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Místa provádění příkazů 

Níže uvedený přehled ukazuje pro každý finanční nástroj subjekt, který zadává a / nebo provádí pokyny 

vaším jménem a příjmením, v souladu se zásadami LYNX Politikou k provádění pokynů klientů. 

 

Financial Instrument Access Order executioner 

Shares and certificates Indirect Interactive Brokers  

Bonds Indirect Interactive Brokers 

Trackers/ETF’s Indirect Interactive Brokers 

Options Indirect Interactive Brokers 

Futures Indirect Interactive Brokers 

Turbo’s Indirect Interactive Brokers 

Investment funds Indirect Interactive Brokers 

CFD’s Indirect Interactive Brokers 

 

LYNX bude pouze předávat příkazy klientů ke zpracování externímu brokerovi Interactive Brokers. 

Společnost LYNX uzavřela toto partnerství se společností Interactive Brokers, protože umožňuje 

společnosti LYNX vhodným způsobem splnit požadavky na nejlepší provedení příkazů klientů. 

Společnost Interactive Brokers dodržuje své vlastní zásady/politiky k provádění pokynů a usiluje o 

nejlepší provedení pokynů, a jedná tak v nejlepším zájmu klienta. Interactive Brokers využívá inteligentní 

směrování objednávek. To znamená, že Interactive Brokers určuje směrování pokynů klientů a místo, 

kde se příkaz provádí. Objednávku lze provést ve skupině Interactive Brokers nebo odeslat na stranu 

mimo skupinu, která je připojena k burze cenných papírů. Pokud byste chtěli vidět přehled o tom, kde 

Interactive Brokers provádí objednávky pro své klienty, odkazujeme vás na webové stránky společnosti 

Interactive Brokers1. 

 

 

 
1 Doplňující informace pro spotřebitele, kteří jsou z České republiky:  

(i) LYNX B.V., společnost se sídlem a provozovnou na adrese Herengracht 527, 1017 BV, Amsterdam, Nizozemsko, 
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem 34253246, držitel licence podle článku 2:96 zákona 
o finančním dohledu, na jejímž základě může působit jako investiční společnost a jako taková je zapsána v rejstříku 
vedeném nizozemským Úřadem pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten, „AFM“) (www.afm.nl). Součástí 
skupiny LYNX B.V. je i LYNX B.V., organizační složka; IČO.: 02451778; Adresa: Václavské náměstí 776/10, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, Česká republika; právní forma: odštěpný závod zahraniční právnické osoby, spisová zn. 
A 76398 vedená u Městského soudu v Praze; regulována Českou národní bankou (“CNB”), web: www.cnb.cz; 
dále jen "LYNX".   

(ii) LYNX uvádí pro spotřebitele informaci k webovým stránkám našeho obchodního partnera, tj. společnosti 
Interactive Brokers, naleznete je zde: https://www.interactivebrokers.com/en/home.php 

http://www.afm.nl/
http://www.cnb.cz/
https://www.interactivebrokers.com/en/home.php

