POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ
NA MIMOBURZOVNÍM TRHU (OTC)
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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”).
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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
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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.
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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.
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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.
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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
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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.
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