PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S
INVESTIČNÍMI RIZIKY
ze dne 14. ledna 2015
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OBECNÁ USTANOVENÍ

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, organizační složka Česká republika (dále
jen “Pravidla”), se kterými je Klient 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, organizační
složka Česká republika (dále jen “Smlouva”) se
společností Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka
Česká republika (dále jen společnost „Bossa”).
Termíny či výrazy použité v tomto Prohlášení mají
význam vysvětlený v Pravidlech.
V Prohlášení jsou obsáhnuta důležitá rizika spojená s
obchodováním kontraktů na vyrovnání kurzových
rozdílů („CFDs”).
II.

4.

5.

6.

PODSTATA FINANČNÍCH
INSTRUMENTŮ

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 Klienta 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 finančních
instrumentů jsou rovněž swapové body (čili rozdíl
mezi termínovaným kurzem transakce a spotovým
kurzem transakcí), které jsou vyúčtovány v případě
udržení
otevřené
pozice
určitým
finančním
instrumentem na konci dne oběhu. Operace
vyúčtování swapových bodů spočívá v tom, že je
připočtena, nebo odečtena částka na účet Klienta,
která je rovna součinu Klientových otevřených pozic a
sazeb swapových bodů určitého finančního
instrumentu. Operace vyúčtování swapových bodů je
opakována každý den, kromě sobot a neděl 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 ve
chvíli ukončení platnosti kontraktu, nebo ve chvíli

7.

8.

když kontrakt s delším termínem platnosti je více
likvidní. Sazby swapowých bodů pro instrumenty
uvedené v první větě jsou zpřístupněné Klientům
prostřednictvím Transakčního systému.
CFDs, které by mohly být předmětem transakcí na
trzích OTC, mohou vycházet z kurzů měn, kontraktů
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. Pro jiné podkladové nástroje se hodiny
obchodování s kontrakty CFDs kryjí s otevíracími
hodinami burz, kde jsou uvedené základní
instrumenty vedené. Další vlastností kontraktů CFDs
je, že nedochází k fyzickému dodání podkladového
nástroje. Proto je také výlučně vyúčtovaný v hotovosti
ve chvíli, kdy se pozice uzavřela.
Bossa vykonává příkazy Klienta pro CFDs
prostřednictvím uzavření transakcí Klienta na vlastní
účet (Bossa je místem plnění příkazu). Příkaz není
prováděn na mezibankovním devizovém trhu.
Nehledě na to, může být uzavřena transakce
zajišťující společnost Bossa.
Instrumenty trhu OTC nemají standardizovaný
charakter. Klient by měl věnovat zvláštní pozornost
tomu, že nestejnorodost derivátových instrumentů
nabízených na transakčních platformách znamená,
že i zdánlivě podobné derivátové instrumenty se
mohou podstatně lišit ve specifikaci, která je závazná
pro jednotlivé platformy. Nabízené derivátové
instrumenty jednotlivými investičními firmami v rámci
transakčních platforem na mimoburzovních trzích
(over-the-counter), zvláště kontrakty na vyrovnání
kurzových rozdílů - CFD, se mohou lišit takovými
parametry jako:
- hladiny bezpečnostních vkladů,
- nominální hodnota jednoho lotu,
- minimální hodnota změny kótování instrumentu
(pips),
- standardní velikost spreadu,
- maximální hodnota příkazu,
- zdroj kótování,
- poplatky uložené k úhradě Klientovi.
Při investicích do nestandardizovaných derivátových
instrumentů na mimoburzovních trzích jsou Klienti
povinni seznámit se se všemi dokumenty regulujícími
způsob průběhu služby, včetně specifických
podmínek investování do jednotlivých finančních
instrumentů 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
instrumentů 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 instrumentu 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,
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Držitel krátké pozice utrpí ztrátu v případě
růstu kurzu kontraktu.
III.

1.

2.

3.

4.

5.

RIZIKA FINANČNÍ PÁKY

Klient potvrzuje, že je seznámen s rizikem spojeným
a vyplývajícím s uzavíráním transakcí CFDs, a
zvláště s možností utrpět ztrátu, která může překročit
prostředky, které investoval, 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
určitý vliv na stav prostředků nakumulovaných jako
marže.
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,
stejně jako vznik závazků vůči Bossa.
Klient potvrzuje, že byl informován společností
Bossa o nutnosti pokaždé okamžitě doplnit hodnotu
marže na požadovanou hladinu společnosti Bossa.
Strany
shodně
potvrzují,
že
Klientovi
je
prostřednictvím Bossa předána informace, která je
uvedena v předchozí větě a je totožná se zaslanou
žádostí z Bossa na doplnění marže v případě, že se
sníží její hodnota, a tímto zprošťuje Bossa závazku
zasílat dodatečnou žádost v budoucnu.
Klient akceptuje skutečnost, že v případech
uvedených v Pravidlech, Bossa má právo uzavřít
Klientovi otevřené pozice. Současně si je Klient
vědom, že uzavření pozice může být spojeno s
nutností pokrytí ztráty tímto způsobem. Klient si je
rovněž vědom, že v důsledku uzavření pozice může
vzniknout záporný zůstatek na peněžním účtu
Klienta (vzniká závazek vůči Bossa) a v takové
situaci je Klient povinen okamžitě doplnit prostředky
na tomto účtu.
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EQUITY CFDs

V případě otevření krátké pozice u některých Equity
CFDs Klientem, 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 instrumentů pro
krátkodobé prodeje na výchozím trhu, může
společnost Bossa vyzvat Klienta prostřednictvím
transakčního systému k zavření otevřených krátkých
pozic daného Equity CFD. V případě kdy i přes výzvu
Klient neuzavře své pozice v termínu uvedeném na
výzvě, má společnost Bossa právo tyto pozice uzavřít

bez nutnosti získání souhlasu Klienta za aktuální tržní
cenu. Bossa během uzavření pozice Klienta tímto
současně
odkupuje podkladová aktiva. Cena
uzavření pozice Klienta 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 s
Klientem uzavřeny.
Pokud jsou podkladová aktiva pro kontrakt Equity
CFD stažena z výchozí burzy a v době jejich stažení
stále existují otevřené pozice daného kontraktu
Equity CFD, Bossa má právo takové pozice uzavřít.

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
šíření transakčních spreadů bez předchozího
oznámení Klientovi 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 Klient, 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 – nevýnosná změna ceny
podkladového aktiva vůči obsazené pozici
instrumentu CFD;
c) riziko finanční páky – pro uzavření transakcí
kontraktů futures je požadován pouze zlomek
nominální hodnoty instrumentu, což způsobuje
efekt finanční páky (tzv. leverage), který znásobí
riziko ztráty a způsobuje, že dokonce malé
změny tržních záznamů podkladového aktiva
mají jistý 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 instrument;

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem v Praze, ul. Václavské náměstí
834/17, 110 00 Praha 1, zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze pod číslem IČO 242 25 941, sekce A, vklad 74923, s
číslem DIČ CZ683048532. www.bossa.cz

14. 01. 2015

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
finančního instrumentu, 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. S kontrakty futures pro
obligace, indexy;
h) riziko zastavení obchodování – v případě
zastavení obchodování na trhu s podkladovými
aktivy není možné provést transakci pro určitý
instrument 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, nevyplavení 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 finančními instrumenty, ze kterých
se burzovní index skládá;
c) politické riziko – změna právních předpisů
zákonodárcem může bezprostředně, nebo
zprostředkované ovlivnit ekonomickou situaci
podnikatelů - emitentů finančních 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,

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 z
pravidla vyšší volatilitu;
- free float – počet akcií ve volném oběhu,
které nejsou v držení příslušných subjektů
se značnými 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
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.
b)

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 instrumentů.
VI.
1.

RIZIKO MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

Klient potvrzuje, 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.
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2.

Mezi Mimořádné události se řadí události uvedené v
bodě 16.1 Pravidel.
7)
VII.

1.

2.

3.

4.

5.

TECHNOLOGICKÁ RIZIKA

Klient byl seznámen se specifiky Obchodní platformy
zpřístupněné společností Bossa a akceptuje je,
zvláště pak způsob jejího fungování, zadávání
příkazů a uzavírání transakcí.
Klient prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že
uzavírání transakcí prostřednictvím Obchodní
platformy nebo telefonicky představuje riziko vzniku
chyb, v jejichž důsledku nemusí dojít k provedení
Pokynu zadaného Klientem, anebo se takové
provedení může od podmínek stanovených Klientem
lišit.
Současně si je Klient vědom možnosti omezení
spojených
s dostupností
Obchodní
platformy
elektronickou cestou, které vyplývají z možných
nepravidelností ve fungování služeb poskytovaných
třetí stranou.
Obchodní platforma zpřístupněná společností Bossa
může být dočasně pozastavena v případě
nesprávného uzavření dialogového okna s dotazem
na cenu ze strany Klienta, tj. jiným způsobem než
stisknutím tlačítka “Storno” před tím, než přijde
odpověď ze serveru.
Přístup k Obchodní platformě může být pozastaven
v případě vygenerování příliš velkého množství
dotazů na cenu bez uzavření transakce. Pravidla
pozastavení přístupu k Obchodní platformě a výše
limitů stanoví příslušné nařízení ředitele Bossa.

VIII.

IX.
1.

2.

3.

RIZIKO ALGORITMICKÉHO
OBCHODOVÁNÍ

Investiční riziko narůstá při realizaci transakcí pomocí
funkcí, které umožňují algoritmické 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
algoritmické
obchodování, než kdyby Klient uzavíral transakce
sám, což může zvýšit náklady spojené s realizací
těchto transakcí a také zablokovat možnost zadávat
příkazy pro algoritmické obchodování;
3) nesprávné činnosti systému při algoritmickém
obchodování, zvláště v případě nestandardních
tržních podmínek, což může způsobit to, že
očekávaný výsledek se bude lišit od výsledku, který
Klient obdrží;
4) možnosti samostatného vygenerování příkazu
nákup/prodej
v
systému
pro
algoritmické
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
příkazů a/nebo transakce bez vědomí a souhlasu
majitele účtu, zejména v případě selhání spojení,
nebo počítače Klienta;
6) vzniku velké ztráty v důsledku změny podmínek na
trhu, což může vzniknout tak, že se funkce
umožňující algoritmické obchodování nemohou

přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a
nemohou reagovat na neobvyklé události;
přijetí nevýnosných investičních rozhodnutí, která
budou výsledkem fyzického, či psychického
vyčerpání, nebo rostoucího očekávání investora od
systému při algoritmickém obchodování, kde je účast
investora nezbytná.

4.
5.

6.

OMEZENÍ RIZIK

Před investováním vlastních finančních prostředků
do kontraktů CFDs, je Klient povinen se seznámit se
specifiky trhu a podmínkami týkajícími se fungování
Obchodní platformy, a zejména s Uživatelským
manuálem a Demo verzí Obchodní platformy, které
jsou uvedeny na webových stránkách. Demo verze
Obchodní platformy je k dispozici Klientům, aby se
seznámili s fungováním Obchodní platformy.
Společnost Bossa informuje, že získané výsledky z
uzavřených transakcí v Demo verzi Obchodní
platformy se 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.
Klient 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 Klient vždy povinen zvážit, zda jsou takové
Transakce pro něj vhodné, zejména s ohledem na
své osobní zkušenosti, připravenost akceptovat
rizika a vlastní cíle. S ohledem na omezení rizik
spojených s investováním do CFDs je Klient povinen
zvážit celou řadu bezpečnostních opatření, zejména
zadávání příkazů omezujících velikost ztráty (např.
stop-loss, trailing stop). Současně Klient 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 příkazu za podmínek
daných Klientem. Dále Klient potvrzuje, že si je
vědom toho, že užití příkazů stop-loss může
způsobit cenový rozdíl (tzv. price gap) ve výsledku,
kde získaný výsledek se může lišit od výsledku
očekávaného.
Klient nesmí investovat peníze, o které nemůže přijít.
V případě Rolování transakcí finančních instrumentů
založených na kontraktech futures by měl mít
investor na paměti, že v důsledku změny série
kontraktu futures, který je podkladovým aktivem, se
změní hodnota instrumentu CFDs na kontrakt
futures, což způsobí změnu hodnocení otevřených
pozic a vyúčtování dodatečných swapových bodů.
Při Rolování kontraktu je Klient povinen být držitelem
Marže, která zajistí vyúčtování podle nových hodnot
podkladového aktiva.
Při vyúčtování dividend Equity CFD musí mít
investor na paměti, že na vyúčtování dividendy má
vliv na kurz akcií, které jsou podkladovým aktivem.
Přidělení dividendy snižuje cenu akcie, a proto
budou krátké pozice zatíženy hodnotou, která
odpovídá hodnotě vyplacené dividendy. Dlouhé
pozice budou oceněné hodnotou netto vyplacené
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7.

8.

9.

dividendy, čili hodnotou dividendy po odečtení daně
z kapitálových zisků.
Klient by měl investovat s investičním horizontem ne
delší než jeden rok. Transakce, které jsou otevřené
déle než rok, jsou po uplynutí roku automaticky
uzavřené.
Klient, který obchoduje za pomocí algoritmických
systémů, je povinen si zajistit vysoce kvalitní
připojení k internetu, aby neměl problémy
s připojením platformy k serverům BossaFX.
Klient nesmí používat skripty, strategie a další
programy
pro
algoritmické
obchodování
z
neznámých zdrojů a bez provedení příslušných
testů.
X.

1.

2.

3.

Účelem mechanismu “Stop Out” je zajistit takový
zůstatek na Účtu CFD kontraktů Klienta, který
neklesne pod hodnotu vložené částky.
Mechanismus uvedený výše v bodě 1 automaticky
uzavře pozici Klienta, která přináší nejvyšší ztráty,
když Aktuální zůstatek Provozního výkazu klesne na
30 či méně procent hodnoty Marže blokované k
zajištění otevřených pozic Klienta.
Klient 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 Klienta za ceny tak nevýhodné, že
výše vzniklé ztráty přesáhne výši disponibilního
zůstatku na Účtu CFD kontraktů Klienta, nebo že
mohou být uzavřeny jiné pozice než ty, které vykazují
nejvyšší ztráty. Např. v situaci, kdy u instrumentu se
zaznamenou nejvyšší ztrátou v momentě uzavření
není možnost k obchodování.

XI.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

MECHANISMUS „STOP OUT“

ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ

Klient prohlašuje, že si je vědom investičního rizika a
finančních důsledků souvisejících s prováděním
Transakcí s CFDs kontrakty.
Klient prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že
z důvodu vysoké míry finančních spekulací
představuje investování do kontraktů CFD riziko
značných ztrát, které mohou přesáhnout částky
investované Klientem i v případě nepatrné změny v
ceně Podkladového nástroje představující základ pro
kotace dané CFD kontraktem.
Klient 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 Klient neutrpí
ztrátu.
Klient prohlašuje, že uzavírání Transakcí je
dobrovolné rozhodnutí Klienta a Klient zbavuje
společnost Bossa odpovědnosti za ztráty, které Klient
utrpí v důsledku rozhodnutí v souvislosti s
investováním.
Klient 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 Klienta.
Klient prohlašuje, že se s tímto Prohlášením seznámil
a plně mu rozumí.
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