PŘEHLED ZÁSAD NEJLEPŠÍCH ZÁJMŮ A PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ
OZIOTrader je provozován společností APME FX Trading Europe LTD, kyperské investiční firmy
(CIF) kontrolované a regulované Kyperskou komisí pro cenné papíry (CySEC) s licencí CIF č.
335/17
1. Úvodní ustanovení
Tento Přehled zásad nejlepších zájmů a provádění příkazů (dále jen „Zásady ”) je Vám (jakožto
Klientovi nebo potenciálnímu Klientovi) poskytován v souvislosti s ustanoveními the
Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 L. 87(I)/2017 (dále jen
“Zákon”).
Podle ustanovení Zákona je společnost APME FX Trading Europe Ltd (dále jen “Společnost”)
povinna podniknout všechny dostačující kroky k tomu, aby při přijímání a předávání Příkazů
Klienta jednala v jeho nejlepším zájmu, aby tak Klient při provádění jeho příkazů mohl
dosáhnout co možná nejlepších výsledků. V této souvislosti je proto Společnost povinna řídit
se při poskytování investičních služeb požadavky v Zákoně uvedenými.
2. Působnost
2.1. Tyto Zásady se použijí vůči Neprofesionálním a Profesionálním klientům (tak jak jsou
definováni v Zásadách klientské kategorizace Společnosti). V případě, kdy je Klient Společností
klasifikován jako Způsobilá protistrana se tyto Zásady vůči Způsobilé protistraně nepoužijí.
2.2. Tyto Zásady se použijí při přijímání a předávání Příkazů Klienta, nebo při provádění Příkazů
Klienta pro všechny typy Finančních nástrojů (například CFD), Společností Klientovi případně
nabízených.
2.3 Tyto Zásady se použijí při poskytování Služeb Řízení Portfolia.
3. Hlediska nejlepšího způsobu provedení
3.1. Společnost je povinna za účelem toho, aby Klient dosáhnul co možná nejlepších výsledků,
učinit vše co je v jejích silách, přičemž je při obdržení, doručení a provádění Klientských Příkazů
jakožto během provádění služeb portfolia zadáváním objednávek s Poskytovateli likvidity
Společnosti povinna vzít v potaz následující.
U Klientů žádajících o obchodování s CFD:
(a) Spravedlná cena: u jakéhokoliv CFD Společnost udává dvě ceny: vyšší cenu (ASK), za
kterou může Klient dané CFD nakoupit, a nižší cenu (BID), za kterou může dané CFD
prodat. Dohromady tyto ASK a BID ceny, tj. ceny nabídkové a poptávkové , tvoří Cenu
společnosti. Rozdíl mezi vyšší a nižší cenou daného CFD je tzv. Spread. Příkazy jako Buy
Limit, Buy Stop a Stop Loss, Take profit pro otevřené pozice jsou prováděny za ASK cenu.
Příkazy jako Sell Limit, Sell Stop a Stop Loss, Take profit pro otevřené pozice jsou
prováděny za BID cenu.
Cena společnosti pro dané CFD se vypočítává z ceny příslušného podkladového aktiva, jež
Společnost získává od třetích osob jakožto referenčních zdrojů. Ceny společnosti jsou
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uvedeny na Webových Stránkách Společnosti nebo v obchodních platformách. Společnost
své ceny dle možností dostupných technologií a komunikačních sítí pravidelně aktualizuje.
Společnost současně údaje získané od referenčních zdrojů příležitostně za účelem
konkurenceschopnosti na trhu reviduje. Společnost ceny nenabízí mimo svoji provozní
dobu (viz místo provedení níže), v tyto hodiny proto nemohou být Klientem žádné příkazy
umisťovány. Aby bylo zajištěno, že získané a následně předané ceny Klientům jsou
konkurenceschopné, jsou Společností prováděny určité ex-ante a ex-post kontroly.
Takové kontroly zahrnují mimo jiné revize nastavení systému / parametrů, srovnání cen u
renomovaných cenových zdrojů, zajištění symetrie spreadu a kontrolu rychlosti
aktualizace cen.
V případě, kdy cena dosáhne příkazu jako: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell
Limit nebo Sell Stop, dojde k okamžitému provedení příkazu. Nicméně, při některých
situacích na trhu může být provedení příkazů (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop,
Sell Limit nebo Sell Stop) za Klientem vyžádanou cenu nemožné. K tomuto může dojít
například při velmi rychlých cenových fluktuacích, kdy cena během jedné burzovní seance
natolik spadne či se zvýší, že obchodování musí být pozastaveno nebo omezeno, nebo k
takové situaci může dojít bezprostředně po zahájení obchodování. Minimální úroveň pro
zadání příkazů Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit a Sell Stop jsou pro
dané CFD uvedeny v Obchodní smlouvě.
(b) Náklady: Společnost si neúčtuje žádné provize, ani k nabízeným cenám CFD nepřidává
žádné přirážky (není-li výslovně uvedeno jinak).
Společnost získává cenu od třetích stran, přičemž k této Společnost nepřidává žádnou
přirážku ani si nezapočítává žádnou provizi.
Společnost současně získává od svých Poskytovatelů likvidity jakožto třetích stran cenu
swapů (ve vztahu k danému typu CFD), přičemž (není-li výslovně uvedeno jinak) k těmto
si Společnost nepřidává žádnou přirážku ani si nezapočítává žádnou provizi.
V tomto kontextu se nicméně poznamenává, že Společnost za převod Klientských příkazů
k provedení u Poskytovatele likvidity získává od tohoto provizi/jinou odměnu. Klient je
oprávněn se v případě dotazů vztahujících se k těmto provizím obrátit na Společnost.
(V případě Individuálních Klientských účtů mohou jednotlivé typy Klientských účtů nebo
CFD podléhat dodatečné poplatkovým či přirážkovým povinnostem ke swapům, přičemž
údaje o nich budou zveřejněny na Webových Stránkách Společnosti.)
(c) Rychlosti provedení: Společnost Klientské příkazy pro CFD jakožto Klientův mandant sama
neprovádí, tj. Společnost není Místem provedení (tak jak je definováno ve Směrnici
Komise 2006/73/ES provádějící MiFID) Klientských příkazů. Namísto toho Společnost
Klientské příkazy předává k jejich provedením třetím subjektům. Společnost nicméně
klade na rychlost provádění Klientských příkazů, což je přibližně 300 milisekund, patřičný
důraz a vždy usiluje o to, aby bylo provedení příkazů Klienta s ohledem na technologické
limity a dostupnost komunikačních sítí co možná nejrychlejší.
Za účelem zvýšení rychlosti a pravděpodobnosti provedení, Společnost provádí určité exante a ex-post kontroly kvality. Tyto kontroly zahrnují mimo jiné symetrické kontroly
skluzu, počet obchodů podléhajících skluzu a porovnání průměrné rychlosti provádění s
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průmyslovými standardy.
(d) Pravděpodobnost provedení: Předává-li Společnost Příkaz k provedení nebo jej
prostřednictvím jiné osoby provádí, může být samotné provedení obtížnější.
Pravděpodobnost provedení závisí na dostupnosti cen ze strany dalších tržních
subjektů/finančních institucí. V některých případech nemusí být provedení Příkazu
možné, a to zejména v následujících situacích: v případě aktualizací, na začátku burzovní
seance, v případě volatility trhů kdy se ceny mohou od deklarovaných cen v důsledku
náhlého výkyvu výrazněji lišit, v případě nedostatečné likvidity pro provedení operace v
určitém objemu za deklarovanou cenu, nebo v případě zásahu vyšší moci. Pokud
Společnost není schopna zajistit provedení Příkazu z důvodu spočívajícím v jeho ceně nebo
z jiného důvodu, tento nebude proveden. Kromě toho je Společnost oprávněna dle svého
vlastního uvážení a bez předchozího vyrozumívání nebo vysvětlení Klientovi odmítnout
předání Příkazu nebo jiné Žádosti či Pokynu k jejich provedení, a to v případech
stanovených v Klientské smlouvě/Všeobecných smluvních podmínkách.
(e) Pravděpodobnost vypořádání: Společnost přistoupí k vypořádání všech transakcí při
provádění takovýchto transakcí. Finanční nástroje CDF nabízené Společností neobsahují
doručení podkladového aktiva, takže neexistuje žádné vypořádání které by existovalo
například pokud by Klient zakoupil akcie. Všechny CDF jsou podloženy hotovostí.
(f) Velikost příkazu: Vlastní minimální velikost příkazu se může pro každý druh Klientského
účtu lišit. Jednotkou pro měření objemu transakce je jedna šarže, která je pro každý druh
CFD odlišná. Bližší informace o minimální velikosti příkazu a o jednotlivých šaržích pro
daný typ CFD je možné nalézt na Webových Stránkách Společnosti. Pokud si Klient přeje
vykonat velkou objednávku, ceny můžou být méně výhodné. Společnost si tímto vyhrazuje
právo odmítnout příkaz, pokud je objednávka příliš velká a nemůže být vykonána
Společností nebo z důvodů uvedených ve smlouvě uzavřené s Klientem. Více informací o
maximálním množství pro jednotlivou transakci lze nalézt na Webových Stránkách
Společnosti.
(g) Vliv trhu: Cena podkladových nástrojů/produktů, jejichž cena je Společností nabízena se
může v důsledku různých faktorů rychle měnit. Společnost vyvine veškeré možné úsilí, aby
Klientovi zajistila co nejlepší možný výsledek.
3.2. Společnost nepovažuje shora uvedený výčet za úplný a současně uvádí, že pořadí
jednotlivých bodů neodpovídá jejich důležitosti a významu. Společnost je nicméně v případě
Klientova konkrétního pokynu povinna zajistit, aby byl příkaz proveden v souladu s ním.
3.3. Typy Obchodních účtů v CDF:
Společnost může případně nabízet různé typy Obchodních účtů. V souladu s tímto, základní
minimální vklad, rozsah, velikost komise, pokud nějaké atd. se mohou lišit dle typu
Obchodního účtu. Více informací o typech Obchodních účtů lze nalézt na Webových Stránkách
Společnosti.
4. Postup při obchodování s finančními nástroji
Odchylky
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Upozorňujeme Vás, že při obchodování s CFD může dojít k výskytu Odchylek. Jedná se o
situaci, kdy v momentě, kdy je Příkaz zadán k provedení, konkrétní Klientovi zobrazovaná cena
nemusí být dostupná. V takovém případě bude Příkaz proveden za cenu nepatrně odlišnou
než která byla Klientem vyžádána. Rozdíl mezi cenou Příkazu očekávanou a cenou, za kterou
byl Příkaz skutečně proveden se nazývá Odchylkou (Slippage). V případě, kdy je realizační cena
oproti ceně vyžádané Klientem lepší, jedná se o odchylku pozitivní. V případě, kdy je realizační
cena oproti ceně vyžádané Klientem horší, jedná se o odchylku negativní. Vezměte prosím na
vědomí, že Odchylka je obvyklou součástí obchodování s finančními nástroji. Ke vzniku
Odchylek dochází nejčastěji při nedostatku likvidity nebo při vysoké volatilitě (například v
důsledku nových zpráv, ekonomických události, při otevírání trhu nebo v důsledku jiných
faktorů), díky čemuž je provedení Příkazu za konkrétní stanovenou cenu nemožné. Jinými
slovy, Váš Příkaz nemusí být proveden za cenu deklarovanou.
Je třeba poznamenat, že k výskytu Odchylky může dojít též při provádění příkazů Stop Loss,
Take Profit a jiných druhů Příkazů. Negarantujeme, že dojde k provedení Vašeho Čekajícího
příkazu za cenu uvedenou. Potvrzujeme nicméně, že Váš Příkaz bude proveden za další
nejlepší tržní cenu, ve vztahu k ceně, kterou jste u svého Příkazu čekajícího na zpracování
uvedl.
5. Druhy Příkazů při obchodování s Finančními nástroji
Specifické charakteristiky objednávky Klienta mohou ovlivnit její vykonání. Níže naleznete
různé typy příkazů, které mohou být Klientem zaslány:
(a) Tržní Příkaz(y)
Tržním příkazem je příkaz k nákupu nebo prodeji finančního nástroje za aktuální cenu.
Provedením takovéhoto příkazu dojde k otevření obchodní pozice. Finanční nástroje jsou
pořizovány za ASK cenu a prodávány za BID cenu. K tržním příkazům je možné připojit příkazy
Stop Loss a Take Profit.
Všechny druhy Společností nabízených příkazů jsou Tržními Příkazy.
(b) Čekající Příkaz(y)
Společnost nabízí následující druhy Čekajících Příkazů: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit nebo Sell
Stop, a to u účtů pro přijetí a přenos Klientských příkazů k finančním nástrojům k provedení u
jiného subjektu (tzv. STP).
Čekají příkaz je takový příkaz, který uživateli umožňuje nakoupit nebo prodat za cenu do
budoucna stanovenou. K provedení Čekajícího příkazu dojde, jakmile cena dosáhne
stanovené úrovně. Je nicméně třeba poznamenat, že za některých situací na trhu může být
provedení těchto Příkazů za cenu Klientem vyžádanou nemožné. V takovém případě má
Společnost právo provést Příkaz za nejbližší dostupnou cenu. K této situaci přitom může dojít
například v případě rychlých výkyvů cen, poklesům či růstům ceny během jedné burzovní
seance do takové míry, že bude obchodování pozastaveno nebo omezeno, v případě
nedostatku likvidity, nebo na začátku burzovní seance.
Dále se uvádí, že k Čekacímu příkazu může být připojen též Stop Loss a Take Profit. Čekající
příkazy zůstávají rovněž v platnosti do doby, než budou zrušeny.
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(c) Take Profit
Příkaz Take Profit je určen pro vybrání zisku v případě, kdy cena finančního nástroje dosáhne
určité úrovně. Provedením tohoto příkazu dojde k úplnému uzavření pozice. Příkaz je vždy
spojen s otevřenou pozicí nebo s čekajícím příkazem. Příkaz může být umístěn pouze společně
s tržním nebo čekajícím příkazem. Při tomto druhu příkazu obchodní platforma Společnosti
sleduje dlouhé pozice s BID cenou, tak aby tato odpovídala podmínkám příkazu (příkaz je vždy
nastaven nad aktuální BID cenu), a obdobně s ASK cenou u krátkých pozic (příkaz je vždy
nastaven pod aktuální ASK cenu). Take profit Příkaz je vždy vykonán jakmile cena dosáhne
požadované úrovně (stanovené ceny).
(d) Stop Loss
Tento příkaz slouží k minimalizaci ztrát v případě, kde se cena finančního nástroje vydala
nevýdělečným směrem. V případě, kdy cena finančního nástroje dosáhne určité úrovně, dojde
k automatickému uzavření pozice. Příkaz je vždy spojen s otevřenou pozicí nebo s čekajícím
příkazem. Příkaz může být umístěn pouze společně s tržním nebo čekající příkazem. Při tomto
druhu příkazu obchodní platforma Společnosti sleduje dlouhé pozice s BID cenou, tak aby tato
odpovídala podmínkám příkazu (příkaz je vždy nastaven pod aktuální BID cenu), a obdobně s
ASK cenou u krátkých pozic (příkaz je vždy nastaven nad aktuální ASK cenu). Stop Loss příkazy
jsou vykonány na první dostupné ceně.
(e) Trailing Stop
Trailing Stop v obchodování CFD znamená příkaz Stop Loss nastavený na procentuální úrovni
pod tržní cenou – pro dlouhou pozici. Cena koncové zastávky se upravuje podle kolísání ceny.
Příkaz „Stop Loss“ na prodej nastaví stop cenu na fixovanou částku pod tržní cenu s připojenou
„koncovou“ částkou. Jak tržní cena stoupá, stop cena stoupá s trailovou částkou, ale pokud
párová cena klesne, cena Stop Lossu se nezmění a tržní příkaz se odešle, když je dosažena stop
cena.
6. Hlediska nejlepšího možného provedení
6.1 Společnost na základě svého obchodního uvážení a svých zkušeností, ve světle na trhu
dostupných informací, stanoví důležitost níže uvedených Hledisek nejlepšího možného
provedení, přičemž v úvahu vezme zejména následující:
a)
b)
c)
d)

Povahu Klienta, zahrnující kategorizaci klienta jako neprofesionála nebo profesionála.
Povahu příkazu Klienta.
Povahu Finančního nástroje, se kterým je příkaz spojen.
Povahu místa, na kterém má být příkaz proveden.

Nevyplývá-li z cíle prováděného příkazu jinak, v případě Neprofesionálních klientů je nejlepší
možný výsledek vyhodnocován v celkovém kontextu, tj. ve vztahu k ceně Finančního nástroje
a nákladům na jeho provedení, zahrnujících veškeré výdaje, které Klientovi v souvislosti s
provedením příkazu přímo vzniknou, a poplatky místa provedení, zúčtovacím a vypořádacím
poplatkům a dalším poplatkům případně v souvislosti s provedením příkazu splatným třetím
stranám.
Pro účely dodání nejlepších výkonů v situaci kde se nachází více Převodních míst pro vykonání
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Příkazu, za účelem zhodnocení a porovnání výsledků pro Klienta, kterých by mohlo být
dosaženo na podáním Příkazu do každého z převodních míst které je schopné vykonat tento
příkaz, provize Společnosti a náklady na vykonání příkazu na každé z míst by mělo být bráno
v potaz. Společnost nebude strukturovat a přijímat provize tak, aby nespravedlivě
diskriminovala mezi jednotlivými převodními místy.
7. Zvláštní pokyny Klienta
7.1. Kdykoliv Klient zadá k provedení zvláštní pokyn (např. při zadávání Příkazu vyplněním
příslušných částí obchodní platformy Společnosti), je Společnost povinna zajistit provedení
příkazu Klienta dle těchto zvláštních pokynů v co nejvyšší možné míře. Je třeba poznamenat,
že zvláštní pokyny od Klienta mohou zabránit Společnosti aby uplatnila ten postup, který by
zajistil nejlepší možný výsledek pro vykonání daného Příkazu s přihlédnutím k elementům
zahrnutým v daných instrukcích. Avšak, mělo by se zvážit, že Společnost plní svoje povinnosti
udělat všechny dostačující kroky k dosažení nejlepších možných výsledků pro Klienta.
Varování: jakékoli specifické instrukce od Klienta mohou zabránit Společnosti aby udělala
kroky který by zajistil nejlepší možný výsledek pro vykonání daného Příkazu s přihlédnutím k
elementům zahrnutým v daných instrukcích.
7.2. V postupu Společnosti dle zvláštních pokynů Klienta mohou bránit obchodní pravidla
specifických trhů nebo tržní podmínky.
8. Provádění příkazů Klienta
8.1. Při provádění příkazů Klienta je Společnost povinna dodržet následující podmínky:
a) zajistit, aby příkazy prováděné na Klientův účet byly neprodleně a přesně nahrány a
přiděleny;
b) zajistit provedení jinak srovnatelných příkazů Klientů postupně a bezodkladně, ledaže
takovýto postup povaha příkazu nebo aktuální podmínky na trhu nedovolují;
c) informovat Neprofesionálního klienta o jakýchkoliv relevantních problémech
vztahujících se k řádnému provedení jeho příkazu, a to ihned, jakmile se o vzniku
takovýchto problémů dozví.
9. Převodní místa
9.1. Převodními místy jsou subjekty, u kterých je Příkaz umisťován pro finální zpracování (tj.
kompletní). «převodní místo» je regulovaný trh (např. burza), mnohostranný systém
obchodování, systematický internalizátor nebo tvůrce trhu nebo jiný poskytovatel likvidity
nebo jiný subjekt vykonávající takto ve třetí zemi funkci podobnou některý z výše uvedených.
Pro účely Příkazů pro Finanční nástroje, třetí Finanční instituce bude Převodní místo a ne
Společnost. Finančními institucemi, vystupujícími jako Převodní místa jsou, Black Pearl
Securities Limited. Tento seznam může být na základě uvážení Společnosti kdykoliv změněn,
o čemž budou Klienti vyrozuměni vždy alespoň jeden pracovní den předem.
Společnost hodnotí a volí Převodní místa na základě několika kritérií obsahujícím (ale ne
výhradně omezujícím se na) následující:
a) regulatorní stav instituce;
b) schopnost vypořádat se s velkým objemem objednávek;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

rychlost provedení;
konkurenceschopnost provizních sazeb a rozsahu;
pověst instituce;
snadnost podnikání;
právní podmínky obchodního vztahu;
finanční stav instituce;
různé kvalitativní kritéria, jako jsou clearingová schémata, jističe a plánované akce.

Společnost přiřazuje výše zmíněným kritériím relativní důležitost dle jejího obchodního
úsudku a zkušenosti, a to s ohledem na informace dostupné na trhu.
Společnost volí spolupráci s takovými třetími stranami, které Společnosti umožňují dosáhnout
konsistentních a nejlepších možných výsledků pro uskutečnění klientských příkazů.
Pokud je možné je jedno Převodní místo, nejlepší výkon je dosažen užitím daného místa.
Nejlepší výkon je proces, který zahrnuje mnoho faktorů, ne výsledek. To znamená, že pokud
Společnost vykonává příkaz pro Klienta, společnost musí tak vykonat v souladu se zásadami
výkonu. Společnost nezaručuje, že přesná požadovaná cena bude dosažena za jakýchkoliv
podmínek, v jakékoli události, faktory mohou vést k rozdílným výsledkům v dané transakci.
9.2. Klient bere na vědomí, že transakce uzavřené ve Finančních nástrojích se Společností
nejsou uskutečněny na uznané burze (jde o OTC transakce), a jako takové mohou vystavit
Klienta většímu riziku (např. riziku protistrany), než transakce na regulované burze.
Požadujete-li další informace ohledně důsledků tohoto způsobu obchodování, kontaktujte
nás prosím jedním z oficiálních způsobů.
9.3. Předtím, než Společnost rozhodne o přiřazení místa provádění ke Klientovým
objednávkám, porovnává různé Poskytovatele Likvidity a provádí veškerou náležitou
kontrolu. Mezi parametry, které Společnost posuzuje, patří:
•
•
•
•
•
•

Frekvence oceňování – kolik ticků (minimálních změn ceny) za vteřinu Poskytovatel
likvidity poskytuje.
Rychlost komunikace / provádění – Jak rychlé jsou ceny přijaty / příkazy provedeny.
Výskyt a frekvence zmrazení cen.
Hloubka likvidity – Jaká je likvidita poskytovaná Poskytovatelem likvidity.
Jde-li o back-to-back obchod, je celková cena (tj. celková protihodnota zaplacená
klienty) konkurenceschopná ve srovnání s průmyslem.
Jde-li o back-to-back obchod, symetrie skluzu by měla být detailně vyhodnocena pro
každý typ příkazu.

Společnost obecně přiřazuje výběru Poskytovatelů likvidity značnou důležitost, neboť jejím
cílem je svým Klientům soustavně nabízet nejlepší možné provedení.
9.4. Společnost náhodně vybírá dostatečné množství ukázkových obchodů, aby s vysokou
úrovní statistické důvěry zajistila, že pro své Klienty získává a bude získávat ty nejlepší možné
výsledky. Ověřuje to výběrem vzorků z různých časových období, z různých instrumentů a
různých typů CFD. Kontroly ukázkových obchodů zahrnují také obchody v rámci
nepravidelných událostí na trhu.
10. Poznámky k funkci Automatického příkazu
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Jako součást funkce Automatického příkazu si Klient volí, zdali použít Toptrader, do kterých
budou od Společnosti příkazy zaslány k vykonání.
Společnost má své vlastní obchodní a výkonné postupy, které se mohou čas od času změnit,
například ale nikoli omezené na změny cen a poplatků, Smluvní Specifikaci (požadovanou na
každý druh CFD příkazu na příklad Spread, Swaps, Lot Size, Velikost pozemku, Počáteční
marže, Nezbytná marže, Zajištěné marže, minimální úroveň pro umístění Stop Loss, Take
Profit a Limitní příkazy, denní náklady na financování, poplatky atd.), také jak jsou Příkazy
vykonány, výkon příkazů, Požadavky marže, požadavky na financování z CFD, akce pro
ukončení atd.
Společnost použije veškeré přiměřené úsilí pro umožnění umístění Klientova příkazu do
Automatických příkazů bez prodlení a okamžitě jak jen nejblíže k Transakci provedené
Signálním dodavatelem jak jen to bude možné. Klient bere na vědomí, že Automatické příkazy
povolují pouze imitování nebo opačné Transakce Signálního dodavatele. Navíc i přes
přiměřené úsilí společnosti, Klient bere na vědomí, že postoupení/výkon Příkazu může být
opožděn z důvodů mimo kontrolu Společnosti a dokonce i dokonalé elektronické prostředky
nezaručují že postoupení/výkon Příkazu bude bez prodlení a okamžitě jak jen nejblíže k
Transakci provedené Signálním dodavatelem jak jen to bude možné anebo, že budou vůbec
vykonány. Společnost použije veškeré přiměřené úsilí k postoupení/výkonu Příkazu (otevřít
nebo uzavřít), ale je bráno na vědomí, že postoupení/výkonu nemusí vždy být dosaženo z
důvodů mimo kontrolu Společnosti.
11. Důležité informace
11.1. Společnost se zavazuje každoročně vypracovat a zveřejnit shrnutí pro každou třídu
finančních instrumentů pět nejlepších míst provádění z hlediska objemu obchodů, u kterých
byly objednávky klientů provedeny v předchozím roce, a informace o obdrženého provedení
v souladu s regulačními předpisy.
11.2. Společnost zveřejní roční Souhrnné prohlášení o kvalitě provedení (EQSS), které bude
pro každou třídu finančních instrumentů obsahovat shrnutí analýzy a závěry, které společnost
vyvodí z jejího podrobného sledování kvality provedení získané na místech výkonu, kde byly
provedeny všechny objednávky Klientů.
11.3. EQSS bude obsahovat:
a) vysvětlení relativní důležitosti, jež Společnost přiřadila faktorům provedení ceny,
nákladů, rychlosti pravděpodobnosti provedení nebo jakýmkoliv jiným uvážením,
včetně kvalitativních faktorů při vyhodnocování kvality provedení;
b) popis jakýchkoli úzkých vazeb, střetů zájmů a společných vlastnictví, pokud jde o místa
provedení, která se používají k provádění příkazů;
c) popis jakýchkoli zvláštních ujednání s místy provedení, pokud jde o uskutečněné nebo
přijaté platby, přijaté slevy, slevy nebo nepeněžní výhody;
d) vysvětlení faktorů, které vedly ke změně seznamu míst provedení, uvedených v
prováděcí politice společnosti, pokud k takové změně došlo;
e) vysvětlení, jak se provádění příkazu liší dle kategorizace klientů, kde Společnost
zachází s kategoriemi Klientů jinak a mohlo by to na toto provádění mít vliv;
f) vysvětlení, zda byla při provádění příkazů pro neprofesionální klienty dána přednost
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jiným kritériím před okamžitou cenou a náklady, a jakým způsobem byla tato kritéria
důležitá pro dosažení nejlepšího možného výsledku z hlediska celkového uvážení
klienta;
g) vysvětlení, jak Společnost použila data, nebo nástroje, týkající se kvality provedení,
včetně dat publikovaných v rámci Delegovaného nařízení (EU) 2017/575;
h) případné vysvětlení tohoto, jak Společnost využila výstupu poskytovatele
konsolidovaných informací (CTP), zavedeného článkem 65 směrnice 2014/65/EU.
11.4. První výroční zpráva bude zveřejněna do konce dubna 2018.
11.5. EQSS můžete naleznout zde: https://ozios.com/en/license-and-regulation
12. Souhlas Klienta
12.1. Uzavřením Klientské dohody o poskytování investičních služeb se Společností Klient
souhlasí též se závazností těchto Zásad.
13. Změny Zásad a Dodatečné informace
13.1. Společnost si vyhrazuje právo tyto Zásady dle podmínek sjednaných mezi Klientem a
Společností v Klientské dohodě, dle svého uvážení měnit.
13.2. V případě jakýchkoliv dotazů a/nebo žádosti o další informace o střetu zájmů nás prosím
kontaktujte na info@oziotrader.com
Datum poslední revize: červen 2020
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