
 
 

 
9 

 

Příloha č. 1: Zásady Klasifikace Klienta společnosti LYNX B.V. 
 

1. Společnost LYNX nabízí investiční služby a podle platných zákonů a předpisů je tudíž povinna zařadit své klienty do příslušných 
klientských kategorií. Tyto kategorie jsou: neprofesionální klient, profesionální klient nebo způsobilá protistrana. Zařazení Klienta 
do kategorie má důsledky pro stupeň ochrany, kterého se Klientovi dostává, a povinnost péče, kterou společnost LYNX má, pokud 
jde o příslušného Klienta. Například profesionálnímu klientovi se dostává méně ochrany než neprofesionálnímu klientovi. 
 

2. Společnost LYNX poskytuje své investiční služby („execution only“) neprofesionálním klientům a profesionálním klientům. 
Společnost LYNX zvolila v zásadě klasifikaci svých klientů jako ne-profesionálních klientů. Podle platných zákonů a předpisů je 
možné neprofesionální klienty klasifikovat jako profesionální klienty. V odstavci 3 níže jsou stanoveny podmínky, na jejichž základě 
můžete být na svoji vlastní žádost klasifikováni jako profesionální klient. Společnost LYNX stanoví rozsah, v jakém bude tuto žádost 
respektovat. 

 
3. Společnost LYNX vás nikdy nebude klasifikovat jako profesionálního klienta ze své vlastní iniciativy. Můžete však společnosti LYNX 

zaslat písemnou žádost o klasifikaci jako profesionálního klienta. Jak je uvedeno výše, společnost LYNX není povinna tuto žádost 
respektovat. Pokud společnost LYNX tuto žádost vezme v úvahu, v žádném případě ji nebude respektovat, pokud posouzení 
provedené společností LYNX ohledně vašich odborných znalostí, zkušeností a znalostí, s ohledem na smlouvu neprokazují 
přiměřeně, že jste schopni činit svá vlastní investiční rozhodnutí a posoudit sami odpovídající rizika. Abyste byli způsobilí pro 
kvalifikaci jako profesionální klient, musíte v každém případě splňovat dvě z následujících kvantitativních kritérií: 

 
a) během předchozích čtyř čtvrtletí jste každé čtvrtletí provedli v průměru 10 transakcí značné velikosti; 
b) velikost vašeho portfolia finančních nástrojů, zahrnujícího jak hotovostní vklady, tak finanční nástroje, je větší než 

500 000 EUR; 
c) pracujete nebo jste pracovali ve finančním sektoru po dobu alespoň jednoho roku, přičemž se věnujete nebo jste se 

věnovali činnostem, které vyžadují znalosti zamýšlených transakcí nebo služeb. 
 
Dále budete muset splňovat kvalitativní kritéria, že musí existovat přiměřená jistota, že jakožto neprofesionální Klient jste schopni 
činit svá vlastní investiční rozhodnutí a sami posoudit odpovídající rizika. 
 

4. Dále, před splněním jakéhokoli požadavku od vás, jak je popsáno v odstavci 3, vás společnost LYNX upozorní na nižší stupeň 
ochrany spojený s tím, že jste profesionálním klientem, a na skutečnost, že se na vás již nevztahuje program kompenzací pro 
investory (vysvětlení programu kompenzací pro investory viz příloha č. 8). V tomto případě musíte rovněž potvrdit v samostatném 
dokumentu, že jste si vědomi důsledků spojených s nižším stupněm ochrany. 
 

5. Pokud jste společností LYNX klasifikováni jako profesionální klient, ale v daný moment již nesplňujete podmínky spojené s touto 
klasifikací jako profesionální klient, společnost LYNX vás bude klasifikovat / překlasifikuje jako neprofesionálního Klienta a informuje 
vás o změně klasifikace.  


