Nařízení č. 20/2017/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna, organizační složka Česká republika,
ze dne 29. prosince 2017
o změně smluvní dokumentace

Order No 20/2017/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna, organizační složka Česká republika
dated 29th December 2017
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:

1)

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, organizační složka Česká republika pro
Fyzické osoby

1)

Agreement on Services consisting in the execution of
instructions for the purchase or sale of CFD contracts,
the maintenance of reports of these contracts and cash
accounts with Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizational unit Czech
Republic for Physical Persons

2)

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, organizační složka Česká republika pro
Právnické osoby

2)

Agreement on Services consisting in the execution of
instructions for the purchase or sale of CFD contracts,
the maintenance of reports of these contracts and cash
accounts with Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizational unit Czech
Republic for Legal Entities.

3)

Politika provádění pokynu na mimoburzovním trhu

3)

Out-of-market order execution policy

4)

Prohlášení o seznámení se s investičními riziky

4)

Statement of Investment Risks

5)

Investiční dotazník

5)

Investment questionnaire

6)

Informace ex-ante o nákladech a poplatcích spojených
s poskytováním služeb zprostředkování - OTC trhu v
České republice

6)

Ex-ante information on the costs and fees associated
with providing mediation services - the OTC market in
the Czech Republic

Článek 2

§2

Smluvní dokumentace uvedená v článku 1 bod č. 1 až 6
tohoto Nařízení tvoří přílohy č. 1 až 6 tohoto Nařízení.

Contractual documentation referred to in § 1 point no.1 till 6 of
this Order constitute an appendices no. 1 till 6 of this Order.

Článek 3

§3

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 3. ledna 2018 .

This Order shall become effective as of 3rd January 2018.

_
________________________
Remigiusz Górski
Managing Director in the Czech Republic

_________________________
Remigiusz Górski
Generální ředitel pro Českou republiku
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Příloha č.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, organizační složka Česká republika
uzavřená v Praze dne____________________
dále jen “Smlouva”
mezi:
Jméno a příjmení:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Adresa trvalého bydliště:

Status Klienta

Neprofesionální Klient
dále jen “Klient”

a
Společnost Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, se sídlem na adrese Praha, Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ 242 25 941, oddíl A, vložka 74923 a DIČ
CZ683048532 (dále jen společnost „Bossa“), zastoupená oprávněným zástupcem.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

Článek 1
Společnost Bossa bude Klientovi poskytovat služby v souvislosti s prováděním pokynů týkajících se nákupu či prodeje
Finančních 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 klientem. Transakce uzavírané klientem nemusí být přes společnost Bossa jištěny.
Společnost Bossa zajistí Klientovi přístup do Obchodní platformy.
Aby mohl Klient využívat Obchodní platformu, musí mít přístup k internetu a mít počítačové vybavení, jehož pořizovací náklady
ponese Klient. Klient je srozuměn se skutečností, že pravidelný přístup k internetu a vybavení osobním počítačem je k
používání Systému obchodování nezbytné.
Pojmy a slovní obraty uvedené v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam vysvětlený v Pravidlech.
Článek 2
Klient 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, organizační složka Česká
republika, (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
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h) Tabulka rollování pozic
i) Tabulka swapových bodů
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Klient prohlašuje, že obdržel a seznámil se s Uživatelským manuálem a Demoverzí Obchodní platformy, která je k dispozici na
Webových stránkách.
Klient 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 klient prohlašuje, že se s nimi vždy seznámí a bude je dodržovat.
Klient 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 Klienta
4) Prohlášení FATCA/GATCA
Klient tímto prohlašuje, že si je vědom případných Střetů zájmů mezi společností Bossa a Klientem uvedených v Pravidlech a
vyjadřuje svoji vůli se společností Bossa tuto Smlouvu uzavřít.
Navzdory konfliktu zájmů mezi klientem a společností Bossa podniká společnost Bossa kroky, jejichž cílem je eliminovat
potenciální negativní dopad na klienta, který může mít stávající konflikt zájmů. Pravidla pro řízení konfliktu zájmů v Bossa jsou
popsána v dokumentu Pravidla.
Klient potvrzuje, že rozumí a souhlasí s tím, že Transakce bude realizována mimo regulovaný trh a mnohostranný systém
obchodování OTF.
Klient prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy realizoval transakce prostřednictvím transakčního systému demo a zná a
rozumí, jak funguje transakční systém. Klient si je vědom, že realizace transakcí prostřednictvím transakčního systému demo
nemůže srovnávat k realizaci transakci prostřednictvím transakčního systému, v rámci kterého existuje vysoké riziko velkých
finančních ztrát a také mají uplatnění jiné psychologické a motivační faktory.
Společnost Bossa může podmínit provedení realizace na základě této Smlouvy, podmíněné předchozím prokázáním
Zákazníka, že použil demo verzi Transakčního systému, na kterém provedl počet Transakcí specifikovaných v Nařízení
Ředitele Společnosti Bossa.
Článek 3
Podpisem této Smlouvy Klient opravňuje společnost Bossa k provádění Pokynů týkajících se nákupu a prodeje Finančníc h
nástrojů, ke zrušení či pozměnění těchto Pokynů na základě pokynu vydaného Klientem v písemné podobě, telefonicky nebo
prostřednictvím Obchodní platformy.
Podpisem této Smlouvy Klient rovněž zmocňuje společnost Bossa k provádění určitých skutečných i právních kroků na
základě pokynu Klienta předloženého osobně, telefonicky nebo prostřednictvím Obchodní platformy, kterou společnost Bossa
zpřístupnila.
Podpisem této Smlouvy Klient 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 Klienta vedených u společnosti Bossa, které
budou nezbytné k plnému či částečnému splnění povinností Klienta vůči společnosti Bossa v důsledku obchodování s
Finančními nástroji ze strany Klienta.
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 úmrtím či omezením svéprávnosti Klienta zůstávají v platnosti a
účinnosti.
Článek 4
Klient prohlašuje, že plně rozumí, že kontrakty (CFD) a Equity CFD, v rámci kterých se využívá finanční páky patří mezi
finanční instrumenty o velmi vysokém riziku ztrát včetně možnosti ztráty celého investovaného kapitálu. Taktéž existuje riziko
finančních ztrát, které mohou být vyšší, než které klient vložil na investiční účet, s výhradou ustanovení v Pravidlech. Klient
prohlašuje, že si je vědom, že Bossa nezaručuje, že v důsledku pokynů zadaných klientem a realizovaných transakcí bude
klient ziskový nebo, že nebude mít žádné ztráty. Současně klient prohlašuje, že jeho finanční situace je stabilní a uzavření této
smlouvy nebude mít za následek zhoršení jeho finanční situace.
Klient prohlašuje, že byl informován o možnosti vyskytnutí chybné kotace. Podrobné informace ohledně chybné kotace jsou
obsaženy v Pravidlech.
Klient prohlašuje, že byl informován společností Bossa, že je povinen udržovat finanční prostředky na peněžním účtu
v takovém množství, aby saldo Provozního Výkazu Klienta nekleslo pod úroveň požadované marže, stanoveného podle
Tabulky Marží a že byl upozorněn, že bez přebytku volných peněžních prostředků na Provozním Výkazu Klienta v případě
otevření pozice může způsobit, že běžné saldo Provozního Výkazu Klienta se může dostat níže než požadovaná marže.
Zejména v případech naléhavého vynuceného uzavření pozice v souladu s ustanovením Pravidel.
Bossa bude prostřednictvím transakčního systému upozorňovat klienta o dosažení úrovně Margin Call což znamená
automatickou výzvu klientovi k doplnění finančních prostředků v takové výši, aby běžné saldo Provozního Výkazu Klienta
dosáhlo úrovně požadované marže.
Klient prohlašuje, že byl informován společností Bossa, že volné peněžní prostředky zbývající na peněžním účtu Klienta a
nepodléhající blokaci marže, v případě ztráty na neuzavřených pozicích mohou být použity k zajištění vypořádání vzniklé ztráty
na neuzavřených pozicích Klienta bez nutnosti pokaždé získat samostatný souhlas Klienta.
Klient prohlašuje, že akceptuje právo společnosti Bossa k uzavírání prostřednictvím transakčního systému následujících po
sobě nejztrátovějších
otevřených pozic Klienta v případě, kdy poměr aktuálního salda Provozního Výkazu Klienta
k požadované marži se propadne níže nebo dosáhne úrovně Stop Out.
Klient prohlašuje, že základem pro zadání jakéhokoliv pokynu a realizace všech druhů transakcí bude jeho vlastní osobní
investiční rozhodnutí. Klient dodatečně prohlašuje, že si je plně vědom možnosti vzniku finančních ztrát uvedených v bodě 1
tohoto článku.
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1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.

Článek 5
Za poskytování služeb v oblasti obchodování s finančními 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 Klienta navíc společnosti Bossa uhradí následující náklady:
Transakční spread, který je zcela výnosem společnosti Bossa.
Poplatek připočítaný k swapovým bodům. Výše poplatku je uvedena v nařízení ředitele společnosti Bossa.
Poplatky, provize a také náklady jsou odečteny společnosti Bossa z peněžního účtu Klienta, aniž by bylo nutné získat jeho
souhlas vždy, a to nejdříve v den provedení plnění, pro které je poskytnuta platba, provize nebo náklady vzniklé Klientovi.
Strany potvrzují, že podmínky zúročení peněžních prostředků Klienta uložených na Peněžním účtu jsou stanoveny
v Pravidlech.
Bossa informuje klienta, že v souvislosti s poskytováním makléřských služeb pro Klienta, Bossa je oprávněna k obdržení od
subjektu spolupracujících s Bossa nebo předávání těmto subjektům služeb, které mají za cíl zvětšení efektivity poskytování
makléřských služeb. V takové situaci Bossa bude informovat o tomto faktu klienta prostřednictvím transakčního systému o
rozsahu předaných a obdržených služeb. Výše uvedená činnost nemá vliv na výši eventuálních nákladů poplatků a provizí,
které Bossa účtuje vůči Klientovi.
Článek 6
Výplaty peněžních prostředků z peněžního účtu Klienta jsou realizované ve shodně se zápisem v Pravidlech.
Klient se zavazuje k pokynům převodů peněžních prostředků výhradně na bankovní účet uvedený v transakčním systému.
Klient zmocňuje společnost Bossa k převodu finančních částek z Peněžního účtu Klienta na jiný účet Klienta vedený u
společnosti Bossa na základě pokynu vydaného Klientem osobně, telefonicky nebo prostřednictvím Obchodní platformy v
souladu se zásadami uvedenými v Pravidlech.
Článek 7
Společnost Bossa nenese odpovědnost za ztráty, které Klient utrpí z důvodů, za které společnost Bossa nenese odpovědnost.

1.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

Článek 8
Podpisem této Smlouvy Klient prohlašuje, že:
1) je plně svéprávný, a že neexistují žádné zákonné ani jiné finanční překážky, které by bránily otevření účtu u společnosti
Bossa, ani uzavírání transakcí s Finančními nástroji.
2) veškeré informace uvedené v této Smlouvě a v ostatních dokumentech jsou v souladu se současným i právním stavem.
3) má běžně přístup k internetu.
4) obě smluvní strany, tj. Klient i společnost Bossa, souhlasí s tím, že si budou v souvislosti s Makléřskými službami
poskytovanými na základě této Smlouvy prostřednictvím Obchodní platformy vzájemně vyměňovat prohlášení o
znalostech a vůli.
2. Bossa neumožňuje otevření a vedení společného Evidenčního Výkazu, Provozního Výkazu, Peněžního účtu pro oba
manžele (společný účty). V případě Klienta, který má společné jmění manželů, Klient potvrzuje, že informoval a získal
souhlas manžela nebo manželky na uzavření smlouvy, realizaci transakcí a konání jiných činností spojených
s poskytováním přes Bossa klientů makléřských služeb na základě této smlouvy.
Článek 9
Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že byl řádně informován o tom, že ceny Finančních služeb v souvislosti
s Makléřskými službami poskytovanými společností Bossa závisí na výkyvech na finančních trzích, které společnost Bossa
nemůže ovlivnit a 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. Klient může Smlouvu vypovědět na základě příslušných ustanovení Pravidel a/nebo občanského
zákoníku.
Občanským zákoníkem se rozumí český 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 českým 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
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1.
2.
3.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Způsob a podmínky ukončení této Smlouvy jsou uvedeny v Pravidlech.

...................................................
Podpis oprávněného zástupce společnosti Bossa

……………….........................…
Podpis Klienta

5

Příloha č. 2

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, organizační složka Česká republika
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 Klienta

Neprofesionální Klient
dále jen “Klient”

a
Společnost Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, se sídlem na adrese Praha, Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ 242 25 941, oddíl A, vložka 74923 a DIČ
CZ683048532
(dále
jen
společnost
„Bossa“),
zastoupená
oprávněným
zástupcem.
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1.

2.
3.
4.
5.

Článek 1
Společnost Bossa bude Klientovi poskytovat služby v souvislosti s prováděním pokynů týkajících se nákupu či prodeje Finančníc h 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
klientem. Transakce uzavírané klientem nemusí být přes společnost Bossa jištěny.
Společnost Bossa zajistí Klientovi přístup do Obchodní platformy.
Aby mohl Klient využívat Obchodní platformu, musí mít přístup k internetu a mít počítačové vybavení, jehož pořizovací náklady ponese Klient. Klient je
srozuměn se skutečností, že pravidelný přístup k internetu a vybavení osobním počítačem je k používání Systému obchodování nezbytné.
Pojmy a slovní obraty uvedené v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam vysvětlený v Pravidlech.

Článek 2
1. Klient 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, organizační složka Česká republika, (dále jen “Pravidla”)
k) Pravidla provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC)
l) Prohlášení o seznámení se s investičními riziky
m) Specifikace finančních nástrojů
n) Tabulka depositů
o) Přehled obchodovacích dnů
p) Tabulka rollování pozic
q) Tabulka swapových bodů
r) Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).
2. Klient prohlašuje, že se seznámil s Uživatelským manuálem a Demoverzí Obchodní platformy, která je k dispozici na Webových stránkách.
3. Klient prohlašuje, že si je vědom existence edukačních materiálů a dokumentů, které jsou popsány v bodě 1 písmeno c -i a že tyto dokumenty jsou
průběžně aktualizovány a na stránce Bossa se nachází vždy aktuální verze těchto dokumentů. V souvislosti s výše uvedeným kli ent prohlašuje, že s
nimi vždy seznámí a bude je dodržovat.
4.
Klient 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) Dotazník EMIR
4) Prohlášení FATCA/GATCA
5.
Klient tímto prohlašuje, že si je vědom případných Střetů zájmů mezi společností Bossa a Klientem uvedených v Pravidlech a vyjadřuje svoji vůli se
společností Bossa tuto Smlouvu uzavřít.
6.
Navzdory konfliktu zájmů mezi klientem a společností Bossa podniká společnost Bossa kroky, jejichž cílem je eliminovat potenc iální negativní dopad
na klienta, který může mít stávající konflikt zájmů. Pravidla pro řízení konfliktu zájmů v Bossa jsou popsána v dokumentu Pra vidla.
7.
Klient potvrzuje, že rozumí a souhlasí s tím, že Transakce bude realizována mimo regulovaný trh a mnohostranný syst ém obchodování OTF.
8.
Klient prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy realizoval transakce prostřednictvím transakčního systému demo a zná a rozumí, jak funguje
transakční systém. Klient si je vědom, že realizace transakcí prostřednictvím transakčního systému demo nemůže srovnávat k realizaci transakci
prostřednictvím transakčního systému, v rámci kterého existuje vysoké riziko velkých finančních ztrát a také mají uplatnění jiné psychologické a
motivační faktory.
9.
Společnost Bossa může podmínit provedení realizace na základě této Smlouvy, podmíněné předchozím prokázáním Zákazníka, že použil demo verzi
Transakčního systému, na kterém provedl počet Transakcí specifikovaných v Nařízení Ředitele Společnosti Bossa.

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.

Článek 3
Podpisem této Smlouvy Klient opravňuje společnost Bossa k provádění Pokynů týkajících se nákupu a prodeje Finančních nástrojů, ke zrušení či
pozměnění těchto Pokynů na základě pokynu vydaného Klientem v písemné podobě, telefonicky nebo prostřednictvím Obchodní platformy.
Podpisem této Smlouvy Klient rovněž zmocňuje společnost Bossa k provádění určitých skutečných i právních kroků na základě pokynu Klienta
předloženého osobně, telefonicky nebo prostřednictvím Obchodní platformy, kterou společnost Bossa zpřístupnila.
Podpisem této Smlouvy Klient 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 Klienta vedených u společnosti Bossa, které budou nezbytné k plnému či částečnému
splnění povinností Klienta vůči společnosti Bossa v důsledku obchodování s Finančními nástroji ze strany Klienta.
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 právnické osoby - Klienta zůstávají v platnosti a účinnosti
Článek 4
Klient prohlašuje, že plně rozumí, že kontrakty (CFD) a Equity CFD, v rámci kterých se využívá finanční páky patří mezi finanční instrumenty o velmi
vysokém riziku ztrát včetně možnosti ztráty celého investovaného kapitálu. Taktéž existuje riziko finančních ztrát, které mohou být vyšší, než které
klient vložil na investiční účet, s výhradou ustanovení v Pravidlech. Klient prohlašuje, že si je vědom, že Bossa nezaručuje, že v důsledku pokynů
zadaných klientem a realizovaných transakcí bude klient ziskový nebo, že nebude mít žádné ztráty. Současně klient prohlašuje, že jeho finanční
situace je stabilní a uzavření této smlouvy nebude mít za následek zhoršení jeho finanční situace.
Klient prohlašuje, že byl informován o možnosti vyskytnutí chybné kotace. Podrobné informace ohledně chybné kotace jsou obsaž eny v Pravidlech.
Klient prohlašuje, že byl informován společností Bossa, že je povinen udržovat finanční prostředky na peněž ním účtu v takovém množství, aby saldo
Provozního Výkazu Klienta nekleslo pod úroveň požadované marže, stanoveného podle Tabulky Marží a že byl upozorněn, že bez př ebytku volných
peněžních prostředků na Provozním Výkazu Klienta v případě otevření pozice může způsobit, že běžné saldo Provozního Výkazu Klienta se může
dostat níže než požadovaná marže. Zejména v případech naléhavého vynuceného uzavření pozice v souladu s ustanovením Pravidel.

4.
5.

6.

7.

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.

Bossa bude prostřednictvím transakčního systému upozorňovat klienta o dosažení úrovně Margin Call což znamená automatickou výzvu klientovi
k doplnění finančních prostředků v takové výši, aby běžné saldo Provozního Výkazu Klienta dosáhlo úrovně požadované marže.
Klient prohlašuje, že byl informován společností Bossa, že volné peněžní prostředky zbývající na peněžním účtu Klienta a nepodléhající blokaci
marže, v případě ztráty na neuzavřených pozicích mohou být použity k zajištění vypořádání vzniklé ztráty na neuzavřených pozicích Klienta bez
nutnosti pokaždé získat samostatný souhlas Klienta.
Klient prohlašuje, že akceptuje právo společnosti Bossa k uzavírání prostřednictvím transakčního systému následujících po sob ě nejztrátovějších
otevřených pozic Klienta v případě, kdy poměr aktuálního salda Provozního Výkazu Klienta k požadované marži se propadne níže nebo dosáhne
úrovně Stop Out.
Klient prohlašuje, že základem pro zadání jakéhokoliv pokynu a realizace všech druhů transakcí bude jeho vlastní osobní inves tiční rozhodnutí. Klient
dodatečně 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 finančními 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 Klienta navíc společnosti Bossa uhradí následující náklady:
Transakční spread, který je zcela výnosem společnosti Bossa.
poplatky připočítané k swapovým bodům. Výše poplatků je uvedena v nařízení ředitele společnosti Bossa.
Poplatky, provize a také náklady jsou odečteny společnosti Bossa z peněžního účtu Klienta, aniž by bylo nutné získat jeho souhlas vždy, a to nejdříve
v den provedení plnění, pro které je poskytnuta platba, provize nebo náklady vzniklé Klientovi.
Strany potvrzují, že podmínky zúročení peněžních prostředků Klienta uložených na Peněžním účtu jsou stanoveny v Pravidlech.
Bossa informuje klienta, že v souvislosti s poskytováním makléřských služeb pro Klienta, Bossa je oprávněna k obdržení od subjektu spolupracujících
s Bossa nebo předávání těmto subjektům služeb, které mají za cíl zvětšení efektivity poskytování makléřských služeb. V takové situaci Bossa bude
informovat o tomto faktu klienta prostřednictvím transakčního systému o rozsahu předaných a obdržených služeb. Výše uvedená činnost nemá vliv na
výši eventuálních nákladů poplatků a provizí, které Bossa účtuje vůči Klientovi.
Článek 6
Výplaty peněžních prostředků z peněžního účtu Klienta jsou realizované ve shodně se zápisem v Pravidlech.
Klient se zavazuje k pokynům převodů peněžních prostředků výhradně na bankovní účet uvedený v transakčním systému.
Klient zmocňuje společnost Bossa k převodu finančních částek z Peněžního účtu Klienta na jiný účet Klienta vedený u společnosti Bossa na základ ě
pokynu vydaného Klientem osobně, telefonicky nebo prostřednictvím Obchodní platformy v souladu se zásadami uvedenými v Pravid lech.

Článek 7
Společnost Bossa nenese odpovědnost za ztráty, které Klient utrpí z důvodů, za které společnost Bossa nenese odpo vědnost.
Článek 8
Podpisem této Smlouvy Klient prohlašuje, že:
1)
2)
3)
4)

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

Je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, a že neexistují žádné zákonné ani jiné finanční překážky, které by bránily otevření účtu u společnosti Bossa, ani
uzavírání transakcí s Finančními nástroji.
veškeré informace uvedené v této Smlouvě a v ostatních dokumentech jsou v souladu se současným i právním stavem.
má běžně přístup k internetu.
Obě smluvní strany, tj. Klient i společnost Bossa, souhlasí s tím, že si budou v souvislosti s Makléřskými službami poskytovanými na základě této
Smlouvy prostřednictvím Obchodní platformy vzájemně vyměňovat prohlášení o znalostech a vůli.
Článek 9
Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že byl řádně informován o tom, že ceny Finančních služeb v souvislosti s Makléřskými službami
poskytovanými společností Bossa závisí na výkyvech na finančních trzích, které společnost Bossa nemůže ovlivnit a 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. Klient může Smlouvu vypovědět na základě příslušných ustanovení
Pravidel a/nebo občanského zákoníku.
Občanským zákoníkem se rozumí český 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 českým 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 pln ění ustanovení této
Smlouvy nebo není vyžadováno ze zákona.

8

1.
2.
3.

Článek 11
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Způsob a podmínky ukončení této Smlouvy jsou uvedeny v Pravidlech.

...................................................
Podpis oprávněného zástupce společnosti Bossa

……………….........................…
Podpis Klienta
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Příloha č. 3

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ NA MIMOBURZOVNÍM TRHU (OTC)
ze dne 29.prosince 2017
I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.

2.
3.
4.
5.

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, organizační složka
Česká republika (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, organizační složka Česká
republika (dále jen “Pravidla”).
II.

1.

2.
3.
4.
5.

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, kterou 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 P okynů společně s
vlastními Pokyny nebo s Pokyny jiných Zákazníků.
III.

1.
2.

OBECNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

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.
IV.

1.

2.
3.
4.

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 v hotovosti 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.
10

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 obchodovacího 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.
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
jmenovité 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.
VIII.

1.
2.

3.

MONITOROVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ PLATNOSTI POLITIKY

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.

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.
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.

11

Příloha č. 4

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY
ze dne 29.prosince 2017
VII. OBECNÁ USTANOVENÍ
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, organizační složka Česká republika (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, 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”).
VIII.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

PODSTATA INVESTIČNÍCH 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 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 instrumentů jsou rovněž swapové body (čili rozdíl mezi termínovaným kurzem transakce a spotovým
kurzem transakcí), které jsou vyúčtovány v případě udržení otevřené pozice určitým Investičním instrumentem 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 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, jakmile je smlouva s delší dobou platnosti vyšší, nejpozději po skončení smlouvy. Sazby swapowých bodů pro instrumenty 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 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 žádné 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 instrumenty vedené, pokud Bossa nerozhodne jinak
prostřednictvím Nařízením Ředitele společnosti. 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 Zákazníka pro CFDs prostřednictvím uzavření transakcí Zákazníka 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. Zákazník 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 Zákazníkovi.
Při investicích do nestandardizovaných derivátových instrumentů na mimoburzovních trzích jsou Zákazníci povinni seznámit se se všemi dokumenty
regulujícími způsob průběhu služby, včetně specifických podmínek investování do jednotlivých Investičních 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,
Držitel krátké pozice utrpí ztrátu v případě růstu kurzu kontraktu.
IX. RIZIKA FINANČNÍ PÁKY

1.

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.
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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 v aktuálním zůstatku Provozního výkazu. .
3. 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.
4. Zákazník potvrzuje, že byl informován společností Bossa o nutnosti pokaždé okamžitě hotovostně doplnit hodnotu marže stávajíc ího zůstatku
Provozního výkazu, když zůstatek Provozního výkazu klesne pod požadovanou úroveň.. Strany shodně potvrzují, že Zákazníkovi je prostřednictvím
Bossa předána informace, která je uvedena v předchozí větě a je totožná se zaslanou žádostí z Bossa na hotovostní doplnění zůstatku Provozního
výkazu v případě, že se sníží pod úrovní požadované Marže, a tímto zprošťuje Bossa závazku zasílat dodatečnou žádost v budoucnu.
5. Zákazník akceptuje skutečnost, že v případech uvedených v Pravidlech, Bossa má právo uzavřít Zákazníkovi otevřené pozice. Současně si je Zákazník
vědom, že uzavření pozice může být spojeno s nutností pokrytí ztráty tímto způsobem.
2.

X.
1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

EQUITY CFDs

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 swa pových 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 Zákazníka prostřednictvím transakčního systému k zavření otevřených krátkých pozic daného Equity CFD. V případě kdy i
přes výzvu Zákazníka 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 stále existují otevřené pozice daného kontraktu
Equity CFD, Bossa má právo takové pozice uzavřít.
XI. 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 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 růz ných
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 – 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;
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 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.
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 Investičními instrumenty, 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.
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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 z pravidla vyš ší
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.
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 nepředpoklád aného
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.

XII. 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.
XIII.

1.
2.

3.
4.
5.

TECHNOLOGICKÁ RIZIKA

Zákazník byl seznámen se specifiky Transakčního systému zpřístupněného společností Bossa a akceptuje je, zvláště pak způsob jejího fungování,
zadávání příkazů 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
nepravidelností ve fungování služeb poskytovaných třetí stranou.
Transakční systém zpřístupněný společností Bossa může být dočasně pozastavena 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.
XIV.

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 příkazu nákup/prodej v systému pro Automatické obchodování bez další informace o této situaci pro majitele
účtu a bez jeho souhlasu k realizaci dané transakce;
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5)
6)
7)

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 Zákazníka;
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;
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.
XV. OMEZENÍ RIZIK

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

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 Transakčnímu 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 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, připravenost akceptovat rizika a vlastní cíle. Zákazník provádí transakce na Investičních nástrojích, které vyžadují zřízení
Marže, s cílem omezit rizika s tím spojená zároveň je povinen zvážit celou řadu bezpečnostních opatření, zejména zadávání příkazů 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 neum ožňujících realizaci
příkazu za podmínek daných Zákazníkem. Dále Zákazník 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.
Zákazník nesmí investovat peníze, o které nemůže přijít.
V případě Rolování transakcí Investičních 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 Zákazník povinen mít na hotovostním účtu volné prostředky které zajistí
vypořádání podle nových hodnot podkladového nástroje.
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 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 roku
automaticky uzavřené.
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.
XVI.

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 instrumentu se zaznamenou nejvyšší ztrátou v momentě uzavření není možnost k obchodování.
XVII.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

MECHANISMUS „STOP OUT“

ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ

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 spekulací 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.
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Příloha č. 5

DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ VHODNOSTI MAKLÉŘSKÝCH SLUŽEB
Informace uvedené klientem budou použity výhradně pro účely hodnocení, zda jsou makléřské služby pro klienta vhodné. Poskytnutí odpovědi na níže
uvedené otázky je dobrovolné. Při vyhodnocování dotazníku, však bude investiční společnost k chybějícím odpovědím na jednotlivé otázky přihlížet a může
to vést ke snížení hodnocení.
Název právnické osoby:
Identifikační číslo (IČO):
Jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat
právnickou osobu:

Dotazník se vyplňuje v souvislosti s úmyslem klienta uzavřít smlouvu o poskytování makléřských služeb na mimoburzovních
trzích OTC.*
1.

Do jakých finančních nástrojů, jež jsou obchodované na OTC trzích, jste v minulosti investoval/a?

Jakou částku jste investoval/a do níže
uvedených finančních nástrojů za
poslední 2 roky (v CZK)?

2.

□

□

□

□

□

CFD kontrakty na
měny

CFD kontrakty na
indexy

CFD kontrakty na
komodity nebo
futures kontrakty
na komodity

CFD kontrakty na
akcie

Kolik transakcí jste samostatně uzavřel/a,
pokud jde o níže uvedené finanční
nástroje za poslední 2 roky?

3.

□

0 CZK

□

Žádné

□

Méně než 100 000 CZK

□

1 – 10 transakcí

□

100 000 CZK – 1 000 000 CZK

□

11 – 100 transakcí

□

Více než 1 000 000 CZK

□

Více než 100 transakcí

□

0 CZK

□

Méně než 100 000 CZK

□

Žádné

□

100 000 CZK – 1 000 000 CZK

□

1 – 10 transakcí

□

Více než 1 000 000 CZK

□

11 – 100 transakcí

□

Více než 100 transakcí

□

0 CZK

□

Méně než 100 000 CZK

□

Žádné

□

100 000 CZK – 1 000 000 CZK

□

1 – 10 transakcí

□

Více než 1 000 000 CZK

□

11 – 100 transakcí

□

Více než 100 transakcí

□

0 CZK

□

Méně než 100 000 CZK

□

Žádné

□

100 000 CZK – 1 000 000 CZK

□

1 – 10 transakcí

□

Více než 1 000 000 CZK

□

11 – 100 transakcí

□

Více než 100 transakcí

Nikdy jsem neinvestoval/a do finančních nástrojů, s nimiž se obchoduje na OTC trzích
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4.

Pro které finanční nástroje je typické využití mechanismu finanční páky?

□

Nevím

5.

Spread je:

□

Akcie

□

Dluhopisy

□

Rozdíl mezi nákupní a
prodejní cenou
finančního nástroje

□

Minimální hodnota, o níž
se může změnit cena
finančního nástroje

□

Termínované kontrakty

□

Nabídka nákupu a prodeje
finančního nástroje
ohlašovaná formou
současného uvedení ceny
nákupu a prodeje

□

Transakční
jednotka

6.

S CFD kontraktem, jehož podkladovým aktivem je futures kontrakt na bavlnu kótovaný na burze ICE, je spojeno
specifické riziko:

□

Riziko úrokové sazby

7.

S CFD kontraktem, jehož podkladovým aktivem je burzovní index, je spojeno specifické riziko:

□

Úvěrové riziko

8.

Koupil/a jste CFD kontrakt založený na rozdílu kurzu eura a amerického dolaru (vstup do dlouhé pozice).
Následující den cena eura ve vztahu k americkému dolaru vzrostla. Jaký bude výsledek tohoto obchodu?

□

Dosáhnu zisku

9.

Koupil/a jste kontrakt, jehož podkladovým aktivem je tržní hodnota stříbra (vstup do dlouhé pozice). Následující
den cena stříbra vzrostla. Jaký bude výsledek tohoto obchodu?

□

Dosáhnu zisku

□

□

□

□

Riziko změny složení portfolia

□

Makroekonomické riziko

□

□

Vznikne mi ztráta

□

Vznikne mi ztráta

Riziko spojené s počasím

Riziko spojené s počasím

Nebude to mít vliv na hodnotu
transakce

Nebude to mít vliv na hodnotu
transakce

10. Prodal/a jste Equity CFD KGH_PL kontrakt (nástroj, jehož cena je založena na tržní hodnotě akcií KGHM Polska
Miedź S.A. kótovaných na Burze cenných papírů ve Varšavě) (vstup do krátké pozice). Následující den cena akcií
KGHM Polska Miedź S.A. vzrostla. Jaký bude výsledek tohoto obchodu?
□

Dosáhnu zisku

□

□

Vznikne mi ztráta

Nebude to mít vliv na hodnotu
transakce

11. Prodal/a jste CFD kontrakt, jehož podkladovým aktivem je futures kontrakt indexu S&P500 kótovaný na burze v
Chicagu (vstup do krátké pozice), ve výši 1 lotu za cenu 2 000 USD, přičemž hodnota 1 lotu je stanovena jako cena
finančního nástroje x 100 USD. Následně kurs futures kontraktu indexu S&P500 vystoupal na hodnotu 2 020 USD.
Jaký bude výsledek tohoto obchodu za předpokladu, že se nezohlední náklady?

□

Dosáhnu zisku ve výši 20 USD

□

Vznikne mi ztráta ve výši 20 USD

□

Vznikne mi ztráta ve výši 2 000 USD

12. Stop-Loss je:
□

Pokyn, pomocí něhož
zajistím, abych neutrpěl/a
žádné ztráty

□
□

Pokyn omezující výši ztráty

Mechanismus, který slouží k zabezpečení
zůstatku CFDs účtu klienta před poklesem pod
hodnotu prostředků, které jsou na něm uloženy
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13. Investoval/a jste někdy s využitím algoritmického obchodování?

□

Ano, investoval/a jsem s využitím
algoritmického obchodování
poskytovaného jinými subjekty

□

Ne, nikdy jsem neinvestoval/a s
využitím algoritmického
obchodování

□

Ano, samostatně jsem investoval/a
s využitím algoritmického
obchodování, které jsem si
sám/sama vytvořil/a

14. Při použití algoritmického obchodování (AOS) při uzavírání transakcí na OTC trhu:

□

Klientovi může vzniknout ztráta
převyšující investované prostředky

□

Klientovi nikdy nevznikne ztráta

□

Klient nemusí kontrolovat situaci na
trhu a systém sám vydělává na
jeho účet

15. Uveďte prosím svoje nejvyšší dosažené vzdělání:
□

Vysokoškolské
ekonomické

□

Jiné
vysokoškolské

□

□

Středoškolské
ekonomické

Jiné středoškolské

□

Základní

16. Uveďte prosím povolání, které má nejblíže k Vaší profesi:
□

Vedoucí
pracovník

□

Důchodce

□

Podnikatel

□

Státní úředník

□

Manuální
pracovník

□

Jiné povolání

□

Specialista v sektoru
finančních služeb

□

Specialista v jiném
sektoru než jsou
finanční služby

□

Nezaměstnaný

17. Vykonáváte, anebo jste se v minulosti vykonával/a profesi spojenou s investováním do finančních nástrojů, s
nimiž se obchoduje na OTC trzích?

□

Nevykonával/a, ani v současné
době nevykonávám

□

Vykonával/a jsem nebo vykonávám
méně než rok

□

Vykonával/a jsem nebo vykonávám
více než rok

18. Pokud jde o investice do finančních nástrojů, s nimiž se obchoduje na OTC trhu, jste si vědom/a možnosti
dosažení ztráty vyšší, než je celková investovaná částka, a různých úrovní rizik spojených s jednotlivými druhy
finančních nástrojů?

□

□

Ne

Ano

Počet dosažených bodů na základě hodnocení provedeného společností Bossa činí: ................... **
Výsledek testu je pozitivní pro následující
nástroje **

Výsledek testu je negativní pro
následující nástroje: **

□

□
□
□
□

CFD kontrakty na měny
CFD kontrakty na indexy
CFD kontrakty na komodity
Futures kontrakty komodity

□
□
□
□

CFD kontrakty na měny
CFD kontrakty na indexy
CFD kontrakty na komodity
Futures kontrakty komodity

□

CFD kontrakty na akcie (Equity
CFD) nebo dluhopisy
Investování s využitím
algoritmických strategií

□

CFD kontrakty na akcie (Equity
CFD) nebo dluhopisy
Investování s využitím
algoritmických strategií

□

□
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Klient neposkytl požadované
informace **

Prohlašuji tímto, že mnou uvedené Prohlašuji tímto, že mnou uvedené Prohlašuji, že jsem byl/a upozorněn/a, že
informace v dotazníku jsou pravdivé.
informace v dotazníku jsou pravdivé.
vzhledem k tomu, že jsem odmítl/a sdělit
informace nezbytné pro hodnocení,
případně jsem poskytl/a nedostatečné
Byl/a jsem informován/a, že dle
Prohlašuji, že jsem byl/a upozorněn/a že informace o svých znalostech a
hodnocení společnosti Bossa je pro mě
vzhledem ke sděleným informacím zkušenostech s investováním, není
investiční služba vhodná v rozsahu výše týkajícím se mých znalostí a zkušeností v společnost Bossa schopná vyhodnotit,
uvedených finančních instrumentů
oblasti
investování
dle hodnocení zda je pro mě investiční služba vhodná. I
a/nebo nástrojů.
společnosti Bossa uzavíraná smlouva o přesto, že jsem požadované informace
poskytování makléřských služeb na OTC neposkytl/a, chci uzavřít Smlouvu o
trzích s sebou nese příliš velké investiční poskytování
služeb
spočívající
v
riziko a představuje pro mě nevhodnou provádění pokynů k nákupu nebo prodeji
investici v rozsahu výše uvedených finančních nástrojů, vedení výkazů těchto
finančních instrumentů a/nebo nástrojů. nástrojů a peněžních účtů na trzích OTC
Dále
potvrzuji,
že
jsem
byl/a se společností Bossa.
upozorněn/a,
že
dle
hodnocení
společnosti Bossa služba neodpovídá
mým potřebám, přesto však chci se
Bossa upozorňuje, že uzavírání transakcí
společností Bossa tuto smlouvu uzavřít.
na OTC trhu je spojeno s rizikem vzniku
převyšujícím
investované
Bossa upozorňuje, že uzavírání transakcí ztráty
na OTC trhu je spojeno s rizikem vzniku prostředky v případech, kdy dojde k
změnám
ceny
ztráty
převyšujícím
investované nepříznivým
prostředky v případech, kdy dojde k podkladového aktiva.
nepříznivým
změnám
podkladového aktiva.

……………….........................…
Podpis Klienta

ceny

……………….........................…
Podpis Klienta

……………….........................…
Podpis Klienta

Bossa akceptuje požadavek Zákazníka na
podepsání výše uvedené smlouvy a na
provedení transakce navzdory varování, které
bylo Zákazníkovi doručeno.

...................................................
Podpis zaměstnance
společnosti Bossa

Bossa akceptuje požadavek Zákazníka na
podepsání výše uvedené smlouvy a na
provedení transakce navzdory varování, které
bylo Zákazníkovi doručeno.

...................................................
Podpis zaměstnance
společnosti Bossa

...................................................
Podpis zaměstnance
společnosti Bossa

Bossa nenese zodpovědnost za rozhodnutí klienta využit služby, která je podle hodnocení provedeného společností Bossa pro klienta nevhodná s ohledem
na příliš vysoké investiční riziko.
* vyplňuje klient
** vyplňuje zaměstnanec společnosti Bossa
Tento Dotazník tvoří nedílnou součást Smlouvy č.
____________________________________
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Místo, datum

Výsledky individuálního posouzení vhodnosti zprostředkovatele pro zástupce zákazníka.

Počet záskaných bodů za Pana / Paní………………………………….. ….na základě vyhodnocení testu:..................................
Výsledek byl vypočten na základě individuálních údajů poskytnutých zástupcem zákazníka, není výsledkem
kolektivního zákazníka. Společný výsledek zákazníka bude určen na základě všech individuálních výsledků zástupců
klienta.
Výsledek testu je pozitivní.
Usługa jest dla Pana/Pani odpowiednią
inwestycją dla:
□
□
□
□
□

Kontrakty CFD na měny
Kontrakty CFD na indexy
Kontrakty CFD na zboží
Kontrakty CFD na smlouvy futures na
zboží
Kontrakty CFD na akcie (Equity CFD)

Výsledek testu je negativní.
Služba nese příliš vysoké investiční riziko a je
nevhodná pro vás / investice pro:

□
□
□
□
□

Zástupce kzákazníka neposkytl požadované
informace.

Kontrakty CFD na měny
Kontrakty CFD na indexy
Kontrakty CFD na zboží
Kontrakty CFD na smlouvy futures na
zboží
Kontrakty CFD na akcie (Equity CFD)

……………….........................…
Podpis zástupce Zákazníka

……………….........................…
Podpis zástupce Zákazníka

...........................................
Podpis pracovníka DM

...........................................
Podpis pracovníka DM

……………….........................…
Podpis zástupce Zákazníka
...........................................
Podpis pracovníka DM
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Příloha č. 6

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.
Procento
hodnota
(jako%
Položky nákladů a poplatků
(v Kč)
zůstatku na
účtu
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

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.
I.

Dopad celkových nákladů a poplatků na návratnost investic

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:
Procento
(jako
hodnota
procento
(v Kč)
zůstatku na
účtu)
Návratnost investice před započtením nákladů a poplatků
30000
10,00%
Součet nákladů a poplatků
5436,38
1,81%
Návratnost investice po zohlednění nákladů a poplatků
24563,62
8,19%
II.

Předpokládané skoky nebo kolísání nákladů

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.
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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:
Procento
hodnota
(jako %
(v Kč
zůstatku na
účtu)
Návratnost investice před náklady a poplatky
30000
10,00%
Součet nákladů a poplatků
9579,98
3,19%
Návratnost investice po zohlednění nákladů a poplatků
20420,02
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.
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