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Vážení klienti, 
cílem tohoto dokumentu je seznámit vás s informacemi, které vydala Česká národní banka (dále 
jen „ČNB“), a které se týkají rozdílových smluv (dále jen „CFD1“). Tímto Vás žádáme, abyste se 
s dokumentem seznámili. Děkujeme. 

 
I. Úvod 

Poskytovatelem investičních služeb2 je společnost LYNX B.V., organizační složka (dále jen 
„LYNX“).; 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.   
 
LYNX při poskytování služeb uplatňuje čestné, spravedlivé a profesionální jednání v souladu s 
nejlepšími zájmy svých zákazníků3 (dále jen „klientů“).  Ochrana investora a ochrana spotřebitele, 
resp. jejich zájmů u všech klientů je naší prioritou. Z těchto důvodů Vás LYNX informuje o 
stanovisku regulatorního orgánu. 
 
 

II. Tisková zpráva České národní banky 
Tisková zpráva uveřejněná ČNB je uvedena níže „Obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD) 
bude i nadále omezeno“ (dostupné zde). Opatření obecné povahy (zde), které bylo uveřejněno 
na Úřední desce ČNB, nabývá účinnosti 9. 8. 2019. 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
Informace, vč. varování LYNX k rozdílovým smlouvám: https://www.lynxbroker.cz/tarify/cfd/ 
CFD se obchodují prostřednictvím společnosti Interactive Brokers, informace, vč. varování   
(k dispozici zde). 
 
 
 
 
Tištěná verze tohoto dokumentu je k dispozici v sídle LYNX. 
LYNX B.V. si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu. 
Datum účinnosti: 31. července 2019 

                                                                 
1 CFD jsou definovány v zákone č. 256/2004 Sb. zákon o podnikání na kapitálovém trhu, § 3, odst. 1, písm. f) 
2 LYNX B.V. je regulována Českou národní bankou a je vedena jako „Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP 
(nebanky)“ v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.  
3 Zákazníci, kteří jsou ze Slovenska a Polska jsou před-akceptováni pobočkou LYNX Česká republika. 

https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Obchodovani-s-rozdilovymi-smlouvami-CFD-bude-i-nadale-omezeno/
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/povinne-odkazy/.galleries/uredni_deska/download/oop_rozdilove_smlouvy.pdf
https://www.lynxbroker.cz/tarify/cfd/
https://www.interactivebrokers.co.uk/en/?f=commission&p=cfd
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

