Informace pro klienty
Profesionální zákazník
I.

Úvod

Poskytovatelem investičních služeb je společnost LYNX B.V., organizační složka (dále jen „LYNX“) 1.;
IČO: 02451778; Sídlo: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika; právní
forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby; spis.zn. A 76398 vedená u Městského soudu v Praze.

II.

Právní předpisy

Pravidla investování vychází zejména z EU a ČR právních předpisů, které uvádíme níže2:
•
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních
nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (dostupné zde).
•
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu
(nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a
směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (dostupné zde).
•
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a
provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (dostupné
zde).
•
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu v platném znění (dostupný zde).
•
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí v platném znění (dostupný zde).
•
Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dostupná zde).
•
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, dále jen „ZPKT“ (dostupný
zde)
•
Vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních
služeb, v platném znění (s účinností od ledna 2018), (dostupné zde). aj.

III.

Závěrečná ustanovení

Klientem LYNX se rozumí např. investor, zákazník, spotřebitel, zmocněnec, statutární zástupce právnické
osoby, UBO, ale i právnická osoba (společnost) nebo profesionální zákazník, který je stricto sensu definován
lokálním právním předpisem ZPKT ust. § 2a3.
LYNX zajišťuje především: (i) kompletní před-akceptaci klientů, (ii) podporu a profesionální servis klientům
LYNX, (iii) otevření i vedení majetkového účtu u společnosti Interactive Brokers (U.K.) Limited (dále jen „IB“),
na jejíž platformě klienti obchodují s investičními nástroji bez zásahu LYNX; LYNX nevede přímo majetkové
účty svých klientů a neobhospodařuje přímo majetek klientů. Povinností LYNX je prověřit zejm. licenci klienta
vedenou příslušným regulatorním orgánem4 a dostupnost informací aj. Společnost IB je oprávněna stanovit
další podmínky (požadavky) pro otevření a vedení majetkového účtu (např. požadavek na licenci pro činnosti
fondů, požadavek na obchodování na vlastní účet aj.). Tímto informačním dokumentem také klienty
poučujeme, že je připraveno např. Informační memorandum k uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu („AML/CFT“), Vysvětlení pojmu "Politicky exponovaná osoba" a
Pravidla používání majetkového účtu, která naleznete na webu LYNX v sekci „Dokumenty“.
Tištěná verze tohoto dokumentu je k dispozici v sídle LYNX.
LYNX si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu.
Datum účinnosti dokumentu: 12. června 2020.
LYNX je regulována Českou národní bankou a je vedena jako „Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky)“ v Seznamech
regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu. Pro poskytování investičních služeb musí být respektovány i lokální právní předpisy.
2
Výše, jsou uvedeny pouze nejzásadnější právní předpisy, které se na činnost LYNX vztahují; výčet není taxativní .
3
Např. se jedná o banky, obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti, investiční fondy, pojišťovny aj.; výčet není taxativní.
4
Relevantní regulatorní orgány: např. Česká národní banka (ČNB), Národná banka Slovenska (NBS), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
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