
Překlad  je pouze orientační, závazné je anglické znění dokumentu. 

Pitové burzy a burzy založené na parketu – seznámení s riziky 
 

Některé burzy, na které můžete směrovat příkazy prostřednictvím společnosti Interactive Brokers („IB“), 

jsou neelektronické trhy s otevřeným vyvoláváním. Na takových burzách budou příkazy zadané 

prostřednictvím TWS směrovány elektronicky na parket, ale poté budou ručně dodány do obchodních 

pitů, a tyto podléhají časovým nevýhodám spojeným s těmito trhy. Obchody se provádějí tehdy, když se 

2 makléři setkají u obchodního pitu a ústně se dohodnou na obchodní ceně a dalších podrobnostech 

obchodu.  

 

Obchodníci, kteří působí na těchto burzách, musí mít na paměti následující:  

• Veškeré příkazové akce (nové příkazy, změny, rušení) jsou vystaveny zpožděním, která jsou 

navázána na proces doručení. Zpoždění obvykle činí 30–60 sekund, ale při silnějším provozu, 

například otevření nebo uzavření obchodní relace, může trvat několik/mnoho minut.  

• Časté úpravy příkazů (cena nebo množství) mají často za následek jeho špatné provedení, 

protože změna vyžaduje zrušení existujícího příkazu a vytvoření nového příkazu. Pokud jsou 

změny odesílány rychleji, než jak je lze zpracovat, existuje velká pravděpodobnost špatného 

nebo opožděného provedení.  

• Příkazy nemají žádnou časovou ani cenovou prioritu. Je možné, že příkaz nebude proveden, i 

když jsou hlášeny obchody za očekávanou cenu nebo za cenu lepší, než je očekávaná cena.  

• Tržní příkazy mohou být prováděny za nepříznivé ceny. Použití tržních příkazů je povoleno, ale 

nedoporučuje se.  

• Zrušené příkazy mohou být provedeny. Není neobvyklé, že zpráva o provedeném příkazu se 

opozdí z důvodu tržních objemů. Po odeslání požadavku na zrušení je pak pitový burzovní 

makléř nucen nahlásit stav, který může být „vyřízeno, příliš pozdě na zrušení“. 

  

IB uznává omezení otevřeného obchodování s pobouřením ve srovnání s elektronickým obchodováním a 

navrhl systém TWS tak, aby odstranil co nejvíce problémů. Obchodníci by nicméně neměli očekávat od 

makléřského systému IB podobný výkon na trzích s minimálním obchodem jako na elektronických trzích. 

  

Beru na vědomí omezení trhů obchodovaných na minimu a souhlasím s tím, že IB nebude odpovědná za 

zpoždění a chyby mimo svou kontrolu týkající se procesu ručního otevřeného dražení. 


