ZHRNUTIE ZÁSADY VYKONÁVANIA POKYNOV A STRATÉGIA POSTUPOVANIA POKYNOV

O.Z.I.Online Zone Investment Opportunities (OZIOS) je registrovaná obchodná značka
spoločnosti APME FX Trading Europe LTd, Cyperskej investičnej spoločnosti (CIF), nad ktorou
vykonáva dohľad a reguluje ju Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy (CySEC) s licenciou
CIF č. 335/17.
1. Úvod
Toto zhrnutie Zásad vykonávania pokynov a stratégie postupovania pokynov (ďalej len
"Zásady") Vám (nášmu Klientovi alebo potenciálnemu Klientovi) poskytujeme v súlade so
Zákonom o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch z roku 2017 Z. 87(I)/2017
(ďalej len "Zákon").
Podľa zákona, APME FX Trading Europe Ltd (ďalej len "Spoločnosť") je povinná podniknúť všetky
dostatočné kroky nato, aby konala v najlepšom záujme svojich Klientov pri vykonávaní, alebo
pri prijímaní a postúpení Pokynov Klienta na vykonanie, aby dosiahla najlepší možný výsledok
pri vykonávaní Pokynov Klienta a najmä, aby dodržiavala zásady stanovené Zákonom pri
poskytovaní investičných služieb.
2. Rozsah
2.1. Táto Politika platí pre Neprofesionálnych i Profesionálnych Klientov (ako je vymedzené v
Zásadách kategorizácie klientov Spoločnosti). V prípade, že Spoločnosť kategorizuje Klienta ako
Oprávnenú protistranu, tieto Zásady sa neho nevzťahujú.
2.2. Tieto Zásady platia pre prijímanie a postúpenie Pokynov Klienta alebo vykonávanie Pokynov
Klienta pre všetky typy Finančných nástrojov (napríklad CFD) ponúkané Spoločnosťou Klientovi.
2.3. Tieto Zásady sa uplatňujú aj pri poskytovaní služby Správy portfólia.
3. Faktory vykonávania pokynov s najlepším možným výsledkom
3.1. Spoločnosť podnikne všetky dostatočné kroky, aby získala najlepšie možné výsledky pre
svojich Klientov pri prijímaní, postupovaní a vykonávaní Pokynov Klienta, ako aj pri vykonávaní
služby Správy portfólia prostredníctvom zadávania pokynov na vykonanie u Poskytovateľov
likvidity Spoločnosti.
Pre Klientov požadujúcich obchodovanie CFD:
(a) Spravodlivosť ceny: Pre dané CFD bude Spoločnosť kótovať dve ceny: vyššiu cenu (ASK), za
ktorú Klient môže CFD kúpiť, a nižšiu cenu (BID), za ktorú Klient môže CFD predať.
Kolektívne, sa ceny ASK a BID označujú ako cena Spoločnosti. Rozdiel medzi nižšou a vyššou
cenou daného CFD je spread. Pokyny ako Buy Limit, Buy Stop a Stop Loss, Take Profit,
Trailing Stop sa pre otvorené krátke pozície vykonávajú za ASK cenu. Pokyny ako Sell Limit,
Sell Stop a Stop Loss, Take Profit a Trailing Stop sa pre otvorené dlhé pozície vykonávajú za
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BID cenu.
Cena Spoločnosti pre dané CFD sa vypočíta na základe ceny príslušného podkladového
aktíva, ktorú Spoločnosť získala z externých referenčných zdrojov tretej strany. Ceny
Spoločnosti sú uvedené na Webových stránkach alebo obchodných platformách. Spoločnosť
aktualizuje svoje ceny tak často, ako to umožňujú dostupné technológie a komunikačné
linky. Spoločnosť z času na čas reviduje externé referenčné zdroje tretích strán, aby
zabezpečila, že získané údaje naďalej zostávajú konkurencieschopné. Spoločnosť nebude
uvádzať ceny mimo svoju prevádzkovú dobu (viď. miesta výkonu nižšie), a preto mimo tejto
doby Klienti nemôžu podávať pokyny, aby sa zabezpečilo, že ceny získané a následne
odovzdané Klientom zostanú konkurencieschopné, Spoločnosť vykonáva určité kvalitatívne
ex-ante a ex-post kontroly. Medzi tieto kontroly, okrem iného, patrí preskúmanie
systémových nastavení/parametrov, porovnanie cien s renomovanými zdrojmi cien,
zabezpečenie symetrie spreadu a kontrola rýchlosti aktualizácie cien.
V prípade, že cena dosiahne pokyn ako: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Trailing
Stop, Sell Limit alebo Sell Stop, tieto pokyny sa okamžite vykonajú. Za určitých obchodných
podmienok ale nemusí byť vykonanie pokynov možné (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit,
Buy Stop, Trailing Stop, Sell Limit alebo Sell Stop) za cenu žiadanú Klientom. V tomto
prípade je Spoločnosť oprávnená vykonať pokyn za prvú dostupnú cenu. Môže k tomu
dôjsť napríklad v časoch prudkých výkyvov cien, ak cena stúpa alebo klesá v rámci jednej
obchodnej seansy do tej miery, že podľa pravidiel príslušnej burzy je obchodovanie
pozastavené alebo obmedzené, alebo k tomu dôjde pri otvorení obchodných seáns.
Minimálna úroveň pre podanie pokynov Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Trailing
Stop, Sell Limit a Sell Stop pre dané CFD je uvedená vo Vašej Dohode s klientom.
(b) Náklady: Spoločnosť si neúčtuje províziu, ani nepridáva prirážky ku kótovaným cenám CFD
(pokiaľ to nie je výslovne uvedené).
Spoločnosť získava ceny z externých referenčných zdrojov tretích strán a kótuje ich svojim
Klientom bez pridania prirážky alebo uplatnenia provízie.
Spoločnosť získava svoju cenu swapov (týkajúcich sa daného druhu CFD) tiež z externých
referenčných zdrojov tretích strán, ako sú Poskytovatelia likvidity a (pokiaľ to nie je výslovne
uvedené) nepridáva prirážku ku kótovaným cenám swapov.
Upozorňujeme, že Spoločnosť napriek tomu získava provízie/stimuly od svojich
Poskytovateľov likvidity v súvislosti s postúpením Pokynov Klientov na vykonanie
Poskytovateľovi likvidity. Klient má právo kontaktovať Spoločnosť pre objasnenie týchto
provízií.
(V prípade Individuálnych účtov klienta, typy Klientskych účtov alebo CFD, ktoré môžu
podliehať prirážkam, vrátane prirážok/dodatočných poplatkov za swapy, sú zverejnené
Webovej stránke Spoločnosti.)
(c) Rýchlosť vykonania: Spoločnosť nevykonáva CFD Pokyn Klienta sama bez prostredníka,
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teda Spoločnosť nie je Miestom výkonu (v zmysle smernice Komisie 2006/73/EC
implementujúcej MiFID) pre vykonanie Pokynu Klienta. Spoločnosť postupuje Pokyny
Klienta alebo zariadi ich vykonanie treťou stranou (stranami). Spoločnosť avšak kladie
značný dôraz na rýchlosť vykonania Pokynov Klienta a usiluje sa poskytovať vysokú
rýchlosť vykonávania, ktoré trvá približne 300 milisekúnd, v rámci možností technológie a
komunikačných liniek.
(d) Pravdepodobnosť vykonania: Ak Spoločnosť postupuje Pokyny na vykonanie alebo ich
vykonáva prostredníctvom ďalšej strany, samotné vykonanie môže byť zložitejšie.
Pravdepodobnosť vykonania závisí od dostupnosti cien ďalších tvorcov trhu/finančných
inštitúcií. V niektorých prípadoch nemusí byť možné zariadiť Pokyn na vykonanie, napríklad
ale nie výlučne v nasledujúcich prípadoch: v časoch uverejnenia správ, v momente
otvorenia obchodných seáns, pri nestálych trhoch, keď ceny môžu výrazne stúpať, klesať
alebo sa vzďaľovať od deklarovaných cien, pri prudkom pohybe cien, pri nedostatočnej
likvidite pre vykonanie špecifického objemu za deklarovanú cenu, alebo v dôsledku zásahu
vyššej moci. V prípade, že Spoločnosť nie je schopná postúpiť Pokyn kvôli cene alebo inému
dôvodu, Pokyn nebude vykonaný. Spoločnosť je okrem toho oprávnená kedykoľvek a na
základe vlastného uváženia, a to bez oznámenia alebo poskytnutia vysvetlenia Klientovi,
neprijať alebo odmietnuť postúpiť alebo zariadiť vykonanie akéhokoľvek Pokynu, Žiadosti
alebo Inštrukcie Klienta za okolností, ktoré sú vysvetlené v Dohode s klientom /
Obchodných podmienkach.
S cieľom zlepšiť rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania Spoločnosť uskutočňuje určité
kvalitatívne ex-ante a ex-post kontroly. Takéto kontroly okrem iného zahŕňajú kontroly
symetrie sklzu, počet obchodov podliehajúcich sklzu a porovnanie priemernej rýchlosti
vykonania s normami odvetvia.
(e) Pravdepodobnosť vysporiadania: Spoločnosť pristúpi k vysporiadaniu všetkých transakcií
po ich vykonaní. Finančné nástroje CFD, ktoré Spoločnosť ponúka, nezahŕňajú dodanie
podkladového aktíva, takže nedochádza k vysporiadaniu ako napríklad v prípade, keď by
Klient kúpil akcie. Všetky transakcie CFD sú vysporiadané peňažnými prostriedkami.
(f) Veľkosť pokynu: Platná minimálna veľkosť pokynu sa môže líšiť pre každý typ Klientskeho
účtu. Lot je jednotka, ktorá meria objem transakcie a je odlišná pre každý typ CFD.
Hodnotu minimálnej veľkosti pokynu a každého lotu pre daný typ CFD nájdete na Webovej
stránke Spoločnosti. Ak by si Klient prial vykonať veľký pokyn, cena sa v niektorých
prípadoch môže stať menej priaznivou. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť pokyn v
prípade, že je príliš veľkým pokynom a nemôže byť Spoločnosťou vykonaný, alebo z iného
dôvodu uvedeného v Dohode s klientom. Hodnotu maximálneho objemu jednej transakcie
nájdete na Webovej stránke Spoločnosti.
(g) Dopad na trh: Niektoré faktory môžu rýchlo ovplyvniť cenu podkladových
nástrojov/produktov, z ktorých je odvodená kótovaná cena Spoločnosti a môžu tiež
ovplyvniť ďalšie faktory uvedené v tomto dokumente. Spoločnosť podnikne všetky
dostatočné kroky na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku pre svojich Klientov.

O.Z.I.Online Zone Investment Opportunities (OZIOS) je registrovaná obchodná značka spoločnosti APME FX Trading Europe Ltd, Cyperskej
investičnej spoločnosti (CIF), nad ktorou vykonáva dohľad a reguluje ju Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy (CySEC) s licenciou CIF
č. 335/17.. Registrované Sídlo: Kyriakou Oikonomou 21, Flat/Office 1, Limassol 3040, Cyprus.
E-mail: info@ozios.com
Tel: +357 25 054 734

3.2. Spoločnosť nepovažuje vyššie uvedený zoznam za úplný a poradie, v ktorom sú vyššie
uvedené faktory prezentované nevyjadruje ich prioritu. Avšak, keď Klient zadá špecifické
inštrukcie, Spoločnosť musí zabezpečiť, aby bol pokyn Klienta vykonaný podľa nich.
3.3. Typy Obchodných účtov pre CFD:
Spoločnosť môže ponúkať rôzne typy Obchodných účtov. V tomto ohľade, počiatočný
minimálny vklad, spready, náklady, veľkosť provízií atď., sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých
typov Obchodných účtov. Bližšie informácie o typoch ponúkaných Obchodných účtov možno
nájsť na Webovej stránke Spoločnosti.
4. Postupy vykonávania pri obchodovaní s finančnými nástrojmi
Sklz
Upozorňujeme na to, že pri obchodovaní CFD môže dôjsť k sklzu. Je to situácia, keď v momente
predloženia Pokynu na vykonanie nemusí byť k dispozícii konkrétna Klientovi zobrazovaná cena.
Pokyn bude preto vykonaný za cenu blízku alebo len o niekoľko pipov odlišnú od ceny, ktorú
Klient požadoval. Sklz je teda rozdiel medzi očakávanou cenou Pokynu a cenou, za ktorú sa
Pokyn skutočne vykoná. Ak je cena vykonania lepšia než cena požadovaná Klientom, označuje
sa to ako pozitívny sklz. Ak je cena vykonania horšia než cena požadovaná Klientom, označuje
sa to ako negatívny sklz. Vezmite prosím na vedomie, že sklz je pri obchodovaní s finančnými
nástrojmi bežnou záležitosťou. K sklzu častejšie dochádza počas období nedostatočnej likvidity
alebo vyššej volatility (napríklad v dôsledku uverejnenia správ, ekonomických udalostí,
otvárania trhov a ďalších faktorov) čo spôsobí, že je nemožné vykonať Pokyn za určitú cenu.
Inými slovami, Vaše pokyny nemusia byť vykonané za deklarované ceny.
Je potrebné poznamenať, že k Sklzu môže dôjsť aj pri pokynoch Stop Loss, Take Profit a ďalších
typoch pokynov. Nezaručujeme vykonanie Vašich Čakajúcich pokynov za určenú cenu.
Potvrdzujeme však, že Váš Pokyn bude vykonaný za ďalšiu najlepšiu dostupnú trhovú cenu voči
cene, ktorú ste uviedli vo Vašom Čakajúcom pokyne.
5. Typy Pokynov pri obchodovaní s Finančnými nástrojmi
Konkrétne vlastnosti Pokynu môžu ovplyvniť vykonanie Pokynu Klienta. Nižšie nájdete rôzne
typy Pokynov, ktoré môže Klient zadať:
(a) Trhový pokyn(y)
Pod trhovým pokynom sa rozumie pokyn k nákupu alebo predaju finančného nástroja za
aktuálnu cenu. Vykonaním tohto pokynu dôjde k otvoreniu obchodnej pozície. Finančné
nástroje sa nakupujú za ASK cenu a predávajú za BID cenu. K trhovému pokynu sa môžu
pripojiť pokyny Stop Loss a Take Profit.
Všetky typy pokynov ponúkaných Spoločnosťou sa vykonávajú ako Trhové pokyny.
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(b) Čakajúci pokyn(y)
Spoločnosť ponúka nasledovné typy Čakajúcich pokynov: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit,
alebo Sell Stop pokyny pre účty používané na prijatie alebo postúpenie Pokynov Klienta s
finančnými nástrojmi na vykonanie inému subjektu (známe ako STP).
Čakajúci pokyn je pokyn, ktorý umožňuje užívateľovi nákup alebo predaj finančných
nástrojov v budúcnosti za vopred definované ceny. Tieto Čakajúce pokyny sú vykonané, keď
cena dosiahne požadovanej úrovne. Avšak je potrebné poznamenať, že za určitých
obchodných podmienok nemusí byť možné tieto Pokyny vykonať za cenu požadovanú
Klientom. V takom prípade má Spoločnosť právo vykonať Pokyn za prvú dostupnú cenu.
Môže k tomu dôjsť napríklad v období prudkých výkyvov cien, rastom alebo poklesom v
rámci jednej obchodnej seansy do takej miery, že je obchodovanie v zmysle pravidiel
príslušnej burzy pozastavené alebo obmedzené, alebo pri nedostatočnej likvidite, alebo pri
otváraní obchodných seáns.
Je potrebné poznamenať, že k Čakajúcemu pokynu sa môžu pripojiť pokyny Stop Loss a Take
Profit. Čakajúce pokyny zostávajú v platnosti až do ich zrušenia.
(c) Take Profit
Pokyn Take Profit je určený na nadobudnutie zisku, keď cena finančného nástroja dosiahne
určitú úroveň. Výsledkom vykonania tohto pokynu je úplné uzavretie celej pozície. Tento
pokyn sa vždy pripája k otvorenej pozícii alebo čakajúcemu pokynu. Tento pokyn možno
požadovať iba spolu s trhovým, alebo čakajúcim pokynom. V rámci tohto typu pokynu,
obchodná platforma Spoločnosti kontroluje dlhé pozície s BID cenou pre splnenie
podmienok tohto pokynu (pokyn je vždy umiestnený nad aktuálnu BID cenu), a obdobne
krátke pozície s ASK cenou (pokyn je vždy umiestnený pod aktuálnu ASK cenu). Pokyn Take
Profit sa vykoná, keď cena dosiahne požadovanú úroveň (stanovené ceny).
(d) Stop Loss
Tento pokyn sa používa na minimalizáciu strát v prípade, že cena finančného nástroja pohla
nerentabilným smerom. V prípade, že cena finančného nástroja dosiahne túto úroveň, celá
pozícia sa automaticky uzavrie. Tieto pokyny sa vždy pripájajú k otvorenej pozícii alebo
čakajúcemu pokynu. Možno si ich vyžiadať iba spoločne s trhovým alebo čakajúcim
pokynom. V rámci tohto typu pokynov, obchodná platforma Spoločnosti kontroluje dlhé
pozície s BID cenou pre splnenie podmienok tohto pokynu (pokyn je vždy umiestnený pod
aktuálnu BID cenu), a obdobne krátke pozície s ASK cenou (pokyn je vždy umiestnený nad
aktuálnu ASK cenu). Pokyny Stop Loss sa vykonajú pri prvej dostupnej cene.
(e) Trailing Stop
Trailing Stop pri obchodovaní CFD znamená Stop Loss pokyn, ktorý je nastavený pre dlhú
pozíciu na percentuálnej úrovni pod trhovou cenou. Trailing Stop cena sa upravuje podľa
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toho, ako sa hýbe trhová cena. Predajný Trailing Stop pokyn stanovuje stop cenu na pevnej
úrovni pod trhovou cenou s pripojenou "trailing" odchýlkou. Ak sa trhová cena zvyšuje,
rastie aj stop cena o stanovenú "trailing" odchýlku, ale ak trhová cena klesne, stop cena sa
nemení a trhový pokyn sa vykoná, keď cena dosiahne úroveň stop ceny.

6. Kritériá najlepšieho vykonávania
6.1 Spoločnosť určí relatívnu dôležitosť Faktorov vykonávania pokynov s najlepším možným
výsledkom (článok 3 vyššie) využitím svojho obchodného úsudku a skúseností, na základe
informácií dostupných na trhu a s ohľadom na nižšie uvedené kritériá:
(a) Charakteristika Klienta, vrátane kategorizácie na neprofesionálneho
profesionálneho Klienta.
(b) Charakteristika Klientovho pokynu.
(c) Charakteristika Finančných nástrojov, ktoré podliehajú danému pokynu.
(d) Charakteristika Miesta výkonu, na ktoré je daný pokyn smerovaný.

alebo

Ak cieľ vykonania pokynu nestanovuje inak, pre Neprofesionálnych Klientov sa najlepší možný
výsledok určí z hľadiska celkového plnenia, ktoré predstavuje cenu Finančného nástroja a
náklady priamo spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov miesta výkonu, zúčtovania,
vysporiadania a ďalších poplatkov vyplatených podľa potreby tretím stranám zapojeným do
vykonávania pokynu.
Za účelom zabezpečenia vykonania pokynu s najlepším možným výsledkom v prípade, že existuje
viacero konkurenčných Miest výkonu na vykonanie Pokynu, aby sa vyhodnotili a porovnali
výsledky pre Klienta, ktoré možno dosiahnuť vykonaním pokynu na jednotlivých miestach
výkonu, sa musia zohľadniť provízie a náklady Spoločnosti na vykonanie Pokynu v spôsobilých
miestach výkonu. Spoločnosť nesmie štrukturovať alebo účtovať poplatky alebo provízie
spôsobom, ktorý nespravodlivo diskriminuje medzi miestami výkonu.

7. Špecifické inštrukcie Klienta
7.1. Kedykoľvek, keď Klient zadá alebo sú jeho mene zadané špecifické inštrukcie (napr. pri
zadávaní Pokynu vyplní požadované polia na Obchodnej platforme Spoločnosti), Spoločnosť
zabezpečí v najväčšej možnej miere vykonanie pokynu Klienta presne v súlade s jeho
špecifickými inštrukciami. Je potrebné poznamenať, že akékoľvek špecifické inštrukcie Klienta
môžu zabrániť Spoločnosti, aby podnikla kroky, ktoré navrhla a zaviedla v týchto Zásadách na
dosiahnutie najlepšieho možného výsledku vykonania daných Pokynov vzhľadom k prvkom
obsiahnutým v zadaných inštrukciách. Napriek tomu sa považuje, že si Spoločnosť plní svoju
povinnosť podniknúť všetky dostatočné kroky na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku
pre Klienta.
Upozornenie: Akékoľvek špecifické inštrukcie od Klienta môžu zabrániť Spoločnosti, aby
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podnikla kroky, ktoré navrhla a zaviedla na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku
vykonania daných Pokynov vzhľadom k prvkom obsiahnutým v zadaných inštrukciách. Napriek
tomu sa považuje, že si Spoločnosť plní svoju povinnosť podniknúť všetky primerané kroky na
dosiahnutie najlepšieho možného výsledku pre Klienta.
7.2. Pravidlá obchodovania pre špecifické trhy či trhové podmienky môžu Spoločnosti zabrániť
konať v súlade s určitými inštrukciami Klienta.
8. Vykonanie pri klientskych pokynoch
8.1. Spoločnosť musí pri vykonávaní Pokynov Klienta splniť tieto podmienky:
(a) zabezpečí, že pokyny vykonané v mene Klientov sú okamžite a presne zaznamenané a
alokované;
(b) vykoná inak porovnateľné pokyny Klienta postupne a okamžite, pokiaľ to
neznemožňujú charakteristiky pokynu alebo prevládajúce trhové podmienky;
(c) informuje neprofesionálneho Klienta o všetkých podstatných ťažkostiach týkajúcich sa
riadneho vykonania pokynov okamžite po tom, ako sa o ťažkostiach dozvie.
9. Miesta výkonu
9.1. Miesta výkonu sú subjekty, u ktorých sa podávajú Pokyny pre finálne vykonanie (t.j. sú
úplne splnené). "Miestom výkonu" sa rozumie regulovaný trh (napr. burza cenných papierov),
MTF, systematický internalizátor, tvorca trhu či iný poskytovateľ likvidity alebo subjekt, ktorý
vykonáva v tretej krajine funkciu podobnú niektorej z vyššie uvedených. Pre účely Pokynov s
Finančnými nástrojmi, treťou Finančnou inštitúciou budú Miesta výkonu a nie Spoločnosť.
Finančné inštitúcie pôsobiace ako Miesta realizácie pokynu sú JFD BANK LTD, APME FX
TRADING EUROPE LTD, NAGA MARKETS LTD. Tento zoznam sa môže meniť podľa uváženia
Spoločnosti, pričom zmena sa oznámi Klientom najmenej jeden pracovný deň vopred.
Spoločnosť vyhodnotí a vyberie Miesto výkonu na základe rôznych kritérií, vrátane (ale nie
výlučne) nasledujúcich:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

regulačný štatút inštitúcie;
schopnosť vysporiadať sa s veľkým objemom Pokynov;
rýchlosť vykonania;
konkurencieschopnosť províznych sadzieb a spreadov;
povesť inštitúcie;
jednoduchosť podnikania;
právne podmienky obchodného vzťahu;
finančný stav inštitúcie;
rôzne kvalitatívne kritériá, ako sú schémy zúčtovania, tzv. poistky (circuit breakers) a
plánované akcie.

Spoločnosť kladie na každé z vyššie uvedených kritérií rôznu relatívnu dôležitosť na základe
svojho obchodného úsudku a skúseností, s ohľadom na informácie dostupné na trhu.
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Spoločnosť vyberá pre spoluprácu tie miesta tretích strán, ktoré Spoločnosti umožnia dôsledne
získavať najlepší možný výsledok vykonania pokynov Klienta.
Ak je k dispozícii jediné možné Miesto výkonu, najlepšie vykonanie sa dosiahne vykonaním na
tomto mieste. Najlepšie vykonanie je proces, ktorý berie do úvahy rôzne faktory, nie výsledok.
To znamená, že ak Spoločnosť vykonáva pokyn Klienta, Spoločnosť ho musí vykonať v súlade s
jej Zásadami vykonávania pokynov. Spoločnosť nezaručuje, že presná požadovaná cena sa získa
za každých okolností a okrem toho, faktory môžu viesť k rozdielnemu výsledku pri konkrétnej
transakcii.
9.2. Klient berie na vedomie, že transakcie s Finančnými nástrojmi zadané u Spoločnosti sa
neuskutočňujú na uznanej burze, ale jedná sa o mimoburzové obchody (OTC) a ako také môžu
vystaviť Klienta väčším rizikám (napr. riziko protistrany) ako transakcie uskutočňované na
regulovanej burze. Ak potrebujete bližšie informácie o dôsledkoch tohto spôsobu vykonávania,
kontaktujte nás prostredníctvom niektorého z oficiálnych spôsobov kontaktovania
Spoločnosti.
9.3. Predtým ako Spoločnosť rozhodne o tom, ktoré Miesta výkonu bude používať pre pokyny
klientov, porovná rôznych Poskytovateľov likvidity a vo vzťahu k nim vykoná kontrolu due
diligence. Medzi parametre, ktoré Spoločnosť hodnotí patria nasledovné:
• Frekvencia oceňovania - koľko tickov za sekundu Poskytovateľ likvidity poskytuje.
• Rýchlosť komunikácie/vykonávania - ako rýchlo sú ceny prijaté /pokyny vykonané.
• Výskyt a frekvencia zmrazenia cien.
• Hodnota likvidity - akú likviditu Poskytovateľ likvidity poskytuje.
• Pri obchodovaní "back-to-back" sú celkové náklady (t.j. celková protihodnota zaplatená
Klientmi) konkurencieschopné v porovnaní s odvetvím.
• Pri obchodovaní "back-to-back" by mala byť symetria sklzu podrobne vyhodnotená pre
každý typ pokynu.
Vo všeobecnosti, Spoločnosť kladie veľký dôraz na výber svojich Poskytovateľov likvidity,
pretože sa snaží svojim Klientom dôsledne ponúkať najlepšie vykonanie pokynov.
9.4. Spoločnosť náhodne vyberie dostatočne veľkú vzorku obchodov, aby s vysokou úrovňou
štatistickej spoľahlivosti zabezpečila, že neustále získava a bude získavať najlepšie možné
výsledky pre Klientov. Overuje sa to výberom vzoriek z rôznych časových období, pre rôzne
nástroje a rôzne typy CFD. Kontroly vzoriek zahŕňajú aj obchody počas mimoriadnych udalostí
na trhu.
10. Osobité upozornenia pre službu Automatických príkazov
Ako súčasť funkcie Automatických pokynov si Klient volí používať Toptrader, v ktorom budú
pokyny postúpené / zadané na vykonanie Spoločnosťou.
Spoločnosť má svoje vlastné postupy pre obchodovanie a vykonávanie, ktoré sa môžu priebežne
meniť, napríklad ale nie výlučne, vlastné náklady a poplatky, zmluvné špecifikácie (nutné pre
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každý typ CFD Pokynov, napr. Spready, Swapy, Veľkosť lotu, Počiatočná marža, Potrebná marža,
Hedgeovaná marža, minimálna úroveň pre umiestnenie Limitných pokynov Stop Loss, Take
Profit a Trailing Stop, denné finančné poplatky, poplatky atď.), ako aj spôsob, akým sú Pokyny
vykonávané, ich miesta výkonu, Požiadavky marže, požiadavky financovania CFD, udalosti pre
ukončenie atď.
Spoločnosť vynakladá všetko primerané úsilie, aby zadávanie Pokynov Klientov v režime
Automatických pokynov bolo bez zbytočného oneskorenia, okamžite a čo najbližšie k
Transakciám uskutočneným Poskytovateľom signálov. Klient berie na vedomie, že Automatické
pokyny umožňujú len napodobňovať alebo zvoliť si opačný smer Transakcií Poskytovateľa
signálov v čase približnom k transakciám Poskytovateľa signálov. Okrem toho, aj napriek
primeranému úsiliu Spoločnosti berie Klient na vedomie, že vykonávanie pokynov môže byť
oneskorené z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti a dokonca aj dokonalé elektronické
zariadenia nezaručujú, že zadanie/vykonanie Pokynov Klienta sa bude konať v rovnakom, alebo
približnom čase ako uskutočnenie danej Transakcie Poskytovateľa signálov, alebo že Pokyn
bude vôbec zadaný či vykonaný. Spoločnosť vynaloží primerané úsilie na vykonanie/postúpenie
Pokynu (či už na otvorenie alebo uzatvorenie), ale rozumie sa, že vykonanie či postúprenie sa
nemusí vždy dosiahnuť z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti.
11. Dôležité zverejnenia
11.1. Spoločnosť sa zaväzuje každoročne zhrnúť a zverejniť pre každú triedu finančných nástrojov
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodov, v ktorých boli pokyny Klientov
vykonané v predchádzajúcom roku a informácie o kvalite dosiahnutého vykonania v súlade s
príslušnými regulačnými požiadavkami.
11.2. Spoločnosť výročne zverejní Súhrnný výkaz o kvalite vykonávania (EQSS), ktorý bude pre
každú triedu finančných nástrojov obsahovať zhrnutie analýz a záverov, ktoré Spoločnosť vyvodí
zo svojho detailného sledovania kvality dosiahnutého vykonania v miestach výkonu, kde boli
všetky pokyny klientov vykonané v predchádzajúcom roku.
11.3. EQSS bude obsahovať:
(a) vysvetlenie relatívnej dôležitosti, ktorú Spoločnosť kladie na faktory vykonania: ceny,
nákladov, rýchlosti, pravdepodobnosti vykonania alebo akéhokoľvek iného činiteľa
vrátane kvalitatívnych faktorov pri posudzovaní kvality vykonávania;
(b) opis všetkých úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva vo vzťahu k
miestam výkonu používaných na vykonanie pokynov;
(c) opis všetkých osobitných dojednaní s miestami výkonu, ktoré sa týkajú uskutočnených
alebo prijatých platieb, prijatých zliav, rabatov alebo nepeňažných výhod;
(d) vysvetlenie faktorov, ktoré viedli k zmene v zozname miest výkonu uvedených v
Zásadách vykonávania pokynov Spoločnosti, ak k takejto zmene došlo;
(e) vysvetlenie toho, ako sa vykonanie pokynu líši vzhľadom od kategorizácie klienta,
prípadov, v ktorých Spoločnosť zaobchádza s kategóriami klientov odlišne a ako to môže
ovplyvniť opatrenia týkajúce sa vykonania pokynu;
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(f) vysvetlenie, či pri vykonávaní pokynov neprofesionálnych Klientov boli uprednostnené
iné kritériá než okamžité ceny a náklady, a ako tieto iné kritériá prispeli k dosiahnutiu
najlepšieho možného výsledku z hľadiska celkového zváženia Klienta;
(g) vysvetlenie toho, ako Spoločnosť použila údaje alebo nástroje týkajúce sa kvality
vykonávania, vrátane všetkých údajov uverejnených podľa Delegovaného nariadenia
(EU) 2017/575;
(h) prípadne vysvetlenie toho, ako Spoločnosť použila výstup poskytovateľa
konsolidovaného informačného systému zriadeného podľa článku 65 smernice
2014/65/EU.
11.4. Prvá výročná správa bola zverejnená koncom apríla 2018.
11.5. EQSS môžete nájsť tu: License and Regulation | Ozios
12. Súhlas Klienta
12.1. Uzavretím Dohody s klientom so Spoločnosťou o poskytovaní Investičných služieb vyjadruje
Klient súhlas s uplatnením týchto Zásad na svoju osobu.
13. Zmena Zásad a Dodatočné informácie
13.1. Spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať a/alebo pozmeniť svoje Zásady a opatrenia
kedykoľvek to bude považovať za vhodné, v súlade s podmienkami Dohody s klientom medzi
Klientom a Spoločnosťou.
13.2. Ak budete potrebovať akékoľvek bližšie informácie a/alebo budete mať otázky týkajúce sa
konfliktu záujmov, kontaktujte prosím: info@ozios.com .

Dátum poslednej revízie: jún 2021
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