
 

 

Shrnutí analýzy a závěrů, podle kterých se podrobně monitoruje dosažená kvalita provedení 

pokynů v systémech zpracování objednávek  

Zákazníkovy pokyny týkající se kontraktů pro kurzové rozdíly provádí Bossa mimo organizovaný systém 

obchodování a je vždy protistranou transakce. Systémem realizací pokynů na investičních nástrojích 

mimo organizovaným systémem obchodování (OTC trh) je Bossa.  

Níže uvádíme shrnutí analýzy a závěrů, v souvislosti se smlouvami o kurzových rozdílech, na kterých 

se provádí podrobné sledování dosažené kvality v systémech realizací pokynů, ve kterých společnost 

Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska S.A. provedla pokyny zákazníků neprofesionálních i 

profesionálních v roce 2021:  

1) vysvětlení významu faktorů, které společnost stanovila pro provádění pokynů, včetně 

ceny, nákladů, rychlosti, pravděpodobnosti provedení pokynu nebo jakýchkoli jiných aspektů, 

včetně kvalitativních faktorů, při posuzování kvality pokynu  

Během provádění pokynu zohledňuje Bossa zejména následující kritéria:  

a) cenu investičního nástroje;  

b) charakteristiky investičního nástroje, na který se vztahuje pokyn,  

c) druh pokynu - stop loss, take profit, Limit order nebo jiný,  

d) velikost pokynu,  

e) náklady na provedení pokynu, pokud existují.  

Společnost Bossa může za účelem dosažení co nejlepší realizaci pokynu Zákazníka zohlednit další 

kritéria pro provedení pokynu, které jsou uvedeny výše.  

Bossa okamžitě informuje Zákazníky o všech okolnostech, které by mohly zabránit nebo zabránily 

řádnému provedení pokynu Zákazníka.  

Podrobná pravidla pro provádění pokynu jsou stanovena v Politice provádění příkazů na OTC trhu.  

  

2) popis veškerých úzkých vazeb, střetů zájmů a společného vlastnictví ve vztahu k 

veškerým systémům provádění pokynu, které se používají k provádění pokynu  

Činnost společnosti Bossa v oblasti provádění pokynů týkající se kontraktů CFD je prováděna ve formátu 

tvůrce trhu (Market Maker). Tento model provádění pokynů znamená, že Bossa je vždy protistranou 

transakcí uskutečněných Zákazníkem a tyto transakce nemusejí být zajištěny společností Bossa na 

mezibankovním trhu. Výše uvedené znamená, že existuje mezi Bossa a Zákazníkem střet zájmů 

spočívající na tom, že společnost Bossa může získat výhodu nebo se vyhnout ztrátě v důsledku ztráty 

nebo neziskovosti Zákazníka.  

Popis střetu zájmů zahrnuje Pravidla pro poskytování služeb při provádění pokynů k nákupu nebo 

prodeji kurzových rozdílů (CFD), vedení záznamů o těchto smlouvách a peněžních účtech ze strany 

Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká Republika 

(kapitola XV).  

  

3) popis veškerých konkrétních ujednání s jakýmikoli systémy plnění pokynů ve vztahu k 

uskutečněným nebo přijatým platbám, slevám, bonusům nebo obdrženými nepeněžními 

výhodami  

Pokud jde o provádění příkazů týkajících se smluv o kurzových rozdílech, informace o nákladech a 

poplatcích byly uvedeny v Pravidla poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či 
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prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů společnosti Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika), Tabulce poplatků a 

provizí - OTC trhy a v dokumentech KID zveřejňované pro jednotlivé investiční nástroje. 

   
4) vysvětlení faktorů, které vedly ke změně seznamu systémů provádění pokynů 

obsažených ve strategii provádění pokynů společnosti, pokud k takové změně došlo  

V roce 2020 společnost Bossa nezavadla změny v seznamu systémů pro provádění pokynů týkajících 

se smluv o kurzových rozdílech .  

 

5) vysvětlení, jakým způsobem zadávání pokynů závisí na kategorii Zákazníků, pokud společnost 

pracuje s různými kategoriemi zákazníků různými způsoby a pokud to může mít vliv na způsoby 

provádění pokynů  

V roce 2020 provedla společnost Bossa pokyny pro neprofesionální a profesionální Zákazníky 

okamžitě, v pořadí, v jakém byly přijaty, pokud podmínky pokynu nebo jeho povaha neuvedly jinak, 

aniž by rozlišoval způsob doručení v závislosti na kategorii Zákazníků.  

 

6) vysvětlení, zda byla při realizaci pokynů od neprofesionálních Zákazníků dána přednost jiným 

kritériím než přímé ceně a nákladům a jak tyto další kritéria pomohly při dosažení co nejlepšího 

výsledku pro Zákazníka z hlediska celkové odměny  

V případě pokynu pro neprofesionálního Zákazníka se při výběru faktorů pro provedení pokynu dává 

přednost ceně investičního nástroje nebo podkladového derivátu a nákladům spojeným s provedením 

pokynu. 

 

7) vysvětlení, jakým způsobem investiční podnik využil veškeré údaje nebo nástroje týkající 

se kvality provádění pokynů, včetně údajů zveřejněných v souladu s Delegovaným nařízením 

(EU) 2017/575  

Bossa nebyla povinna zveřejnit údaje za rok 2021.  

 

8) Vysvětlení jednotlivých případů, jakým způsobem investiční podnik využil informace 

zpřístupněné poskytovatelem konsolidovaných informací (CTP) ve smyslu čl. 65 směrnice 

2014/65 / EU.  

Společnost Bossa nepoužila konsolidované informace poskytnuté poskytovatelem informací ve smyslu 

čl. 65 směrnice 2014/65 / EU.  
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