Nařízení č. 12/2012/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 30. září 2012
o zavedení limitů pro počet žádostí na
obchodní server, tj. tržní pokyny za
aktuální cenu, limitní pokyny, pokyny
typu Stop, zrušení nebo upravení pokynu
a žádosti o cenu finančního instrumentu

Order No 12/2012/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika
dated 30th September 2012
on establishing limits for placing
requests to the trading server, i.e. Market
Orders at the current price, Orders with a
price limit, Stop Orders, cancellation or
modification of Orders and Requests
concerning price of the Financial
Instrument

Článek 1

§1

1. Já, jako Generální ředitel společnosti 1. Acting as a Managing Director of Dom
Dom
Maklerski
Banku
Ochrony
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
Spółka Akcyjna, organizační složka
složka Česká republika, v souladu s
Česká republika, pursuant to point 8.29
bodem 8.29 Pravidel o poskytování
of the Regulations on the provision of
služeb spočívajících v provádění pokynů
services consisting in the execution of
k nákupu či prodeji CFD kontraktů a
orders to buy or sell contracts for
vedení výkazů takových smluv a
differences (CFDs), keeping registers of
peněžních
účtů
společností
Dom
such contracts and cash accounts by
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Dom
Maklerski
Banku
Ochrony
Spółka Akcyjna, organizační složka
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
Česká republika, (dále jen „Pravidla“)
složka Česká republika (“Regulations”), I
tímto stanovuji následující limity pro počet
hereby resolve to establish the following
žádostí na obchodní server, tj. tržní
limits for placing requests to the trading
pokyny za aktuální cenu, limitní pokyny,
server, i.e. Market Orders at the current
pokyny typu Stop, zrušení nebo upravení
price, Orders with a price limit, Stop
pokynu a žádosti o cenu finančního
Orders, cancellation or modification of
instrumentu:
Orders and Requests concerning price of
the Financial Instrument:
1) hodinové limity:
a) 1000 žádostí – limit pro upozornění
b) 2000 žádostí – limit pro odpojení

1) Hourly limits:
a) 1000 requests – warning level,
b) 2000 requests – disconnection
level.
2) Daily limits:
a) 2000 requests – warning level,
b) 5000 requests – disconnection
level.

2) denní limity:
a) 2000 žádostí – limit pro upozornění
b) 5000 žádostí – limit pro odpojení

2. V případě, že Klient překročí limit 2. In case when the Client exceeds the limit
uvedený v článku 1, bod 1), písmeno a)
referred to in § 1 item 1) letter a or a limit
nebo limit uvedený v článku 1, bod 2),
referred to in § 1 item 2) letter a
1

písmeno a), obdrží prostřednictvím
Obchodní
platformy
upozornění
o
vytvoření nadměrného počtu žádostí na
obchodním serveru, s žádostí o upravení
matematického obchodního mechanismu
nebo snížení počtu žádostí spolu
s upozorněním, že pokud počet žádostí
překročí limit odpojení uvedený v článku
1, bod 1), písmeno b) nebo limit uvedený
v článku 1, bod 2) písmeno b), společnost
Bossa odpojí klientův investiční účet,
v souladu s ustanovením článku 1, bod 3
a/nebo 4 tohoto Nařízení.

accordingly, the Client shall receive
through the Trading System notification
of generating an excessive number of
requests to the trading server, with a
request to modify a mathematical
transaction mechanism or to limit a
number of requests accompanied by
warning indicating that when the number
of requests will exceed disconnection
level referred to in § 1 item 1) letter b or
a limit referred to in § 1 item 2) letter b
accordingly, Bossa will disconnect the
Client’s Investment Account pursuant to
the provisions of § 1 par. 3 and/or 4 of
3. V případě, že Klient překročí hodinový
this Order.
limit pro odpojení uvedený v článku 1, 3. In case when the Client exceeds the
bod 1) písmeno b), tj. 2000 žádostí, bude
disconnection level of Hourly limit
klientův investiční účet automaticky
referred to in § 1 item 1) letter b, i.e.
odpojen od možnosti uzavřít jakoukoliv
2000 requests, the Client’s Investment
transakci
prostřednictvím
Obchodní
Account
shall
be
automatically
platformy, a to po dobu 60 minut.
disconnected from the possibility to
conclude any Transactions through the
4. V případě, že Klient překročí denní limit
Trading System – for a period of 60
pro odpojení uvedený v článku 1, bod 2),
minutes.
písmeno b), tj. 5000 žádostí, bude 4. In case when the Client exceeds the
klientův investiční účet automaticky
disconnection level of Daily limit referred
odpojen od možnosti uzavřít jakoukoliv
to in § 1 item 2) letter b, i.e. 5000
transakci
prostřednictvím
Obchodní
requests,
the
Client’s
Investment
platformy, a to po dobu 24 hodin.
Account
shall
be
automatically
disconnected from the possibility to
5. Doba odpojení klientova investičního účtu
conclude any Transactions through the
popsaná v článku 1, bod 3 a 4 tohoto
Trading System – for a period of 24
Nařízení, může být zkrácena společností
hours.
Bossa v případě, kdy Klient okamžitě 5. The disconnection time of the Client’s
kontaktuje společnost Bossa a uvede
Investment Account referred to in § 1
technické důvody, za které klient nenese
par. 3 and 4 of this Order, may be
odpovědnost a které vedly k překročení
shortened by Bossa, if the Client will
limitu pro odpojení.
contact
Bossa
immediately
and
substantiate that the disconnection level
has been exceeded due to technical
reasons for which the Client shall not be
responsible.
Článek 2

§2

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 14. října Order shall become effective as of 14th
2012.
October 2012.

_________________________
Remigiusz Górski
Generální ředitel pro Českou republiku

_________________________
Remigiusz Górski
Managing Director in the Czech Republic
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