Bossa, včetně zejména v důsledku změn odměny pro
dodavatele kotace nebo jiných transakčních nákladů,
2. změny právních předpisů ovlivňujících růst nákladů na poskytování
investičních služeb uvedených v Pravidlech,
3. zavedení nových nebo změny platných výkladů právních předpisů,
vydání soudních rozhodnutí, rozhodnutí, usnesení, doporučení,
stanovisek, pokynů nebo jiných aktů správních orgánů ovlivňujících
růst nákladů na poskytování investičních služeb uvedených v
Pravidlech,
4. zavedením poplatků souvisejících se zahájením poskytování
nových investičních služeb nebo zavedení nových produktů
společnosti Bossa,
5. změn rozsahu, formy nebo způsobu plnění služeb, včetně zejména
za účelem jejich přizpůsobení aktuálním standardům investičních
služeb, tržním podmínkám, technologickým změnám,
6. změn v Transakčním systému spočívajících v jeho modifikaci
zavádějící nové funkce pro Zákazníka nebo zvyšujících bezpečnost
užívání Transakčního systému,
7. růstu sazeb daní nebo zavedení nových daní nebo povinných
poplatků, které mají přímý vliv na investiční služby poskytované na
základě Pravidel.
19.3.1. Změny v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC), které
budou pro Zákazníky příznivé (snížení provizí a poplatků, zvýšení úroků u
peněžních prostředků), nebudou vyžadovat, aby byly dodrženy způsoby a
termíny předpokládané u změn v těchto Pravidlech, a vstoupí v platnost po
zveřejnění společností Bossa.
1.

18.31 Pokud Zákazník, který je Finanční smluvní stranou nepodá Pokyn, o
němž se hovoří v bodě 18.30.2 nebo Zákazník, který je Nefinanční smluvní
stranou učiní prohlášení o vlastním vykazování Transakcí, je tento Zákazník
povinen dohodnout se společností Bossa způsob, jak bude probíhat
oznámení do registru obchodních údajů v každou ze stran. Bossa neuzavře
Smlouvu s potenciálním Zákazníkem, který nevydá Bossa pokyn ani neučiní
prohlášení, jak je uvedeno v první větě, dokud nebude dohodnut obsah
oznámení zasílaných do registru obchodních údajů každou stranou. Pokud
Zákazník předloží prohlášení o vlastním hlášení Transakcí během doby
platnosti Smlouvy, Bossa bude Zákaznické transakce vykazovat, dokud
nebude dohodnut obsah zpráv oznámení do registru obchodních údajů
každou smluvní stranou.
18.32 Pro potřeby hlášení registrům transakcí má Bossa za to, že veškeré
Transakce realizované Zákazníky - Finančními či Nefinančními smluvními
stranami nejsou Transakcemi, jejichž účelem je minimalizace rizika přímo
spjatého s danou podnikatelskou činností nebo správou aktiv a pasiv
Nefinanční smluvní strany nebo Skupiny, do níž Zákazník ve smyslu Nařízení
EMIR náleží, pokud Zákazník nepředloží prohlášení dokládající opak.
18.33 vymazáno
18.34 Za podávání hlášení registrům transakcí jménem Zákazníka bude
Bossa pobírat poplatky dle Tabulky poplatků a provizí - OTC trhy.
18.35 Bossa nemá povinnost a nenese odpovědnost za ověření správnosti a
nebo spolehlivosti údajů, které Zákazník poskytuje společnosti Bosa, které
slouží k přípravě oznámení předkládaných do registru obchodních údajů.

19.4 Společnost Bossa bude mít právo periodicky snižovat nebo dočasně
zrušit poplatky a provize vyplývající z Tabulky poplatků a provizí –
mimoburzovní trhy (OTC) (propagace). Propagace nebude znamenat změnu
Tabulky poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).

19. PROVIZE A POPLATKY

19.5 V případě, že Zákazník neuhradil provize a poplatky splatné společnosti
Bossa může společnost Bossa – dle své volby – uzavřít otevřené pozice u
Investičních nástrojů uvedených v Zákazníkově Výkaze investičních nástrojů
a z částek takto získaných pokrýt částky, které Zákazník dluží společnosti
Bossa.

19.1 Za poskytování Makléřských služeb a plnění dalších činností na základě
Smlouvy uzavřené se Zákazníkem bude společnost Bossa účtovat provize a
poplatky ve výši a v termínech uvedených v Tabulce poplatků a provizí –
mimoburzovní trhy (OTC).
19.1.1 Společnost Bossa informuje, že v souvislosti s uzavíranými
Transakcemi nese Zákazník vůči společnosti Bossa následující náklady:
a)
b)

19.6 Operace, kterou se uzavře Zákazníkova otevřená pozice, jak je uvedeno
v bodě 19.5 výše, proběhne po vypršení termínu, v němž je Zákazník povinen
uhradit dluhy vůči společnosti Bossa, aniž by bylo nutné Zákazníka upozornit,
aby platbu uhradil. Společnost Bossa uzavře otevřené pozice Zákazníka u
takového počtu Investičních nástrojů, aby byla zaručena úhrada dluhů
Zákazníka v plné výši.

Transakční Spread, který je v celém rozsahu příjmem společnosti
Bossa,
poplatek vypočítaný dle swapových bodů.

19.1.2 Společnost Bossa zveřejňuje na trvanlivém nosiči dat před uzavřením
Smlouvy informace o nákladech a poplatcích, které jsou spojeny s
poskytovanou investiční službou. Metodika výpočtu nákladů a poplatků je
popsána v předložené Informaci ex ante o nákladech a poplatcích spojených
s poskytováním služeb zprostředkování - OTC trhu v České republice

19.7 Pokud by Investiční účet neobsahoval aktiva nebo pokud by částky
získané uzavřením otevřených pozic Zákazníka, jak je uvedeno v bodech
19.5 a 19.6, nebyly dostačující k pokrytí dluhů vůči společnosti Bossa, bude
mít společnost Bossa právo uspokojit své pohledávky z částek na jiných
Peněžních účtech Zákazníků vedených u společnosti Bossa a/nebo Bossa.
V případě finančních prostředků deponovaných v jiné měně je Bossa
zmocněna tímto Zákazníkem k realizaci směny podle bodu 5.39. Pokud
Peněžní účty Zálazníka vedené u společnosti Bossa neobsahují zdroje, které
by mohla společnost použít k uspokojení svých pohledávek, pak si Bossa
vyhrazuje právo přestat ve vztahu k Zákazníkovi plnit povinnosti vyplývající ze
Smluv o poskytování služeb, které s ním uzavřela, do doby než Zákazník
uhradí opožděné platby.

19.1.3 Společnost Bossa minimálně jednou za rok předá Zákazníkovi na
trvanlivém nosiči dat informace o nákladech a poplatcích vynaložených
Zákazníkem v souvislosti s poskytovanými investičními službami. Společnost
Bossa může předávat informace, o kterých pojednává věta první, spolu s
pravidelnými zprávami, o kterých je pojednáváno v bodě 18.15 Pravidel.
19.2 Provize a poplatky bude společnost Bossa odečítat z Peněžního účtu
Zákazníka, aniž by musela při každé příležitosti požadovat Zákazníkův
souhlas, nikoli však před datem realizace činnosti, jejíhož plnění se poplatek
týká, s výjimkou, kdy provize za realizaci Pokynu otevření a uzavření pozice
Equity CFD je vybrána předem, tedy v momentě otevření pozice. Počítána je
podle hodnoty Transakce otevření pozice Equity CFD.

1.1.2022

28

19.8 Zákazník společnost Bossa opravňuje a zmocňuje, aby nakládala s jeho
Investičními účty a jinými Peněžními účty a s účty Investičních nástrojů
vedenými u společnosti Bossa a Bossa dle pravidel definovaných v bodech
19.5 - 19.7.

2)obrátit se se žádostí o pomoc na městské nebo okresní ochrance práv
spotřebitelů,
3)požádat o projednání věci finančního ombudsmana,
4)podat žalobu u příslušného obecného soudu.

20. STÍŽNOSTI

20.5 Bossa může formou Nařízení Ředitele Bossa Zákazníkovi umožnit pro
podávání stížností týkajících se poskytování Makléřských služeb nebo
činnosti Bossa používat i jiné komunikační formy, než jsou uvedeny v bodě
20.1, zejména pak zaslání stížnosti na adresu elektronické pošty, případně
pomocí formuláře, který Bossa poskytuje prostřednictvím Transakčního
systému.

20.1 S výhradou ustanovení bodu 18.27 budou stížnosti týkající se
Makléřských služeb poskytovaných společností Bossa na základě Smlouvy,
případně činnosti Bossa, předávány společnosti Bossa neprodleně po
zjištění, že došlo k okolnosti vyvolávající takovéto výhrady. Stížnosti se
zasílají písemně nebo elektronickou poštou Řediteli Bossa. Adresa a
elektronická adresa, na které mohou Zákazníci zasílat stížnosti týkající se
práce Bossa, jsou uvedeny v „Informacích o Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna”, které jsou součástí těchto Pravidel.

20.6 Po ukončení řízení o stížnosti, o kterém pojednávají body 20.1-20.5,
může Zákazník10 požádat o zahájení řízení ve věci mimosoudního vyřešení
spotřebitelských sporů subjekt oprávněný k vedení takového řízení ve smyslu
zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, dále zahájit řízení ve smyslu
zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, podat stížnost na Českou
národní banku, nebo podat žalobu k příslušnému obecnému soudu Bossa.

20.1.1 Stížnost musí obsahovat informace umožňující nesporným způsobem
určit totožnost Zákazníka (jméno a příjmení/název subjektu jiného než fyzická
osoba, číslo účtu), předmět stížností Zákazníka a také jeho požadavek na
vyřízení

20.7 Společnost Bossa informuje o existenci platformy ODR a možnosti jejího
využití Zákazníkem za účelem vyřešení sporu. Prostřednictvím platformy
ODR může Zákazník podat Stížnost týkající se Smlouvy uzavřené
elektronicky a určit subjekt oprávněný k řešení sporu formou mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, příslušný pro společnost Bossa. Platforma
ODR
je
dostupná
pod
odkazem
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

20.1.2 V případě, že Zákazník podá stížnost bez zbytečného odkladu poté co
má za to, že vznikl důvod pro podání stížností, může to usnadnit a urychlit
řádné projednání Stížnosti společností Bossa.
20.1.3 Zákazník může podat Stížnost prostřednictvím zmocněnce.

20.8 V případě, že společnost Bossa uzná Stížnost za odůvodněnou, odstraní
společnost Bossa zjištěná pochybení, postupuje v souladu s požadavkem
Stížnosti nebo uvádí do stavu, který by vznikl, pokud by nedošlo k události,
která je základem pro Stížnost, nebo napraví škodu. Výše uvedené se použije
příslušně na částečné uznání Stížnosti.

20.1.4 Na žádost Zákazníka potvrdí společnost Bossa doručení Stížnosti
zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, ledaže Zákazník
uvede ve Stížnosti jiný způsob doručení potvrzení, například požádá o
písemné potvrzení nebo uvede e-mailovou adresu, na kterou by chtěl obdržet
potvrzení o doručení Stížnosti společnosti Bossa.

20.9 Podrobné informace týkající se způsobu podávání a projednávání
stížností jsou dostupné na webové stránce společnosti Bossa.

20.2Společnost Bossa projedná Stížnost bez zbytečného odkladu nejpozději
však ve lhůtě 30 dnů od data doručení Stížnosti, a ve zvlášť komplikovaných
případech, znemožňujících projednání a vyřízení ve shora uvedené lhůtě,
může být tato lhůta prodloužena na maximálně 60 dnů, po předchozím
vysvětlení příčin zpoždění vyřízení Stížností a uvedení důvodů a
předpokládanou lhůtu vyřízení Stížnosti. Lhůta pro vyřízení stížnosti je
dodržena, pokud je odesláno vyřízení stížnosti Zákazníkovi před uplynutím
shora uvedené lhůty.

21. UKONČENÍ SMLOUVY
A ZRUŠENÍ PENĚŽNÍHO ÚČTU
21.1. Zrušení Peněžního účtu proběhne po ukončení Smlouvy. V případě
ukončení Smlouvy společnost Bossa zruší všechny účty daného Zákazníka.

20.2.1 V případě, že obsah Stížnosti vzbuzuje pochybnosti ohledně jejího
předmětu, obrátí se společnost Bossa na Zákazníka ohledně podání
vysvětlení nebo doplnění Stížnosti, a to s poučením, že neodstranění těchto
nedostatků může mít za následek nemožnost řádného projednání Stížnost a
vyjádřit se k okolnostem nebo nárokům uplatněným v jejím obsahu.

21.2 K ukončení Smlouvy může dojít na základě podání výpovědi ze strany
Zákazníka nebo společnosti Bossa a v důsledku úmrtí Zákazníka, který je
fyzickou osobou, nebo likvidace či insolvence Zákazníka, který je právnickou
osobou nebo organizační jednotkou bez právní subjektivity.

20.2.2 Odpověď na Stížnost se doručuje Zákazníkovi v souladu s příslušnými
ustanoveními Smlouvy, ledaže Klient uvede ve Stížnosti jiný způsob doručení
odpovědi, zejména uvede-li e-mailovou adresu, na kterou by chtěl obdržet
odpověď společnosti Bossa. Ve lhůtě 14 dnů od dne obdržení odpovědi na
Stížnost. Představenstvo společnosti Bossa projedná stížnost Zákazníka do
30 dnů ode dne, kdy bude doručena, a písemná odpověď bude doručena
Zákazníkovi na jím uvedenou adresu.

21.3. Smlouva může být ukončena výpovědí podanou Zákazníkem, přičemž
výpovědní doba bude čtrnáctidenní (14 dnů), s ohledem na ustanovení bodu
22.8 a 22.13.
21.4 Společnost Bossa může Smlouvu ukončit výpovědí s výpovědní dobou
v délce 14 (slovy: čtrnácti) dnů. Společnost Bossa může Smlouvu ukončit
výpovědí zejména za následujících okolností:
a) Zákazník je v prodlení s platbami dlužných částek po dobu delší
než jeden měsíc,
b) Zákazník poruší jiné podmínky Smlouvy,
c) zůstatek na Peněžním účtu je nulový po dobu delší než šest
měsíců,
d) Zákazník neuhradí částky stanovené v bodě 3.51 těchto Pravidel,
e) Zákazník poruší ustanovení těchto Pravidel, a zejména ustanovení
bodu 9.33.
f)
Zákazník poruší platná pravidla společenského soužití,
g) Zákazník - Finanční či Nefinanční smluvní strana, který podal
stížnost, o níž se hovoří v bodě 18.22 Pravidel a nepodepsal
Dodatek ke Smlouvě do 14ti dnů.

20.2.3 Představenstvo Bossa projedná stížnost Zákazníka do 30 dní od data,
kdy byla doručena, písemnou odpověď pak Zákazníkovi zašle na adresu, jež
uvedl, v souladu s bodem 20.2.2.
20.3 Zákazník bude mít rovněž právo kdykoli podat stížnost či reklamaci u
České národní banky nebo u polského Finančního orgánu dohledu.
20.4 Bez ohledu na způsob vyřízení stížnosti / reklamace bude mít zákazník
právo na:
1)uzavřít dohodu na základě vyjednávání vedených se společností Bossa,
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h)

i)
j)
k)
l)

V případě kdy je u Zákazníka i jen podezření na možné porušení
nebo rozpor s právními předpisy upravujícími praní špinavých
peněz a financování terorismu
V případě důvodného podezření, že jednání Zákazníka porušuje
platné právní předpisy,
V případě důvodného podezření, že spolupráce se Zákazníkem
bude spojena s vysokým rizikem poškození dobrého jména Bossa
V případě důvodného podezření, že Klient používá Investiční účet v
rozporu se Smlouvou a nebo Pravidly,
V případě, že společnost Bossa bude povinna doplnit zůstatek na
Peněžním účtu Klienta tak aby odpovídal ustanovení 5.37.1
Pravidel, resp. o finanční částku uvedenou v Nařízení Generálního
ředitele.

peněžní prostředky z Peněžního účtu. V případě, že Zákazník neuzavře
veškeré své otevřené pozice do doby skončení výpovědní doby, bude
postupováno v souladu s ustanovením odst. 21.12 Pravidel.
21.12 Platnost a účinnost Smlouvy skončí uplynutím výpovědní doby, ale ne
dříve než uzavřením a vypořádáním všech otevřených pozic Zákazníka
otevřených před uplynutím výpovědní doby. Pokud po uplynutí výpovědní
doby má Zákazník stále otevřené pozice, Smlouva skončí uzavřením poslední
otevřené pozice, bez dalšího. Po uplynutí výpovědní doby nebude Zákazník
oprávněn otevírat žádné nové pozice na Investičních nástrojích (close mode
only) a Smlouva bude v platnosti a účinnosti pouze v rozsahu nezbytném
k uzavření otevřených pozic Zákazníka, kdy poté skončí její platnost a
účinnost.

21.4.1 Společnost Bossa může ve výpovědi smlouvy uvést delší výpovědní
lhůtu nebo uvést datum, ke kterému bude Smlouva ukončena, kdy výpovědní
doba nemůže být kratší než 14 dní, zejména pokud to vyžadují platné právní
předpisy. V takovém případě je smlouva ukončena uplynutím doby nebo k
datu uvedenému ve výpovědi, s výhradou dalších ustanovení těchto Pravidel.

21.13 V případě, že ke dni ukončení Smlouvy má Zákazník finanční
prostředky na svém Peněžním účtu u Bossa, tyto finanční prostředky budou
po odečtení všech závazků a pohledávek Zákazníka vůči Bossa poukázány
na bankovní účet Zákazníka uvedený ve Smlouvě. Pokud není účet ve
Smlouvě uveden nebo je uzavřen, finanční prostředky budou poukázány
Zákazníkovi poštovní poukázkou na adresu Zákazníka po odečtení
převodních nákladů.

21.4.2 Společnost BOSSA může vypovědět Smlouvu také v případě omezení
nebo ukončení poskytování investičních služeb v dané zemi, také v případě
uzavření pobočky. V tomto případě je výpovědní doba nejméně 2 měsíce.

21.14 Při ukončení Smlouvy by měl Zákazník potvrdit zůstatek na Investičním
účtu, který bude zrušen.
21.5 Rozhodnutí, že společnost Bossa ukončí Smlouvu se Zákazníkem ať již
výpovědí a nebo dohodou,, učiní Ředitel společnosti Bossa.

21.15 Právní nástupci Zákazníka, kteří chtějí uplatnit práva vyplývající z
Investičních nástrojů a prostředků uložených na Peněžním účtu, by měli
předložit doklady prokazující právní nástupnictví.

21.6 Výpověď Smlouvy musí mít písemnou formu nebo může být
zaslána elektronicky na e-mail office@bossa.cz, , jinak je neplatná.

21.16 Ukončení Smlouvy nebude mít vliv na platnost pohledávek společnosti
Bossa a úhradu dluhů Zákazníka vůči společnosti Bossa, pokud takové
závazky Zákazník nevypořádá do data ukončení platnosti Smlouvy.
Společnost Bossa může požadovat úhradu příslušné částky od Zákazníka,
jeho dědiců nebo právních nástupců.

21.7 Společnost Bossa zašle Zákazníkovi písemné sdělení o ukončení
Smlouvy na poštovní adresu, kterou Zákazník uvede, nebo na adresu místa
trvalého bydliště, nebo e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve Smlouvě,
nebo prostřednictvím Transakční systém. Výpovědní doba začne plynout
dnem, kdy bude Zákazníkovi doručeno sdělení společnosti Bossa o ukončení
Smlouvy.

21.17 Nezávisle na ustanovení tohoto oddílu v případě, že Zákazník vlastní
více než jeden Investiční účet, není vydání Pokynu k uzavření vybraného
Investičního účtu výpovědí Smlouvy.

21.8 Společnost Bossa se může rozhodnout, že ukončí Smlouvu
s okamžitými účinky bez výpovědní doby, dojde-li ze strany Zákazníka:

22. POSTUP PRO ZAPRACOVÁNÍ DODATKŮ DO PRAVIDEL A
SMLOUVY

a) k hrubému porušení ustanovení Smlouvy nebo Pravidel
b) vzniku důvodného podezření, že Zákazník pomocí modulu pro
automatizované obchodování nebo jiným obdobným způsobem využívá
prodlení související s cenou, investičního nástroje liší jakýmkoliv způsobem
od ceny Podkladového nástroje.

22.1 V případě vzniku závažných důvodů Společnost Bossa si vyhrazuje
právo tato Pravidla a Smlouvu doplňovat. Za závažné důvody jsou
považovány:

21.8.1 Rozhodnutí ukončit Smlouvu v souladu s postupem stanoveným v
bodě 21.8 Pravidel, předchází zaslání oznámení na e-mailovou adresu
Zákazníka nebo prostřednictvím Transakčního systému, které bude
obsahovat upozornění, že v případě, že Zákazník nezjedná nápravu porušení
uvedených v bodě 21.8, může společnost Bossa smlouvu ukončit v souladu s
bodem 21.8 výše.

1)

2)
3)

21.9 Společnost Bossa bude oprávněna a povinna jednat v souladu s
uzavřenou Smlouvou do uplynutí výpovědní doby s výjimkou ustanovení
bodu 21.12. Oznámení o odstoupení od Smlouvy nemá vliv na práva a
povinnosti vzniklé po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, zejména na plnění
závazků vyplývajících z uzavřených nebo otevřených pozic Zákazníka. V
případě oznámení o ukončení Smlouvy s okamžitým účinkem může Zákazník
pouze uzavřít otevřené pozice na základě telefonického pokynu.

4)
5)

21.10 Zrušení účtu proběhne k datu uplynutí výpovědní doby v případě
ukončení Smlouvy bez výpovědní doby ke dni ukončení Smlouvy, jinak dle
příslušných ustanovení Pravidel.

6)

21.11 Zákazník, jehož Peněžní účet vedený u společnosti Bossa obsahuje
peněžní prostředky, nebo který má Investiční nástroje v Identifikačním výkaze
je povinen před uplynutím výpovědní doby uzavřít své pozice a vybrat
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změna obecně platných právních předpisů, které mají nebo mohou
mít vliv na činnost společnosti Bossa, včetně investičních služeb
poskytovaných společností Bossa nebo poskytování služeb
Zákazníkům společnosti Bossa,
nutnost přizpůsobit ustanovení Pravidel nebo Smlouvy obecně
platným právním předpisům nebo jejich výkladu,
nutnost přizpůsobit ustanovení Pravidel nebo Smlouvy existujícímu
nebo změněnému výkladu právních předpisů, vyplývajícímu ze
soudních
rozhodnutí,
rozhodnutí,
usnesení,
doporučení,
stanovisek, pokynů nebo jiných aktů správních orgánů,
nutnost přizpůsobit ustanovení Pravidel nebo Smlouvy požadavkům
spojeným s ochranou práv spotřebitele,
nutnost přizpůsobit ustanovení Pravidel nebo Smlouvy soudním
rozhodnutím, rozhodnutím, usnesením, doporučením, stanoviskům,
pokynům nebo jiným aktům správních orgánů adresovaných
společnosti Bossa,
změna rozsahu činností společností Bossa nebo změnu rozsahu
poskytovaných služeb nebo způsobu jejich poskytování, včetně
zavedení, změny nebo stažení produktů,
nutnost provedení úprav zřejmých chyb nebo chyb v psaní, anebo
upřesnění ustanovení, která vzbuzují pochybnosti v praxi při

22.9 Aniž by byla dotčena platnost ostatních ustanovení této kapitoly,
společnost Bossa bude oprávněna upravit s okamžitou platností Tabulku
swapových bodů a Tabulku rollování pozic.

používání, nebo doplňování mezer nebo nepřesností v Pravidlech
nebo ve Smlouvě,
8) změna informačních systémů, které využívá společnost Bossa,
zvyšujících kvalitu služeb poskytovaných společností Bossa, nebo
zlepšujících jejich poskytování ú nebo modifikujících jejich
poskytování, zejména změny Transakčního systému, pokud to
zajistí řádné plnění Smlouvy a nebude porušovat zájem Zákazníka,
9) změnu dodavatele služeb nebo změnu ustanovení smlouvy, kterou
uzavřela společnost Bossa s dodavatelem služeb, zejména s
dodavateli informačních služeb, pokud Pravidla nebo Smlouva
obsahují ustanovení, která se vztahují, nebo jejich realizace je
závislá na službách poskytovaných dodavatelem,
10) nutnost přizpůsobit Pravidla nebo Smlouvu tržním podmínkám,
včetně nabídky konkurenčních subjektů poskytujících investiční
služby, technologických změn, změn ve fungování trhu investičních
nebo cenných papírů,
11) nutnost přizpůsobit Pravidla nebo Smlouvu úpravám zavedeným
subjekty kapitálového trhu, které mají vliv na činnost provozovanou
společností Bossa, např. Národní depozitář cenných papírů
(KDPW), Komise finančního dohledu (KNF), Česká národní banka
nebo subjekty příslušné ve věci ochrany spotřebitelů.
12) omezení nebo ukončení poskytování investičních služeb v daném
státě, taktéž v případě ukončení činnosti pobočky.

22.10 V níže uvedených případech bude společnost Bossa rovněž oprávněna
s okamžitou platností zapracovat změny do dokumentů, o nichž se hovoří v
bodě 22.8:
a) pokud se změna týká začlenění nových Investičních nástrojů do
nabídky společnosti Bossa;
b) pokud se změna týká snížení nákladů, které Zákaznící vynakládají
v souvislosti s Investičními službami poskytovanými společností
Bossa;
c) pokud se změna týká stažení určitého Investičního nástroje
z obchodování, jestliže představuje Podkladový nástroj pro
Investiční nástroj, a to z jakéhokoli důvodu;
d) pokud se změna týká pozastavení či přerušení kotací cen
Podkladového nástroje na daném trhu, a to z jakéhokoli důvodu;
e) pokud se změna týká situace na daném trhu, který je regulován
zvláštními podmínkami a brání provádění Transakcí v souladu
s pravidly obvykle aplikovanými předem;
f)
pokud se změna týká uzavření trhu, na němž je Podkladový nástroj
kotován, a to z jakéhokoli důvodu.
22.11 Změny k dokumentům uvedeným v bodě 22.8 zavedené způsobem
stanoveným v bodě 22.10 vstoupí v platnost dnem zavedení. Mimo to
společnost Bossa zpřístupní dokumenty zde zmíněné v Transakčním systému
a na Webových stránkách. Dokumenty, o nichž se hovoří v bodě 22.9,
společnost Bossa zveřejní na Webových stránkách.

22.2 Společnost Bossa se zavazuje seznámit Zákazníky s navrhovanými
dodatky Smlouvy pouze v rozsahu týkajícím se Investičních služeb, které
spadají do Smlouvy podepsané daným Zákazníkem.
22.3 V případě změn nebo doplnění Smlouvy, budou změny ve formě
dodatku nebo nové úplné znění Smlouvy doručeno Zákazníkovi doporučeným
dopisem na poštovní adresu uvedenou ve Smlouvě, emailem případně přes
Transakční sytém, nebo na trvanlivém nosiči. Výše uvedené informace
společnost Bossa Zákazníkovi doručí s takovým předstihem, aby bylo možné
ukončit Smlouvu dle stanovené výpovědní doby a před zavedením změn a
doplnění zmíněných v první větě. Pokud Zákazník společnosti Bossa nedodá
podepsaný dodatek nebo nové znění Smlouvy nebo smlouvy o informačních
službách do 14 (slovy: čtrnácti) dnů poté, co obdržel dodatek nebo nové
znění Smlouvy, společnost Bossa bude mít za to, že tyto dodatky akceptoval.

22.12 Změny k dokumentům uvedeným v bodě 22.11 budou pro Zákazníky
platit od data vstoupení v platnost a upraví podmínky jednotlivých Transakcí
v rozsahu odpovídajícím těmto změnám. V případech uvedených v bodě
22.10 písm. c) až f) bude společnost Bossa oprávněna uzavřít pozice
Zákazníka u Investičních nástrojů za cenu, u níž je největší pravděpodobnost,
že dojde k uzavření Transakce.
22.13 V případech uvedených v bodě 22.10 bude mít Zákazník právo ukončit
Smlouvu s okamžitými účinky. Sdělení o ukončení Smlouvy Zákazník podá
přes Transakční systém, nebo na e-mailovou adresu office@bossa.cz.
Společnost Bossa Zákazníkovi potvrdí příjem tohoto sdělení. Spolu
s podáním sdělení o ukončení Smlouvy bude Zákazník povinen sdělit
společnosti Bossa způsob likvidace Investičního účtu a potvrdit výši zůstatku
na Investičním účtu, který se bude rušit. Ustanovení bodu21.11 a 21.12 bude
platit odpovídajícím způsobem.

22.4 V případě doplňování Pravidel budou změny zpřístupněny přes
Transakční systém a na Webových stránkách a zaslány e-mailem
Zákazníkovi v takovém předstihu, aby bylo možné Smlouvu ukončit v souladu
se stanovenou výpovědní dobou před začleněním změn do Pravidel. Pokud
Zákazník nedoručí námitky ke změnám Pravidel, případně neukončí Smlouvu
ve výše uvedeném termínu, bude mít společnost Bossa za to, že byly tyto
změny Zákazníkem akceptovány a Zákazník s tímto postupem výslovně
souhlasí.
22.5 Pokud Zákazník doručí ve shora uvedených lhůtách námitky, bude to
vnímáno jako výpověď Smlouvy ze strany Zákazníka,
22.6 Po uplynutí doby uvedené v bodě 22.4 Pravidel, bude nedoručení
námitek Zákazníka považováno za souhlas se změnami podmínek Smlouvy
v důsledku doplnění ustanovení Pravidel.

22.14 Doručení potvrzení, jak se o něm hovoří v bodě 22.13, Zákazníkovi
bude mít stejný dopad jako zrušení Zákazníkova Investičního účtu vedeného
společností.
22.15 Pokud si Zákazník nevyzvedává korespondenci v souladu
s ustanoveními Smlouvy a Pravidel ohledně doručování korespondence,
veškeré důsledky, které vyplynou z nevyzvednutí korespondence adresované
Zákazníkovi, zejména korespondence týkající se změn Smlouvy a Pravidel,
ponese Zákazník.

22.7 Společnost Bossa si vyhrazuje právo zapracovat změny i do dalších
dokumentů, které tvoří nedílnou součást Smlouvy nebo Pravidel.
22.8 V případě změn v Politice provádění pokynů na mimoburzovním trhu
(OTC), Prohlášení o seznámení se s investičními riziky, Přehledu specifikací
Investičních nástrojů, Přehledu marží, Přehledu obchodovacích dní, Tabulce
poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC) zašle společnost Bossa
Zákazníkovi znění změn k těmto dokumentům přes Transakční systém
minimálně 7 (slovy: sedm) dnů před datem vstoupení změn v platnost.
Ustanovení bodu 22.4 těchto Pravidel budou platit odpovídajícím způsobem.
Mimo to společnost Bossa dokumenty zmíněné v tomto odstavci zpřístupní na
Webových stránkách. Ustanovení 21.3 a 21.10 budou platit odpovídajícím
způsobem, ale výpovědní doba pro Smlouvu a doba uvedená v bodě 21.10
bude sedmidenní (7 dnů).
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PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ – BOSSA PREMIUM
v platnosti od 1. ledna 2022

Minimální
velikost
jednotlivého
pokynu v
Lotech

Hodnota
minimálního
odstupu pro
vložení
čekajících
pokynů v Pipech

Nominální
hodnota
jednoho Lotu

Min.
cenová
změna

Maximální
velikost
jednotlivého
pokynu v
Lotech

1.0

100.000 EUR

0.00001

30

0.01

0

0.0001

2.2

100.000 GBP

0.00001

30

0.01

0

0.0001

1.9

100.000 USD

0.00001

30

0.01

0

Americký dolar vůči Japonskému jenu

0.01

1.0

100.000 USD

0.001

30

0.01

0

EURJPY.

Euro vůči Japonskému jenu

0.01

1.5

100.000 EUR

0.001

30

0.01

0

6

GBPJPY.

Britská Libra vůči Japonskému jenu

0.01

3.0

100.000 GBP

0.001

30

0.01

0

7

EURGBP.

Euro vůči Britské libře

0.0001

1.5

100.000 EUR

0.00001

30

0.01

0

8

USDCAD.

Americký dolar vůči Kanadskému dolaru

0.0001

2.0

100.000 USD

0.00001

30

0.01

0

9

EURCHF.

Euro vůči Švýcarskému franku

0.0001

2.0

USDPLN.

Americký dolar vůči Polskému zlotému

EURPLN.

Euro vůči Polskému zlotému

č.

Symbol

Popis instrumentu

Hodnota
jednoho
Pipu

1

EURUSD.

Euro vůči Americkému dolaru

0.0001

2

GBPUSD.

Britská libra vůči Americkému dolaru

3

USDCHF.

Americký dolar vůči Švýcarskému franku

4

USDJPY.

5

10
11

0.0001
0.0001

Spread
Pipech

v

100.000 EUR

0.00001

30

0.01

0

1

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/105

1

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/105

1

100.000 CHF

0.0001

30

0.01

0/105

15/105
15/105

CHFPLN.

Švýcarský frank vůči Polskému zlotému

13

GBPPLN.

Britská libra vůči Polskému zlotému

0.0001

35/135

100.000 GBP

0.0001

30

0.01

0/105

14

JPYPLN..

Japonský jen vůči Polskému zlotému

0.0001

25/1351

10.000.000 JPY

0.0001

30

0.01

0/105

15

NZDUSD.

Novozélandský dolar vůči Americkému dolaru

0.0001

2

100.000 NZD

0.0001

30

0.01

0

16

NZDJPY.

Novozélandský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

4

100.000 NZD

0.01

30

0.01

0

12

0.0001

15/105

1

17

AUDUSD.

Australský dolar vůči Americkému dolaru

0.0001

2.0

100.000 AUD

0.00001

30

0.01

0

18

AUDNZD.

Australský dolar vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

4

100.000 AUD

0.0001

30

0.01

0

19

AUDCAD.

Australský dolar vůči Kanadskému dolaru

0.0001

7

100.000 AUD

0.0001

30

0.01

0

20

AUDCHF.

Australský dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

3

100.000 AUD

0.0001

30

0.01

0

21

AUDJPY.

Australský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

3

100.000 AUD

0.01

30

0.01

0

22

CHFJPY.

Švýcarský frank vůči Japonskému jenu

0.01

3

100.000 CHF

0.01

30

0.01

0

23

EURAUD.

Euro vůči Australskému dolaru

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0

24

EURNZD.

Euro vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

5

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0

25

EURCAD.

Euro vůči Kanadskému dolaru

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0

26

GBPCHF.

Britská libra vůči Švýcarskému franku

0.0001

4

100.000 GBP

0.0001

30

0.01

0

27

GBPAUD.

Britská libra vůči Australskému dolar

0.0001

5

100.000 GBP

0.0001

30

0.01

0

28

CADCHF.

Kanadský dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

6

100.000 CAD

0.0001

30

0.01

0

29

CADJPY.

Kanadský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

2

100.000 CAD

0.01

30

0.01

0

30

GBPNZD.

Britská libra vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

8

100.000 GBP

0.0001

30

0.01

0

31

GBPCAD.

Britská libra vůči Kanadskému dolaru

0.0001

5

100.000 GBP

0.0001

30

0.01

0

32

GBPCZK.

Britská libra vůči České koruně

0.001

35/105

100.000 GBP

0.001

30

0.01

0/105

33

USDHKD.

Americký dolar vůči Hongkongskému dolaru

0.0001

6

34

USDNOK.

Americký dolar vůči Norské koruně

35

USDSEK.

Americký dolar vůči Švédské koruně

36

USDDKK.

Americký dolar vůči Dánské koruně

USDCZK.

Americký dolar vůči České koruně

USDHUF.

Americký dolar vůči Maďarskému Forintu

39

USDRON.

Americký dolar vůči Rumunskému novému lei

0.0001

40

USDRUB.

Americký dolar vůči Ruskému rublu

0.0001

41

USDZAR.

Americký dolar vůči Jihoafrickému randu

42

USDMXN.

43

2

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0

0.0001

2

33/113

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/105

0.0001

33/1132

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/105

0.0001

13

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/105

2

100.000 USD

0.001

30

0.01

0/105

2

100.000 USD

0.01

30

0.01

0/105

63/143

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/105

280

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0

0.0001

80

100.000 USD

0.0001

30

0.01

100

Americký dolar vůči Mexickému Pesu

0.0001

80

100.000 USD

0.0001

30

0.01

100

USDCNH.

Americký dolar vůči Čínskému renminbi v zahraničním
obchodě

0.0001

33

100 000 USD

0.0001

10

0.01

0

44

USDTHB.

Americký dolar vůči Thajskému bátu

0.001

33

100 000 USD

0.0001

10

0.01

0

45

USDBRL.

Americký dolar vůči Brazilskému realu

0.0001

193

100 000 USD

0.0001

10

0.01

0

37
38

0.001
0.01

15/85
33/93

2

46

USDTRY.

Americký dolar vůči Turecké liře

0.0001

13/934

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/106

2

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/105

2

EURNOK.

Euro vůči Norské koruně

48

EURSEK.

Euro vůči Švédské koruně

0.0001

33/113

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/105

49

EURDKK.

Euro vůči Dánské koruně

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/105

EURCZK.

Euro vůči České koruně

EURHUF.

Euro vůči Maďarskému forintu

52

EURRON.

Euro vůči Rumunskému novému lei

0.0001

53

EURRUB.

Euro vůči Ruskému rublu

54

EURTRY.

Euro vůči Turecké liře

55

BOSSAPLN.

56

47

50

0.0001

2

100.000 EUR

0.001

30

0.01

0/105

2

100.000 EUR

0.01

30

0.01

0/105

2

63/143

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/105

0.0001

480

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0

0.0001

23/934

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/106

Měnový index Polský zlotý

0.01

8

0.01

30

0.01

0/105

BOSSAUSD.

Dolarový měnový index

0.001

13

0.001

30

0.01

0

BOSSAEUR.

Eurový měnový index

0.001

28

0.001

30

0.01

0

58

BOSSACZK.

Měnový index Česká koruna

0.01

18

0.01

30

0.01

0/105

59

FUSD.

0.01

20

0.001

15

0.01

0

60

FTNOTE10.

0.01

3

0.01

15

0.01

0

61

FBUND10.

0.01

3

0.01

15

0.01

0

0.01

2

0.01

15

0.01

0

0.01

7

0.01

15

0.01

0

0.01

4

0.01

15

0.01

0

0.01

4

0.01

15

0.01

0

51

57

62

FSCHATZ2.

63

FGILT10.

64

FOAT10.

65

FBTP10.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu amerického dolaru kotovaného na
burze v New Yorku
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Spojených států kotovaného na burze v Chicagu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 10letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 2-letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 10-letého státního dluhopisu Francie
kotovaného na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 10-letého státního dluhopisu Itálie

0.001

33/113

0.01

15/85

33/113

Cena
instrumentu x
2500 PLN
Cena
instrumentu x
1500 USD
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x
10.000 CZK
Cena
instrumentu x
1000 USD
Cena
instrumentu x
1000 USD
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x
1000 GBP
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x

66

FBOBL5.

67

FUS30.

68

FUS100.

69

FUS500.

70

FDE30.

71

FGB100.

72

FEU50.

73

FEU600.

74

FEUBANKS.

75

FFR40.

76

kotovaného na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 5-letého státního dluhopisu Německa
kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.01

4

1

4

0.01

45

0.01

45

0.1

10/408

0.1

15

1

2

0.1

12

0.1

9

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu CAC40 kotovaného na burze v Paříži

0.1

20

FPL20.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu zahrnujícího 20 společností
zastoupených v základním indexu Varšavské burzy8

1

1

77

FCH20.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu SMI kotovaného na burze v Curychu

1

78

FNL25.

79

FJP225.

80

FHK45.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu DJIA kotovaného na burze v Chicagu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu NASDAQ100 kotovaného na burze v
Chicagu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu S&P500 kotovaného na burze v
Chicagu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu DAX kotovaného na burze ve
Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu FTSE100 kotovaného na burze v
Londýně
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu EURO STOXX 50 kotovaného na
burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu EURO STOXX 600 kotovaného na
burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu EURO STOXX Banks kotovaného na
burze ve Frankfurtu

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu AEX kotovaného na burze v
Amsterdamu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu NIKKEI225 kotovaného na burze v
Chicagu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu Hang Seng kotovaného na burze v
Hong Kongu

4

0.01

10

1

10

1

10

500 EUR
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x
10 USD
Cena
instrumentu x
40 USD
Cena
instrumentu x
100 USD
Cena
instrumentu x
10 EUR
Cena
instrumentu x
10 GBP
Cena
instrumentu x
20 EUR
Cena
instrumentu x
50 EUR
Cena
instrumentu x
1000 EUR
Cena
instrumentu x
20 EUR
Cena
instrumentu x
10 PLN
Cena
instrumentu x
10 CHF
Cena
instrumentu x
200 EUR
Cena
instrumentu x
1000 JPY
Cena
instrumentu x
25 HKD

0.01

15

0.01

0

1

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

1

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

1

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

1

15

0.01

0

1

15

0.01

0

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu Hang Seng China Enterprises
kotovaného na burze v Hong Kongu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu EURO STOXX Volatility kotovaného
na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu MSCI Emerging Markets kotovaného
na burze ICE

1

10

0.01

29

0.1

19

FEMISS.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu emisí oxidu uhličitého, kotovaného na burze
ICE

0.01

9

85

SILVER.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty stříbra

0.01

4

86

PLATINUM.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty platiny

0.01

600

87

PALLADIUM.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
palladia

0.01

2400

88

FOIL.

0.01

5

89

FBRENT.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu ropy BRENT, kotované na burze ICE

0.01

5

90

FGASOIL.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu motorové nafty, kotované na burze ICE

0.01

125

91

FNATGAS.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu zemního plynu Henry Hub kotovaného na
burze v New Yorku

0.001

10

92

FCOPPER.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu mědi kotovaného na burze v New York

0.0001

30

81

FCN40.

82

FEUVOL.

83

FMSCIEM.

84

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu ropy WTI kotovaného na burze v New Yorku

Cena
instrumentu x
50 HKD
Cena
instrumentu x
1000 EUR
Cena
instrumentu x
50 USD
Cena
instrumentu x
5000 metrických
tun (v EUR)
Cena
instrumentu x
7000 troj. unc.
(v USD)
Cena
instrumentu x
50 troj. unc.
(v USD)
Cena
instrumentu x
100 troj. unc.
(v USD)
Cena
instrumentu x
1000 barelů (v
USD)
Cena
instrumentu x
1000 barelů (v
USD)
Cena
instrumentu x
100 tun (v USD)
Cena
instrumentu x
20000 brit.
tepelných
jednotek
(v USD)
Cena
instrumentu x
25000 liber3
(v USD)

1

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.0001

15

0.01

0/107

0.01

15

0.01

400

0.01

15

0.01

200

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.001

15

0.01

0/106

0.0001

15

0.01

0

93

FGOLD.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu zlata kotovaného na burze v New Yorku

94

FCORN.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu kukuřice kotovaného na burze v Chicagu

0.01

25

0.01

75

95

FWHEAT.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu pšenice kotovaného na burze v Chicagu

0.01

75

96

FSOYBEAN.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu sójových bobů kotovaného na burze v
Chicagu

0.01

75

97

FCOCOA.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu kakaa kotovaného na burze ICE

1

9

98

FCOTTON.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu bavlny kotovaného na burze ICE

0.01

15

99

FCOFFEE.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu kávy kotovaného na burze ICE

0.01

30

100

FSUGAR.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu cukru kotovaného na burze ICE

0.01

7

FRICE.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu rýže kotovaného na burze v Chicagu

0.01

4

101

Cena
instrumentu x
50 troj. unc.
(v USD)
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
bušlů kukuřice)
x 150
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
bušlů pšenice) x
100
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
bušlů sójových
bobů) x 50
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 10
metrických tun)
x 20
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
liber) x 1000
Cena
instrumentu (
kotováno v USD
pro 100 liber) x
375
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
liber) x 5600
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

15

0.01

0

1

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

0

liber rýže) x
5000

102

FORANGE.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu pomerančové šťávy kotovaného na burze v
ICE

0.01

45

Cena
instrumentu (
kotováno v USD
pro 100 liber) x
150

Poznámky:
1
První hodnota spreadu platí mezi 08:00 -19:00 SEČ, druhá mezi 19:00 - 08:00 SEČ.
2
První hodnota spreadu platí mezi 08:00 -17:00 SEČ, druhá mezi 17:00 - 08:00 SEČ.
3
Libra zde znamená měrnou jednotku.
4
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 SEČ, druhá mezi 22:00 - 08:00 SEČ.
5
První hodnota platí mezi 08:00 - 17:00 SEČ, druhá mezi 17:00 - 08:00 SEČ.
6
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 SEČ, druhá mezi 22:00 - 08:00 SEČ.
7
Klient může otevřít maximálně 100 lotů u instrument FPL20.
8
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 hodinou SEČ, druhá mezi 02:15 - 08:00 hodinou SEČ.

Specifikace měnových indexů
Definice výpočtu

Kde:
N – počet měn v indexu,
i – pořadí měny,
w(i) – váha ité-měny v indexu,
Měnový pár(i) – kurz ité–měny (hodnota měnového indexu v jiné měně).

0.01

15

0.01

0

Násobitel
BOSSAUSD = 37.116220

BOSSAEUR = 40.360673

BOSSAPLN = 371.101074

BOSSACZK = 3403.46435

Váhové zastoupení měn u měnových indexů
BOSSAUSD
Symbol

BOSSAEUR

Váha

Symbol

BOSSAPLN

Váha

Symbol

BOSSACZK

Váha

Symbol

Váha

EURUSD

46.60%

EURUSD

50.00%

USDPLN

40.00%

EURCZK

50.00 %

USDJPY

17.53%

EURJPY

20.78%

EURPLN

50.00%

USDCZK

45.00 %

GBPUSD

12.63%

EURGBP

15.70%

GBPPLN

5.00%

GBPCZK

5.00 %

USDCHF

5.49%

EURCHF

13.52%

CHFPLN

5.00%

USDCAD

9.18%

--------------

-------------

-------------

AUDUSD

8.57%

--------------

-------------

-------------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ – BOSSA EXKLUSIV – PRO UZAVŘENÍ TRANSAKCE

Minimální
velikost
jednotlivého
pokynu v
Lotech

Hodnota
minimálního
odstupu pro
vložení
čekajících
pokynů v Pipech

č.

Symbol

Popis instrumentu

Hodnota
jednoho
Pipu

Spread
v
Pipech

Nominální
hodnota
jednoho Lotu

Min.
cenová
změna

Maximální
velikost
jednotlivého
pokynu v
Lotech

1

EURUSD

Euro vůči Americkému dolaru

0.0001

1.0

100.000 EUR

0.00001

30

0.01

0

2

GBPUSD

Britská libra vůči Americkému dolaru

0.0001

2.2

100.000 GBP

0.00001

30

0.01

0

3

USDCHF

Americký dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

1.9

100.000 USD

0.00001

30

0.01

0

4

USDJPY

Americký dolar vůči Japonskému jenu

0.01

1.0

100.000 USD

0.001

30

0.01

0

5

EURJPY

Euro vůči Japonskému jenu

0.01

1.5

100.000 EUR

0.001

30

0.01

0

6

GBPJPY

Britská Libra vůči Japonskému jenu

0.01

3.0

100.000 GBP

0.001

30

0.01

0

7

EURGBP

Euro vůči Britské libře

0.0001

1.5

100.000 EUR

0.00001

30

0.01

0

8

USDCAD

Americký dolar vůči Kanadskému dolaru

0.0001

2.0

100.000 USD

0.00001

30

0.01

0

9

EURCHF

Euro vůči Švýcarskému franku

0.0001

2.0

100.000 EUR

0.00001

30

0.01

0

10

USDPLN

Americký dolar vůči Polskému zlotému

0.0001

15/1051

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/105

EURPLN

Euro vůči Polskému zlotému

0.0001

15/105

1

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/105

CHFPLN

Švýcarský frank vůči Polskému zlotému

15/105

1

100.000 CHF

0.0001

30

0.01

0/105

13

GBPPLN

Britská libra vůči Polskému zlotému

0.0001

35/135

1

100.000 GBP

0.0001

30

0.01

0/105

14

JPYPLN.

Japonský jen vůči Polskému zlotému

0.0001

25/1351

10.000.000 JPY

0.0001

30

0.01

0/105

15

NZDUSD

Novozélandský dolar vůči Americkému dolaru

0.0001

2

100.000 NZD

0.0001

30

0.01

0

16

NZDJPY

Novozélandský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

4

100.000 NZD

0.01

30

0.01

0

17

AUDUSD

Australský dolar vůči Americkému dolaru

0.0001

2.0

100.000 AUD

0.00001

30

0.01

0

18

AUDNZD

Australský dolar vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

4

100.000 AUD

0.0001

30

0.01

0

19

AUDCAD

Australský dolar vůči Kanadskému dolaru

0.0001

7

100.000 AUD

0.0001

30

0.01

0

20

AUDCHF

Australský dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

3

100.000 AUD

0.0001

30

0.01

0

21

AUDJPY

Australský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

3

100.000 AUD

0.01

30

0.01

0

22

CHFJPY

Švýcarský frank vůči Japonskému jenu

0.01

3

100.000 CHF

0.01

30

0.01

0

11
12

0.0001

23

EURAUD

Euro vůči Australskému dolaru

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0

24

EURNZD

Euro vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

5

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0

25

EURCAD

Euro vůči Kanadskému dolaru

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0

26

GBPCHF

Britská libra vůči Švýcarskému franku

0.0001

4

100.000 GBP

0.0001

30

0.01

0

27

GBPAUD

Britská libra vůči Australskému dolar

0.0001

5

100.000 GBP

0.0001

30

0.01

0

28

CADCHF

Kanadský dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

6

100.000 CAD

0.0001

30

0.01

0

29

CADJPY

Kanadský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

2

100.000 CAD

0.01

30

0.01

0

30

GBPNZD

Britská libra vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

8

100.000 GBP

0.0001

30

0.01

0

31

GBPCAD

Britská libra vůči Kanadskému dolaru

0.0001

5

100.000 GBP

0.0001

30

0.01

0

32

GBPCZK

Britská libra vůči České koruně

0.001

35/105

100.000 GBP

0.001

30

0.01

0/105

33

USDHKD

Americký dolar vůči Hongkongskému dolaru

0.0001

6

USDNOK

Americký dolar vůči Norské koruně

35

USDSEK

Americký dolar vůči Švédské koruně

36

USDDKK

Americký dolar vůči Dánské koruně

USDCZK

Americký dolar vůči České koruně

USDHUF

Americký dolar vůči Maďarskému Forintu

39

USDRON

Americký dolar vůči Rumunskému novému lei

0.0001

63/143

40

USDRUB

Americký dolar vůči Ruskému rublu

0.0001

41

USDZAR

Americký dolar vůči Jihoafrickému randu

0.0001

42

USDMXN

Americký dolar vůči Mexickému Pesu

43

USDCNH

Americký dolar vůči Čínskému renminbi v zahraničním
obchodě

44

USDTHB

45
46
47

2

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0

33/113

2

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/105

0.0001

33/113

2

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/105

0.0001

13

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/105

2

100.000 USD

0.001

30

0.01

0/105

2

100.000 USD

0.01

30

0.01

0/105

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/105

280

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0

80

100.000 USD

0.0001

30

0.01

100

0.0001

80

100.000 USD

0.0001

30

0.01

100

0.0001

33

100 000 USD

0.0001

10

0.01

0

Americký dolar vůči Thajskému bátu

0.001

33

100 000 USD

0.0001

10

0.01

0

USDBRL

Americký dolar vůči Brazilskému realu

0.0001

193

100 000 USD

0.0001

10

0.01

0

USDTRY

Americký dolar vůči Turecké liře

0.0001

13/934

100.000 USD

0.0001

30

0.01

0/106

EURNOK

Euro vůči Norské koruně

0.0001

33/1132

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/105

48

EURSEK

Euro vůči Švédské koruně

0.0001

33/113

2

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/105

49

EURDKK

Euro vůči Dánské koruně

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/105

50

EURCZK

Euro vůči České koruně

0.001

15/85

100.000 EUR

0.001

30

0.01

0/105

51

EURHUF

Euro vůči Maďarskému forintu

0.01

33/1132

100.000 EUR

0.01

30

0.01

0/105

34

37
38

0.0001

0.001
0.01

15/85
33/93

2

2

52

EURRON

Euro vůči Rumunskému novému lei

0.0001

63/1432

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/105

53

EURRUB

Euro vůči Ruskému rublu

0.0001

480

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0

EURTRY

Euro vůči Turecké liře

100.000 EUR

0.0001

30

0.01

0/106

0.01

30

0.01

0/105

0.001

30

0.01

0

0.001

30

0.01

0

0.01

30

0.01

0/105

0.001

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

1

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

54

0.0001

4

23/93

55

BOSSAPLN

Měnový index Polský zlotý

0.01

8

56

BOSSAUSD

Dolarový měnový index

0.001

13

BOSSAEUR

Eurový měnový index

0.001

28

58

BOSSACZK

Měnový index Česká koruna

0.01

18

59

FUSD

0.01

20

60

FTNOTE10

0.01

3

61

FBUND10

0.01

3

0.01

2

0.01

7

0.01

4

0.01

4

0.01

4

57

62

FSCHATZ2

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu amerického dolaru kotovaného na
burze v New Yorku
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Spojených států kotovaného na burze v Chicagu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 10letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 2-letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 10-letého státního dluhopisu Francie
kotovaného na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 10-letého státního dluhopisu Itálie
kotovaného na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu 5-letého státního dluhopisu Německa
kotovaného na burze ve Frankfurtu

63

FGILT10

64

FOAT10
.

65

FBTP10

66

FBOBL5

67

FUS30

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu DJIA kotovaného na burze v Chicagu

1

4

68

FUS100

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu NASDAQ100 kotovaného na burze v
Chicagu

0.01

45

Cena
instrumentu x
2500 PLN
Cena
instrumentu x
1500 USD
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x
10.000 CZK
Cena
instrumentu x
1000 USD
Cena
instrumentu x
1000 USD
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x
1000 GBP
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x
500 EUR
Cena
instrumentu x
10 USD
Cena
instrumentu x
40 USD

69

FUS500

70

FDE30

71

FGB100

72

FEU50

73

FEU600

74

FEUBANKS

75

FFR40

76

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu S&P500 kotovaného na burze v
Chicagu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu DAX kotovaného na burze ve
Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu FTSE100 kotovaného na burze v
Londýně
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu EURO STOXX 50 kotovaného na
burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu EURO STOXX 600 kotovaného na
burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu EURO STOXX Banks kotovaného na
burze ve Frankfurtu

0.01

45

0.1

10/408

0.1

15

1

2

0.1

12

0.1

9

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu CAC40 kotovaného na burze v Paříži

0.1

20

FPL20

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu zahrnujícího 20 společností
zastoupených v základním indexu Varšavské burzy8

1

1

77

FCH20

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu SMI kotovaného na burze v Curychu

1

78

FNL25

79

FJP225

80

FHK45

81

FCN40

82

FEUVOL

83

FMSCIEM

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu AEX kotovaného na burze v
Amsterdamu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu NIKKEI225 kotovaného na burze v
Chicagu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu Hang Seng kotovaného na burze v
Hong Kongu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu Hang Seng China Enterprises
kotovaného na burze v Hong Kongu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu EURO STOXX Volatility kotovaného
na burze ve Frankfurtu
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu indexu MSCI Emerging Markets kotovaného
na burze ICE

4

0.01

10

1

10

1

10

1

10

0.01

29

0.1

19

Cena
instrumentu x
100 USD
Cena
instrumentu x
10 EUR
Cena
instrumentu x
10 GBP
Cena
instrumentu x
20 EUR
Cena
instrumentu x
50 EUR
Cena
instrumentu x
1000 EUR
Cena
instrumentu x
20 EUR
Cena
instrumentu x
10 PLN
Cena
instrumentu x
10 CHF
Cena
instrumentu x
200 EUR
Cena
instrumentu x
1000 JPY
Cena
instrumentu x
25 HKD
Cena
instrumentu x
50 HKD
Cena
instrumentu x
1000 EUR
Cena
instrumentu x
50 USD

0.01

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

1

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

1

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

1

15

0.01

0

1

15

0.01

0

1

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.1

15

0.01

0

84

FEMISS

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu emisí oxidu uhličitého, kotovaného na burze
ICE

85

SILVER

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty stříbra

0.01

4

86

PLATINUM

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty platiny

0.01

600

87

PALLADIUM

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
palladia

0.01

2400

88

FOIL

0.01

5

89

FBRENT

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu ropy BRENT, kotované na burze ICE

0.01

5

90

FGASOIL

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu motorové nafty, kotované na burze ICE

0.01

125

91

FNATGAS

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu zemního plynu Henry Hub kotovaného na
burze v New Yorku

0.001

10

92

FCOPPER

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu mědi kotovaného na burze v New York

0.0001

30

93

FGOLD

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu zlata kotovaného na burze v New Yorku

0.01

25

94

FCORN

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu kukuřice kotovaného na burze v Chicagu

0.01

75

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu ropy WTI kotovaného na burze v New Yorku

0.01

9

Cena
instrumentu x
5000
metrických tun
(v EUR)
Cena
instrumentu x
7000 troj. unc.
(v USD)
Cena
instrumentu x
50 troj. unc.
(v USD)
Cena
instrumentu x
100 troj. unc.
(v USD)
Cena
instrumentu x
1000 barelů (v
USD)
Cena
instrumentu x
1000 barelů (v
USD)
Cena
instrumentu x
100 tun (v USD)
Cena
instrumentu x
20000 brit.
tepelných
jednotek
(v USD)
Cena
instrumentu x
25000 liber3
(v USD)
Cena
instrumentu x
50 troj. unc.
(v USD)
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
bušlů kukuřice)

0.01

15

0.01

0

0.0001

15

0.01

0/107

0.01

15

0.01

400

0.01

15

0.01

200

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.001

15

0.01

0/106

0.0001

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

x 150

95

FWHEAT

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu pšenice kotovaného na burze v Chicagu

0.01

75

96

FSOYBEAN

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu sójových bobů kotovaného na burze v
Chicagu

0.01

75

97

FCOCOA

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu kakaa kotovaného na burze ICE

1

9

98

FCOTTON

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu bavlny kotovaného na burze ICE

0.01

15

99

FCOFFEE

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu kávy kotovaného na burze ICE

0.01

30

100

FSUGAR

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu cukru kotovaného na burze ICE

0.01

7

FRICE

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu rýže kotovaného na burze v Chicagu

0.01

4

FORANGE

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures
kontraktu pomerančové šťávy kotovaného na burze v
ICE

0.01

45

101

102

Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
bušlů pšenice) x
100
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
bušlů sójových
bobů) x 50
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 10
metrických tun)
x 20
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
liber) x 1000
Cena
instrumentu (
kotováno v USD
pro 100 liber) x
375
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
liber) x 5600
Cena
instrumentu
(kotováno v
USD pro 100
liber rýže) x
5000
Cena
instrumentu (
kotováno v USD
pro 100 liber) x
150

0.01

0.01

15

0

0.01

15

0.01

0

1

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

0.01

15

0.01

0

Poznámky:
1
První hodnota spreadu platí mezi 08:00 -19:00 SEČ, druhá mezi 19:00 - 08:00 SEČ.
2
První hodnota spreadu platí mezi 08:00 -17:00 SEČ, druhá mezi 17:00 - 08:00 SEČ.
3
Libra zde znamená měrnou jednotku.
4
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 SEČ, druhá mezi 22:00 - 08:00 SEČ.
5
První hodnota platí mezi 08:00 - 17:00 SEČ, druhá mezi 17:00 - 08:00 SEČ.
6
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 SEČ, druhá mezi 22:00 - 08:00 SEČ.
7
Klient může otevřít maximálně 100 lotů u instrument FPL20.
8
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 hodinou SEČ, druhá mezi 02:15 - 08:00 hodinou SEČ.

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ – BOSSA VIP
v platnosti od 1. ledna 2022

Maximální
Hodnota
Č.

Symbol

Popis instrumentu

jednoho
Pipu

Spread Bossa

Nominální

Exklusiv

hodnota

v
Pipech

jednoho Lotu

Min.
cenová
změna

velikost
jednotlivého
pokynu v
Lotech

1

EURUSD.

Euro vůči Americkému dolaru

0.0001

2

GBPUSD.

Britská libra vůči Americkému dolaru

0.0001

3

USDCHF.

Americký dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

4

USDJPY.

Americký dolar vůči Japonskému jenu

0.01

5

EURJPY.

Euro vůči Japonskému jenu

0.01

6

GBPJPY.

Britská Libra vůči Japonskému jenu

7

EURGBP.

8

Minimální
velikost
jednotlivého
pokynu v
Lotech

Hodnota
minimálního
odstupu pro
vložení
čekajících
pokynů v Pipech

100.000 EUR

0.00001

30

0.1

0

100.000 GBP

0.00001

30

0.1

0

100.000 USD

0.00001

30

0.1

0

100.000 USD

0.001

30

0.1

0

1.3

100.000 EUR

0,001

30

0.1

0

0.01

2,8

100.000 GBP

0.001

30

0.1

0

Euro vůči Britské libře

0.0001

1.3

100.000 EUR

0.00001

30

0.1

0

USDCAD.

Americký dolar vůči Kanadskému dolaru

0.0001

1,8

100.000 USD

0.00001

30

0.1

0

9

EURCHF.

Euro vůči Švýcarskému franku

0.0001

1,8

100.000 EUR

0.00001

30

0.1

0

10

USDPLN.

Americký dolar vůči Polskému zlotému

0.0001

15/1051

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/105

0,9

2.1

1.8

0.9

11

EURPLN.

Euro vůči Polskému zlotému

0.0001

15/1051

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/105

12

CHFPLN.

Švýcarský frank vůči Polskému zlotému

0.0001

15/1051

100.000 CHF

0.0001

30

0.1

0/105

13

GBPPLN.

Britská libra vůči Polskému zlotému

0.0001

35/1351

100.000 GBP

0.0001

30

0.1

0/105

14

JPYPLN..

Japonský jen vůči Polskému zlotému

0.0001

25/1351

10.000.000 JPY

0.0001

30

0.1

0/105

15

NZDUSD.

Novozélandský dolar vůči Americkému dolaru

0.0001

2

100.000 NZD

0.0001

30

0.1

0

16

NZDJPY.

Novozélandský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

4

100.000 NZD

0.01

30

0.1

0

17

AUDUSD.

Australský dolar vůči Americkému dolaru

0.0001

1,8

100.000 AUD

0.0001

30

0.1

0

18

AUDNZD.

Australský dolar vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

4

100.000 AUD

0.0001

30

0.1

0

19

AUDCAD.

Australský dolar vůči Kanadskému dolaru

0.0001

7

100.000 AUD

0.0001

30

0.1

0

20

AUDCHF.

Australský dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

3

100.000 AUD

0.0001

30

0.1

0

21

AUDJPY.

Australský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

3

100.000 AUD

0.01

30

0.1

0

22

CHFJPY.

Švýcarský frank vůči Japonskému jenu

0.01

3

100.000 CHF

0.01

30

0.1

0

23

EURAUD.

Euro vůči Australskému dolaru

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0

24

EURNZD.

Euro vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

5

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0

25

EURCAD.

Euro vůči Kanadskému dolaru

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0

26

GBPCHF.

Britská libra vůči Švýcarskému franku

0.0001

4

100.000 GBP

0.0001

30

0.1

0

27

GBPAUD.

Britská libra vůči Australskému dolar

0.0001

5

100.000 GBP

0.0001

30

0.1

0

28

CADCHF.

Kanadský dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

6

100.000 CAD

0.0001

30

0.1

0

29

CADJPY.

Kanadský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

2

100.000 CAD

0.01

30

0.1

0

30

GBPNZD.

Britská libra vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

8

100.000 GBP

0.0001

30

0.1

0

31

GBPCAD.

Britská libra vůči Kanadskému dolaru

0.0001

5

100.000 GBP

0.0001

30

0.1

0

32

GBPCZK..

Britská libra vůči České koruně

0.001

35/1052

100.000 GBP

0.001

30

0.1

0/105

33

USDHKD.

Americký dolar vůči Hongkongskému dolaru

0.0001

6

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0

34

USDNOK.

Americký dolar vůči Norské koruně

0.0001

33/1132

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/105

35

USDSEK.

Americký dolar vůči Švédské koruně

0.0001

33/1132

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/105

36

USDDKK.

Americký dolar vůči Dánské koruně

0.0001

13

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/105

37

USDCZK.

Americký dolar vůči České koruně

0.001

15/852

100.000 USD

0.001

30

0.1

0/105

38

USDHUF.

Americký dolar vůči Maďarskému Forintu

0.01

33/932

100.000 USD

0.01

30

0.1

0/105

39

USDRON.

Americký dolar vůči Rumunskému novému lei

0.0001

63/1432

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/105

40

USDRUB.

Americký dolar vůči Ruskému rublu

0.0001

280

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0

41

USDZAR.

Americký dolar vůči Jihoafrickému randu

0.0001

80

100.000 USD

0.0001

30

0.1

100

42

USDMXN.

Americký dolar vůči Mexickému Pesu

0.0001

80

100.000 USD

0.0001

30

0.1

100

43

USDCNH.

Americký dolar vůči Čínskému renminbi v
zahraničním obchodě

0.0001

33

100 000 USD

0.0001

10

0.1

0

44

USDTHB.

Americký dolar vůči Thajskému bátu

0.001

33

100 000 USD

0.001

10

0.1

0

45

USDBRL.

Americký dolar vůči Brazilskému realu

0.0001

193

100 000 USD

0.0001

10

0.1

100

46

USDTRY.

Americký dolar vůči Turecké liře

0.0001

13/934

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/106

47

EURNOK.

Euro vůči Norské koruně

0.0001

33/1132

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/105

48

EURSEK.

Euro vůči Švédské koruně

0.0001

33/1132

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/105

49

EURDKK.

Euro vůči Dánské koruně

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/105

50

EURCZK.

Euro vůči České koruně

0.001

15/852

100.000 EUR

0.001

30

0.1

0/105

51

EURHUF.

Euro vůči Maďarskému forintu

0.01

33/1132

100.000 EUR

0.01

30

0.1

0/105

52

EURRON.

Euro vůči Rumunskému novému lei

0.0001

63/1432

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/105

53

EURRUB.

Euro vůči Ruskému rublu

0.0001

480

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0

54

EURTRY.

Euro vůči Turecké liře

0.0001

23/934

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/106

55

BOSSAPLN.

Měnový index Polský zlotý

0.01

8

Cena
instrumentu x
2500 PLN

0.01

30

0.1

0/105

56

BOSSAUSD.

Dolarový měnový index

0.001

13

Cena
instrumentu x
1500 USD

0.001

30

0.1

0

57

BOSSAEUR.

Eurový měnový index

0.001

28

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.001

30

0.1

0

58

BOSSACZK.

Měnový index Česká koruna

0.01

18

Cena
instrumentu x
10.000 CZK

0.01

30

0.1

0/105

59

FUSD.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu amerického dolaru
kotovaného na burze v New Yorku

0.001

20

Cena
instrumentu x
1000 USD

0.01

15

0.1

0

0.01

3

Cena
instrumentu x
1000 USD

0.01

15

0.1

0

0.01

3

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.01

15

0.1

0

0.01

2

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.01

15

0.1

0

60

FTNOTE10.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Spojených států kotovaného na burze v Chicagu

61

FBUND10.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu

62

FSCHATZ2.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 2-letého státního dluhopisu

Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu

63

FGILT10.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu

0.01

7

Cena
instrumentu x
1000 GBP

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Francie kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.01

4

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.01

15

0.1

0

Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu
FOAT10.
64

0.01

15

0.1

0

65

FBTP10.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Itálie
kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.01

4

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.01

15

0.1

0

66

FBOBL5.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 5-letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.01

4

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.01

15

0.1

0

67

FUS30.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu DJIA kotovaného na burze
v Chicagu

1

4

Cena
instrumentu x 10
USD

1

15

0.1

0

68

FUS100.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu NASDAQ100 kotovaného
na burze v Chicagu

0.01

45

Cena
instrumentu x 40
USD

0.01

15

0.1

0

69

FUS500.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu S&P500 kotovaného na
burze v Chicagu

0.01

45

Cena
instrumentu x
100 USD

0.01

15

0.1

0

70

FDE30.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu DAX kotovaného na burze
ve Frankfurtu

0.1

10/408

Cena
instrumentu x 10
EUR

0.1

15

0.1

0

71

FGB100.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu FTSE100 kotovaného na
burze v Londýně

0.1

15

Cena
instrumentu x 10
GBP

0.1

15

0.1

0

72

FEU50.

1

2

1

15

0.1

0

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu EURO STOXX 50

Cena
instrumentu x 20

kotovaného na burze ve Frankfurtu

EUR

73

FEU600.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu EURO STOXX 600
kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.1

12

Cena
instrumentu x 50
EUR

0.1

15

0.1

0

74

FEUBANKS.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu EURO STOXX Banks
kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.1

9

Cena
instrumentu x
1000 EUR

0.1

15

0.1

0

0.1

20

Cena
instrumentu x 20
EUR

0.1

15

0.1

0

1

1

Cena
instrumentu x 10
PLN

1

15

0.1

0

1

4

Cena
instrumentu x 10
CHF

1

15

0.1

0

75

76

FFR40.

FPL20.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu CAC40 kotovaného na
burze v Paříži

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu zahrnujícího 20
společností zastoupených v základním indexu
Varšavské burzy8
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu SMI kotovaného na burze
v Curychu

77

FCH20.

78

FNL25.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu AEX kotovaného na burze
v Amsterdamu

0.01

10

79

FJP225.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu NIKKEI225 kotovaného na
burze v Chicagu

1

10

Cena
instrumentu x
200 EUR

0.01

15

0.1

0

80

FHK45.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu Hang Seng kotovaného na
burze v Hong Kongu

1

10

Cena
instrumentu x
1000 JPY

1

15

0.1

0

81

FCN40.

1

10

1

15

0.1

0

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu Hang Seng China

Cena
instrumentu x 25

Enterprises kotovaného na burze v Hong Kongu

HKD

82

FEUVOL.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu EURO STOXX Volatility
kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.01

29

Cena
instrumentu x 50
HKD

1

15

0.1

0

83

FMSCIEM.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu MSCI Emerging Markets
kotovaného na burze ICE

0.1

19

Cena
instrumentu x
1000 EUR

0.01

15

0.1

0

FEMISS.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu emisí oxidu uhličitého, kotovaného
na burze ICE

9

Cena
instrumentu x
50 USD

0.1

15

0.1

0

4

Cena
instrumentu x
5000
metrických tun
(v EUR)

0.01

15

0.1

0

0.01

15

0.1

0/107

0.01

15

0.1

400

0.01

15

0.1

200

84

85

86

SILVER.

PLATINUM.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
stříbra

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
platiny

0.01

0.01

0.01

600

Cena
instrumentu x
7000 troj. unc.
(v USD)

87

PALLADIUM.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
palladia

0.01

2400

Cena
instrumentu x 50
troj. unc.
(v USD)

88

FOIL.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu ropy WTI kotovaného na burze v
New Yorku

0.01

5

Cena
instrumentu x
100 troj. unc.
(v USD)

89

90

91

92

FBRENT.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu ropy BRENT, kotované na burze
ICE

FGASOIL.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu motorové nafty, kotované na
burze ICE

FNATGAS.

FCOPPER.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu zemního plynu Henry Hub
kotovaného na burze v New Yorku

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu mědi kotovaného na burze v New
York

0.01

0.01

0.001

0.0001

5

Cena
instrumentu x
1000 barelů (v
USD)

0.01

15

0.1

0

125

Cena
instrumentu x
1000 barelů (v
USD)

0.01

15

0.1

0

10

Cena
instrumentu x
100 tun (v
USD)

0.01

15

0.1

0

0.001

15

0.1

0/106

0.0001

15

0.1

0

0.01

15

0.1

0

0.01

15

0.1

0

30

Cena
instrumentu x
20000 brit.
tepelných
jednotek
(v USD)

93

FGOLD.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu zlata kotovaného na burze v New
Yorku

0.01

25

Cena
instrumentu x
25000 liber3
(v USD)

94

FCORN.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu kukuřice kotovaného na burze v
Chicagu

95

FWHEAT.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu pšenice kotovaného na burze v
Chicagu

0.01

75

0.01

75

Cena
instrumentu x 50
troj. unc. (v
USD)
Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 bušlů

kukuřice) x 150

96

97

98

99

100

FSOYBEAN.

FCOCOA.

FCOTTON.

FCOFFEE.

FSUGAR.

FRICE.
101

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu sójových bobů kotovaného na
burze v Chicagu

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu kakaa kotovaného na burze ICE

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu bavlny kotovaného na burze ICE

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu kávy kotovaného na burze ICE

0.01

1

0.01

0.01

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 bušlů
pšenice) x 100

0.01

15

0.1

0

9

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 bušlů
sójových bobů) x
50

0.01

15

0.1

0

15

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 10
metrických tun) x
20

1

15

0.1

0

30

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 liber) x
1000

0.01

15

0.1

0

Cena
instrumentu (
kotováno v
USD pro 100
liber) x 375

0.01

15

0.1

0

0.01

15

0.1

0

75

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu cukru kotovaného na burze ICE

0.01

7

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu rýže kotovaného na burze v
Chicagu

0.01

4

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 liber) x

5600

102

FORANGE.

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu pomerančové šťávy kotovaného
na burze v ICE

0.01

45

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 liber
rýže) x 5000

Poznámky:
1
První hodnota spreadu platí mezi 08:00 -19:00 SEČ, druhá mezi 19:00 - 08:00 SEČ.
2
První hodnota spreadu platí mezi 08:00 -17:00 SEČ, druhá mezi 17:00 - 08:00 SEČ.
3
Libra zde znamená měrnou jednotku.
4
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 SEČ, druhá mezi 22:00 - 08:00 SEČ.
5
První hodnota platí mezi 08:00 - 17:00 SEČ, druhá mezi 17:00 - 08:00 SEČ.
6
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 SEČ, druhá mezi 22:00 - 08:00 SEČ.
7
Klient může otevřít maximálně 100 lotů u instrument FPL20.
8
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 hodinou SEČ, druhá mezi 02:15 - 08:00 hodinou SEČ
Specifikace měnových indexů
Definice výpočtu

Kde:
N – počet měn v indexu,
i – pořadí měny,
w(i) – váha ité-měny v indexu,
Měnový pár(i) – kurz ité–měny (hodnota měnového indexu v jiné měně).

0.01

15

0.1

0

Násobitel
BOSSAUSD = 37.116220

BOSSAEUR = 40.360673

BOSSAPLN = 371.101074

BOSSACZK = 3403.46435

Váhové zastoupení měn u měnových indexů
BOSSAUSD
Symbol

BOSSAEUR

Váha

Symbol

BOSSAPLN

Váha

Symbol

BOSSACZK

Váha

Symbol

Váha

EURUSD

46.60%

EURUSD

50.00%

USDPLN

40.00%

EURCZK

50.00 %

USDJPY

17.53%

EURJPY

20.78%

EURPLN

50.00%

USDCZK

45.00 %

GBPUSD

12.63%

EURGBP

15.70%

GBPPLN

5.00%

GBPCZK

5.00 %

USDCHF

5.49%

EURCHF

13.52%

CHFPLN

5.00%

USDCAD

9.18%

--------------

-------------

-------------

AUDUSD

8.57%

--------------

-------------

-------------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ – BOSSA VIP – PRO UZAVŘENÍ TRANSAKCE

Maximální
Hodnota
Č.

Symbol

Popis instrumentu

jednoho
Pipu

Spread Bossa

Nominální

Exklusiv

hodnota

v
Pipech

jednoho Lotu

Min.
cenová
změna

velikost
jednotlivého
pokynu v
Lotech

Minimální
velikost
jednotlivého
pokynu v
Lotech

Hodnota
minimálního
odstupu pro
vložení
čekajících
pokynů v Pipech

1

EURUSD

Euro vůči Americkému dolaru

0.0001

0,9

100.000 EUR

0.00001

30

0.1

0

2

GBPUSD

Britská libra vůči Americkému dolaru

0.0001

2.1

100.000 GBP

0.00001

30

0.1

0

3

USDCHF

Americký dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

1.8

100.000 USD

0.00001

30

0.1

0

4

USDJPY

Americký dolar vůči Japonskému jenu

0.01

0.9

100.000 USD

0.001

30

0.1

0

5

EURJPY

Euro vůči Japonskému jenu

0.01

1.3

100.000 EUR

0,001

30

0.1

0

6

GBPJPY

Britská Libra vůči Japonskému jenu

0.01

2,8

100.000 GBP

0.001

30

0.1

0

7

EURGBP

Euro vůči Britské libře

0.0001

1.3

100.000 EUR

0.00001

30

0.1

0

8

USDCAD

Americký dolar vůči Kanadskému dolaru

0.0001

1,8

100.000 USD

0.00001

30

0.1

0

9

EURCHF

Euro vůči Švýcarskému franku

0.0001

1,8

100.000 EUR

0.00001

30

0.1

0

10

USDPLN

Americký dolar vůči Polskému zlotému

0.0001

15/1051

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/105

11

EURPLN

Euro vůči Polskému zlotému

0.0001

15/1051

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/105

12

CHFPLN

Švýcarský frank vůči Polskému zlotému

0.0001

15/1051

100.000 CHF

0.0001

30

0.1

0/105

13

GBPPLN

Britská libra vůči Polskému zlotému

0.0001

35/1351

100.000 GBP

0.0001

30

0.1

0/105

14

JPYPLN.

Japonský jen vůči Polskému zlotému

0.0001

25/1351

10.000.000 JPY

0.0001

30

0.1

0/105

15

NZDUSD

Novozélandský dolar vůči Americkému dolaru

0.0001

2

100.000 NZD

0.0001

30

0.1

0

16

NZDJPY

Novozélandský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

4

100.000 NZD

0.01

30

0.1

0

17

AUDUSD

Australský dolar vůči Americkému dolaru

0.0001

1,8

100.000 AUD

0.0001

30

0.1

0

18

AUDNZD

Australský dolar vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

4

100.000 AUD

0.0001

30

0.1

0

19

AUDCAD

Australský dolar vůči Kanadskému dolaru

0.0001

7

100.000 AUD

0.0001

30

0.1

0

20

AUDCHF

Australský dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

3

100.000 AUD

0.0001

30

0.1

0

21

AUDJPY

Australský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

3

100.000 AUD

0.01

30

0.1

0

22

CHFJPY

Švýcarský frank vůči Japonskému jenu

0.01

3

100.000 CHF

0.01

30

0.1

0

23

EURAUD

Euro vůči Australskému dolaru

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0

24

EURNZD

Euro vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

5

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0

25

EURCAD

Euro vůči Kanadskému dolaru

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0

26

GBPCHF

Britská libra vůči Švýcarskému franku

0.0001

4

100.000 GBP

0.0001

30

0.1

0

27

GBPAUD

Britská libra vůči Australskému dolar

0.0001

5

100.000 GBP

0.0001

30

0.1

0

28

CADCHF

Kanadský dolar vůči Švýcarskému franku

0.0001

6

100.000 CAD

0.0001

30

0.1

0

29

CADJPY

Kanadský dolar vůči Japonskému jenu

0.01

2

100.000 CAD

0.01

30

0.1

0

30

GBPNZD

Britská libra vůči Novozélandskému dolaru

0.0001

8

100.000 GBP

0.0001

30

0.1

0

31

GBPCAD

Britská libra vůči Kanadskému dolaru

0.0001

5

100.000 GBP

0.0001

30

0.1

0

32

GBPCZK.

Britská libra vůči České koruně

0.001

35/1052

100.000 GBP

0.001

30

0.1

0/105

33

USDHKD

Americký dolar vůči Hongkongskému dolaru

0.0001

6

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0

34

USDNOK

Americký dolar vůči Norské koruně

0.0001

33/1132

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/105

35

USDSEK

Americký dolar vůči Švédské koruně

0.0001

33/1132

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/105

36

USDDKK

Americký dolar vůči Dánské koruně

0.0001

13

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/105

37

USDCZK

Americký dolar vůči České koruně

0.001

15/852

100.000 USD

0.001

30

0.1

0/105

38

USDHUF

Americký dolar vůči Maďarskému Forintu

0.01

33/932

100.000 USD

0.01

30

0.1

0/105

39

USDRON

Americký dolar vůči Rumunskému novému lei

0.0001

63/1432

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/105

40

USDRUB

Americký dolar vůči Ruskému rublu

0.0001

280

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0

41

USDZAR

Americký dolar vůči Jihoafrickému randu

0.0001

80

100.000 USD

0.0001

30

0.1

100

42

USDMXN

Americký dolar vůči Mexickému Pesu

0.0001

80

100.000 USD

0.0001

30

0.1

100

43

USDCNH

Americký dolar vůči Čínskému renminbi v
zahraničním obchodě

0.0001

33

100 000 USD

0.0001

10

0.1

0

44

USDTHB

Americký dolar vůči Thajskému bátu

0.001

33

100 000 USD

0.001

10

0.1

0

45

USDBRL

Americký dolar vůči Brazilskému realu

0.0001

193

100 000 USD

0.0001

10

0.1

100

46

USDTRY

Americký dolar vůči Turecké liře

0.0001

13/934

100.000 USD

0.0001

30

0.1

0/106

47

EURNOK

Euro vůči Norské koruně

0.0001

33/1132

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/105

48

EURSEK

Euro vůči Švédské koruně

0.0001

33/1132

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/105

49

EURDKK

Euro vůči Dánské koruně

0.0001

3

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/105

50

EURCZK

Euro vůči České koruně

0.001

15/852

100.000 EUR

0.001

30

0.1

0/105

51

EURHUF

Euro vůči Maďarskému forintu

0.01

33/1132

100.000 EUR

0.01

30

0.1

0/105

52

EURRON

Euro vůči Rumunskému novému lei

0.0001

63/1432

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/105

53

EURRUB

Euro vůči Ruskému rublu

0.0001

480

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0

54

EURTRY

Euro vůči Turecké liře

0.0001

23/934

100.000 EUR

0.0001

30

0.1

0/106

55

BOSSAPLN

Měnový index Polský zlotý

0.01

8

Cena
instrumentu x

0.01

30

0.1

0/105

2500 PLN

56

BOSSAUSD

Dolarový měnový index

0.001

13

Cena
instrumentu x
1500 USD

0.001

30

0.1

0

57

BOSSAEUR

Eurový měnový index

0.001

28

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.001

30

0.1

0

58

BOSSACZK

Měnový index Česká koruna

0.01

18

Cena
instrumentu x
10.000 CZK

0.01

30

0.1

0/105

59

FUSD

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu amerického dolaru
kotovaného na burze v New Yorku

0.001

20

Cena
instrumentu x
1000 USD

0.01

15

0.1

0

0.01

3

Cena
instrumentu x
1000 USD

0.01

15

0.1

0

0.01

3

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.01

15

0.1

0

0.01

2

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.01

15

0.1

0

0.01

7

Cena
instrumentu x
1000 GBP

0.01

15

0.1

0

0.01

4

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.01

15

0.1

0

60

FTNOTE10

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Spojených států kotovaného na burze v Chicagu

61

FBUND10

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu

62

FSCHATZ2

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 2-letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu

63

FGILT10

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu

FOAT10
64

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu
Francie kotovaného na burze ve Frankfurtu

65

FBTP10

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Itálie
kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.01

4

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.01

15

0.1

0

66

FBOBL5

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu 5-letého státního dluhopisu
Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.01

4

Cena
instrumentu x
500 EUR

0.01

15

0.1

0

67

FUS30

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu DJIA kotovaného na burze
v Chicagu

1

4

Cena
instrumentu x 10
USD

1

15

0.1

0

68

FUS100

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu NASDAQ100 kotovaného
na burze v Chicagu

0.01

45

Cena
instrumentu x 40
USD

0.01

15

0.1

0

69

FUS500

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu S&P500 kotovaného na
burze v Chicagu

0.01

45

Cena
instrumentu x
100 USD

0.01

15

0.1

0

70

FDE30

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu DAX kotovaného na burze
ve Frankfurtu

0.1

10/408

Cena
instrumentu x 10
EUR

0.1

15

0.1

0

71

FGB100

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu FTSE100 kotovaného na
burze v Londýně

0.1

15

Cena
instrumentu x 10
GBP

0.1

15

0.1

0

72

FEU50

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu EURO STOXX 50
kotovaného na burze ve Frankfurtu

1

2

Cena
instrumentu x 20
EUR

1

15

0.1

0

73

FEU600

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu EURO STOXX 600
kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.1

12

Cena
instrumentu x 50
EUR

0.1

15

0.1

0

74

FEUBANKS

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu EURO STOXX Banks
kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.1

9

Cena
instrumentu x
1000 EUR

0.1

15

0.1

0

75

FFR40

0.1

20

0.1

15

0.1

0

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu CAC40 kotovaného na

Cena
instrumentu x 20

burze v Paříži

76

FPL20

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu zahrnujícího 20
společností zastoupených v základním indexu
Varšavské burzy8
Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu SMI kotovaného na burze
v Curychu

EUR

1

1

Cena
instrumentu x 10
PLN

1

15

0.1

0

1

4

Cena
instrumentu x 10
CHF

1

15

0.1

0

77

FCH20

78

FNL25

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu AEX kotovaného na burze
v Amsterdamu

0.01

10

79

FJP225

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu NIKKEI225 kotovaného na
burze v Chicagu

1

10

Cena
instrumentu x
200 EUR

0.01

15

0.1

0

80

FHK45

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu Hang Seng kotovaného na
burze v Hong Kongu

1

10

Cena
instrumentu x
1000 JPY

1

15

0.1

0

81

FCN40

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu Hang Seng China
Enterprises kotovaného na burze v Hong Kongu

1

10

Cena
instrumentu x 25
HKD

1

15

0.1

0

82

FEUVOL

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu EURO STOXX Volatility
kotovaného na burze ve Frankfurtu

0.01

29

Cena
instrumentu x 50
HKD

1

15

0.1

0

83

FMSCIEM

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu indexu MSCI Emerging Markets
kotovaného na burze ICE

0.1

19

Cena
instrumentu x
1000 EUR

0.01

15

0.1

0

84

FEMISS

0.01

9

0.1

15

0.1

0

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu emisí oxidu uhličitého, kotovaného

Cena

na burze ICE

85

86

SILVER

PLATINUM

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
stříbra

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
platiny

instrumentu x
50 USD

0.01

0.01

15

0.1

0

0.01

15

0.1

0/107

0.01

15

0.1

400

0.01

15

0.1

200

5

Cena
instrumentu x
1000 barelů (v
USD)

0.01

15

0.1

0

0.01

125

Cena
instrumentu x
1000 barelů (v
USD)

0.01

15

0.1

0

0.001

10

0.01

15

0.1

0

0.01

4

Cena
instrumentu x
5000
metrických tun
(v EUR)

600

Cena
instrumentu x
7000 troj. unc.
(v USD)

87

PALLADIUM

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
palladia

0.01

2400

Cena
instrumentu x 50
troj. unc.
(v USD)

88

FOIL

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu ropy WTI kotovaného na burze v
New Yorku

0.01

5

Cena
instrumentu x
100 troj. unc.
(v USD)

FBRENT

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu ropy BRENT, kotované na burze
ICE

90

FGASOIL

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu motorové nafty, kotované na
burze ICE

91

FNATGAS

89

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty

0.01

Cena

futures kontraktu zemního plynu Henry Hub
kotovaného na burze v New Yorku

92

FCOPPER

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu mědi kotovaného na burze v New
York

instrumentu x
100 tun (v
USD)

0.0001

Cena
instrumentu x
20000 brit.
tepelných
jednotek

0.001

15

0.1

0/106

0.0001

15

0.1

0

75

Cena
instrumentu x 50
troj. unc. (v
USD)

0.01

15

0.1

0

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 bušlů
kukuřice) x 150

0.01

15

0.1

0

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 bušlů
pšenice) x 100

0.01

15

0.1

0

0.01

15

0.1

0

30

(v USD)

93

FGOLD

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu zlata kotovaného na burze v New
Yorku

0.01

25

Cena
instrumentu x
25000 liber3
(v USD)

FCORN

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu kukuřice kotovaného na burze v
Chicagu

95

FWHEAT

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu pšenice kotovaného na burze v
Chicagu

0.01

75

96

FSOYBEAN

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu sójových bobů kotovaného na
burze v Chicagu

0.01

75

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu kakaa kotovaného na burze ICE

1

94

97

FCOCOA

0.01

9

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 bušlů

sójových bobů) x
50

98

99

100

FCOTTON

FCOFFEE

FSUGAR

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu bavlny kotovaného na burze ICE

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu kávy kotovaného na burze ICE

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu cukru kotovaného na burze ICE

101

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu rýže kotovaného na burze v
Chicagu

102

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty
futures kontraktu pomerančové šťávy kotovaného
na burze v ICE

FRICE

FORANGE

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Poznámky:
1
První hodnota spreadu platí mezi 08:00 -19:00 SEČ, druhá mezi 19:00 - 08:00 SEČ.
2
První hodnota spreadu platí mezi 08:00 -17:00 SEČ, druhá mezi 17:00 - 08:00 SEČ.
3
Libra zde znamená měrnou jednotku.
4
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 SEČ, druhá mezi 22:00 - 08:00 SEČ.
5
První hodnota platí mezi 08:00 - 17:00 SEČ, druhá mezi 17:00 - 08:00 SEČ.

15

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 10
metrických tun) x
20

1

15

0.1

0

30

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 liber) x
1000

0.01

15

0.1

0

7

Cena
instrumentu (
kotováno v
USD pro 100
liber) x 375

0.01

15

0.1

0

4

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 liber) x
5600

0.01

15

0.1

0

45

Cena
instrumentu
(kotováno v USD
pro 100 liber
rýže) x 5000

0.01

15

0.1

0

První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 SEČ, druhá mezi 22:00 - 08:00 SEČ.
Klient může otevřít maximálně 100 lotů u instrument FPL20.
8
První hodnota platí mezi 08:00 - 22:00 hodinou SEČ, druhá mezi 02:15 - 08:00 hodinou SEČ
6
7

TABULKA MARŽÍ – CFD – MIKROLOTY

Symbol

Marže v %

1.

USDPLN.

5.00%

2.

EURPLN.

5.00%

3.

CHFPLN.

5.00%

4.

GBPPLN.

5.00%

5.

JPYPLN..

5.00%

6.

EURUSD.

3.33%

7.

GBPUSD.

3.33%

8.

USDCHF.

3.33%

9.

USDJPY.

3.33%

10.

EURJPY.

3.33%

11.

GBPJPY.

3.33%

12.

EURGBP.

3.33%

13.

USDCAD.

3.33%

14.

EURCHF.

3.33%

15.

NZDUSD.

5.00%

16.

NZDJPY.

5.00%

17.

AUDUSD.

5.00%

18.

AUDNZD.

5.00%

19.

AUDCAD.

5.00%

20.

AUDCHF.

5.00%

21.

AUDJPY.

5.00%

22.

CHFJPY.

3.33%

23.

EURAUD.

5.00%

24.

EURNZD.

5.00%

25.

EURCAD.

3.33%

26.

GBPCHF.

3.33%

27.

GBPAUD.

5.00%

28.

CADCHF.

3.33%

29.

CADJPY.

3.33%

30.

GBPNZD.

5.00%

31.

GBPCAD.

3.33%

32.

GBPCZK.

5.00%

33.

USDHKD.

5.00%

34.

USDNOK.

5.00%

35.

USDSEK.

5.00%

36.

USDDKK.

5.00%

37.

USDCZK.

5.00%

38.

USDHUF.

5.00%

39.

USDRON.

5.00%

40.

USDRUB.

5.00%

41.

USDZAR.

5.00%

42.

USDMXN.

5.00%

43.

USDTRY.

5.00%

44.

USDCNH.

5.00%

45.

USDTHB.

5.00%

46.

USDBRL.

5.00%

47.

EURNOK.

5.00%

48.

EURSEK.

5.00%

49.

EURDKK.

5.00%

50.

EURCZK.

5.00%

51.

EURHUF.

5.00%

52.

EURRON.

5.00%

53.

EURRUB.

5.00%

54.

EURTRY.

5.00%

55.

BOSSAPLN.

20.00%

56.

BOSSAUSD.

20.00%

57.

BOSSAEUR.

20.00%

58.

BOSSACZK.

20.00%

59.

FUSD.

20.00%

60.

FTNOTE10.

20.00%

61.

FBUND10.

20.00%

62.

FSCHATZ2.

20.00%

63.

FGILT10.

20.00%

64.

FOAT10.

20.00%

65.

FBTP10.

20.00%

66.

FBOBL5.

20.00%

67.

FUS30.

5.00%

68.

FUS100.

5.00%

69.

FUS500.

5.00%

70.

FDE30.

5.00%

71.

FGB100.

5.00%

72.

FEU50.

5.00%

73.

FEU600.

10.00%

74.

FEUBANKS.

10.00%

75.

FFR40.

5.00%

76.

FCH20.

10.00%

77.

FPL20.

10.00%

78.

FNL25.

10.00%

79.

FJP225.

5.00%

80.

FHK45.

10.00%

81.

FCN40.

10.00%

82.

FEUVOL.

20.00%

83.

FMSCIEM.

10.00%

84.

FEMISS.

10.00%

85.

SILVER.

10.00%

86.

PLATINUM.

10.00%

87.

PALLADIUM.

10.00%

88.

FOIL.

10.00%

89.

FBRENT.

10.00%

90.

FGASOIL.

10.00%

91.

FNATGAS.

10.00%

92.

FCOPPER.

10.00%

93.

FGOLD.

5.00%

94.

FCORN.

10.00%

95.

FWHEAT.

10.00%

96.

FSOYBEAN.

10.00%

97.

FCOCOA.

10.00%

98.

FCOTTON.

10.00%

99.

FCOFFEE.

10.00%

100.

FSUGAR.

10.00%

101.

FRICE.

10.00%

102.

FORANGE.

10.00%

103.

ACP_PL

20,00%

104.

BHW_PL

20,00%

105.

PEO_PL

20,00%

106.

BZW_PL

20,00%

107.

MBK_PL

20,00%

108.

EUR_PL

20,00%

109.

GTC_PL

20,00%

110.

LTS_PL

20,00%

111.

JSW_PL

20,00%

112.

KER_PL

20,00%

113.

KGH_PL

20,00%

114.

LWB_PL

20,00%

115.

PGE_PL

20,00%

116.

PKN_PL

20,00%

117.

PGN_PL

20,00%

118.

PKO_PL

20,00%

119.

PZU_PL

20,00%

120.

TPE_PL

20,00%

121.

TPS_PL

20,00%

122.

ALR_PL

20,00%

123.

BRS_PL

20,00%

124.

CCC_PL

20,00%

125.

CPS_PL

20,00%

126.

ENA_PL

20,00%

127.

ATT_PL

20,00%

128.

ING_PL

20,00%

129.

LPP_PL

20,00%

130.

NET_PL

20,00%

TABULKA MARŽÍ – CFD – MIKROLOTY – PRO ZAVŘENÍ POZICE

Symbol

Tabulka Marží

1.

USDPLN

0.50%

2.

EURPLN

0.50%

3.

CHFPLN

0.50%

4.

GBPPLN

0.50%

5.

JPYPLN.

0.50%

6.

EURUSD

0.50%

7.

GBPUSD

0.50%

8.

USDCHF

0.50%

9.

USDJPY

0.50%

10.

EURJPY

0.50%

11.

GBPJPY

0.50%

12.

EURGBP

0.50%

13.

USDCAD

0.50%

14.

EURCHF

0.50%

15.

NZDUSD

0.50%

16.

NZDJPY

0.50%

17.

AUDUSD

0.50%

18.

AUDNZD

0.50%

19.

AUDCAD

0.50%

20.

AUDCHF

0.50%

21.

AUDJPY

0.50%

22.

CHFJPY

0.50%

23.

EURAUD

0.50%

24.

EURNZD

0.50%

25.

EURCAD

0.50%

26.

GBPCHF

0.50%

27.

GBPAUD

0.50%

28.

CADCHF

0.50%

29.

CADJPY

0.50%

30.

GBPNZD

0.50%

31.

GBPCAD

0.50%

32.

GBPCZK

0.50%

33.

USDHKD

0.50%

34.

USDNOK

0.50%

35.

USDSEK

0.50%

36.

USDDKK

0.50%

37.

USDCZK

0.50%

38.

USDHUF

0.50%

39.

USDRON

0.50%

40.

USDRUB

0.50%

41.

USDZAR

0.50%

42.

USDMXN

0.50%

43.

USDTRY

0.50%

44.

USDCNH

0.50%

45.

USDTHB

0.50%

46.

USDBRL

0.50%

47.

EURNOK

0.50%

48.

EURSEK

0.50%

49.

EURDKK

0.50%

50.

EURCZK

0.50%

51.

EURHUF

0.50%

52.

EURRON

0.50%

53.

EURRUB

0.50%

54.

EURTRY

0.50%

55.

BOSSAPLN

0.50%

56.

BOSSAUSD

0.50%

57.

BOSSAEUR

0.50%

58.

BOSSACZK

0.50%

59.

FUSD

0.50%

60.

FTNOTE10

0.50%

61.

FBUND10

0.50%

62.

FSCHATZ2

0.50%

63.

FGILT10

0.50%

64.

FOAT10

0.50%

65.

FBTP10

0.50%

66.

FBOBL5

0.50%

67.

FUS30

1.00 %

68.

FUS100

1.00 %

69.

FUS500

1.00 %

70.

FDE30

1.00 %

71.

FGB100

1.00 %

72.

FEU50

1.00 %

73.

FEU600

1.00 %

74.

FEUBANKS

1.00 %

75.

FFR40

1.00 %

76.

FCH20

1.00 %

77.

FPL20

1.00 %

78.

FNL25

1.00 %

79.

FJP225

1.00 %

80.

FHK45

1.00 %

81.

FCN40

1.00 %

82.

FEUVOL

1.00 %

83.

FMSCIEM

1.00 %

84.

FEMISS

1.50 %

85.

SILVER

1.50 %

86.

PLATINUM

1.50 %

87.

PALLADIUM

1.50 %

88.

FOIL

1.50 %

89.

FBRENT

1.50 %

90.

FGASOIL

1.50 %

91.

FNATGAS

1.50 %

92.

FCOPPER

1.50 %

93.

FGOLD

1.50 %

94.

FCORN

1.50 %

95.

FWHEAT

1.50 %

96.

FSOYBEAN

1.50 %

97.

FCOCOA

1.50 %

98.

FCOTTON

1.50 %

99.

FCOFFEE

1.50 %

100.

FSUGAR

1.50 %

101.

FRICE

1.50 %

102.

FORANGE

1.50 %

TABULKA MARŽÍ – CFD – STANDARD

Symbol

Marže v %

1.

USDPLN.

5.00%

2.

EURPLN.

5.00%

3.

CHFPLN.

5.00%

4.

GBPPLN.

5.00%

5.

JPYPLN..

5.00%

6.

EURUSD.

3.33%

7.

GBPUSD.

3.33%

8.

USDCHF.

3.33%

9.

USDJPY.

3.33%

10.

EURJPY.

3.33%

11.

GBPJPY.

3.33%

12.

EURGBP.

3.33%

13.

USDCAD.

3.33%

14.

EURCHF.

3.33%

15.

NZDUSD.

5.00%

16.

NZDJPY.

5.00%

17.

AUDUSD.

5.00%

18.

AUDNZD.

5.00%

19.

AUDCAD.

5.00%

20.

AUDCHF.

5.00%

21.

AUDJPY.

5.00%

22.

CHFJPY.

3.33%

23.

EURAUD.

5.00%

24.

EURNZD.

5.00%

25.

EURCAD.

3.33%

26.

GBPCHF.

3.33%

27.

GBPAUD.

5.00%

28.

CADCHF.

3.33%

29.

CADJPY.

3.33%

30.

GBPNZD.

5.00%

31.

GBPCAD.

3.33%

32.

GBPCZK.

5.00%

33.

USDHKD.

5.00%

34.

USDNOK.

5.00%

35.

USDSEK.

5.00%

36.

USDDKK.

5.00%

37.

USDCZK.

5.00%

38.

USDHUF.

5.00%

39.

USDRON.

5.00%

40.

USDRUB.

5.00%

41.

USDZAR.

5.00%

42.

USDMXN.

5.00%

43.

USDTRY.

5.00%

44.

USDCNH.

5.00%

45.

USDTHB.

5.00%

46.

USDBRL.

5.00%

47.

EURNOK.

5.00%

48.

EURSEK.

5.00%

49.

EURDKK.

5.00%

50.

EURCZK.

5.00%

51.

EURHUF.

5.00%

52.

EURRON.

5.00%

53.

EURRUB.

5.00%

54.

EURTRY.

5.00%

55.

BOSSAPLN.

20.00%

56.

BOSSAUSD.

20.00%

57.

BOSSAEUR.

20.00%

58.

BOSSACZK.

20.00%

59.

FUSD.

20.00%

60.

FTNOTE10.

20.00%

61.

FBUND10.

20.00%

62.

FSCHATZ2.

20.00%

63.

FGILT10.

20.00%

64.

FOAT10.

20.00%

65.

FBTP10.

20.00%

66.

FBOBL5.

20.00%

67.

FUS30.

5.00%

68.

FUS100.

5.00%

69.

FUS500.

5.00%

70.

FDE30.

5.00%

71.

FGB100.

5.00%

72.

FEU50.

5.00%

73.

FEU600.

10.00%

74.

FEUBANKS.

10.00%

75.

FFR40.

5.00%

76.

FCH20.

10.00%

77.

FPL20.

10.00%

78.

FNL25.

10.00%

79.

FJP225.

5.00%

80.

FHK45.

10.00%

81.

FCN40.

10.00%

82.

FEUVOL.

20.00%

83.

FMSCIEM.

10.00%

84.

FEMISS.

10.00%

85.

SILVER.

10.00%

86.

PLATINUM.

10.00%

87.

PALLADIUM.

10.00%

88.

FOIL.

10.00%

89.

FBRENT.

10.00%

90.

FGASOIL.

10.00%

91.

FNATGAS.

10.00%

92.

FCOPPER.

10.00%

93.

FGOLD.

5.00%

94.

FCORN.

10.00%

95.

FWHEAT.

10.00%

96.

FSOYBEAN.

10.00%

97.

FCOCOA.

10.00%

98.

FCOTTON.

10.00%

99.

FCOFFEE.

10.00%

100.

FSUGAR.

10.00%

101.

FRICE.

10.00%

102.

FORANGE.

10.00%

103.

ACP_PL

20,00%

104.

BHW_PL

20,00%

105.

PEO_PL

20,00%

106.

BZW_PL

20,00%

107.

MBK_PL

20,00%

108.

EUR_PL

20,00%

109.

GTC_PL

20,00%

110.

LTS_PL

20,00%

111.

JSW_PL

20,00%

112.

KER_PL

20,00%

113.

KGH_PL

20,00%

114.

LWB_PL

20,00%

115.

PGE_PL

20,00%

116.

PKN_PL

20,00%

117.

PGN_PL

20,00%

118.

PKO_PL

20,00%

119.

PZU_PL

20,00%

120.

TPE_PL

20,00%

121.

TPS_PL

20,00%

122.

ALR_PL

20,00%

123.

BRS_PL

20,00%

124.

CCC_PL

20,00%

125.

CPS_PL

20,00%

126.

ENA_PL

20,00%

127.

ATT_PL

20,00%

128.

ING_PL

20,00%

129.

LPP_PL

20,00%

130.

NET_PL

20,00%

TABULKA MARŽÍ – CFD – STANDARD – PRO ZAVŘENÍ POZICE

Symbol

Tabulka Marží

1.

USDPLN

1.00%

2.

EURPLN

1.00%

3.

CHFPLN

1.00%

4.

GBPPLN

1.00%

5.

JPYPLN.

1.00%

6.

EURUSD

1.00%

7.

GBPUSD

1.00%

8.

USDCHF

1.00%

9.

USDJPY

1.00%

10.

EURJPY

1.00%

11.

GBPJPY

1.00%

12.

EURGBP

1.00%

13.

USDCAD

1.00%

14.

EURCHF

1.00%

15.

NZDUSD

1.00%

16.

NZDJPY

1.00%

17.

AUDUSD

1.00%

18.

AUDNZD

1.00%

19.

AUDCAD

1.00%

20.

AUDCHF

1.00%

21.

AUDJPY

1.00%

22.

CHFJPY

1.00%

23.

EURAUD

1.00%

24.

EURNZD

1.00%

25.

EURCAD

1.00%

26.

GBPCHF

1.00%

27.

GBPAUD

1.00%

28.

CADCHF

1.00%

29.

CADJPY

1.00%

30.

GBPNZD

1.00%

31.

GBPCAD

1.00%

32.

GBPCZK

1.00%

33.

USDHKD

1.00%

34.

USDNOK

1.00%

35.

USDSEK

1.00%

36.

USDDKK

1.00%

37.

USDCZK

1.00%

38.

USDHUF

1.00%

39.

USDRON

1.00%

40.

USDRUB

1.00%

41.

USDZAR

1.00%

42.

USDMXN

1.00%

43.

USDTRY

1.00%

44.

USDCNH

1,00%

45.

USDTHB

1,00%

46.

USDBRL

1,00%

47.

EURNOK

1.00%

48.

EURSEK

1.00%

49.

EURDKK

1.00%

50.

EURCZK

1.00%

51.

EURHUF

1.00%

52.

EURRON

1.00%

53.

EURRUB

1.00%

54.

EURTRY

1.00%

55.

BOSSAPLN

1.00%

56.

BOSSAUSD

1.00%

57.

BOSSAEUR

1.00%

58.

BOSSACZK

1.00%

59.

FUSD

1.00%

60.

FTNOTE10

1.00%

61.

FBUND10

1.00%

62.

FSCHATZ2

1.00%

63.

FGILT10

1,00%

64.

FOAT10

1.00%

65.

FBTP10

1.00%

66.

FBOBL5

1,00%

67.

FUS30

2.00%

68.

FUS100

2.00%

69.

FUS500

2.00%

70.

FDE30

2.00%

71.

FGB100

2.00%

72.

FEU50

2.00%

73.

FEU600

74.

FEUBANKS

2.00%

75.

FFR40

2.00%

76.

FCH20

2.00%

77.

FPL20

2.00%

78.

FNL25

2.00%

79.

FJP225

2.00%

80.

FHK45

2.00%

81.

FCN40

2.00%

82.

FEUVOL

2,00%

83.

FMSCIEM

2,00%

2,00%

84.

FEMISS

3,00%

85.

SILVER

3.00%

86.

PLATINUM

3.00%

87.

PALLADIUM

3.00%

88.

FOIL

3.00%

89.

FBRENT

3,00%

90.

FGASOIL

3,00%

91.

FNATGAS

3.00%

92.

FCOPPER

3.00%

93.

FGOLD

3.00%

94.

FCORN

3.00%

95.

FWHEAT

3.00%

96.

FSOYBEAN

3.00%

97.

FCOCOA

3.00%

98.

FCOTTON

3.00%

99.

FCOFFEE

3,00%

100.

FSUGAR

3.00%

101.

FRICE

3.00%

102.

FORANGE

3,00%

TABULKA MARŽÍ – CFD – PRO PROFESIONÁLNÍ ZÁKAZNÍKY

Symbol

Marže v %

1.

USDPLN.

1.00%

2.

EURPLN.

1.00%

3.

CHFPLN.

1.00%

4.

GBPPLN.

1.00%

5.

JPYPLN..

1.00%

6.

EURUSD.

1.00%

7.

GBPUSD.

1.00%

8.

USDCHF.

1.00%

9.

USDJPY.

1.00%

10.

EURJPY.

1.00%

11.

GBPJPY.

1.00%

12.

EURGBP.

1.00%

13.

USDCAD.

1.00%

14.

EURCHF.

1.00%

15.

NZDUSD.

1.00%

16.

NZDJPY.

1.00%

17.

AUDUSD.

1.00%

18.

AUDNZD.

1.00%

19.

AUDCAD.

1.00%

20.

AUDCHF.

1.00%

21.

AUDJPY.

1.00%

22.

CHFJPY.

1.00%

23.

EURAUD.

1.00%

24.

EURNZD.

1.00%

25.

EURCAD.

1.00%

26.

GBPCHF.

1.00%

27.

GBPAUD.

1.00%

28.

CADCHF.

1.00%

29.

CADJPY.

1.00%

30.

GBPNZD.

1.00%

31.

GBPCAD.

1.00%

32.

GBPCZK.

1.00%

33.

USDHKD.

1.00%

34.

USDNOK.

1.00%

35.

USDSEK.

1.00%

36.

USDDKK.

1.00%

37.

USDCZK.

1.00%

38.

USDHUF.

1.00%

39.

USDRON.

1.00%

40.

USDRUB.

1.00%

41.

USDZAR.

1.00%

42.

USDMXN.

1.00%

43.

USDTRY.

1.00%

44.

USDCNH.

1.00%

45.

USDTHB.

1.00%

46.

USDBRL.

1.00%

47.

EURNOK.

1.00%

48.

EURSEK.

1.00%

49.

EURDKK.

1.00%

50.

EURCZK.

1.00%

51.

EURHUF.

1.00%

52.

EURRON.

1.00%

53.

EURRUB.

1.00%

54.

EURTRY.

1.00%

55.

BOSSAPLN.

1.00%

56.

BOSSAUSD.

1.00%

57.

BOSSAEUR.

1.00%

58.

BOSSACZK.

1.00%

59.

FUSD.

1.00%

60.

FTNOTE10.

1.00%

61.

FBUND10.

1.00%

62.

FSCHATZ2.

1.00%

63.

FGILT10.

1.00%

64.

FOAT10.

1.00%

65.

FBTP10.

1.00%

66.

FBOBL5.

1.00%

67.

FUS30.

1.00%

68.

FUS100.

1.00%

69.

FUS500.

1.00%

70.

FDE30.

1.00%

71.

FGB100.

1.00%

72.

FEU50.

1.00%

73.

FEU600.

1.00%

74.

FEUBANKS.

1.00%

75.

FFR40.

1.00%

76.

FCH20.

1.00%

77.

FPL20.

1.00%

78.

FNL25.

1.00%

79.

FJP225.

1.00%

80.

FHK45.

1.00%

81.

FCN40.

1.00%

82.

FEUVOL.

1.00%

83.

FMSCIEM.

1.00%

84.

FEMISS.

1.00%

85.

SILVER.

1.00%

86.

PLATINUM.

1.00%

87.

PALLADIUM.

1.00%

88.

FOIL.

1.00%

89.

FBRENT.

1.00%

90.

FGASOIL.

1.00%

91.

FNATGAS.

1.00%

92.

FCOPPER.

1.00%

93.

FGOLD.

1.00%

94.

FCORN.

1.00%

95.

FWHEAT.

1.00%

96.

FSOYBEAN.

1.00%

97.

FCOCOA.

1.00%

98.

FCOTTON.

1.00%

99.

FCOFFEE.

1.00%

100.

FSUGAR.

1.00%

101.

FRICE.

1.00%

102.

FORANGE.

1.00%

103.

ACP_PL

20,00%

104.

BHW_PL

20,00%

105.

PEO_PL

20,00%

106.

BZW_PL

20,00%

107.

MBK_PL

20,00%

108.

EUR_PL

20,00%

109.

GTC_PL

20,00%

110.

LTS_PL

20,00%

111.

JSW_PL

20,00%

112.

KER_PL

20,00%

113.

KGH_PL

20,00%

114.

LWB_PL

20,00%

115.

PGE_PL

20,00%

116.

PKN_PL

20,00%

117.

PGN_PL

20,00%

118.

PKO_PL

20,00%

119.

PZU_PL

20,00%

120.

TPE_PL

20,00%

121.

TPS_PL

20,00%

122.

ALR_PL

20,00%

123.

BRS_PL

20,00%

124.

CCC_PL

20,00%

125.

CPS_PL

20,00%

126.

ENA_PL

20,00%

127.

ATT_PL

20,00%

128.

ING_PL

20,00%

129.

LPP_PL

20,00%

130.

NET_PL

20,00%

TABULKA MARŽÍ – CFD – PRO PROFESIONÍLNÍ ZÁKAZNÍKY – PRO ZAVŘENÍ POZICE

Symbol

Tabulka Marží

1.

USDPLN

1.00%

2.

EURPLN

1.00%

3.

CHFPLN

1.00%

4.

GBPPLN

1.00%

5.

JPYPLN.

1.00%

6.

EURUSD

1.00%

7.

GBPUSD

1.00%

8.

USDCHF

1.00%

9.

USDJPY

1.00%

10.

EURJPY

1.00%

11.

GBPJPY

1.00%

12.

EURGBP

1.00%

13.

USDCAD

1.00%

14.

EURCHF

1.00%

15.

NZDUSD

1.00%

16.

NZDJPY

1.00%

17.

AUDUSD

1.00%

18.

AUDNZD

1.00%

19.

AUDCAD

1.00%

20.

AUDCHF

1.00%

21.

AUDJPY

1.00%

22.

CHFJPY

1.00%

23.

EURAUD

1.00%

24.

EURNZD

1.00%

25.

EURCAD

1.00%

26.

GBPCHF

1.00%

27.

GBPAUD

1.00%

28.

CADCHF

1.00%

29.

CADJPY

1.00%

30.

GBPNZD

1.00%

31.

GBPCAD

1.00%

32.

GBPCZK

1.00%

33.

USDHKD

1.00%

34.

USDNOK

1.00%

35.

USDSEK

1.00%

36.

USDDKK

1.00%

37.

USDCZK

1.00%

38.

USDHUF

1.00%

39.

USDRON

1.00%

40.

USDRUB

1.00%

41.

USDZAR

1.00%

42.

USDMXN

1.00%

43.

USDTRY

1.00%

44.

USDCNH

1,00%

45.

USDTHB

1,00%

46.

USDBRL

1,00%

47.

EURNOK

1.00%

48.

EURSEK

1.00%

49.

EURDKK

1.00%

50.

EURCZK

1.00%

51.

EURHUF

1.00%

52.

EURRON

1.00%

53.

EURRUB

1.00%

54.

EURTRY

1.00%

55.

BOSSAPLN

1.00%

56.

BOSSAUSD

1.00%

57.

BOSSAEUR

1.00%

58.

BOSSACZK

1.00%

59.

FUSD

1.00%

60.

FTNOTE10

1.00%

61.

FBUND10

1.00%

62.

FSCHATZ2

1.00%

63.

FGILT10

1,00%

64.

FOAT10

1.00%

65.

FBTP10

1.00%

66.

FBOBL5

1,00%

67.

FUS30

2.00%

68.

FUS100

2.00%

69.

FUS500

2.00%

70.

FDE30

2.00%

71.

FGB100

2.00%

72.

FEU50

2.00%

73.

FEU600

74.

FEUBANKS

2.00%

75.

FFR40

2.00%

76.

FCH20

2.00%

77.

FPL20

2.00%

78.

FNL25

2.00%

79.

FJP225

2.00%

80.

FHK45

2.00%

81.

FCN40

2.00%

2,00%

82.

FEUVOL

2,00%

83.

FMSCIEM

2,00%

84.

FEMISS

3,00%

85.

SILVER

3.00%

86.

PLATINUM

3.00%

87.

PALLADIUM

3.00%

88.

FOIL

3.00%

89.

FBRENT

3,00%

90.

FGASOIL

3,00%

91.

FNATGAS

3.00%

92.

FCOPPER

3.00%

93.

FGOLD

3.00%

94.

FCORN

3.00%

95.

FWHEAT

3.00%

96.

FSOYBEAN

3.00%

97.

FCOCOA

3.00%

98.

FCOTTON

3.00%

99.

FCOFFEE

100.

FSUGAR

3.00%

101.

FRICE

3.00%

102.

FORANGE

3,00%

3,00%

TABULKA POPLATKŮ A PROVIZÍ – MIMOBURZOVNÍ TRHY (OTC)

Tabulka č. 1 - Poplatky
č.

Služba

Poplatek

1.

Zřízení a vedení účtu

zdarma

2.

Zrušení účtu

zdarma

3.

Podání pokynu, jeho zrušení nebo úprava pokynu přes telefon /
platformu

zdarma

4.

Poplatek za otevření pozice na Equity CFD (účet v měně CZK)

0,25 % z objemu, minimálně 70 CZK

5.

Poplatek za zavření pozice na Equity CFD* (účet v měně CZK)

0,25 % z objemu, minimálně 70 CZK

6.

Poplatek za otevření pozice na Equity CFD (účet v měně USD)

0,25 % z objemu, minimálně 7 USD

7.

Poplatek za zavření pozice na Equity CFD* (účet v měně USD)

0,25 % z objemu, minimálně 7 USD

8.

Poplatek za otevření pozice na Equity CFD (účet v měně EUR)

0,25 % z objemu, minimálně 6 EUR

9.

Poplatek za zavření pozice na Equity CFD* (účet v měně EUR)

0,25 % z objemu, minimálně 6 EUR

10.

Výpis z historie účtu

50 CZK za každý rok

11.

Doklad o potvrzení zůstatku na účtu

50 CZK za každý rok

12.

Převod prostředků v rámci Bossa

13.

Převod prostředků na bankovní
účet klienta

14.

Vystavení dokladu na žádost Klienta, vyhledání dokladů v archivu –
za období starší než 3 měsíce
(úhrada za jednotlivé doklady či potvrzení se provádí předem)

15.

Úrok z prodlení za závazky vůči společnosti Bossa po splatnosti

16.

Za zaslání korespondence vztahující se k činnosti zákazníka v DM
BOŚ S.A

17.

Společnost Bossa může z marketingových důvodů snížit poplatky nebo je neúčtovat. Poplatky, které nejsou zahrnuty v
Tabulce poplatků a provizí se účtují dle uzavřené smlouvy.

zdarma
tuzemský převod

zdarma

zahraniční převod

náklady spojené s převodem
100 CZK
Zákonem stanovený úrok
50 Kč, ne méně než poštovné (nevztahuje se na
historii účtu převedenou prostřednictvím
Transakčního systému).

(*) Poplatek za zavření pozice je vybírán předem v momentu otevření pozice. Provize je počítána podle hodnoty transakce v momentu otevření.

Tabulka č. 2 – Poplatky za hlášení transakcí do Registru obchodních údajů*
Č.
1.
2.
3.

Služba
Poplatek za nahlášení transakcí do Registru obchodních údajů,
s výjimkou transakcí na Podúčtu mikroloty
Poplatek za nahlášení transakcí uzavíraných na Podúčtu
Mikroloty
Měsíční poplatek za správu transakcí v Registru obchodních
údajů

Poplatek
0 CZK za každou transakci
0 CZK za každou transakci
0 CZK za každou aktivní transakci

(*) Tabulka č. 2 je určena výhradně klientům, kteří zplnomocnili společnost Bossa k reportování svých transakcí. Klient, který společnost Bossa
nezplnomocní k reportování transakcí, reportuje transakce a platí poplatky podle nařízení EMIR a dalších příslušných právních předpisů!

Appendix no. 1

Číslo účtu Klienta: _______________________
Identifikační číslo Klienta (Login): _____________________
Smlouva o poskytování služeb spočívající v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů, vedení výkazů
těchto smluv a peněžních účtů se společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna,
uzavřená v Praze dne____________________
dále jen “Smlouva”
mezi:
Jméno a příjmení:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Adresa trvalého bydliště:

Status Zákazníka

Neprofesionální Zákazník
dále jen “Zákazník”

a
Dom
Maklerski
Banku
Ochrony
Środowiska
Spółka
Akcyjna
se sídlem Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním
soudem pro město Warszawa, oddíl XII státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000048901, se
splaceným základním kapitálem 23.640.000 PLN, DIČ 526-10-26-828 (dále jen společnost „Bossa“),
zastoupená
oprávněným
zástupcem.
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Článek 1
Společnost Bossa bude Zákazníkovi poskytovat služby v souvislosti s prováděním pokynů týkajících se nákupu či prodeje
investičních nástrojů v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a v Pravidlech poskytování služeb spočívajících
v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů
Bossa poskytuje svoje služby na základě této smlouvy ve formátu „Market Maker“ což znamená, že Bossa je vždy druhou
stranou transakcí uzavírané Zákazníkem. Transakce uzavírané Zákazníkem nemusí být přes společnost Bossa jištěny.
Společnost Bossa zajistí Zákazníkovi přístup do Transakčního systému.
Společnost Bossa bude Zákazníkovi poskytovat služby v souvislosti s prováděním pokynů týkajících se nákupu či prodeje
investičních nástrojů v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a v Pravidlech poskytování služeb spočívajících
v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů
Pojmy a slovní obraty uvedené v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam vysvětlený v Pravidlech.
Článek 2
Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s následujícími dokumenty, že jim rozumí a souhlasí s nimi:
a) Pravidla poskytování služeb spočívající v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových
smluv a peněžních účtů společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, (dále jen “Pravidla”)
b) Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).
c) Politika provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC)
d) Prohlášení o seznámení se s investičními riziky
e) Specifikace finančních nástrojů
f) Tabulka depositů
g) Přehled obchodovacích dnů
h) Tabulka rollování pozic
i) Tabulka swapových bodů
Zákazník prohlašuje, že obdržel a seznámil se s výše uvedenými dokumenty, jakož i s Demoverzí Transakčního systému, které
jsou k dispozici na Webových stránkách.
Zákazník prohlašuje, že si je vědom existence Uživatelského manuálu a dokumentů, které jsou popsány v bodě 1 písmeno c)
až i) a že tyto dokumenty jsou průběžně aktualizovány a na stránce Bossa se nachází vždy aktuální verze těchto dokumentů.
V souvislosti s výše uvedeným Zákazník prohlašuje, že se s nimi vždy seznámí a bude je dodržovat.
Zákazník dále prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy podepsal a společnosti Bossa předložil následující dokumenty,
které tvoří přílohy této Smlouvy:
1) Identifikace klienta
2) Investiční dotazník
3) Prohlášení o finanční situaci Zákazníka
4) Prohlášení FATCA/GATCA
Zákazník tímto prohlašuje, že si je vědom případných Střetů zájmů mezi společností Bossa a Zákazníkem uvedených v
Pravidlech a vyjadřuje svoji vůli se společností Bossa tuto Smlouvu uzavřít.
Navzdory Střetu zájmů mezi Zákazníkem a společností Bossa podniká společnost Bossa kroky, jejichž cílem je eliminovat
potenciální negativní dopad na Zákazníka, který může mít stávající Střet zájmů. Pravidla pro řízení střetů zájmů v Bossa jsou
popsána v dokumentu Pravidla.
Zákazník potvrzuje, že rozumí a souhlasí s tím, že Transakce budou realizovány mimo regulovaný trh a mnohostranný systém
obchodování OTF.
Zákazník prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy realizoval transakce prostřednictvím demo verze Transakčního systému
a zná a rozumí, jak funguje Transakční systém. Zákazník si je vědom, že realizace transakcí prostřednictvím demo verze
Transakčního systému není možné srovnávat s realizací Transakcí prostřednictvím reálného Transakčního systému, v rámci
kterého existuje vysoké riziko velkých finančních ztrát a také hrají roli jiné psychologické a motivační faktory.
Společnost Bossa může podmínit provedení realizace na základě této Smlouvy, podmíněné předchozím prokázáním, že
Zákazníka použil demo verzi Transakčního systému, na kterém provedl počet Transakcí specifikovaných v Nařízení Ředitele
Společnosti Bossa.
Článek 3
Podpisem této Smlouvy Zákazník opravňuje společnost Bossa k provádění Pokynů týkajících se nákupu a prodeje Investičních
nástrojů, ke zrušení či pozměnění těchto Pokynů na základě pokynu vydaného Zákazníkem v písemné podobě, telefonicky
nebo prostřednictvím Transakčního systému.
Podpisem této Smlouvy Zákazník rovněž zmocňuje společnost Bossa k provádění určitých skutečných i právních kroků na
základě pokynu Zákazníka předloženého osobně, telefonicky nebo prostřednictvím Transakčního systému, který společnost
Bossa zpřístupnila.
Podpisem této Smlouvy Zákazník zmocňuje společnost Bossa k provádění úkonů uvedených v bodech 13.11, 13.19 a 19.8
Pravidel a k provádění jakýchkoli dalších nezbytných úkonů na Peněžních účtech Zákazníka vedených u společnosti Bossa,
které budou nezbytné k plnému či částečnému splnění povinností Zákazníka vůči společnosti Bossa v důsledku obchodování s
Investičními nástroji ze strany Zákazníka.
Společnost Bossa může udělit další oprávnění svým zaměstnancům v rozsahu popsaném v bodech 1,2 a 3.
Zmocnění uvedená v bodech 1, 2 a 3 udělená před případným zánikem či omezením oprávnění k jednání Zákazníka zůstávají
v platnosti a účinnosti.
Článek 4
Klient prohlašuje, že plně rozumí, že smlouvy o rozdílech (CFD) a Equity CFD používající pákový mechanismus, který patří k
finančním nástrojům s velmi vysokým rizikem vzniku finančních ztrát až do výše částky vložené na peněžním účtu klienta.
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Zákazník prohlašuje, že si je vědom, že společnost Bossa nezaručuje, že v důsledku příkazů zadaných Klientem a transakcí
provedených Klientem bude Klient ziskový nebo nebude mít žádné ztráty. Současně zákazník prohlašuje, že jeho finanční
situace je stabilní a uzavření této smlouvy nebude mít za následek zhoršení jeho finanční situace.
Zákazník prohlašuje, že byl informován o možnosti výskytu chybné kotace. Podrobné informace ohledně chybné kotace jsou
obsaženy v Pravidlech.
Zákazník prohlašuje, že byl informován společností Bossa, že je povinen udržovat finanční prostředky na Peněžním účtu
v takové výši, aby saldo Provozního Výkazu Zákazníka nekleslo pod úroveň požadované Marže, stanovené podle Tabulky
Marží a že byl upozorněn, že bez dostatečné výše volných peněžních prostředků v Provozním Výkazu Zákazníka v případě
otevření pozice může způsobit, že běžné saldo Provozního Výkazu Zákazníka se může dostat níže než požadovaná výše
Marže, zejména v případech naléhavého vynuceného uzavření pozice v souladu s ustanovením Pravidel.
Bossa bude prostřednictvím Transakčního systému upozorňovat Zákazníka o dosažení úrovně Margin Call což znamená
automatickou výzvu Zákazníkovi k doplnění finančních prostředků v takové výši, aby běžné saldo Provozního Výkazu
Zákazníka dosáhlo minimálně úrovně požadované Marže.
Zákazník prohlašuje, že byl informován společností Bossa, že volné peněžní prostředky zbývající na Peněžním účtu Zákazníka,
které nepodléhají blokaci ve výši Marže, v případě ztráty na otevřených pozicích mohou být použity k vypořádání vzniklé
ztráty na otevřených pozicích Zákazníka bez nutnosti získat souhlas Zákazníka.
Zákazník prohlašuje, že akceptuje právo společnosti Bossa k uzavírání nejztrátovějších otevřených pozic Zákazníka v případě,
kdy poměr aktuálního salda Provozního Výkazu Zákazníka klesne pod požadovanou Marži a dosáhne úrovně Stop Out
Zákazník prohlašuje, že základem pro zadání jakéhokoliv Pokynu a realizace všech druhů transakcí bude jeho vlastní výlučné
investiční rozhodnutí. Zákazník výslovně prohlašuje, že si je plně vědom možnosti vzniku finančních ztrát uvedených v bodě 1
tohoto článku.
Článek 5
Za poskytování služeb v oblasti obchodování s investičními nástroji účtuje společnost Bossa poplatky a provize ve výši uvedené
v tabulce poplatků a provizí – OTC trzích.
Bossa informuje, že v souvislosti s uzavřenými transakcemi Zákazníka navíc společnosti Bossa uhradí následující náklady:
Transakční spread, který je zcela výnosem společnosti Bossa.
Poplatek vypočtený z hodnoty swapových bodů. Poplatky, provize a náklady jsou odečteny společností Bossa z Peněžního
účtu Zákazníka, i bez souhlasu Zákazníka, přičemž budou odečteny nejdříve v den, kdy vznikl nárok na vyúčtování poplatku,
provize nebo nákladů.
Strany potvrzují, že podmínky úročení peněžních prostředků Zákazníka vedených na Peněžním účtu jsou stanoveny
v Pravidlech.
Bossa informuje Zákazníka, že v rámci poskytování investičních služeb pro Zákazníka, je Bossa oprávněna spolupracovat
s třetími stranami, za účelem zlepšení kvality a efektivity poskytování investičních služeb. V takových případech Bossa bude
informovat o této skutečnosti Zákazníka prostřednictvím Transakčního systému, zejména o rozsahu takto poskytovaných
služeb. Výše uvedené činnosti prostřednictvím třetích stran nemají vliv na výši eventuálních nákladů poplatků a provizí, které
Bossa účtuje vůči Zákazníkovi. Na žádost Zákazníka je Bossa povinna poskytnout podrobné informace o podmínkách
spolupráce s třetími stranami při poskytování investičních služeb.
Článek 6
Výplaty peněžních prostředků z Peněžního účtu Zákazníka jsou realizovány dle příslušných ustanovení Pravidel.
Zákazník se zavazuje, že pokyny k převodu peněžních prostředků bude podávat výhradně na bankovní účet uvedený
v Transakčním systému.
Zákazník může zmocnit společnost Bossa k převodu peněžních prostředků z Peněžního účtu Zákazníka na jiný účet
Zákazníka, než uvedený v Transakčním systému na základě pokynu podaného Zákazníkem osobně, telefonicky nebo
prostřednictvím Transakčního systému v souladu s podmínkami uvedenými v Pravidlech.
Článek 7
Společnost Bossa nenese odpovědnost za ztráty, které Zákazníkovi vzniknou z důvodů, za které společnost Bossa nenese
odpovědnost.

1.

Článek 8
Podpisem této Smlouvy Zákazník prohlašuje, že:
1) je plně oprávněn uzavřít Smlouvu, je svéprávný, a že neexistují žádné zákonné, faktické, finanční ani jiné překážky, které
by bránily uzavření této Smlouvy, otevření účtu u společnosti Bossa, ani uzavírání Transakcí s investičními nástroji.
2) veškeré informace uvedené v této Smlouvě a v ostatních dokumentech, které jsou součástí smluvní dokumentace, jsou
pravdivé, úplné a v souladu se současným faktickým i právním stavem.
3) má běžně přístup k internetu a má nezbytné počítačové vybavení.
4) obě smluvní strany, tj. Zákazník i společnost Bossa, souhlasí s tím, že budou v souvislosti s poskytováním investičních
služeb dle této Smlouvy komunikovat a poskytovat si vzájemně informace, pokyny a jiné projevy vůle prostřednictvím
Transakčního systému
2.

1.

Bossa neumožňuje otevření a vedení společného Evidenčního Výkazu, Provozního Výkazu, Peněžního účtu pro oba
manžele (společné účty). V případě Zákazníka, který má společné jmění manželů, Zákazník potvrzuje, že informoval a
získal souhlas manžela nebo manželky k uzavření smlouvy, realizaci transakcí a konání jiných činností spojených
s poskytováním makléřských služeb na základě této smlouvy.

Článek 9
Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že byl řádně informován o tom, že ceny investičních nástrojů v souvislosti
s poskytovanými investičními službami závisí na výkyvech na finančních trzích, které společnost Bossa nemůže ovlivnit a
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v souladu s článkem 6(2)(a) Směrnice o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a ust. § 1847 občanského
zákoníku, není u těchto finančních služeb, které závisí na výkyvech na finančních trzích možné odstoupit od smlouvy
uzavírané na dálku. Zákazník může Smlouvu vypovědět na základě příslušných ustanovení Pravidel a/nebo občanského
zákoníku.
Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na dálku na trh znamená směrnici Evropského parlamentu a Rady
2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic
97/7/ES a 98/27/ES.
Článek 10
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v souladu s ním bude vykládána. Jakékoli případné spory vyplývající z
této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou projednávány a řešeny českými soudy.
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této Smlouvě či jejích přílohách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany zachovají mlčenlivost o předmětu této Smlouvy, pokud zveřejnění takových informací není nezbytné pro řádné
plnění ustanovení této Smlouvy nebo není vyžadováno ze zákona.
Článek 11
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Způsob a podmínky ukončení této Smlouvy jsou uvedeny v Pravidlech.

...................................................
Podpis oprávněného zástupce společnosti Bossa

……………….........................…
Podpis Klienta
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Appendix no. 2

Číslo účtu Zákazníka: _______________________
Identifikační číslo Zákazníka (Login): _____________________
Smlouva o poskytování služeb spočívající v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů, vedení výkazů
těchto smluv a peněžních účtů společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna,
uzavřená v Praze dne____________________
dále jen “Smlouva”
mezi:
Název právnické osoby:
Sídlo právnické osoby:
Identifikační číslo právnické
osoby (IČ):
Jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat
právnickou osobu:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat
právnickou osobu:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Status Zákazníka

Neprofesionální Zákazník
dále jen “Zákazník”

a
Dom
Maklerski
Banku
Ochrony
Środowiska
Spółka
Akcyjna
se sídlem Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním
soudem pro město Warszawa, oddíl XII státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000048901, se
splaceným základním kapitálem 23.640.000 PLN, DIČ 526-10-26-828
(dále jen společnost „Bossa“), zastoupená oprávněným zástupce

1.

Článek 1
Společnost Bossa bude Zákazníkovi poskytovat služby v souvislosti s prováděním pokynů týkajících se nákupu či prodeje
investičních nástrojů v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a v Pravidlech poskytování služeb spočívajících
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2.
3.
4.

5.

v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů.
Bossa poskytuje svoje služby na základě této Smlouvy ve formátu „Market Maker“ což znamená, že Bossa je vždy druhou
stranou transakcí uzavíraných Zákazníkem. Transakce uzavírané Zákazníkem nemusí být přes společnost Bossa zajištěny.
Společnost Bossa zajistí Zákazníkovi přístup do Transakčního systému.
Společnost Bossa bude Zákazníkovi poskytovat služby v souvislosti s prováděním pokynů týkajících se nákupu či prodeje
investičních nástrojů v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a v Pravidlech poskytování služeb spočívajících
v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů
Pojmy a slovní obraty uvedené v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam vysvětlený v Pravidlech.

Článek 2
10. Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s následujícími dokumenty, že jim rozumí a souhlasí s nimi:
j) Pravidla poskytování služeb spočívající v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových
smluv a peněžních účtů společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, (dále jen “Pravidla”)
k) Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).
l) Politika provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC)
m) Specifikace investičních nástrojů
n) Tabulka marží
o) Přehled obchodních dnů
p) Tabulka rollování pozic
q) Tabulka swapových bodů
r) Nařízení ředitele
s) Prohlášení o seznámení se s investičními riziky
t) Uživatelský manuál
11. Zákazník prohlašuje, že obdržel a seznámil se s výše uvedenými dokumenty, jakož i s Demoverzí Transakčního systému, které
jsou k dispozici na Webových stránkách.
12. Zákazník prohlašuje, že si je vědom existence Uživatelského manuálu a dokumentů, které jsou popsány v bodě 1 písmeno d)
až i) a že tyto dokumenty jsou průběžně aktualizovány a na Webových stránkách Bossa se nachází vždy aktuální verze těchto
dokumentů. V souvislosti s výše uvedeným Zákazník prohlašuje, že se s nimi vždy seznámí a je povinen je dodržovat.
13. Zákazník dále prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy podepsal a společnosti Bossa předložil následující dokumenty,
které tvoří přílohy e nedílnou součást této Smlouvy:
1) Identifikace Zákazníka
2) Plná moc
3) Investiční dotazník
4) Prohlášení FATCA/GATCA
5) Dotazník EMIR
14. Zákazník tímto prohlašuje, že si je vědom případných Střetů zájmů mezi společností Bossa a Zákazníkem uvedených v
Pravidlech a vyjadřuje svoji vůli se společností Bossa tuto Smlouvu uzavřít.
15. Navzdory Střetu zájmů mezi Zákazníkem a společností Bossa podniká společnost Bossa kroky, jejichž cílem je eliminovat
potenciální negativní dopad na Zákazníka, který může mít stávající Střet zájmů. Pravidla pro řízení střetů zájmů v Bossa jsou
popsána v dokumentu Pravidla.
16. Zákazník potvrzuje, že rozumí a souhlasí s tím, že Transakce budou realizovány mimo regulovaný trh a mnohostranný systém
obchodování OTF.
17. Zákazník prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy realizoval transakce prostřednictvím demo verze Transakčního systému
a zná a rozumí, jak funguje Transakční systém. Zákazník si je vědom, že realizace transakcí prostřednictvím demo verze
Transakčního systému není možné srovnávat s realizací Transakcí prostřednictvím reálného Transakčního systému, v rámci
kterého existuje vysoké riziko velkých finančních ztrát a také hrají roli jiné psychologické a motivační faktory.
18. Společnost Bossa může podmínit provedení realizace Transakcí na základě této Smlouvy, předchozím prokázáním, že
Zákazník použil demo verzi Transakčního systému, na kterém provedl určitý počet Transakcí, tak jak je specifikováno
v Nařízení Ředitele Společnosti Bossa.

1.

2.

3.

4.
5.

Článek 3
Podpisem této Smlouvy Zákazník opravňuje společnost Bossa k provádění Pokynů týkajících se nákupu a prodeje Investičních
nástrojů, ke zrušení či pozměnění těchto Pokynů na základě pokynu vydaného Zákazníkem v písemné podobě, telefonicky
nebo prostřednictvím Transakčního systému.
Podpisem této Smlouvy Zákazník rovněž zmocňuje společnost Bossa k provádění určitých faktických i právních úkonů na
základě Pokynu Zákazníka předloženého osobně, telefonicky nebo prostřednictvím Transakčního systému, který mu
společnost Bossa zpřístupnila.
Podpisem této Smlouvy Zákazník zmocňuje společnost Bossa k provádění úkonů uvedených v bodech 13.11, 13.19 a 19.8
Pravidel a k provádění jakýchkoliv dalších nezbytných úkonů na Peněžních účtech Zákazníka vedených u společnosti Bossa,
které budou nezbytné k plnému či částečnému splnění povinností Zákazníka vůči společnosti Bossa v důsledku obchodování s
Investičními nástroji ze strany Zákazníka.
Společnost Bossa může udělit další oprávnění svým zaměstnancům v rozsahu popsaném v bodech 1,2 a 3.
Zmocnění uvedená v bodech 1, 2 a 3 udělená před případným zánikem či omezením oprávnění k jednání Zákazníka zůstávají
v platnosti a účinnosti.

Článek 4
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Klient prohlašuje, že plně rozumí, že smlouvy o rozdílech (CFD) a Equity CFD používající pákový mechanismus, který patří k
finančním nástrojům s velmi vysokým rizikem vzniku finančních ztrát až do výše částky vložené na peněžním účtu klienta.
Zákazník prohlašuje, že si je vědom, že společnost Bossa nezaručuje, že v důsledku příkazů zadaných Klientem a transakcí
provedených Klientem bude Klient ziskový nebo nebude mít žádné ztráty. Současně zákazník prohlašuje, že jeho finanční
situace je stabilní a uzavření této smlouvy nebude mít za následek zhoršení jeho finanční situace.
Zákazník prohlašuje, že byl informován o možnosti výskytu chybné kotace. Podrobné informace ohledně chybné kotace jsou
obsaženy v Pravidlech.
Zákazník prohlašuje, že byl informován společností Bossa, že je povinen udržovat finanční prostředky na Peněžním účtu
v takové výši, aby saldo Provozního Výkazu Zákazníka nekleslo pod úroveň požadované Marže, stanovené podle Tabulky
Marží a že byl upozorněn, že bez dostatečné výše volných peněžních prostředků v Provozním Výkazu Zákazníka v případě
otevření pozice může způsobit, že běžné saldo Provozního Výkazu Zákazníka se může dostat níže než požadovaná výše
Marže. Zejména v případech naléhavého vynuceného uzavření pozice v souladu s ustanovením Pravidel.
Bossa bude prostřednictvím Transakčního systému upozorňovat Zákazníka o dosažení úrovně Margin Call což znamená
automatickou výzvu Zákazníkovi k doplnění finančních prostředků v takové výši, aby běžné saldo Provozního Výkazu
Zákazníka dosáhlo minimálně úrovně požadované Marže.
Zákazník prohlašuje, že byl informován společností Bossa, že volné peněžní prostředky zbývající na Peněžním účtu
Zákazníka, které nepodléhají blokaci ve výši Marže, v případě ztráty na otevřených pozicích mohou být použity k vypořádání
vzniklé ztráty na otevřených pozicích Zákazníka bez nutnosti získat souhlas Zákazníka.
Zákazník prohlašuje, že akceptuje právo společnosti Bossa k uzavírání nejztrátovějších otevřených pozic Zákazníka
v případě, kdy poměr aktuálního salda Provozního Výkazu Zákazník vůči klesne pod požadovanou Marži dosáhne úrovně
Stop Out.
Zákazník prohlašuje, že základem pro zadání jakéhokoliv Pokynu a realizace všech druhů transakcí bude jeho vlastní výlučné
investiční rozhodnutí. Zákazník výslovně prohlašuje, že si je plně vědom možnosti vzniku finančních ztrát uvedených v bodě 1
tohoto článku.

Článek 5
Za poskytování služeb v oblasti obchodování s investičními nástroji účtuje společnost Bossa poplatky a provize ve výši uvedené
v Tabulce poplatků a provizí.
7. Bossa informuje, že v souvislosti s uzavřenými transakcemi Zákazníka navíc společnosti Bossa uhradí následující náklady:
Transakční spread, který je zcela výnosem společnosti Bossa.
Poplatek vypočtený z hodnoty swapových bodů. Výše poplatku je uvedena v nařízení ředitele společnosti Bossa.
8. Poplatky, provize a náklady jsou odečteny společností Bossa z Peněžního účtu Zákazníka, i bez souhlasu Zákazníka, přičemž
budou odečteny nejdříve v den, kdy vznikl nárok na vyúčtování poplatku, provize nebo nákladů.
9. Strany potvrzují, že podmínky úročení peněžních prostředků Zákazníka vedených na Peněžním účtu jsou stanoveny
v Pravidlech.
10. Bossa informuje Zákazníka, že v rámci poskytování investičních služeb pro Zákazníka, je Bossa oprávněna spolupracovat
s třetími stranami, za účelem zlepšení kvality a efektivity poskytování investičních služeb. V takových případech Bossa bude
informovat o této skutečnosti Zákazníka prostřednictvím Transakčního systému, zejména o rozsahu takto poskytovaných
služeb. Výše uvedená činnosti prostřednictvím třetích stran nemají vliv na výši eventuálních nákladů poplatků a provizí, které
Bossa účtuje vůči Zákazníkovi. Na žádost Zákazníka je Bossa povinna poskytnout podrobné informace o podmínkách
spolupráce s třetími stranami při poskytování investičních služeb.
6.

4.
5.
6.

Článek 6
Výplaty peněžních prostředků z Peněžního účtu Zákazníka jsou realizovány dle příslušných ustanovení Pravidel.
Zákazník se zavazuje, že pokyny k převodu peněžních prostředků bude podávat výhradně na bankovní účet uvedený
v Transakčním systému.
Zákazník může zmocnit společnost Bossa k převodu peněžních prostředků z Peněžního účtu Zákazníka na jiný účet
Zákazníka, než uvedený v Transakčním systému na základě pokynu podaného Zákazníkem osobně, telefonicky nebo
prostřednictvím Transakčního systému v souladu s podmínkami uvedenými v Pravidlech.
Článek 7
Společnost Bossa nenese odpovědnost za ztráty, které Zákazníkovi vzniknou z důvodů, za které společnost Bossa nenese
odpovědnost.

1.

Článek 8
Podpisem této Smlouvy Zákazník prohlašuje, že:
5) je plně oprávněn svéprávný, a že neexistují žádné zákonné faktické, finanční ani jiné překážky, které by bránily uzavření
této Smlouvy, otevření účtu u společnosti Bossa, ani uzavírání Transakcí s investičními nástroji.
6) veškeré informace uvedené v této Smlouvě a v ostatních dokumentech, které jsou součástí smluvní dokumentace jsou
pravdivé, úplné a v souladu se současným faktickým i právním stavem.
7) má běžně přístup k internetu a nezbytné počítačové vybavení.
8) obě smluvní strany, tj. Zákazník i společnost Bossa, souhlasí s tím, že budou v souvislosti s poskytováním investičních
služeb dle této Smlouvy komunikovat a poskytovat si vzájemně informace, pokyny a jiné projevy vůle prostřednictvím
Transakčního systému
Článek 9

4.

Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že byl řádně informován o tom, že ceny investičních nástrojů v souvislosti
s poskytovanými investičními službami závisí na výkyvech na finančních trzích, které společnost Bossa nemůže ovlivnit a
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5.
6.

5.
6.
7.
8.

4.
5.
6.

v souladu s článkem 6(2)(a) Směrnice o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a ust. § 1847 občanského
zákoníku, není u těchto finančních služeb, které závisí na výkyvech na finančních trzích možné odstoupit od smlouvy
uzavírané na dálku. Zákazník může Smlouvu vypovědět na základě příslušných ustanovení Pravidel a/nebo občanského
zákoníku.
Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na dálku na trh znamená směrnici Evropského parlamentu a Rady
2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic
97/7/ES a 98/27/ES.
Článek 10
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v souladu s ním bude vykládána. Jakékoli případné spory vyplývající z
této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou projednávány a řešeny českými soudy.
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této Smlouvě či jejích přílohách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany zachovají mlčenlivost o předmětu této Smlouvy, pokud zveřejnění takových informací není nezbytné pro řádné
plnění ustanovení této Smlouvy nebo není vyžadováno ze zákona.
Článek 11
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Způsob a podmínky ukončení této Smlouvy jsou uvedeny v Pravidlech.

...................................................
Podpis oprávněného zástupce společnosti Bossa

……………….........................…
Podpis Zákazníka
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ZMĚNA ÚDAJŮ KLIENTA – Fyzická osoba
Vždy vyplňte všechna pole úvodní hlavičky s původními údaji pro Vaši identifikaci a poté níže pouze údaje, které měníte:
Jméno a příjmení:

Rodné číslo nebo datum narození,
pokud rodné číslo nebylo přiděleno:
Typ průkazu totožnosti uvedeného
v registraci účtu:
Číslo průkazu totožnosti:
Adresa trvalého bydliště:

Číslo investičního účtu / účtů:

Změna údajů (vyplňte pouze údaje, které chcete změnit):
Jméno a příjmení:
Státní příslušnost:

Typ průkazu totožnosti: *
Číslo průkazu totožnosti:

Typ průkazu totožnosti: *
Číslo průkazu totožnosti:

Adresa trvalého bydliště:

Korespondenční adresa:

Přidat bankovní účet k mému účtu u Bossa

Nahrazuje stávající bankovní účet u Bossa

Odstranit účet ze systému u Bossa

číslo:
Měna a celé číslo Bankovního účtu

CZK

Klienta:

USD
EUR

Název banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo investičního účtu, který má být
s tímto Bankovní účtem spojen:

Přidat bankovní účet k mému účtu u Bossa

Nahrazuje stávající bankovní účet u Bossa
číslo:

Měna a celé číslo Bankovního účtu

CZK

Klienta:

USD
EUR

Odstranit účet ze systému u Bossa

Název banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo investičního účtu, který má být
s tímto Bankovní účtem spojen:

Přidat bankovní účet k mému účtu u Bossa

Nahrazuje stávající bankovní účet u Bossa

Odstranit účet ze systému u Bossa

číslo:
Měna a celé číslo Bankovního účtu

CZK

Klienta:

USD
EUR

Název banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo investičního účtu, který má být
s tímto Bankovní účtem spojen:

Telefonní číslo:

E-mail:

Heslo pro telefonní komunikaci:
*V případě změny dokladu totožnosti prosíme, přiložte k tomuto formuláři i kopii dokladu s textem „Souhlasím s pořízením kopie“ a vaším podpisem.

Tímto prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje odpovídají skutečnému i právnímu stavu. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v tomto dokumentu, v
souladu s bodem 3.48 Pravidel se zároveň zavazuji společnosti Bossa neprodleně předložit změněné údaje prostřednictvím dokumentu „Změna údajů klienta“.
Ve výše uvedeném případě údaje poskytnuté Klientem vstoupí v platnost poté, co společnost Bossa potvrdí provedení změny údajů. Klient je srozuměn s tím,
že společnost Bossa nenese odpovědnost za kroky realizované na základě údajů obsažených v tomto dokumentu, pokud ke změně údajů dojde a Klient výše
uvedenou povinnost nesplní.
Místo a datum………………………………

Podpis………………………………………….

Tímto prohlašuji, že jsem byl informován správcem mých osobních údajů, tj. společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., se sídlem ve
Varšavě, ul. Marszasałkowska 78/80, 00-517 Varšava, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku u Národního soudního registru (Krajowy Rejestr Sądowy)
okresního soudu pro hlavní město Varšavu, XII obchodní oddělení Národního soudního registru pod číslem KRS 0000048901, číslo REGON 010648495 a
daňové identifikační číslo (NIP) 526-10-26-828, se splaceným základním kapitálem 23.640.000,00 PLN (slovy: dvacet tři milionů šest set čtyřicet tisíc polských
zlotých) (dále jen „Bossa“) o následujícím: a) účel shromažďování osobních údajů, tj. uzavření Smlouvy; b) předpokládaní příjemci údajů, tj. orgány veřejné
správy, orgány finančního dohledu, orgány finančních trhů, soudy a donucovací orgány v rámci svých práv stanovených v příslušných ustanoveních zákona;
c) právo na přístup k obsahu mých osobních údajů a možnost opravy těchto údajů; d) zpřístupnění osobních údajů společnosti Bossa je dobrovolné. Dále
prohlašuji, že:
a) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů výhradně pro účely řádného uzavření Smlouvy a příprav analýz a reportů.

Místo a datum………………………………

Podpis…………………………………………

b) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rámci kapitálové skupiny Bank Ochrony Środowiska S.A. (dále jen „Kapitálová skupina“) pro účely
propagace (marketingu) produktů a služeb Kapitálové skupiny a příprav analýz a reportů.

Místo a datum………………………………

Podpis………………………………………….

c) souhlasím se zasláním obchodních a/nebo marketingových informací prostřednictvím elektronické komunikace společnosti Bossa nebo subjektů
spadajících do Kapitálové skupiny Bossa, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, (v platném znění).

Místo a datum………………………………

Podpis………………………………………….

ZMĚNA ÚDAJŮ KLIENTA – Právnická osoba

Vždy vyplňte všechna pole úvodní hlavičky s původními údaji pro identifikaci a poté níže pouze údaje, které měníte:
Celý název společnosti:
Identifikační číslo práv. osoby (IČO):
Jméno a příjmení osoby / osob
oprávněné jednat jménem společnosti:
Rodné číslo osoby/osob oprávněných
jednat za společnost
Typ průkazu totožnosti uvedeného
v registraci účtu:
Číslo průkazu totožnosti:
Číslo investičního účtu / účtů:

Změna údajů (vyplňte pouze údaje, které chcete změnit):
Celý název společnosti:
Identifikační číslo práv. osoby (IČO):

Sídlo společnosti:

Korespondenční adresa:

Přidat bankovní účet k mému účtu u Bossa

Nahrazuje stávající bankovní účet u Bossa

Odstranit účet ze systému u Bossa

číslo:
Měna a celé číslo Bankovního účtu

CZK

Klienta:

USD
EUR

Název banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo investičního účtu, který má být
s tímto Bankovní účtem spojen:

Přidat bankovní účet k mému účtu u Bossa

Nahrazuje stávající bankovní účet u Bossa
číslo:

Měna a celé číslo Bankovního účtu
Klienta:

CZK
USD
EUR

Název banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo investičního účtu, který má být
s tímto Bankovní účtem spojen:

Přidání osoby oprávněné jednat za společnost: *
Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem společnosti:
Pohlaví:
Státní příslušnost:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:

Odstranit účet ze systému u Bossa

Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Rodné číslo:
Místo narození:
Adresa trvalého bydliště:

Korespondenční adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

Heslo pro telefonní komunikaci:

* V případě uvedení nové osoby oprávněné jednat jménem společnosti, prosíme, přiložte k tomuto formuláři i kopii dokladu totožnosti této
osoby s textem „Souhlasím s pořízením kopie“ a jejím podpisem a ostatní náležité dokumenty opravňující k zastupování společnosti.

Tímto prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje odpovídají skutečnému i právnímu stavu. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v tomto dokumentu, v
souladu s bodem 3.48 Pravidel se zároveň zavazuji společnosti Bossa neprodleně předložit změněné údaje prostřednictvím dokumentu „Změna údajů klienta“.
Ve výše uvedeném případě údaje poskytnuté Klientem vstoupí v platnost poté, co společnost Bossa potvrdí provedení změny údajů. Klient je srozuměn s tím,
že společnost Bossa nenese odpovědnost za kroky realizované na základě údajů obsažených v tomto dokumentu, pokud ke změně údajů dojde a Klient výše
uvedenou povinnost nesplní.
Místo a datum………………………………

Podpis………………………………………….

Tímto prohlašuji, že jsem byl informován správcem mých osobních údajů, tj. společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., se sídlem ve
Varšavě, ul. Marszasałkowska 78/80, 00-517 Varšava, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku u Národního soudního registru (Krajowy Rejestr Sądowy)
okresního soudu pro hlavní město Varšavu, XII obchodní oddělení Národního soudního registru pod číslem KRS 0000048901, číslo REGON 010648495 a
daňové identifikační číslo (NIP) 526-10-26-828, se splaceným základním kapitálem 23.640.000,00 PLN (slovy: dvacet tři milionů šest set čtyřicet tisíc polských
zlotých), (dále jen „Bossa“) o následujícím: a) účel shromažďování osobních údajů, tj. uzavření Smlouvy; b) předpokládaní příjemci údajů, tj. orgány veřejné
správy, orgány finančního dohledu, orgány finančních trhů, soudy a donucovací orgány v rámci svých práv stanovených v příslušných ustanoveních zákona;
c) právo na přístup k obsahu mých osobních údajů a možnost opravy těchto údajů; d) zpřístupnění osobních údajů společnosti Bossa je dobrovolné. Dále
prohlašuji, že:
a) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů výhradně pro účely řádného uzavření Smlouvy a příprav analýz a reportů.
Místo a datum………………………………

Podpis…………………………………..

b) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rámci kapitálové skupiny Bank Ochrony Środowiska S.A. (dále jen „Kapitálová skupina“) pro účely
propagace (marketingu) produktů a služeb Kapitálové skupiny a příprav analýz a reportů.
Místo a datum………………………………

Podpis……………………………………

c) souhlasím se zasláním obchodních a/nebo marketingových informací prostřednictvím elektronické komunikace společnosti Bossa nebo subjektů
spadajících do Kapitálové skupiny Bossa, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, (v platném znění).
Místo a datum………………………………

Podpis……………………………………

Příloha č.1

PŘEHLED OBCHODNÍCH DNŮ – CFD
Obchodní dny (SEČ)
č.

SYMBOL

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

1.

USDPLN.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

2.

EURPLN.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

3.

CHFPLN.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

4.

GBPPLN.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

5.

JPYPLN..

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

6.

EURUSD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

7.

GBPUSD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

8.

USDCHF.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

9.

USDJPY.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

10.

EURJPY.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

11.

GBPJPY.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

12.

EURGBP.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

13.

USDCAD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00
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14.

EURCHF.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

15.

NZDUSD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

16.

NZDJPY.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

17.

AUDUSD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

18.

AUDNZD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

19.

AUDCAD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

20.

AUDCHF.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

21.

AUDJPY.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

22.

CHFJPY.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

23.

EURAUD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

24.

EURNZD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

25.

EURCAD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

26.

GBPCHF.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

27.

GBPAUD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

28.

CADCHF.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

29.

CADJPY.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

30.

GBPNZD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

31.

GBPCAD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

32.

GBPCZK.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

33.

USDHKD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

34.

USDNOK.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00
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35.

USDSEK.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

36.

USDDKK.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

37.

USDCZK.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

38.

USDHUF.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

39.

USDRON.

---

08:00-18:00

08:00-18:00

08:00-18:00

08:00-18:00

08:00-18:00

40.

USDRUB.*

---

09:00-18:00

09:00-18:00

09:00-18:00

09:00-18:00

09:00-18:00

41.

USDZAR.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

42.

USDMXN.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

43.

USDCNH.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

44.

USDTHB.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

45.

USDBRL.

---

14:05-20:00

14:05-20:00

14:05-20:00

14:05-20:00

14:05-20:00

46.

USDTRY.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

47.

EURNOK.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

48.

EURSEK.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

49.

EURDKK.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

50.

EURCZK.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

51.

EURHUF.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

52.

EURRON.

---

08:00-18:00

08:00-18:00

08:00-18:00

08:00-18:00

08:00-18:00

53.

EURRUB.*

---

09:00-18:00

09:00-18:00

09:00-18:00

09:00-18:00

09:00-18:00

54.

EURTRY.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

55.

BOSSAPLN.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00
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56.

BOSSAUSD.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

57.

BOSSAEUR.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

58.

BOSSACZK.

23:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-22:00

59.

FUSD.

---

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-22:00

FTNOTE10.

---

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-22:00

60.

FBUND10.

---

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

61.

FSCHATZ2.

---

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

62.

FGILT10.

---

09:00-19:00

09:00-19:00

09:00-19:00

09:00-19:00

09:00-19:00

63.

FOAT10.

---

08:05-19:00

08:05-19:00

08:05-19:00

08:05-19:00

08:05-19:00

64.

FBTP10.

---

08:05-19:00

08:05-19:00

08:05-19:00

08:05-19:00

08:05-19:00

65.

FBOBL5.

---

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

FUS30.

---

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:00

FUS100.

---

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:00

FUS500.

---

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:15
22:30-23:00

00:00-22:00

FDE30.

---

02:15-22:00

02:15-22:00

02:15-22:00

02:15-22:00

02:15-22:00

70.

FGB100.

---

09:00-22:00

09:00-22:00

09:00-22:00

09:00-22:00

09:00-22:00

71.

FEU50.

---

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

72.

FEU600.

---

08:05-22:00

08:05-22:00

08:05-22:00

08:05-22:00

08:05-22:00

66.

67.

68.

69.
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73.

FEUBANKS.

---

08:05-22:00

08:05-22:00

08:05-22:00

08:05-22:00

08:05-22:00

74.

FFR40.

---

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

75.

FPL20.

---

08:45-16:50

08:45-16:50

08:45-16:50

08:45-16:50

08:45-16:50

76.

FCH20.

---

08:00-17:25

08:00-17:25

08:00-17:25

08:00-17:25

08:00-17:25

77.

FNL25.

---

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-22:00

78.

FJP225.

---

00:00-22:15

00:00-22:15

00:00-22:15

00:00-22:15

00:00-22:00

FHK45.*

---

03:15-06:00
07:00-10:15

03:15-06:00
07:00-10:15

03:15-06:00
07:00-10:15

03:15-06:00
07:00-10:15

03:15-06:00
07:00-10:15

FCN40.*

---

03:15-06:00
07:00-10:15

03:15-06:00
07:00-10:15

03:15-06:00
07:00-10:15

03:15-06:00
07:00-10:15

03:15-06:00
07:00-10:15

81.

FEUVOL.

---

08:05-22:00

08:05-22:00

08:05-22:00

08:05-22:00

08:05-22:00

82.

FMSCIEM.

---

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-22:00

83.

FEMISS.

---

08:00-18:00

08:00-18:00

08:00-18:00

08:00-18:00

08:00-18:00

84.

SILVER.

---

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-22:00

85.

PLATINUM.

---

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-22:00

86.

PALLADIUM.

---

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-22:00

87.

FOIL.

---

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-22:00

88.

FBRENT.

---

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-22:00

89.

FGASOIL.

---

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-23:00

02:00-22:00

90.

FNATGAS.

---

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-22:00

91.

FCOPPER.

---

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-22:00

92.

FGOLD.

---

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-23:00

00:00-22:00

79.

80.
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93.

FCORN.

---

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

FWHEAT.

---

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

FSOYBEAN.

---

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

96.

FCOCOA.

---

11:00-19:15

11:00-19:15

11:00-19:15

11:00-19:15

11:00-19:15

97.

FCOTTON.

---

03:00-20:20

03:00-20:20

03:00-20:20

03:00-20:20

03:00-20:20

98.

FCOFFEE.

---

10:15-19:30

10:15-19:30

10:15-19:30

10:15-19:30

10:15-19:30

99.

FSUGAR.

---

10:00-19:00

10:00-19:00

10:00-19:00

10:00-19:00

10:00-19:00

FRICE.

---

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

02:00-14:45
15:30-20:15

101.

FORANGE.

---

14:00-20:00

14:00-20:00

14:00-20:00

14:00-20:00

14:00-20:00

102.

ACP_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

103.

BHW_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

104.

PEO_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

105.

BZW_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

106.

MBK_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

107.

EUR_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

108.

GTC_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

109.

LTS_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

110.

JSW_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

111.

KER_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

94.

95.

100.
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112.

KGH_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

113.

LWB_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

114.

PGE_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

115.

PKN_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

116.

PGN_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

117.

PKO_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

118.

PZU_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

119.

TPE_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

120.

TPS_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

121.

ALR_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

122.

BRS_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

123.

CCC_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

124.

CPS_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

125.

ENA_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

126.

ATT_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

127.

ING_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

128.

LPP_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

129.

NET_PL

---

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

09:00-16:50

Poznámky:
1. Obchodní den bude uzavřen ve 24:00 hodin každý všední den kromě pátku, kdy to bude ve 22:00 hodin středoevropského času.
2. Přechod z letního času na zimní může způsobit dočasné odložení obchodní seance pro jednotlivé finanční instrumenty. Informace o takovýchto akcích budou včas zveřejněny na stránkách
www.bossa.cz.
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3.
4.

5.

6.

Informace týkající se svátků nebo dočasných změn v obchodních hodinách budou oznámeny na stránkách www.bossa.cz.
Časy pro podání, zrušení nebo změnu pokynu k nákupu či prodeji Finanční nástroje jsou pro:
a) Pokyny podávané telefonicky – 24 hodin denně po všechny obchodní dny, jen mezi 18:00 a 8:00 hodinou budou přijímány polskou centrálou Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A. v Polsku v anglickém jazyce.
b) Pokyny zadané prostřednictvím obchodní platformy - 24 hodin denně po všechny obchodní dny.
U instrumentů Equity CFD je možná realizace následujících telefonických pokynů v hodinách od 9:00 do 16:50:
a) Pokyny „Stop Loss“ a „Take Profit“.
b) Zrušení čekajících limitních pokynů „Buy Limit“ a „Sell Limit“ a čekající pokyny typu stop „Buy Stop a „Sell Stop“.
Základním způsobem realizace pokynů klientem je jejich podávání prostřednictvím Transakčního systému (Obchodní platformy).

* Finanční nástroje mohou být kótovány v jiných obchodních hodinách v důsledku změny času z letního na zimní. Informace o dočasné změně obchodních hodin pro konkrétní finanční nástroje budou umístěny na webových stránkáchwww.bossa.cz.
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