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Klientská smlouva Interactive Brokers 
(UK) limited pro klienty Lynx B.V. / 
Interactive Brokers (UK) limited customer 
agreement for Lynx B.V. Customers (str. 4–14)

1. Customer Agreement

This Agreement (“Agreement”) governs the relationship 

between Customer and Interactive Brokers (U.K.) Lim-

ited (“IB UK”). IB UK is incorporated and registered in 

England and Wales with company number 03958476 

and registered office at Level 20 Heron Tower, 110 

Bishopsgate, London EC2N 4AY, United Kingdom. IB 

UK has been authorized by the Financial Conduct Au-

thority (“FCA”) to conduct investment business in the 

U.K. and is regulated in the U.K. by the FCA. The FCA 

has its address at 12 Endeavour Square, London E20 

1JN, United Kingdom. If this Agreement varies from IB 

UK’s website www.interactivebrokers.co.uk (“IB UK’s 

website”), this Agreement controls. This Agreement 

cannot be amended or waived except in writing by 

an IB UK officer. Customer Service employees cannot 

amend or waive any part of this Agreement. Customer 

acknowledges that IB UK may modify this Agreement 

by sending notice of the revised Agreement by e-mail 

or upon Customer log-in. Customer’s use of IB UK 

after such notice constitutes acceptance of the re-

vised Agreement. Customer authorizes IB UK to use 

the services of one or more other persons or entities, 

including its affiliates (“Affiliates”), i n connection with IB 

UK’s obligations under this Agreement, in which case 

such Affiliates will have all the rights of IB UK under 

this Agreement in connection with their performance 

of the obligations. This Agreement and any orders or 

transactions placed or executed under it are subject to 

all applicable laws and regulations including, without 

limitation, the constitutions, articles, by-laws, rules, 

regulations, policies, procedures and interpretations of 

the exchanges, markets and clearing houses to which 

orders are routed or Transactions are executed or 

cleared; of the FCA; and any other applicable rules of 

a regulatory, self-regulatory or governmental authority 

(“Applicable Laws”).

1. Klientská smlouva

Tato smlouva (“Smlouva”) vymezuje vztah mezi klien-

tem a Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IB UK”). IB 

UK je akciová společnost registrována v Anglii a Wale-

su pod evidenčním číslem 03958476 se sídlem na ad-

rese Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londýn 

EC2N 4AY, Spojené království. IB UK obdrželo povolení 

od Financial Conduct Authority (“FCA”) k provozování 

investičních služeb ve Spojeném království a podléhá 

regulaci ze strany FCA ve Spojeném Království. Síd-

lo FCA se nachází na adrese 12 Endeavour Square, 

Londýn E20 1JN, Spojené Království. Pokud se tato 

Smlouva liší od informací na internetových stránkách 

IB UK www.interactivebrokers.co.uk („internetové 

stránky IB UK“), je určující tato Smlouva. Odstoupení 

od Smlouvy nebo její změna může být pouze s písem-

ným souhlasem zmocněného zaměstnance IB UK. Za-

městnanci zákaznické podpory nemohou změnit nebo 

zrušit jakoukoli část této Smlouvy. Klient si je vědom 

toho, že IB UK může upravit tuto Smlouvu zasláním 

upozornění o takové změně pomocí e-mailu nebo při 

přihlášení klienta do administrace účtu. Následné 

užívání služeb IB UK klientem znamená přijetí takto 

upravené Smlouvy. Klient opravňuje IB UK k využití 

služeb jedné nebo více osob či entit, včetně svých 

přidružených organizací („Partneři“), v návaznosti na 

povinnosti IB UK plynoucí z této Smlouvy. V takovém 

případě budou mít Partneři všechna práva plynoucí 

z  této smlouvy pro IB UK ve spojitosti s provedením 

svěřených povinností. Tato Smlouva a všechny příkazy 

či transakce umístěné či realizované po dobu její plat-

nosti podléhají všem platným zákonům a regulacím 

včetně a nevyjímaje ústavy, předpisy, vyhlášky, směrni-

ce, regulace, postupy a výklady FCA, burz, trhů, zúčto-

vacích center, na které jsou příkazy směrovány, či kde 

jsou transakce realizovány či zúčtovány, a jakékoliv jiná 

související použitelná pravidla regulatorní, samostatně 

se regulující, či jiné vládní autority („Použitelné zákony“)

2. No Investment, Tax or Trading Advice

Representatives of IB UK and its Affiliates are not au-

thorized to, and shall not be under any obligation to 

provide, any investment, tax, trading or other advice 

or recommendations or to solicit orders. None of the 

information, research, or other material provided by IB 

UK and its Affiliates or on IB UK’s website constitutes 

advice, a recommendation or a solicitation to buy or 

sell securities, options, futures or other investment 

products.

2. Neposkytování investičního, daňového či 
obchodního poradenství

Představitelé IB UK a jeho Partneři nejsou oprávněni, 

a nemají za žádných okolností povinnost, poskytovat 

jakékoliv investiční, daňové či obchodní poradenství, 

či jakýkoliv jiný typ poradenství či doporučení. Nejsou 

také oprávnění přesvědčovat k provedení příkazů. 

Žádná informace, výzkum, či jiný materiál poskytnutý 

IB UK a jeho Partnery nebo pocházející z internetových 

stránek IB UK, není možné považovat za poradenství, 

doporučení ani vybízení ke koupi nebo prodeji cenných 

papírů, opcí, futures nebo jiných investičních produktů.

3. Treatment of Customer

Unless Customer has been specifically notified in 

writing to the contrary, IB UK shall treat Customer 

as a retail client for the purposes of the rules of the 

Financial Conduct Authority (“FCA Rules”). Customer 

has the right to request a different client categorization, 

although IB UK is not bound to agree to such request. 

However, if IB UK agrees and Customer is recatego-

rized, Customer would lose the protection afforded by 

certain FCA Rules.

3. Klientská péče

S výjimkou případů, že klient by byl jmenovitě písemně 

upozorněn na opak, bude IB UK klienta považovat za 

retailového zákazníka pro účely dodržování pravidel 

Financial Conduct Authority (“FCA pravidla”). Klient 

má právo zažádat o změnu své kategorie, ale IB UK 

není povinno takové žádosti vyhovět. Nicméně, pokud 

IB UK takové žádosti vyhoví a klient je překlasifikován, 

Klient tím ztrácí regulatorní ochranu, která se na něj 

vztahovala na základě některých FCA pravidel.

4. IB UK Website

Customer agrees to monitor the IB UK website at 

www.interactivebrokers.co.uk for information regard-

ing IB UK’s services. Customer consents to receive 

key information documents (“KIDs”) for products 

covered by the Packaged Retail and Insurance-based 

Investment Products Regulation (“PRIIPs”) by means 

of a website. The address to such website is displayed 

both on the Customer’s Account Management section 

of the IB UK website and in the contract details page 

for the relevant PRIIP product. The contract details 

page is hosted in the Interactive Brokers Trader Work 

Station and can also be accessed under product de-

tails in the product listing page of the IB UK website. 

Customer understands that, to the extent that this 

Agreement varies from material on the IB UK website, 

this Agreement controls.

4. Internetové stránky IB UK

Klient souhlasí, že bude sledovat internetové strán-

ky IB UK na adrese www.interactivebrokers.co.uk, 

aby byl informován o službách IB UK. Klient souhlasí, 

že obdrží dokumenty s klíčovými informacemi (“KID”) 

o produktech zmíněných regulací strukturovaných re-

tailových investičních produktů a pojistných produktů 

s investiční složkou (“PRIIPS”) prostřednictvím obsahu 

internetových stránek. Adresa těchto internetových 

stránek je zobrazena jednak ve správě účtu klienta na 

stránkách IB UK a také na stránkách s podrobnostmi 

jednotlivých produktů z PRIIPS. Na stránku detailů jed-

notlivých produktů je odkázáno v platformě Interactive 

Brokers Trader Work Station (LYNX Trading) a může 

být také zobrazena v detailech jednotlivých produktů 

na produktové stránce IB UK. Klient je srozuměn s tím, 

že pokud se tato Smlouva liší od informací uvedených 

na internetových stránkách, vždy platí to, co je uvede-

no v této Smlouvě.

5. Responsibility for Customer Orders/Trades

Customer acknowledges that IB UK does not know 

whether someone entering orders with Customer’s 

user name/password is Customer. Unless IB UK is 

notified and agrees, Customer will not allow anyone 

to access Customer’s account. Customer is respon-

sible for the confidentiality and use of Customer’s 

user name/password and agrees to report any theft/

loss of such user name/password, or any unauthor-

ized access to Customer’s account, immediately by 

telephone or electronically through the IB UK website. 

Customer remains responsible for all transactions en-

tered using Customer’s user name/password.

5. Odpovědnost za příkazy/obchody klienta

Odpovědnost za příkazy/obchody klienta: Klient si je 

vědom toho, že IB UK nerozeznává, zda osoba za-

dávající příkazy pomocí přihlašovacího jména/hesla 

klienta je klient. Pokud IB UK není upozorněno a ne-

poskytne svůj souhlas, klient nikomu nesmí umožnit 

přístup do svého účtu. Klient je odpovědný za utajení 

a použití svého přihlašovacího jména/hesla a souhlasí, 

že neprodleně nahlásí jakékoli odcizení/ztrátu tohoto 

Český překlad klientské smlouvy Interactive Brokers (UK) Limited Customer Agreement for LYNX B.V. Customers 
slouží pouze pro lepší porozumění textu. V případě sporu je rozhodující originální anglické znění klientské smlouvy. 
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přihlašovacího jména/hesla či jakékoli neoprávněné 

přihlášení do svého účtu telefonicky nebo elektronicky 

přes internetové stránky IB UK. Klient zůstává zod-

povědný za všechny transakce provedené za použití 

svého přihlašovacího jména/hesla.

6. Order Routing

Unless otherwise directed, IB UK and/or its Affiliates 

will select the market/dealer to which to route Custom-

er’s orders. For products traded at multiple markets, IB 

UK and/or its Affiliates may provide “Smart Routing”, 

which seeks the best market for each order through 

a computerized algorithm. Customer should choose 

Smart Routing if available. If Customer directs orders 

to a particular market, Customer assumes responsi-

bility for knowing and trading in accordance with the 

rules and policies of that market (e.g., trading hours, 

order types, etc.). Customer acknowledges that, if 

Customer elects to direct orders to a particular mar-

ket center, Customer does so at Customer’s risk, 

including the risk that such orders may be executed 

on less advantageous terms. IB UK and/or its Affiliates 

cannot guarantee execution of every order at the best 

posted price: IB UK and/or its Affiliates may not have 

access to every market/dealer; other orders may trade 

ahead; market centers may not honor posted prices 

or may re-route orders for manual handling; or market 

rules, decisions or system failures may prevent/delay 

execution of Customer’s orders or cause orders not to 

receive the best price.

6. Směrování příkazů

Pokud není stanoveno jinak, IB UK a/nebo jeho Part-

neři určí trh/dealera, kterému bude směrovat příkazy 

klienta. U produktů obchodovaných na více trzích mo-

hou IB UK a/nebo jeho Partneři poskytnout “SMART 

směrování”, které vyhledá nejlepší trh pro každý příkaz 

pomocí počítačového algoritmu. Klient by měl vždy 

vybrat SMART směrování, pokud je dostupné. Po-

kud klient směruje příkaz na konkrétní trh, přebírá tím 

zodpovědnost za potřebné vědomosti a obchodování 

v souladu s pravidly a politikou daného trhu (např. ob-

chodní hodiny, typy příkazů atd.). Klient je srozuměn 

s  tím, že pokud klient zvolí směrování na konkrétní 

trh, klient tak činí na své vlastní riziko, včetně rizika, 

že  takové příkazy mohou být realizovány za méně 

výhodných podmínek. IB UK a/nebo jeho Partneři 

nemohou zaručit plnění každého příkazu za nejlepší 

zaslanou cenu: IB UK a/nebo jeho Partneři nemusí mít 

přístup ke každému trhu/dealerovi; jiné příkazy mohou 

být zobchodovány v předstihu; tržní centra nemusí 

uznat zaslanou cenu nebo mohou přeposlat příkazy 

pro manuální vyřízení; nebo tržní pravidla, rozhodnutí 

nebo systémové chyby mohou předejít/zdržet plnění 

příkazů klienta nebo způsobit, že příkazy nejsou vypl-

něny za nejlepší cenu.

7. Order Cancellation/Modification

Customer acknowledges that it may not be possible to 

cancel/modify an order and that Customer is respon-

sible for executions notwithstanding a cancel/modify 

request.

7. Zrušení/změna příkazu

Klient si je vědom, že nemusí být možné zrušit/změnit 

příkaz, a že klient je zodpovědný za vyplnění navzdory 

požadavku na zrušení/změnu příkazu.

8. Order Execution

IB UK shall facilitate Customer’s access to IB LLC, one 

of IB UK’s Affiliates, through the Interactive Brokers 

System with a view to IB LLC receiving and accepting 

orders (and modification and cancellations in relation 

to the same) from Customer for specified securities, 

options, futures, currencies and other investment 

products that may be available from time to time for 

Customer trading and arranging for execution and/or 

clearance of such orders. In this instance IB LLC is 

responsible for the receipt of orders by Customer. IB 

UK and/or its Affiliates shall execute Customer orders 

as agent, unless otherwise confirmed. IB UK and/or its 

Affiliates can execute Customer orders as principal. IB 

UK may use another broker, or an Affiliate, to execute 

orders, and they have the benefit of all IB UK’s rights 

hereunder. IB UK may decline any Customer order, or 

terminate Customer’s use of IB UK’s services at any 

time in IB UK’s discretion. IB UK AND ITS AFFILIATES 

ARE NOT LIABLE FOR ANY ACTION OR DECISION 

OF ANY EXCHANGE, MARKET, DEALER, CLEARING-

HOUSE OR REGULATOR.

8. Plnění příkazu

IB UK umožní klientovi přístup k IB LLC, jednomu 

z  Partnerů IB UK, skrze systém Interactive Brokers 

s  náhledem na obdržené a přijímané příkazy IB LLC 

(a úpravy a rušení předmětných příkazů) od klienta 

pro jednotlivé cenné papíry, opce, futures, měny a jiné 

investiční produkty, které mohou být čas od času 

dostupné pro klienta k obchodování a na zajišťování 

realizace a/nebo zúčtování takových příkazů. V tomto 

případě je za obdržení příkazů klienta zodpovědné IB 

LLC. IB UK a/nebo jeho Partneři vyplní klientovi příkazy 

jako zprostředkovatel, pokud není stanoveno jinak. IB 

UK a/nebo jeho Partneři mohou vyplnit klientovi příka-

zy jako protistrana. IB UK může využít jiného brokera 

nebo přidruženou organizaci k vyplnění příkazů a tyto 

subjekty mají stejná práva, jako jsou práva IB UK ply-

noucí z této Smlouvy. IB UK může odmítnout jakýkoli 

klientův příkaz nebo ukončit klientovo využívání služeb 

IB UK kdykoli dle svého uvážení. Všechny transakce 

podléhají pravidlům a politice příslušných trhů a zúčto-

vacích center, aplikovatelným zákonům a regulacím. IB 

UK A JEHO PARTNEŘI NENESOU ŽÁDNOU ODPO-

VĚDNOST ZA JAKÉKOLI JEDNÁNÍ NEBO ROZHOD-

NUTÍ JAKÉKOLI BURZY, TRHU, DEALERA, ZÚČTO-

VACÍHO CENTRA NEBO REGULÁTORA.

9. Confirmations

A. IB UK or its Affiliates shall provide a summary of 

the trading activity in Customer’s account to Customer 

on a daily basis. IB UK or its Affiliates shall provide to 

Customer account statements of Customer’s account 

on a monthly basis.

B. IB UK and its Affiliates may elect to confirm the ex-

ecution or cancellation of any Customer order by the 

sole methods of transmitting an electronic confirmation 

on the IB UK website with a notification sent to Cus-

tomer to login and retrieve the information. Customer 

agrees to accept electronic trade confirmations in lieu 

of printed confirmations.

C. Customer agrees to monitor each order until IB UK 

and/or its Affiliates confirm execution or cancellation. 

Customer acknowledges that confirmations of execu-

tions or cancellations may be delayed or may be er-

roneous (e.g. due to computer system issues) or may 

be cancelled/adjusted by an exchange. Customer is 

bound by the actual order execution, if consistent with 

Customer’s order. If IB UK and/or its Affiliates confirm 

execution or cancellation in error and Customer delays 

reporting such error, IB UK reserves the right to remove 

the trade from the account or require Customer to ac-

cept the trade, in IB UK’s discretion.

D. Customer agrees to notify IB UK immediately by tele-

phone or electronically through the IB UK website or by 

e -mail to the IB Customer Service Department at help@

interactivebrokers.com if: i) Customer fails to receive an 

accurate confirmation of an execution or cancellation; ii) 

Customer receives a confirmation that is different than 

Customer’s order; iii) Customer receives a confirmation 

for an order that Customer did not place; or iv) Cus-

tomer receives an account statement, confirmation, or 

other information reflecting inaccurate orders, trades, 

balances, positions, margin status, or transaction his-

tory. Customer acknowledges that IB UK may adjust 

Customer’s account to correct any error. Customer 

agrees to promptly return to IB UK and/or its Affiliates 

any assets erroneously distributed to Customer

9. Potvrzení

A. IB UK nebo jeho Partneři poskytnou klientovi pře-

hled obchodní aktivity na účtu klienta na denní bázi. 

IB UK nebo jeho Partneři poskytnou klientovi výpisy 

z klientova účtu na měsíční bázi.

B. IB UK a jeho Partneři mohou zvolit jako potvrzení 

realizace či zrušení jakéhokoliv příkazu klienta jedinou 

metodu, a to elektronické potvrzení na internetových 

stránkách IB UK spolu s upozorněním klientovi, aby se 

přihlásil pro získání více informací. Klient souhlasí s tím, 

že bude dostávat elektronická upozornění namísto 

tištěných.

C. Klient souhlasí, že bude dohlížet na každý příkaz, 

dokud IB UK a/nebo jeho Partneři nepotvrdí vyplnění 

nebo zrušení příkazu. Klient si je vědom toho, že po-

tvrzení o plnění nebo zrušení příkazů může být zpož-

děné nebo chybné (např. z důvodů chyb počítačového 

systému) nebo může být zrušeno/upraveno burzou. 

Klient je vázán skutečným vyplněním příkazu, pokud je 

v souladu s příkazem klienta. Pokud IB UK a/nebo jeho 

Partneři potvrdí vyplnění nebo zrušení příkazu chybně 

a klient bude otálet s nahlášením takové chyby, IB UK 

si vyhrazuje právo odstranit daný obchod z účtu nebo 

vyžadovat od klienta přijmutí daného obchodu, dle 

uvážení IB UK.

D. Klient souhlasí, že okamžitě upozorní IB UK tele-

fonicky či elektronicky přes internetové stránky IB UK 

nebo e-mailem na IB klientskou podporu na help@in-

teractivebrokers.com pokud: i) Klient neobdrží přesné 

potvrzení vyplnění nebo zrušení příkazu; ii) Klient obdrží 

potvrzení, které se liší od klientova příkazu; iii) Klient 

obdrží potvrzení příkazu, který klient nezadal; nebo iv) 

Klient obdrží výpis účtu, potvrzení, nebo jinou informa-

ci naznačující nesprávné příkazy, obchody, zůstatky, 

pozice, stavy marží, nebo historii transakcí. Klient si je 

vědom, že IB UK může upravit klientův účet, aby na-

pravilo jakoukoli chybu. Klient souhlasí s okamžitým 

navrácením IB UK a/nebo jeho Partnerům jakýchkoli 

aktiv, které by byly klientovi chybně připsány.

10. Proprietary Trading - Display of Customer 
Orders

SUBJECT TO APPLICABLE LAWS, CUSTOMER AU-

THORIZES IB UK AND/OR ITS AFFILIATES TO EXE-

CUTE PROPRIETARY TRADES OF ITSELF AND ITS 

AFFILIATES, THOUGH IB UK AND/OR ITS AFFILIATES 

MAY SIMULTANEOUSLY HOLD UNEXECUTED CUS-

TOMER ORDERS FOR THE SAME PRODUCTS AT 

THE SAME PRICE.

10. Obchodování na vlastní účet – zobrazení 
klientových příkazů

PODLÉHAJÍC VŠEM ZÁKONŮM A REGULACÍM, KLI-

ENT OPRAVŇUJE IB UK A/NEBO JEHO PARTNERY 

K VYPLŇOVÁNÍ SVÝCH VLASTNÍCH PŘÍKAZŮ A PŘÍ-

KAZŮ PŘIDRUŽENÝCH ORGANIZACÍ, AČKOLI IB UK 

A/NEBO JEHO PARTNEŘI MOHOU ZÁROVEŇ DRŽET 

NEVYPLNĚNÉ PŘÍKAZY KLIENTA PRO STEJNÉ PRO-

DUKTY NA STEJNÉ CENĚ.

11. Material Interest

A. IB UK or its Affiliates have various policies and 

procedures in place to assist in identifying, preventing 

and managing conflicts of interests with Customer, or 

between Customer and another client that arise in the 

course of providing services. The IB UK Conflicts of 

Interest policy provides the overall framework for the 

identification of conflicts and address business con-

duct and practices that may give rise to an actual or 

potential conflict of interest. A summary of the policy 

can be found on the IB UK website. In addition to the 

Conflicts of Interest policy, there are various other po-

lices and processes that address conflicts of interest 

that arise in specific circumstances, including those 

dealing with employee trading, external interests or 

gifts and entertainment.

B. In those residual circumstances where organiza-
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tional or administrative arrangements are unable to 

prevent, with reasonable confidence, that the risk of 

the conflict has a negative impact on Customer’s inter-

est, IB UK and its Affiliates will disclose the source and 

nature of the material interest as soon as reasonably 

possible as well as the steps taken to mitigate those 

risks prior to providing services to Customer. IB UK or 

its Affiliates hereby disclose that, when arranging deals 

or dealing for Customer, they may have an interest 

relationship or arrangement that is material including, 

without limitation:

i. dealing in the investment concerned or a related 

investment or an asset underlying the investment, as 

principal for IB UK’s or the Affiliate’s own account or 

that of someone else, including selling to or buying 

from Customer;

ii. combining Customer’s orders with IB UK’s own 

orders, the orders of IB UK’s Affiliates, or the orders 

of the Customers of IB UK or its Affiliates;

iii. matching (e.g., by way of a cross) Customer’s or-

der with that of another Customer by acting on his 

behalf as well as that of Customer;

iv. buying from Customer and either selling or not 

selling immediately to another Customer or vice 

versa;

v. holding a position (including a short position in the 

investment concerned, a related investment or an 

asset underlying the investment);

vi. quoting prices to the market in the investment, 

a related investment or the asset underlying the in-

vestment; and

vii. arranging deals and providing other services to 

associates or Customers who may have interests in 

investments or underlying assets which conflict with 

Customer’s own.

C. Customer authorizes IB UK, its Affiliates, or their 

customers, to act as buyers with respect to orders 

given by Customer to IB UK to sell for Customer’s ac-

counts, or as sellers with respect to orders given by 

Customer to IB UK to buy for Customer’s accounts. 

Customer accepts that IB UK and/or its Affiliates may 

have interests which conflict with Customer’s interests 

and may owe duties which conflict with duties which 

would otherwise be owed to Customer and consents 

to the same. This consent is subject to the Rules of 

the exchanges or markets on which such transactions 

occur and other Applicable Laws.

11. Hmotný zájem

A. IB UK nebo jeho Partneři uplatňují mnoho pravidel 

a postupů za účelem určení, prevence a řízení střetu 

zájmů vůči klientovi či vůči střetu zájmů mezi klientem 

a jiným klientem, které se objeví během poskytování 

služeb. Pravidla proti zamezení střetu zájmů IB UK po-

skytují celkový rámec pro určení střetů zájmů a upravují 

obchodní chování a činnosti, které by mohly způsobit 

nějaký střet zájmů. Přehled pravidel je dostupný na 

stránkách IB UK. Mimo Pravidel proti zamezení střetu 

zájmů existuje mnoho dalších pravidel a postupů, kte-

ré se týkají střetů zájmů, které mohou vzniknout v růz-

ných situacích, včetně například vlastního obchodová-

ní zaměstnanců společnosti, zájmů mimo společnost 

či dárků nebo zábavy.

B. Ve zbývajících případech, kdy organizační či admini-

strativní opatření nejsou schopny zabránit, s rozumnou 

úvahou tomu, aby střet zájmů měl negativní dopad na 

zájmy klienta, IB UK a jeho Partneři odhalí zdroj a pova-

hu hmotného zájmu klientovi hned jak to jen bude ro-

zumně možné spolu s rozsahem zavedených opatření 

k omezení vzniklých rizik předtím než klientovi poskyt-

nou jakékoliv služby. IB UK nebo jeho Partneři tímto 

prohlašují, že v případě zajišťování obchodů pro klienta 

nebo při obchodech s klientem, mohou mít zájem či 

dohody, které jsou materiální a obsahují a nevyjímají:

i. obchodování s předmětnou či související investicí 

nebo podkladovým aktivem investice, na vrub vlast-

ního účtu IB UK či vlastního účtu Partnera nebo účtu 

jiného subjektu, zahrnujíc prodej či koupi od klienta,

ii. slučování klientových příkazů s vlastními příkazy 

IB UK, Partnerů nebo příkazy klientů IB UK či jejich 

Partnerů,

iii. párování klientových příkazů (vzájemné propojení) 

s příkazy jiného klienta jednajíc jeho jménem, stejně 

jako jednajíc jménem jiného klienta,

iv. kupování od klienta a následné okamžité prodání, 

či neprodání, jinému klientovi nebo naopak,

v. držení pozice (včetně krátké pozice v předmětné 

investici, související investici nebo podkladovém ak-

tivu investice),

vi. kótování cen v rámci trhu předmětné investice, 

související investice či podkladového aktiva investice,

vii. sjednávání obchodů a poskytování jiných služeb 

partnerům či klientům, kteří mohou mít zájmy v in-

vestici nebo podkladových aktivech, které jsou ve 

střetu se zájmy klienta.

C. Klient opravňuje IB UK, jeho Partnery nebo jejich 

klienty, aby jednali jako kupci v souladu s příkazy umís-

těnými IB UK klientem u příkazů k prodeji na účtech 

klienta nebo jako prodejci v souladu s příkazy umís-

těnými IB UK klientem u příkazů ke koupi na účtech 

klienta. Klient přijímá to, že IB UK a/nebo jeho Partneři 

mohou mít zájmy, které jsou ve střetu se zájmy klienta 

a mohou být svázáni povinnostmi, které jsou ve střetu 

s povinnostmi, kterými by jinak byli vázáni vůči klientovi 

a souhlasí s tím. Tento souhlas podléhá pravidlům burz 

nebo trhů, na kterých se takové transakce vyskytují 

a ostatním platným zákonům.

12. Customer Qualification

Customer warrants that their application is true and 

complete; will promptly notify IB UK of any information 

changes; and authorizes IB UK and/or its Affiliates to 

make any inquiry to verify information.

A. Natural Persons: Customer warrants that Customer 

is over 18; is under no legal incapacity; and has suf-

ficient knowledge and experience to understand the 

nature and risks of the products to be traded.

B. Organizations: Customer and its authorized rep-

resentatives warrant that Customer: (i) is authorized 

under its governing document(s) and in the juris-

dictions in which it is organized and/or regulated to 

enter this Agreement and trade (including on margin 

if applicable); (ii) is under no legal incapacity; and (iii) 

that persons identified to enter orders have proper au-

thority and have sufficient knowledge and experience 

to understand the nature and risks of the products to 

be traded.

C. Trusts: “Customer” refers to the Trust and/or Trus-

tees. Trustee(s) represent(s) that there are no Trustees 

other than listed in the application and certifies(y) that 

IB UK may follow instructions from any Trustee and de-

liver funds, securities, or any other assets to any Trus-

tee or on any Trustee’s instructions, including delivering 

assets to a Trustee personally. IB UK, in its discretion, 

may require written consent of any or all Trustee(s) pri-

or to following instructions of any Trustee. Trustee(s) 

has (have) the power under the Trust documents and 

applicable law to enter this Agreement, open the type 

of account applied for, and enter transactions and is-

sue instructions. Such powers include, without limit, 

authority to buy, sell (including short), exchange, con-

vert, tender, redeem and withdraw assets (including 

delivery of securities to/from the account) to trade 

securities on margin or otherwise (including purchase/

sale of options), and trade futures and/or options on 

futures, for the Trust. Should only one Trustee execute 

this Agreement, Trustee represents that Trustee has 

the authority to execute this Agreement, without con-

sent by the other Trustees. Trustee(s) certifies(y) that all 

transactions for this account will comply with the Trust 

documents and applicable law. Trustee(s), jointly and 

severally, shall indemnify IB UK and its Affiliates and 

hold IB UK and its Affiliates harmless from any claim, 

loss, expense or liability for effecting any transactions, 

and acting upon any instructions given by the Trus-

tee(s).

D. Regulated Persons and Entities: Unless Customer 

notifies IB UK otherwise, Customer represents that 

Customer is not a broker -dealer; futures commission 

merchant; or affiliate, associated person or employee 

thereof. Customer agrees to notify IB UK immediately 

by telephone or electronically through the IB UK web-

site if Customer becomes employed or associated 

with a broker -dealer or futures commission merchant.

12. Způsobilost klienta

Klient potvrzuje, že jeho, její nebo jejich žádost je 

pravdivá a úplná; okamžitě upozorní IB UK na jakékoli 

změny údajů; a opravňuje IB UK a/nebo jeho Partnery 

k jakémukoli šetření k ověření informací.

A. Fyzické osoby: Klient potvrzuje, že je mu více než 

18 let; není jakýmkoli způsobem právně nezpůsobilý; 

a má dostatečné znalosti a zkušenosti, aby porozuměl 

povaze a rizikům produktů, které budou obchodovány.

B. Právnické osoby: Klient a jeho pověřené osoby 

potvrzují, že klient: (i) je oprávněn dle svých stanov 

a  jurisdikcí, ve kterých je organizován a/nebo regulo-

ván, vstoupit do této Smlouvy a obchodovat (včetně 

obchodování na marži pokud tomu je aplikovatelné); 

(ii) není jakýmkoli způsobem právně nezpůsobilý; 

a že (iii) osoby určené k zadávání příkazů mají řádné 

oprávnění a mají dostatečné znalosti a zkušenosti, aby 

porozuměly povaze a rizikům produktů, které budou 

obchodovány.

C. Svěřenecký fond: Klientem je myšlen Svěřenský 

fond a/nebo Zmocněnci, kteří jsou pověřeni nakládá-

ním s majetkem. Zmocněnec/ci prohlašuje/í, že nejsou 

žádní další Zmocněnci než ti, kteří jsou uvedeni v žá-

dosti a potvrzuje/í, že IB UK může vykonávat instrukce 

od jakéhokoli Zmocněnce a doručovat peněžní pro-

středky, cenné papíry, nebo jakákoli jiná aktiva jaké-

mukoli Zmocněnci nebo dle jakýchkoli instrukcí Zmoc-

něnce, včetně doručení aktiv přímo Zmocněnci. IB UK, 

dle svého uvážení, může vyžadovat písemný souhlas 

jakéhokoli Zmocněnce nebo všech Zmocněnců dříve 

než se bude řídit instrukcemi jakéhokoli Zmocněnce. 

Zmocněnec/ci stvrzuje/í, že má/mají dle dokumentů 

Svěřeneckého fondu a aplikovatelných zákonů pravo-

moc vstoupit do této Smlouvy, otevřít požadovaný typ 

účtu, a zadávat transakce a podávat instrukce. Taková 

pravomoc zahrnuje, bez omezení, oprávnění kupovat, 

prodávat (včetně prodeje nakrátko), vyměňovat, kon-

vertovat, nabízet, vykupovat a vybírat aktiva (včetně 

dodání cenných papírů na/z účtu) k obchodování s 

cennými papíry na maržovém účtu nebo jinak (včetně 

nakupování/prodávání opcí), a obchodovat futures a/

nebo opce na futures, pro Svěřenecký fond. Pokud 

do této Smlouvy vstoupí pouze jeden ze Zmocněnců, 

Zmocněnec prohlašuje, že má oprávnění vstoupit do 

této Smlouvy bez souhlasu ostatních Zmocněnců. 

Zmocněnec/ci stvrzují, že všechny transakce pro-

vedené na tomto účtu budou v souhlasu s pravidly 

a  dokumenty Svěřeneckého fondu a aplikovatelnými 

zákony a, že všechny obchody na tomto účtu budou 

v souladu s pravomocemi zmocněnce/ů svěřených 

Svěřeneckým fondem dle jeho dokumentace, a také 

v souladu s jeho/jejich svěřeneckými povinnostmi vůči 

Svěřeneckému fondu a jeho vlastníkům. Zmocněnec/
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ci také stvrzují, že bude/budou informovat vlastní-

ky Svěřeneckého fondu o všech aktivitách na účet 

Svěřerneckého fondu, dle potřeb stanovených doku-

menty fondu a alikovatelnými zákony.  Zmocněnec/ci, 

společně a nerozdílně, odškodní IB UK a/nebo jeho 

Partnery a nebudou se od IB UK a/nebo jeho Partnerů 

dožadovat žádných požadavků, náhrad ztrát, nákladů 

nebo odpovědnosti za provedení jakýchkoli transakcí 

a jednání dle instrukcí Zmocněnce/ů. Zmocněnec/ci 

bez odkladu upozorní Interactive Brokers, pokud se 

pravomoci Zmocněnce/ů změní v jakémkoli smyslu ve 

vztahu k této Smlouvě včetně a nevyjímaje skutečnos-

tí a změn ovlivňující přesnost a správnost prohlášení 

v této Smlouvě.

D. Regulované osoby a subjekty: Pokud klient neupo-

zorní IB UK, má se za to, že klient je klientem, který 

není broker-dealer; provizní obchodník s futures; nebo 

přidružená organizace, spojená osoba nebo zaměst-

nanec uvedených organizací. Klient souhlasí, že IB 

UK okamžitě upozorní telefonicky nebo elektronicky 

přes internetové stránky IB UK pokud se klient stane 

zaměstnaným nebo do spojení s brokerem-dealerem 

nebo provizním obchodníkem s futures.

13. Joint Accounts

Each joint account holder agrees that each joint holder 

has authority, without notice to the other, to: (i) buy/sell 

securities, futures or other products (including on mar-

gin); (ii) receive account confirmations and correspond-

ence; (iii) receive and dispose of money, securities or 

other assets; (iv) enter, terminate, or agree to modify 

this Agreement; (v) waive any part of this Agreement; 

and (vi) deal with IB UK as if each joint holder was the 

sole holder. Notice to any joint holder constitutes no-

tice to all joint holders. Each joint account holder is 

jointly and severally liable to IB UK and/or its Affiliates 

for all account matters. IB UK and/or its Affiliates may 

follow instructions of any joint holder and make delivery 

to any joint account holder individually of any account 

property.

Upon death of any joint holder, the surviving holder 

shall give IB UK notice by telephone or electronically 

through the IB UK website and IB UK may, before or 

after notice, initiate proceedings, require documents, 

retain assets and/or restrict transactions as it deems 

advisable to protect itself against any liability or loss. 

The estate of any deceased joint account holder shall 

be liable and each survivor will be liable, jointly and 

severally, to IB UK for any debt or loss in the account 

or upon liquidation of the account. Unless Customers 

indicate otherwise, IB UK may presume that account 

holders are joint tenants with rights of survivorship. 

Upon death of any joint holder, the account shall be 

vested in the surviving holders, without in any man-

ner releasing the deceased joint holder’s estate from 

liability.

13. Společné účty

Každý z vlastníků společného účtu souhlasí, že každý 

z vlastníků společného účtu má právo bez upozornění 

ostatních vlastníků: (i) kupovat/prodávat cenné papíry, 

futures nebo jiné produkty (i na marži); (ii) přijímat potvr-

zení a korespondenci k účtu; (iii) přijímat a disponovat 

s penězi, cennými papíry nebo jinými aktivy; (iv) vstou-

pit do této Smlouvy, ukončit ji nebo odsouhlasit její 

změnu; (v) zříci se jakékoli části této Smlouvy; a (vi) jed-

nat s IB UK, jako kdyby každý ze společných vlastníků 

byl jediným vlastníkem účtu. Oznámení jakémukoli ze 

společných vlastníků účtu představuje oznámení všem 

vlastníkům společného účtu. Každý ze společných 

vlastníků účtu je společně a nerozdílně odpovědný IB 

UK a/nebo jeho Partnerům ve všech záležitostech tý-

kajících se účtu. IB UK a/nebo jeho Partneři se mohou 

řídit dle instrukcí jakéhokoli vlastníka společného účtu 

a mohou doručit jakoukoli dodávku jakéhokoli majetku 

účtu jakémukoli ze společných vlastníků účtu.

V případě úmrtí jednoho ze společných vlastníků 

účtu, žijící vlastník upozorní IB UK telefonicky nebo 

elektronicky přes internetové stránky IB UK a IB UK 

může před nebo po oznámení, zahájit řízení, žádat do-

kumenty, zadržet aktiva a/nebo omezit transakce jak 

uzná za vhodné, za účelem ochrany proti jakémukoli 

závazku nebo ztrátě. Majetek jakéhokoli zesnulého 

spoluvlastníka účtu bude podléhat a každý z žijících 

spoluvlastníků účtu bude odpovědný, společně a ne-

rozdílně, IB UK za jakoukoli ztrátu nebo dluh na účtu 

nebo vzniklou při likvidaci účtu. Pokud klienti nestanoví 

jinak, IB UK bude předpokládat, že vlastníci účtu jsou 

společníci se vzájemným právem na pozůstalý maje-

tek. V případě úmrtí jednoho ze společných vlastníků 

účtu, bude účet svěřen žijícím vlastníkům účtu, bez 

vyvázání majetku zesnulého spoluvlastníka v žádném 

případě ze závazku.

14. Margin

A. Risk of Margin Trading: Margin trading is highly risky 

and may result in a loss of funds greater than Custom-

er has deposited in the account. Customer has read 

the “Disclosure of Risks of Margin Trading” provided 

separately by IB UK.

B. Requirement to Maintain Sufficient Margin Contin-

uously: Margin transactions are subject to initial and 

maintenance margin requirements of exchanges, 

clearinghouses and regulators and also to any addi-

tional margin requirement of IB UK and/or its Affiliates, 

which may be greater (“Margin Requirements”). IB UK 

MAY MODIFY MARGIN REQUIREMENTS FOR ANY 

OR ALL CUSTOMERS FOR ANY OPEN OR NEW 

POSITIONS AT ANY TIME, IN IB UK’S SOLE DISCRE-

TION. Customer shall monitor their account so that at 

all times the account contains sufficient equity to meet 

Margin Requirements. IB UK and/or its Affiliates may 

reject any order if the account has insufficient equity to 

meet Margin Requirements, and may delay processing 

any order while determining margin status. Customer 

shall maintain, without notice or demand, sufficient eq-

uity at all times to continuously meet Margin Require-

ments. Formulas for calculating Margin Requirements 

on the IB UK website are indicative only and may not 

reflect actual Margin Requirements. Customers must 

at all times satisfy whatever Margin Requirement is 

calculated by IB UK and/or its Affiliates.

C. IB UK Will Not Issue Margin Calls: IB UK DOES NOT 

HAVE TO NOTIFY CUSTOMER OF ANY FAILURE TO 

MEET MARGIN REQUIREMENTS PRIOR TO IB UK 

AND/OR ITS AFFILIATES EXERCISING ITS RIGHTS 

UNDER THIS AGREEMENT. CUSTOMER ACKNOWL-

EDGES THAT IB UK GENERALLY WILL NOT ISSUE 

MARGIN CALLS; GENERALLY WILL NOT CREDIT 

CUSTOMER’S ACCOUNT TO MEET INTRADAY OR 

OVERNIGHT MARGIN DEFICIENCIES; AND IS AU-

THORIZED TO LIQUIDATE ACCOUNT POSITIONS 

IN ORDER TO SATISFY MARGIN REQUIREMENTS 

WITHOUT PRIOR NOTICE.

D. Liquidation of Positions and Offsetting Transactions:

i. IF AT ANY TIME CUSTOMER’S ACCOUNT HAS 

INSUFFICIENT EQUITY TO MEET MARGIN RE-

QUIREMENTS OR IS IN DEFICIT, IB UK AND/

OR ITS AFFILIATES HAVE THE RIGHT, IN THEIR 

SOLE DISCRETION, BUT NOT THE OBLIGATION, 

TO LIQUIDATE ALL OR ANY PART OF CUSTOM-

ER’S POSITIONS IN ANY OF CUSTOMER’S IB 

UK ACCOUNTS, INDIVIDUAL OR JOINT, AT ANY 

TIME AND IN ANY MANNER AND THROUGH ANY 

MARKET OR DEALER, WITHOUT PRIOR NOTICE 

OR MARGIN CALL TO CUSTOMER. CUSTOMER 

SHALL BE LIABLE AND WILL PROMPTLY PAY IB 

UK AND/OR ITS AFFILIATES FOR ANY DEFICIEN-

CIES IN CUSTOMER’S ACCOUNT THAT ARISE 

FROM SUCH LIQUIDATION OR REMAIN AFTER 

SUCH LIQUIDATION. IB UK AND ITS AFFILIATES 

HAVE NO LIABILITY FOR ANY LOSS SUSTAINED 

BY CUSTOMER IN CONNECTION WITH SUCH 

LIQUIDATIONS (OR IF THE IB UK SYSTEM DELAYS 

EFFECTING, OR DOES NOT EFFECT, SUCH LIQUI-

DATIONS) EVEN IF CUSTOMER RE-ESTABLISHES 

ITS POSITION AT A WORSE PRICE.

ii. IB UK may allow Customer to pre-request the 

order of liquidation in event of a margin deficiency, 

but such requests are not binding on IB UK and 

its Affiliates and IB UK and its Affiliates retain sole 

discretion to determine the assets to be liquidated 

and the order/manner of liquidation. IB UK and/or its 

Affiliates may liquidate through any market or dealer, 

and IB UK or its Affiliates may take the other side 

of the transactions consistent with Applicable Laws. 

If IB UK liquidates any/all positions in Customer’s 

account, such liquidation shall establish Customer’s 

gain/loss and remaining indebtedness to IB UK and 

its Affiliates, if any. Customer shall reimburse and 

hold IB UK and its Affiliates harmless for all actions, 

omissions, costs, fees (including, but not limited to, 

attorney’s fees), or liabilities associated with any such 

transaction undertaken by IB UK and/or its Affiliates. 

If IB UK and/or its Affiliates executes an order for 

which Customer did not have sufficient equity, IB UK 

and its Affiliates have the right, without notice, to liq-

uidate the trade and Customer shall be responsible 

for any resulting loss and shall not be entitled to any 

resulting profit.

iii. If IB UK does not, for any reason, liquidate un-

der-margined positions, and issues a margin call, 

Customer must satisfy such call immediately by 

depositing funds. Customer acknowledges that even 

if a call is issued, IB UK and/or its Affiliates still may 

liquidate positions at any time.

iv. Customer acknowledges that IB UK and its Af-

filiates also have the right to liquidate all or part of 

Customer’s positions without prior notice: (i) if any 

dispute arises concerning any Customer trade, (ii) 

upon any “Default” as described in Section 20 be-

low, or (iii) whenever IB UK and/or its Affiliates deems 

liquidation necessary or advisable for IB UK’s and/or 

its Affiliates’ protection

E. Margin Trading Acknowledgement: Customer ac-

knowledges that where credit is extended to Customer 

pursuant to margin loan facilities provided under the 

terms of this Agreement, it is likely to exceed a sum 

equivalent to GBP 25,000 (or as amended in the future 

by the Secretary of State for exemption from regula-

tion of consumer credit) at some stage. The maximum 

amount of the margin loan will be based on the ac-

count equity.

14. Marže

A. Riziko obchodování na marži: Obchodování na 

marži je vysoce rizikové a může mít za následek ztrá-

tu prostředků přesahující vklad klienta na účet. Klient 

prohlašuje, že četl “Seznámení s riziky obchodování 

na marži“ (angl., orig. “Disclosure of Risks of Margin 

Trading”) poskytnuté IB UK odděleně (pozn. součást 

dokumentu Přílohy).

B. Požadavek udržovat průběžně dostatečnou marži: 

Transakce na marži podléhají požadavkům na počá-

teční a udržovací marži stanovenými burzami, zúčto-

vacími centry a regulátory a také jakýmkoli dalším 

maržovým požadavkům stanoveným IB UK a/nebo 

jeho Partnery, které mohou být vyšší („Maržové po-

žadavky“). IB UK A/NEBO JEHO PARTNEŘI MOHOU 

ZMĚNIT MARŽOVÉ POŽADAVKY PRO JAKÉHOKOLI 

KLIENTA NEBO VŠECHNY KLIENTY ZÁROVEŇ PRO 

JAKÉKOLI OTEVŘENÉ POZICE NEBO JAKÉKOLI 

NOVÉ POZICE KDYKOLI, DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ 

IB UK. Klienti budou sledovat své účty tak, aby účet 

vždy disponovali dostatečným kapitálem na pokrytí 

maržových požadavků. IB UK a/nebo jeho Partneři 

mohou odmítnout jakýkoli příkaz, pokud účet nemá 



8

dostatek prostředků na pokrytí maržových požadavků 

a může pozdržet zpracování jakéhokoli příkazu během 

zjišťování stavu marže. Klient bude vždy udržovat, aniž 

by byl upozorňován a žádán, dostatečné prostředky 

k průběžnému krytí maržových požadavků. Vzorce pro 

výpočet maržových požadavků na webových strán-

kách IB UK jsou pouze indikativní a nemusí se shodo-

vat s reálnými maržovými požadavky. Klient musí vždy 

uspokojit jakýkoli maržový požadavek vypočtený IB UK 

a/nebo jeho Partnery.

C. IB UK nebude vydávat výzvu na doplnění marže: 

IB UK nemusí upozornit Klienta na jakýkoli nedosta-

tek marže dle maržových požadavků v předstihu před 

uplatněním svých práv IB UK a/nebo jeho Partnerů 

daných touto Smlouvou. Klient si je vědom, že IB UK 

zpravidla nebude vydávat výzvu na doplnění marže; 

zpravidla nebude připisovat prostředky na klientův 

účet tak, aby byly vyrovnány intradenní maržové ne-

dostatky nebo nedostatky marže přes noc; a je opráv-

něno k likvidaci pozic na účtu za účelem zajištění do-

statku marže pro maržové požadavky bez předchozího 

upozornění.

D. Likvidace pozic a vyrovnávací transakce:

i. KDYKOLI KLIENTŮV ÚČET NEMÁ DOSTATEK 

PROSTŘEDKŮ K USPOKOJENÍ MARŽOVÝCH 

POŽADAVKŮ NEBO JE V DEFICITU, IB UK A/

NEBO JEHO PARTNEŘI MAJÍ PRÁVO, DLE JE-

JICH VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, ALE NE POVINNOST, 

LIKVIDOVAT VŠECHNY NEBO JAKOUKOLI ČÁST 

KLIENTOVÝCH POZIC NA JAKÉMKOLI IB UK ÚČTU 

KLIENTA, INDIVIDUÁLNÍM NEBO SPOLEČNÉM, 

KDYKOLI A JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM PŘES JAKÝ-

KOLI TRH NEBO DEALERA, BEZ PŘEDCHOZÍHO 

UPOZORNĚNÍ NEBO ZASLÁNÍ POŽADAVKU NA 

DOPLNĚNÍ MARŽE KLIENTOVI. KLIENT JE OD-

POVĚDNÝ ZA, A BEZ ODKLADU ZAPLATÍ IB UK A/

NEBO JEHO PARTNERŮM, JAKÉKOLI ROZDÍLY NA 

ÚČTU KLIENTA, KTERÉ VZEJDOU Z TAKOVÉ LIK-

VIDACE NEBO ZŮSTANOU PO TAKOVÉ LIKVIDACI. 

IB UK A/NEBO JEHO PARTNEŘI NEMAJÍ ŽÁDNOU 

ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, KTE-

ROU KLIENT UTRPÍ V SOUVISLOSTI S TAKOVOU 

LIKVIDACÍ (NEBO POKUD SE IB UK SYSTÉM 

OPOZDÍ PŘI PROVÁDĚNÍ, NEBO NEPROVEDE, TA-

KOVÉ LIKVIDACE) I POKUD KLIENT ZNOVU OTE-

VŘE STEJNOU POZICI ZA HORŠÍ CENU.

ii. IB UK může umožnit klientovi zažádat v předstihu 

o příkaz k likvidaci v případě nedostatečné marže, 

ale tyto žádosti nejsou pro IB UK a/nebo jeho Part-

nery závazné a IB UK a/nebo jeho Partneři si pone-

chávají právo vlastního uvážení k určení aktiv, které 

budou likvidovány a pořadí/způsob likvidace. IB UK 

a/nebo jeho Partneři mohou provést likvidaci přes 

jakýkoli trh nebo dealera, IB UK nebo její Partneři 

mohou být protistranou těchto transakcí v souladu 

s Aplikovatelnými zákony a regulacemi. Pokud IB UK 

zlikviduje jakoukoli/všechny pozice na účtu klienta, 

taková likvidace ve svém důsledku určí klientův zisk/

ztrátu a zbývající zadlužení vůči IB UK a/nebo jeho 

Partnerům, pokud nějaké existuje. Klient odškodní 

IB UK a/nebo jeho Partnery a nebude IB UK a/nebo 

jeho Partnery činit odpovědnými za jakékoli úkony, 

zanedbání, náklady, poplatky (včetně, ale nejen, po-

platků právního zastoupení), nebo povinnosti souvi-

sející s takovou transakcí provedenou IB UK a/nebo 

jeho Partnery.  Pokud IB UK a/nebo jeho Partneři 

vyplní příkaz, pro který klient neměl dostatek pro-

středků, IB UK a/nebo jeho Partneři mají právo, bez 

upozornění, zlikvidovat takový obchod a klient bude 

odpovědný za případnou vzešlou ztrátu a  nebude 

mít nárok na žádný vzešlý zisk.

iii. Pokud IB UK z jakéhokoli důvodu nezlikviduje 

pozice s nedostatečným krytím marže, a vydá vý-

zvu na doplnění marže, klient musí uposlechnout 

takový požadavek okamžitým vložením finančních 

prostředků. Klient si je vědom, že i po vydání výzvy 

IB UK a/nebo jeho Partneři mohou kdykoli zlikvidovat 

klientovi pozice.

iv. Klient si je vědom, že IB UK a/nebo jeho Partneři 

mají také právo zlikvidovat část nebo všechny klien-

tovi pozice bez předchozího upozornění: (i) pokud 

vznikne nějaký spor týkající se nějakého obchodu 

klienta, (ii) v případě jakéhokoli “Porušení podmínek” 

dle odst. č. 20 níže, nebo (iii) kdykoli IB UK a/nebo 

jeho Partneři budou považovat likvidaci nezbytnou 

nebo vhodnou pro svou vlastní ochranu.

E. Upozornění týkající se maržového obchodování: 

Klient si je vědom, že když je klientovi poskytnuta na 

základě mechanismů maržových výpůjček dle podmí-

nek této Smlouvy kreditní hodnota, je pravděpodobné, 

že tato hodnota překročí 25 000 GBP (nebo v přípa-

dě budoucí změny na jinou hodnotu, která je určena 

Státním tajemníkem, jejíž překročení má za důsledek 

vyjmutí z působnosti regulace spotřebitelských půjček) 

za nějaký čas. Maximální možná maržová výpůjčka 

bude stanovena v závislosti na hodnotě obchodního 

účtu.

15. Universal Accounts

IB UK utilizes the services of its U.S. affiliate Interactive 

Brokers LLC (“IB LLC”) to execute, clear and carry 

position and assets for Customer accounts. An IB 

UK Universal Account is two underlying accounts on 

the books and records of IB LLC: an SEC-regulated 

securities account and a CFTC-regulated commodity 

account. Customer authorizes transfers between the 

securities and commodity accounts to cover Margin 

Requirements and other obligations, and acknowledg-

es IB UK may liquidate positions to cover obligations 

in the other account. Customer authorizes IB UK to 

provide combined confirmations/statements for both 

accounts. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT 

ONLY ASSETS IN THE SECURITIES ACCOUNT ARE 

COVERED BY SIPC PROTECTION AND EXCESS 

COVERAGE AND NOT ASSETS IN THE COMMODITY 

ACCOUNT.

15. Univerzální účty

IB UK využívá služeb své přidružené organizace z USA 

Interactive Brokers LLC (“IB LLC”) k realizaci, zúčtování 

a držení pozic a aktiv na klientských účtech. Univerzální 

účet IB UK je v účetnictví a záznamech IB LLC složen 

ze dvou podkladových účtů: účtu cenných papíru pod-

léhajícího regulaci SEC (U.S. Securities and Exchange 

Commission) a komoditního účtu podléhajícího regu-

laci CFTC (Commodity Futures Trading Commission). 

Klient schvaluje převody mezi účtem cenných papírů 

a komoditním účtem za účelem pokrytí maržových 

požadavků a jiných závazků a je si vědom, že IB UK 

může likvidovat pozice na jednom účtu, aby pokrylo 

závazky na druhém účtu. Klient opravňuje IB UK k po-

skytování společných potvrzení/výkazů pro oba účty. 

Klient si je vědom, že jen aktiva na účtu cenných papírů 

jsou předmětem SIPC krytí a dodatečného krytí, ale ne 

aktiva na komoditním účtu.

16. United Kingdom Client Money and 
Custody Rules

IB LLC is located outside of the United Kingdom and 

IB LLC may deposit and hold money, securities, and 

other assets (including, but not limited to, collateral 

and safe custody investments) on behalf of Custom-

er in accounts that are located outside of the United 

Kingdom. The legal, regulatory, and settlement regime 

applicable to IB LLC and to the entities in which Cus-

tomer’s money, securities and other assets will be held 

will be different from that of the United Kingdom (i.e., 

any client money and custody Rules promulgated by 

the FCA will not apply). Among other things, different 

practices for the separate identification of Customer’s 

money, securities and other assets are held, Custom-

er’s money, securities and assets may be treated dif-

ferently from the position that would apply if the money, 

securities or assets were held in the United Kingdom. 

To the extent that IB LLC holds Customer money, se-

curities, or other assets, IB LLC will hold such money, 

securities, and assets in accordance with the rules of 

the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) 

and the U.S. Commodity Futures Trading Commission 

(“CFTC”), as applicable.

16. Pravidla Spojeného království pro správu 
prostředků klientů a custody služby

IB LLC má sídlo mimo Spojené království a IB LLC 

může vkládat peníze, cenné papíry a jiná aktiva (včet-

ně, ale nevyjímaje, kolaterál a investice do úschovy) 

jménem klienta na účty, které jsou umístěné mimo 

Spojené království. Právní, regulatorní a zúčtovací re-

žim platný pro IB LLC a pro subjekty, u kterých budou 

umístěny klientské peníze, cenné papíry a jiná aktiva 

bude jiný než ve Spojeném království (např. nebudou 

se na ně vztahovat jakékoliv pravidla pro správu pro-

středků klientů a custody služeb vyhlášené FCA). Mimo 

jiné, jsou uplatňovány jiné postupy pro určení odděle-

ných klientských peněz, cenných papírů a jiných aktiv. 

S klientskými penězi, cennými papíry a aktivy může být 

zacházeno jinak než kdyby tyto peníze, cenné papíry 

nebo aktiva byly umístěné ve Spojeném království. Po-

kud IB LLC bude držet klientské peníze, cenné papíry 

nebo jiná aktiva, bude tak činit v souladu s rozsahem 

platných pravidel americké Komise pro burzy a cenné 

papíry (U.S. Securities and Exchange Commission 

neboli „SEC“) a americké Komise pro obchodování 

s futures a komoditami (Commodity Futures Trading 

Commission neboli „CFTC“).

17. Short Sales

Customer acknowledges that short sales must be 

done in a margin account, subject to Margin Require-

ments, and that if IB UK and/or its Affiliates cannot bor-

row stock (or re-borrow after a recall notice) IB UK and/

or its Affiliates may buy-in stock on Customer’s behalf, 

without notice to Customer, to cover short positions 

and Customer is liable for any losses/costs.

17. Prodej nakrátko

Klient si je vědom, že prodeje nakrátko musí být 

provedeny na maržovém účtu, podléhajíc maržovým 

požadavkům; a že pokud IB UK a/nebo jeho Part-

neři nemohou zapůjčit akcii (nebo znovu-zapůjčit po 

požadavku na navrácení), IB UK a/nebo jeho Partneři 

mohou nakoupit akcii klientovým jménem bez upozor-

nění klienta a klient je odpovědný za jakékoli případné 

ztráty/náklady.

18. IB UK's Right to Loan/Pledge Customer 
Assets

As allowed by Applicable Laws, IB UK and/or its Af-

filiates are authorized by Customer to lend to itself 

or others Customer securities or assets. IB UK and/

or its Affiliates may, without notice, pledge, re-pledge, 

hypothecate or re -hypothecate Customer securities 

and assets, separately or together with those of other 

customers, for any amount due in any IB UK account 

in which Customer has an interest, without retaining 

in IB UK’s or its Affiliates’ possession or control a like 

amount of assets. For loans of securities, IB UK and/or 

its Affiliates may receive financial and other benefits to 

which Customer is not entitled. Such loans could limit 

Customer’s ability to exercise securities’ voting rights.

18. Právo IB UK zapůjčit/zastavit aktiva klienta

Jak je připuštěno aplikovatelnými zákony, IB UK a/

nebo jeho Partneři jsou klientem oprávněni k zapůj-

čení, sobě nebo jiným klientům, cenných papírů nebo 

aktiv klienta. IB UK a/nebo jeho Partneři mohou bez 

upozornění zastavit, opětovně-zastavit, postoupit 

nebo opětovně-postoupit klientovi cenné papíry nebo 

aktiva, odděleně nebo společně s cennými papíry a ak-

tivy jiných klientů, v jakékoli splatné částce z jakéhokoli 

účtu IB UK, kde je klient zainteresován, bez zachování 

vlastnictví nebo kontroly IB UK nebo jeho Partnerů nad 

daným množstvím aktiv. Za zapůjčení cenných papírů, 
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IB UK a/nebo jeho Partneři mohou obdržet finanční 

nebo jinou odměnu, na kterou klient nemá právo. Ta-

kové půjčky mohou omezit klientovou možnost uplatnit 

hlasovací práva související s cennými papíry.

19. Security Interest

All Customer assets of any kind held by or on behalf 

of IB UK and/or its Affiliates for Customer’s account 

are hereby pledged to IB UK and/or its Affiliates and 

are subject to a perfected first priority lien and security 

interest in their favor to secure performance of obliga-

tions and liabilities to IB UK and/or its Affiliates arising 

under this or any other Agreement.

19. Zástavní právo

Všechna aktiva jakéhokoli druhu držená IB UK a/

nebo jeho Partnery nebo jménem IB UK a/nebo jeho 

Partnerů pro klientův účet jsou tímto zastavena IB a/

nebo jeho Partnery a jsou předmětem dokonalého zá-

stavního práva nejvyšší priority a zástavního práva ve 

prospěch IB UK a/nebo jeho Partnerů k zabezpečení 

plnění závazků a povinností k IB UK a/nebo jeho Part-

nerům pocházejících z této nebo jakékoli jiné Smlouvy..

20. Event of Default

A “Default” occurs automatically, without notice upon: 

(i) Customer breach/repudiation of any agreement 

with IB UK and/or any of its Affiliates; (ii) Customer’s 

failure to provide assurance satisfactory to IB UK of 

performance of an obligation, after request from IB UK 

in IB UK’s sole discretion; (iii) proceedings by/against 

Customer under any bankruptcy, insolvency, or similar 

law; (iv) assignment for the benefit of Customer’s cred-

itors; (v) appointment of a receiver, trustee, liquidator or 

similar officer for Customer or Customer property; (vi) 

Customer representations being untrue or misleading 

when made or later becoming untrue; (vii) legal incom-

petence of Customer; (viii) proceeding to suspend 

Customer business or license by any regulator or or-

ganization; (ix) IB UK having reason to believe that any 

of the foregoing is likely to occur imminently.

Customer unconditionally agrees that, upon a De-

fault, IB UK may terminate any or all IB UK’s and/or 

its Affiliates’ obligations to Customer and IB UK and 

its Affiliates shall have the right in its discretion, but 

not the obligation, without prior notice, to liquidate 

all or any part of Customer’s positions in any IB UK 

account, individual or joint, at any time and any man-

ner and through any market or dealer. Customer shall 

reimburse and hold IB UK and its Affiliates harmless for 

all actions, omissions, costs, fees (including, but not 

limited to, attorney’s fees), or liabilities associated with 

any Customer Default or any transaction undertaken 

by IB UK and/or its Affiliates upon Default.

20. Případy porušení Smlouvy

“Porušení Smlouvy” nastává automaticky, bez upo-

zornění v těchto případech: (i) Klient poruší/odstoupí 

od jakékoli dohody s IB UK a/nebo jeho Partnery; (ii) 

klient nedokáže poskytnout dle IB UK dostatečnou 

záruku plnění závazku, po požadavku ze strany IB UK 

dle vlastního uvážení IB UK; (iii) existují řízení vedené 

klientem/proti klientovi týkající se jakéhokoli bankrotu, 

platební neschopnosti nebo podobného právního sta-

vu; (iv) postoupení ve prospěch klientových věřitelů; (v) 

jmenování příjemce, zmocněnce, likvidátora nebo po-

dobného pracovníka k majetku klienta nebo ke kliento-

vi samotnému; (vi) klientova vyjádření jsou nepravdivá 

nebo zavádějící v okamžiku tvrzení nebo pokud se tak 

prokáže později; (vii) právní nezpůsobilosti klienta; (viii) 

řízení k pozastavení klientova podnikání nebo licen-

ce jakýmkoli regulátorem nebo organizací; (ix) IB UK 

pojme důvodné podezření, že bezprostředně nastane 

cokoli z výše uvedeného.  

Klient bezpodmínečně souhlasí, že v případě porušení 

Smlouvy, IB UK může zrušit jakýkoli/všechny závazky 

vůči klientovi a IB UK a/nebo jeho Partneři budou mít 

právo dle svého uvážení, ne povinnost, zlikvidovat 

všechny nebo jakoukoli část klientových pozic na ja-

kémkoli IB UK účtu, soukromém či společném, kdy-

koli a jakkoli a přes jakýkoli trh či obchodníka. Klient 

odškodní IB UK a/nebo jeho Partnery a nebude IB 

UK a/nebo jeho Partnery činit odpovědnými za jaké-

koli úkony, zanedbání, náklady, poplatky (včetně, ale 

nejen, poplatků právního zastoupení) nebo povinnosti 

související s jakýmkoli porušením Smlouvy klientem 

nebo jakoukoli transakcí provedenou IB UK a/nebo 

jeho Partnery při porušení Smlouvy.

21. Suspicious Activity

If IB UK in its sole discretion believes that a Customer 

account has been involved in any fraud or crime or 

violation of laws or regulations, or has been accessed 

unlawfully, or is otherwise involved in any suspicious 

activity (whether victim or perpetrator or otherwise), IB 

UK may suspend or freeze the account or any priv-

ileges of the account, may freeze or liquidate funds 

or assets, or may utilize any of the remedies in this 

Agreement for a “Default”.

21. Podezřelé jednání

Pokud IB UK dle svého vlastního uvážení uzná, že kli-

entův účet se podílel/í na jakémkoli podvodu nebo 

nezákonném jednání (ať už jako oběť či pachatel nebo 

v jiném ohledu), IB UK může pozastavit či zmrazit účet 

nebo jakákoli dostupná práva k účtu, může zmrazit 

nebo zlikvidovat peněžní prostředky či aktiva, nebo 

může využít jakýchkoli prostředků využitelných v přípa-

dě “Porušení Smlouvy”.

22. Multi -Currency Function in IB UK Accounts

A. Customers may be able to trade products de-

nominated in different currencies using a base 

currency chosen by Customer. Upon purchase 

of a product denominated in a different currency 

from the base currency, a margin loan is created to 

fund the purchase, secured by the assets in Cus-

tomer’s accounts. If Customer maintains positions 

denominated in foreign currencies, IB UK and/or 

its Affiliates will calculate Margin Requirements by 

applying exchange rates specified by IB UK and/

or its Affiliates. IB UK WILL APPLY “HAIRCUTS” 

(A PERCENTAGE DISCOUNT ON THE FOREIGN 

CURRENCY EQUITY AMOUNT) TO REFLECT 

THE POSSIBILITY OF FLUCTUATING EXCHANGE 

RATES BETWEEN THE BASE CURRENCY AND 

THE FOREIGN CURRENCY. CUSTOMER MUST 

CLOSELY MONITOR MARGIN REQUIREMENTS 

AT ALL TIMES, PARTICULARLY FOR POSITIONS 

DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES, BE-

CAUSE FLUCTUATION IN THE CURRENCY AND 

THE VALUE OF THE UNDERLYING POSITION CAN 

CAUSE A MARGIN DEFICIT.

B. Customer agrees that IB UK’s obligations to Cus-

tomer shall be denominated in: (i) the United States 

dollar; (ii) a currency in which funds were deposited by 

Customer or were converted at the request of Cus-

tomer, to the extent of such deposits and conversions; 

or (iii) a currency in which funds have accrued to the 

customer as a result of trading conducted on a desig-

nated contract market or registered derivatives trans-

action execution facility, to the extent of such accruals. 

Information regarding Customer’s currency conver-

sions is provided on the IB UK customer statements. 

Customer further agrees that IB UK and/or its Affiliates 

may hold customer funds in: (i) the United States; (ii) 

a money center country as defined by the US Com-

modity Exchange Act & regulations thereunder; or 

(iii) the country of origin of the currency. In addition, 

Customer acknowledges and authorizes IB UK and/

or its Affiliates to hold Customer’s funds outside the 

United States, in a jurisdiction that is neither a money 

center country nor the country of origin of the currency 

in order to facilitate Customer’s trading in investments 

denominated in that currency.

22. Multiměnová funkce na IB UK účtech

A. Klienti mohou být schopni obchodovat produkty 

denominované v různých měnách za použití základní 

měny zvolené klientem. Při nákupu produktu denomi-

novaného v měně odlišně od měny základní, je vytvo-

řena maržová půjčka na financování takového nákupu, 

zajištěná aktivy na účtech klienta. Pokud klient udržuje 

pozice denominované v cizích měnách, IB UK a/nebo 

jeho Partneři budou propočítávat maržové požadavky 

uplatněním směnných kurzů určených IB UK a/nebo 

jeho Partnery. IB UK BUDE UPLATŇOVAT “SRÁŽKU” 

(PROCENTUÁLNÍ SNÍŽENÍ HODNOTY MAJETKU V 

CIZÍ MĚNĚ) ZA ÚČELEM ZAPOČÍTÁNÍ MOŽNOSTI 

KOLÍSÁNÍ KURZU MEZI ZÁKLADNÍ A CIZÍ MĚNOU. 

KLIENT MUSÍ VŽDY PEČLIVĚ SLEDOVAT MARŽOVÉ 

POŽADAVKY, PŘEDEVŠÍM TY PRO POZICE DENO-

MINOVANÉ V CIZÍCH MĚNÁCH, PROTOŽE KOLÍSÁNÍ 

MĚNY A HODNOTA VLASTNÍ POZICE MOHOU ZPŮ-

SOBIT NEDOSTATEK MARŽE.

B. Klient souhlasí, že závazky IB UK vůči klientovi bu-

dou denominované v: (i) amerických dolarech (USD); 

(ii) měně, ve které byly peněžní prostředky vloženy 

na účet klientem nebo do které byly konvertovány 

dle požadavku klienta, a to v rozsahu těchto vkladů 

a  konverzí; nebo (iii) měně, ve které klientovi přibyly 

na účet jako důsledek obchodování provedeném na 

určitém smluvním trhu nebo registrovaném obchodním 

zařízení s deriváty v rozsahu těchto příbytků. Informace 

týkající se klientových měnových konverzí jsou posky-

továny na IB UK výkazech klienta. Klient dále souhlasí, 

že IB UK a/nebo jeho Partneři mohou držet peněžní 

prostředky klienta v těchto zemích: (i) Spojené státy 

americké; (ii) v zemi definované jako finanční centrum 

dle US Commodity Exchange Act a následných regu-

lací; (iii) nebo zemi původu dané měny. Klient si je také 

vědom a opravňuje IB UK a/nebo jeho Partnery k dr-

žení klientových peněžních prostředků mimo Spojené 

státy americké v jurisdikci, která není ani zemí finanč-

ního centra, ani zemí původu dané měny, za účelem 

umožnit klientovi obchodování s investičními nástroji 

denominovanými v dané měně.

23. Foreign Currency Exchange ("Forex") 
Transactions

A. HIGH RISKS OF FOREX TRADING: FOREX TRAD-

ING IS GENERALLY UNREGULATED, IS HIGHLY 

RISKY DUE TO THE LEVERAGE (MARGIN) INVOLVED, 

AND MAY RESULT IN LOSS OF FUNDS GREATER 

THAN CUSTOMER DEPOSITED IN THE ACCOUNT. 

Customer acknowledges the “Risk Disclosure State-

ment for Forex Trading and Multi -Currency Accounts” 

provided separately by IB UK.

B. For Forex transactions, IB UK and/or its Affiliates 

generally will act as agent or riskless principal and 

charge a fee. IB UK may effect Forex transactions 

through an affiliate or third party, which may profit or 

lose from such transactions. Customer agrees that IB 

UK and/or its Affiliates may transfer to or from Cus-

tomer’s regulated futures or securities account(s) from 

or to any of Customer’s non-regulated Forex account 

any funds or assets that may be required to avoid mar-

gin calls, reduce debit balances or for any other lawful 

reason.

C. Netting: (i) Netting by Novation. Each Forex transac-

tion between Customer and IB UK will immediately be 

netted with all then existing Forex transactions between 

Customer and IB UK for the same currencies to con-

stitute one transaction. (ii) Payment Netting. If on any 

delivery date more than one delivery of a currency is 

due, each party shall aggregate the amounts deliverable 

and only the difference shall be delivered. (iii) Close-Out 

Netting. If Customer: (a) incurs a margin deficit in any 

IB UK account, (b) defaults on any obligation to IB UK 

and/or its Affiliates, (c) becomes subject to bankruptcy, 

insolvency or other similar proceedings, or (d) fails to 

pay debts when due, IB UK and/or its Affiliates have 

the right but not the obligation to close-out Customer’s 

Forex transactions, liquidate all or some of Customer’s 
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collateral and apply the proceeds to any debt to IB UK 

and/or its Affiliates. (iv) Upon Close-Out Netting or any 

“Default”, all outstanding Forex transactions will be 

deemed terminated as of the time immediately preced-

ing the triggering event, petition or proceeding. (v) IB 

UK’s rights herein are in addition to any other rights IB 

UK has (whether by agreement, by law or otherwise).

D. Nothing herein constitutes a commitment of IB UK 

and/or its Affiliates to offer Forex transactions generally 

or to enter into any specific Forex transaction. IB UK 

and/or its Affiliates reserve the unlimited right to refuse 

any Forex order or to decline to quote a two-way market 

in any currency.

23. Devizové transakce (“Forex”)

A. VYSOKÉ RIZIKO PŘI OBCHODOVÁNÍ FOREXU: 

OBCHODOVÁNÍ FOREXU OBECNĚ NEPODLÉHÁ 

REGULACI, JE VELMI RIZIKOVÉ Z DŮVODU VYSOKÉ 

FINANČNÍ PÁKY (MARŽE) A MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK 

ZTRÁTU PŘESAHUJÍCÍ VKLAD KLIENTA NA ÚČET. 

Klient prohlašuje, že četl a rozumí “Seznámení s  riziky 

obchodování forex a multiměnových účtů” (angl., orig.“ 

Risk Disclosure Statement for Forex Trading and Mul-

ti-Currency Accounts”) poskytnuté odděleně IB UK 

(pozn. součást dokumentu Přílohy).

B. Pro forexové transakce, IB UK a/nebo jeho Partneři 

budou běžně jednat jako zprostředkovatel nebo bezrizi-

ková protistrana a účtovat poplatek. IB UK může usku-

tečnit forexové transakce přes přidruženou organizaci 

nebo třetí stranu, která může z takovýchto transakcí mít 

zisk nebo ztrátu. Klient souhlasí, že IB UK a/nebo jeho 

Partneři mohou převést na nebo z klientova regulova-

ného futures účtu nebo účtu cenných papírů na nebo 

z klientových neregulovaných forexových účtů jakékoli 

prostředky nebo aktiva, která by mohla být potřebná 

k zabránění výzvy na doplnění marže, ke snížení de-

betních zůstatků nebo z jakéhokoli jiného zákonného 

důvodu.

C. Bilancování: (i) Bilancování protizápisem. Každá fo-

rexová transakce mezi klientem a IB UK bude bilanco-

vána se všemi stávajícími forexovými transakcemi mezi 

klientem a IB UK v té samé měně, aby dohromady před-

stavovaly jednu transakci. (ii) Bilancování plateb. Pokud 

v jakýkoli den dodání je plánováno více než jedno dodá-

ní té samé měny, každá strana sečte dodávané množ-

ství a bude dodán jen výsledný rozdíl. (iii) Závěrečné vy-

rovnání pohledávek a závazků. Pokud klient: (a) způsobí 

nedostatek marže na jakémkoli IB UK účtu, (b) nedodrží 

jakýkoli závazek vůči IB UK a/nebo jeho Partnerům, (c) 

dostane se do situace bankrotu, platební neschop-

nosti nebo jiného podobného řízení, nebo (d) nezaplatí 

splatné dluhy, IB UK a/nebo jeho Partneři mají právo, 

ale ne povinnost, likvidovat klientovi forexové transakce, 

zlikvidovat všechny nebo některé z klientových zástav 

a použít výtěžek na jakýkoli dluh vůči IB UK a/nebo jeho 

Partnerům. (iv) Při závěrečném vyrovnání pohledávek 

a  závazků nebo jakémkoli “Porušení Smlouvy” všech-

ny otevřené forexové transakce budou považovány za 

ukončené k  okamžiku bezprostředně předcházejícímu 

příčinnou událost, žádost nebo řízení. (v) Uvedená práva 

jsou dodatkem k jakýmkoli jiným právům, která IB UK 

má (ať již z této Smlouvy, dané zákonem nebo jiným 

způsobem).

D. Nic z uvedeného neznamená závazek IB UK a/nebo 

jeho Partnerů běžně nabízet forexové transakce nebo 

vstoupit do jakékoli specifické forexové transakce. IB 

UK a/nebo jeho Partneři si vyhrazují neomezené právo 

odepřít jakýkoli forexový příkaz nebo odmítnout kótovat 

obousměrný trh jakékoli měny.

24. Commodity Options and Futures Not 
Settled in Cash

Customer acknowledges that: (A) commodity options 

cannot be exercised and must be closed out by off-

set; and (B) for futures contracts that settle not in cash 

but by physical delivery of the commodity (including 

currencies not on IB UK’s Deliverable Currency List), 

Customer cannot make or receive delivery. If Customer 

has not offset a commodity option or physical deliv-

ery futures position prior to the deadline on the IB UK 

website, IB UK and its Affiliates are authorized to roll or 

liquidate the position or liquidate any position or com-

modity resulting from the option or futures contract, 

and Customer is liable for all losses/costs.

24. Opce na komodity a futures 
nevypořádávané v hotovosti

Klient si je vědom, že: (A) opce na komodity nemohou 

být uplatněny a musí být zavřeny opačnou transakcí; 

a že (B) pro futures kontrakty, které nejsou vypořádá-

vány v hotovosti ale dodávkou komodity (včetně měn, 

které nejsou uvedeny na IB UK seznamu dodatelných 

měn), klient nemůže provést či obdržet dodání. Pokud 

klient neuzavře pozici na opci na komoditu či futures 

kontraktu na fyzické dodání před lhůtou uvedenou 

na internetových stránkách IB UK, IB UK a/nebo jeho 

Partneři jsou oprávněni rolovat nebo zlikvidovat danou 

pozici nebo jakoukoli pozici nebo komoditu vzešlou 

z dané opce nebo futures kontraktu, a klient je zodpo-

vědný za všechny vzniklé ztráty/náklady.

25. Commissions and Fees, Interest Charges, 
Funds

Commissions and fees are as specified on the IB UK 

website unless otherwise agreed in writing by an officer 

of IB UK. Customer acknowledges that IB UK deducts 

commissions/fees from Customer accounts, which 

will reduce account equity. Positions will be liquidat-

ed if commissions or other charges cause a margin 

deficiency. Changes to commissions/fees are effective 

immediately upon either of: posting on the IB UK web-

site or email or other written notice to Customer. IB UK 

shall pay credit interest to and charge debit interest 

from Customer at interest rates and terms on the IB 

UK website. Customer funds will not be disbursed until 

after transactions are settled. Terms and conditions 

for deposit and withdrawal of funds (including holding 

periods) are as specified on the IB UK website. Your 

IBroker’s commissions and fees are governed by the 

agreement with your IBroker and are not included in 

the commissions and fees specified on the IB UK web-

site. Your IBroker, not IB UK, is responsible for agree-

ing with Customer and making adequate disclosure of, 

the commissions and fees the IBroker is applying to 

Customer in addition to those specified on the IB UK 

website.

25. Provize a poplatky, úroky, finanční 
prostředky

Provize a poplatky jsou specifikovány na internetových 

stránkách IB UK, pokud není písemně potvrzeno jinak 

oprávněným zaměstnancem IB UK. Klient si je vědom, 

že IB UK odečítá provize/poplatky z účtů klienta, což 

snižuje zůstatek na účtu. Pozice budou zlikvidovány, 

pokud zaúčtování provize nebo jiných poplatků způso-

bí nedostatek marže. Změny týkající se provizí/poplat-

ků vstupují v platnost okamžitě následujícími způsoby: 

zveřejněním na internetových stránkách IB UK nebo 

oznámením emailem nebo jinou psanou formou klien-

tovi. IB UK klientovi zaplatí úrok z vkladu a odečte de-

betní úrok dle úrokových sazeb a podmínek na interne-

tových stránkách IB UK. Klientovi prostředky nebudou 

vyplaceny dříve, než budou transakce vypořádány. 

Podmínky vkladu a výběru prostředků (včetně zadržo-

vacích lhůt) se řídí dle informací na internetových strán-

kách IB UK. Komise a poplatky u vašeho IBrokera jsou 

určeny smlouvou s vaším IBrokerem a nejsou zahrnuty 

v komisích a poplatcích specifikovaných na stránkách 

IB UK. Váš IBroker, ne IB UK, je zodpovědný za doho-

du s klientem a seznámením ho s komisemi a poplatky, 

které IBroker účtuje nad rámec těch, které jsou speci-

fikovány na stránkách IB UK.

26. Account Deficits

If a cash account incurs a deficit, margin interest rates 

will apply until the balance is repaid, and IB UK has 

the right, but not the obligation, to treat the account 

as a margin account. CUSTOMER AGREES TO PAY 

REASONABLE COSTS OF COLLECTION FOR ANY 

UNPAID CUSTOMER DEFICIT, INCLUDING ATTOR-

NEYS’ AND COLLECTION AGENT FEES.

26. Schodky účtu

Pokud vznikne schodek na hotovostním účtu, uplatní 

se maržové úrokové sazby dokud není doplacen rozdíl 

a IB UK má právo ale ne povinnost zacházet s účtem 

jako maržovým. Klient souhlasí, že zaplatí opodstatně-

né náklady spojené s vymáháním jakéhokoli klientem 

nesplaceného dluhu včetně poplatků právních zástup-

ců a poplatků zástupcům pro vymáhání dluhu.

27. Risks of Foreign Markets;  
After Hours Trading

Customer acknowledges that trading securities, op-

tions, futures, currencies, or any product on a foreign 

market is speculative and involves high risk. There also 

are special risks of trading outside ordinary market 

hours, including risk of lower liquidity, higher volatility, 

changing prices, un-linked markets, news announce-

ments affecting prices, and wider spreads. Customer 

represents that Customer is knowledgeable and able 

to assume these risks.

27. Rizika zahraničních trhů a obchodování 
po řádných obchodních hodinách

Klient si je vědom, že obchodování s cennými papí-

ry, opcemi, futures, měnami, nebo jakýmkoli jiným 

produktem na zahraničním trhu je spekulativní a za-

hrnuje vysoké riziko. Jsou zde také nestandardní rizika 

při obchodování mimo řádné tržní obchodní hodiny 

včetně rizika menší likvidity, vyšší volatility, změny cen, 

nepropojených trhů, vyhlašování zpráv ovlivňující ceny 

a širších spreadů. Klient prohlašuje, že je schopen/na 

pochopit a předpokládat tyto rizika.

28. Knowledge of Securities, Warrants and 
Options; Corporate Actions

Customer acknowledges Customer’s responsibility for 

knowing the terms of any securities, options, warrants 

or other products in Customer’s account, including 

upcoming corporate actions (e.g., tender offers, reor-

ganizations, stock splits, etc.). IB UK and its Affiliates 

have no obligation to notify Customer of deadlines or 

required actions or dates of meetings, nor are IB UK 

and its Affiliates obligated to take any action without 

specific written instructions sent by Customer to IB UK 

electronically through the IB UK website.

28. Znalosti o cenných papírech, warrantech 
a opcích; firemní události

Klient si je vědom své odpovědnosti znát podmínky 

obchodování jakéhokoli cenného papíru, opce, wa-

rrantu nebo jiného produktu na svém účtu, včetně 

budoucích firemních událostí (např. veřejné nabídky, 

reorganizace, štěpení akcií, atd.). IB UK a/nebo jeho 

Partneři nemají žádnou povinnost oznamovat klientovi 

lhůty, potřebné jednání nebo data firemních schůzek, 

stejně jako IB UK ani jeho Partneři nemají povinnost 

jakkoli jednat bez specifických instrukcí v psané formě 

zaslané IB UK klientem elektronicky přes internetové 

stránky IB UK.

29. Quotes, Market Information, Research 
and Internet Links

Quotes, news, research and information accessible 

through IB UK (including through links to outside web-

sites) (“Information”) may be prepared by independent 

providers (“Provider”). The Information is the proper-

ty of IB UK and/or its Affiliates, the Providers or their 

licensors and is protected by law. Customer agrees 

not to reproduce, distribute, sell or commercially ex-

ploit the Information in any manner without written 

consent of IB UK or the Providers. IB UK reserves the 

right to terminate access to the Information. None of 

the Information constitutes a recommendation by IB 

UK and/or its Affiliates or a solicitation to buy or sell. 
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Neither IB UK (including its Affiliates) nor the Providers 

guarantee accuracy, timeliness, or completeness of 

the Information, and Customer should consult an ad-

visor before making investment decisions. RELIANCE 

ON QUOTES, DATA OR OTHER INFORMATION IS 

AT CUSTOMER’S OWN RISK. IN NO EVENT WILL IB 

UK, ITS AFFILIATES, OR THE PROVIDERS BE LIABLE 

FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR 

INDIRECT DAMAGES ARISING FROM USE OF THE 

INFORMATION. THERE IS NO WARRANTY OF ANY 

KIND, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE 

INFORMATION, INCLUDING WARRANTY OF MER-

CHANTIBILITY, WARRANTY OF FITNESS FOR A PAR-

TICULAR USE, OR WARRANTY OF NON-INFRINGE-

MENT. IB UK and/or its Affiliates and the Provider are 

not responsible for determining whether Customer is 

entitled to receive or subscribe to any research acces-

sible through the IB UK website or for Customer com-

pliance with applicable rules in relation to subscription 

to any research. Customer undertakes to notify IB UK 

if Customer considers not to be entitled to accept and 

retain access to any research listed on the IB UK web-

site. Subscription to research is subject to the charges 

disclosed on the IB UK website. Customer may pay for 

the subscription directly from Customer’s own resourc-

es, from a separate research payment account, or as 

otherwise permitted under Applicable Laws.

29. Kotace, tržní informace, průzkum 
a internetové odkazy

Kotace, zprávy, průzkum a informace přístupné přes 

IB UK (včetně přes odkazy na jiné stránky) (“Informa-

ce”) mohou být připraveny nezávislými poskytovateli 

(„Poskytovatelé). Tyto Informace jsou vlastnictvím IB 

UK a/nebo jeho Partnerů, Poskytovatelů nebo vlast-

níků licence a jsou chráněny zákonem. Klient prohla-

šuje, že žádným způsobem nebude tyto informace 

kopírovat, distribuovat, prodávat nebo využívat ke 

komerčním účelům bez písemného souhlasu IB UK 

nebo daných Poskytovatelů. IB UK si vyhrazuje právo 

zamezit přístup k těmto informacím. Žádná z těchto 

informací nepředstavuje doporučení IB UK a/nebo jeho 

Partnerů nebo navádění ke koupi nebo prodeji. Ani IB 

UK a/nebo jeho Partneři nezaručují přesnost, včasnost 

nebo úplnost informací a klient by měl vyhledat porad-

ce před činěním investičních rozhodnut. SPOLÉHÁNÍ 

SE NA KOTACE DATA NEBO JINÉ INFORMACE JE 

NA ODPOVĚDNOST KLIENTA. IB UK A/NEBO JEHO 

PATNEŘI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚD-

NÍ ZA NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, MIMOŘÁDNÉ NEBO 

NEPŘÍMÉ ÚJMY VZEŠLÉ Z POUŽITÍ INFORMACÍ. 

ZA INFORMACE NENÍ NIJAK RUČENO, PŘÍMO ANI 

NEPŘÍMO, STEJNĚ JAKO NENÍ ZARUČENA JEJICH 

OBCHODOVATELNOST, VYUŽITELNOST NEBO NE-

OMYLNOST. IB UK a/nebo jeho Partneři a Poskyto-

vatelé nejsou zodpovědní za určení, zda-li má klient 

nárok obdržet či odebírat jakýkoliv placený obsah 

přístupný skrze internetové stránky IB UK nebo určení, 

zda-li klient odebíráním placeného obsahu neporušu-

je nějaké platné zákony. Klient souhlasí, že upozorní 

IB UK, pokud dojde k závěru, že by mu nemělo být 

povoleno přijmout a přijímat jakýkoliv placený obsah 

na internetových stránkách IB UK. Odběr placeného 

obsahu je zpoplatněn dle ceníku na stránkách IB UK. 

Klient může zaplatit za odběr přímo z vlastních zdrojů, 

z odděleného účtu pro platbu poplatků odběru place-

ného obsahu nebo jinak jak je povoleno dle platných 

zákonů.

30. License to Use IB UK Software

IB UK grants Customer a non-exclusive, non-transfer-

able license to use IB UK’s and its Affiliates’ Software 

(“IB UK Software”) solely as provided herein. Title to IB 

UK Software and updates shall remain the sole prop-

erty of IB UK and/or its Affiliates, including all patents, 

copyrights and trademarks. Customer shall not sell, 

exchange, or transfer the IB UK Software to others. 

Customer shall not copy, modify, translate, decompile, 

reverse engineer, disassemble or reduce to a human 

readable form, or adapt, the IB UK Software or use it 

to create a derivative work, unless authorized in writing 

by an officer of IB UK. IB UK and/or its Affiliates are 

entitled to immediate injunctive relief for threatened 

breaches of these undertakings.

30. Licence k užívání software IB UK

IB UK poskytuje klientovi nevýhradní, nepřevoditelnou 

licenci k užívání software IB UK a/nebo jeho Partnerů 

(„IB UK software“) výhradně dle zde uvedených pod-

mínek. Zákonný nárok na IB UK software a aktuali-

zace zůstane výhradně majetkem IB UK a/nebo jeho 

Partnerů včetně všech patentů, autorských práv a ob-

chodních značek. Zákazník neprodá, nevymění nebo 

nepřevede IB UK software jiné osobě. Klient nebude 

kopírovat, upravovat, překládat, dekompilovat, zpětně 

analyzovat, rozebírat nebo redukovat do formy čitelné 

člověku nebo přizpůsobovat IB UK software nebo co-

koli využívat k vytvoření druhotného díla bez písemné-

ho souhlasu zmocněného zaměstnance IB UK. IB UK 

a/nebo jeho Partneři jsou oprávněni provést předběžná 

opatření při hrozícím porušení těchto záruk.

31. LIMITATION OF LIABILITY AND 
LIQUIDATED DAMAGES PROVISION

CUSTOMER ACCEPTS IB UK’S AND ITS AFFILATE’S 

TECHNOLOGY, SOFTWARE AND TRADING SYS-

TEM (“IB UK SYSTEM”) “AS IS”, AND WITHOUT 

WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, 

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRAN-

TIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 

PARTICULAR USE, PURPOSE OR APPLICATION; 

TIMELINESS; FREEDOM FROM INTERRUPTION; OR 

ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM TRADE 

USAGE, COURSE OF DEALING OR COURSE OF 

PERFORMANCE. UNDER NO CIRCUMSTANCES 

SHALL IB UK AND ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR 

ANY PUNITIVE, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR 

CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGES, INCLUDING 

LOSS OF BUSINESS, PROFITS OR GOODWILL. IB 

UK AND ITS AFFILIATES SHALL NOT BE LIABLE TO 

CUSTOMER BY REASON OF DELAYS OR INTER-

RUPTIONS OF SERVICE OR TRANSMISSIONS, OR 

FAILURES OF PERFORMANCE OF THE IB UK SYS-

TEM, REGARDLESS OF CAUSE, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, THOSE CAUSED BY HARDWARE 

OR SOFTWARE MALFUNCTION; GOVERNMENTAL, 

EXCHANGE OR OTHER REGULATORY ACTION; 

ACTS OF GOD; WAR, TERRORISM, OR IB UK’S OR 

ITS AFFILIATES’ INTENTIONAL ACTS. CUSTOMER 

RECOGNIZES THAT THERE MAY BE DELAYS OR 

INTERRUPTIONS IN THE USE OF THE IB UK SYS-

TEM, INCLUDING, FOR EXAMPLE, THOSE CAUSED 

INTENTIONALLY BY IB UK AND/OR ITS AFFILIATES 

FOR PURPOSES OF SERVICING THE IB UK SYS-

TEM. IN NO EVENT SHALL IB UK’S AND ITS AFFIL-

IATES’ AGGREGATE LIABILITY, REGARDLESS OF 

THE FORM OF ACTION AND DAMAGES SUFFERED 

BY CUSTOMER, EXCEED THE HIGHEST TOTAL 

MONTHLY COMMISSIONS PAID BY CUSTOMER TO 

IB UK OVER THE 6 MONTHS PRIOR TO ANY INCI-

DENT.

31. USTANOVENÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
A NÁHRAD ŠKOD

KLIENT PŘIJÍMÁ TECHNOLOGIE, SOFTWARE A OB-

CHODNÍ SYSTÉM IB UK A JEHO PARTNERŮ („IB UK 

SYSTÉM“) “TAK JAK JE” A BEZ ZÁRUK PŘÍMÝCH ČI 

NEPŘÍMÝCH VČETNĚ ALE NEJEN VYPLÝVAJÍCÍCH 

ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI 

PRO URČITÉ UŽITÍ, ÚČEL NEBO POUŽITÍ; VČAS-

NOSTI; BEZPORUCHOVOSTI; NEBO JAKÝCHKOLI 

ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z VYUŽITÍ A PROCESU 

OBCHODOVÁNÍ, ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ NEBO 

ZPŮSOBU VÝKONU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU 

IB UK ANI JEHO PARTNEŘI ODPOVĚDNI ZA JA-

KOUKOLI TRESTNOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, 

MIMOŘÁDNOU NEBO NÁSLEDNOU ZTRÁTU NEBO 

ŠKODY VČETNĚ ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, ZISKŮ NEBO 

REPUTACE. IB UK ANI JEHO PARTNEŘI NEJSOU 

KLIENTOVI ODPOVĚDNÍ Z DŮVODŮ OPOŽDĚNÍ 

NEBO PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO PŘENOSŮ NEBO 

SELHÁNÍ IB UK SYSTÉMU, NEHLEDĚ NA PŘÍČINY, 

VČETNĚ ALE NEJEN TĚCH ZPŮSOBENÝCH PORU-

CHAMI HARDWARE NEBO SOFTWARE; JEDNÁNÍM 

VLÁDY, BURZY NEBO REGULÁTORA; ZÁSAHEM 

VYŠŠÍ MOCI, VÁLKOU, TERORISMEM NEBO ZÁ-

MĚRNÝM JEDNÁNÍM IB UK A/NEBO JEHO PART-

NERŮ.  KLIENT SI UVĚDOMUJE, ŽE SE MOHOU 

VYSKYTNOUT PRODLEVY NEBO PŘERUŠENÍ PŘI 

POUŽÍVÁNÍ IB UK SYSTÉMU VČETNĚ NAPŘÍKLAD 

TĚCH ZPŮSOBENÝCH ÚMYSLNĚ IB UK A/NEBO 

JEHO PARTNERY ZA ÚČELEM ÚDRŽBY IB UK 

SYSTÉMU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SOUHRNNÁ OD-

POVĚDNOST IB UK ANI JEHO PARTNERŮ NEPŘE-

KROČÍ, NEHLEDĚ NA POVAHU JEDNÁNÍ A ŠKODU 

UTRPĚNOU KLIENTEM, NEJVYŠŠÍ CELKOVÉ MĚ-

SÍČNÍ PROVIZE ZAPLACENÉ IB UK KLIENTEM ZA 

POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ PŘED VZNIKEM UDÁLOSTI.

32. Customer Must Maintain Alternative 
Trading Arrangements

Computer-based systems such as those used by IB 

UK and/or its Affiliates are inherently vulnerable to 

disruption, delay or failure. CUSTOMER MUST MAIN-

TAIN ALTERNATIVE TRADING ARRANGEMENTS IN 

ADDITION TO CUSTOMER’S IB UK ACCOUNT FOR 

EXECUTION OF CUSTOMER’S ORDERS IN THE 

EVENT THAT THE IB UK SYSTEM IS UNAVAILABLE. 

By signing this Agreement, Customer represents that 

Customer maintains alternative trading arrangements.

32. Klient musí udržovat alternativní přístup 
k obchodní sestavě

Systémy založené na informačních technologiích jako 

ty IB UK a/nebo jeho Partnerů jsou neodmyslitelně ná-

chylné k poruchám, prodlevám nebo selhání. KLIENT 

MUSÍ VEDLE PŘÍSTUPU K IB UK ÚČTU UDRŽOVAT 

I  ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP NA TRH, ABY MOHL 

USKUTEČNIT SVÉ PŘÍKAZY V PŘÍPADĚ, ŽE IB UK 

SYSTÉM NENÍ DOSTUPNÝ. Podpisem této Smlouvy 

klient prohlašuje, že má alternativní přístup na trh.

33. Consent To Accept Electronic Records 
And Communications

IB UK and its Affiliates provide electronic trade con-

firmations, account statements, tax information, 

proxy materials, key information documents (“KIDs”) 

for products covered by the Packaged Retail and 

Insurance-based Investment Products Regulation 

(“PRIIPs”) and other Customer records and communi-

cations (collectively, “Records and Communications”) 

in electronic form to the maximum extent permitted by 

applicable law. Electronic Records and Communica-

tions may be sent to Customer’s Trader Workstation 

or to Customer’s e-mail address, or for security pur-

poses may be posted on the IB UK website or on the 

secure website of one of IB UK’s service providers, 

with a notification sent to customer to login and re-

trieve the Records and Communications. By entering 

into this Agreement, Customer consents to the receipt 

of electronic Records and Communications. Such 

consent will apply on an ongoing basis and for every 

tax year unless withdrawn by Customer. Customer 

may withdraw such consent at any time by providing 

electronic notice to IB UK through the IB UK web-

site. If Customer withdraws such consent, IB UK will 

provide required Records and Communications (e.g., 

tax documents, proxy materials, etc.) in paper form 

upon request by telephone or via the IB UK website. 

However, IB UK reserves the right to require Customer 

to close Customer’s account if Customer withdraws 

consent to receiving electronic delivery of Records and 

Communications. In order to trade using the IB Trad-

er Workstation (“TWS”), and to receive Records and 

Communications through the TWS, there are certain 

system hardware and software requirements, which 

are described on the IB UK Website www.interactive-

brokers.co.uk. Since these requirements may change, 

Customer must periodically refer to the IB UK website 

for current system requirements. To receive electronic 
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mail from IB UK and/or its Affiliates, Customer is re-

sponsible for maintaining a valid Internet e -mail ad-

dress and software allowing customer to read, send 

and receive e -mail. Customer must notify IB UK im-

mediately of a change in Customer’s e-mail address by 

using those procedures to change a Customer e -mail 

address that may be available on the IB UK website.

33. Souhlas s příjmem elektronických 
záznamů a komunikace

IB UK a jeho Partneři poskytují elektronická potvrzení 

obchodů, výpisy z účtu, daňové informace, proxy ma-

teriály, sdělení klíčových informací („KIDs“) k produktům 

zavrnutým v regulaci Packaged Retail and Insurance-

-based Investment Products („PRIIPs“) a jiné záznamy 

a komunikaci klienta (souhrnně, “Elektronické záznamy 

a komunikace”) v elektronické formě v maximálním roz-

sahu povoleném aplikovatelnými zákony. Elektronické 

záznamy a komunikace mohou být zaslány na klien-

tovu obchodní platformu Trader Workstation („TWS“) 

nebo na klientovu e-mailovou adresu nebo z bezpeč-

nostních důvodů mohou být umístěny na internetových 

stránkách IB UK nebo na zabezpečených webových 

stránkách Partnerů IB UK a bude třeba, aby se zá-

kazník příhlásil a seznámil se s Elektronickými záznamy 

a komunikací. Vstoupením do této Smlouvy, klient sou-

hlasí s příjmem elektronických záznamů a komunikací. 

Takový souhlas bude automaticky obnovován pro kaž-

dý daňový rok, pokud nebude odvolán klientem. Klient 

může takový souhlas kdykoli odvolat elektronickým 

oznámením prostřednictvím internetových stránek IB 

UK. Pokud klient takový souhlas odvolá, IB UK bude 

poskytovat Elektronické záznamy a komunikaci (např. 

daňové dokumenty, proxy materiály) v papírové formě 

na základě telefonického požadavku nebo zažádá-

ním přes internetové stránky IB UK. Nicméně IB UK 

si vyhrazuje právo žádat klienta o zavření svého účtu, 

pokud klient odvolá souhlas k obdržení Elektronických 

záznamů a komunikace. K obchodování za použití 

TWS a přijímání záznamů a komunikací přes TWS 

existují určité požadavky na hardware a software, kte-

ré jsou popsány na internetových stránkách IB UK na 

www.interactivebrokers.co.uk. Jelikož tyto požadavky 

se mohou měnit, klient se musí pravidelně obracet na 

internetové stránky IB UK kvůli aktuálním systémovým 

požadavkům. K obdržení elektronického mailu od IB 

UK a/nebo jeho Partnerů musí klient udržovat platnou 

internetovou e-mailovou adresu a software, který mu 

dovolí číst, posílat a dostávat e-maily. Klient musí oka-

mžitě upozornit IB UK na změnu své e-mailové adresy 

užitím postupů, které jsou dostupné na internetových 

stránkách IB UK pro změnu e-mailové adresy klienta.

34. Data Protection

A. IB UK will act as a data controller of Customer’s 

personal data within the meaning of the General Data 

Protection Regulation (EU) 2016/679 (“Data Protection 

Law”)). IB UK and its Affiliates may use, store, disclose, 

transmit or otherwise process (“Process”) any informa-

tion, including personal information, such as the name, 

address or age (“Personal Information”) provided by 

Customer or its directors, officers, employees, associ-

ates, agents, trustees, traders, or representatives to IB 

UK or its Affiliates under this Agreement or otherwise 

acquired by IB UK or its Affiliates from Customer or 

its directors, officers, employees, associates, agents, 

advisers, trustees, traders or representatives in the 

circumstances set out in this Section and also (in each 

case to the extent permitted by the Data Protection 

Law:

i . for the purpose of administering this Agreement;

ii. to provide services to Customer;

iii. for the purpose of marketing financial services and 

products from IB UK, its Affiliates or third parties to 

Customer;

iv. to respond to requests for information from Cus-

tomer and to follow up with Customer afterwards to 

see if IB UK can provide any further assistance;

v. for statistical purposes and for market research 

and product analysis and to develop and improve 

products and services; 

vi. to enforce or apply the Agreement a n d /or other 

agreements a n d /or to protect IB UK’s property or 

rights and to defend any potential claim; 

vii. for the purposes of preventing and detecting 

money -laundering, terrorism, fraud or other crimes 

a n d /or abuses of IB UK’s and its Affiliates’ services; 

viii. to comply with any legal, regulatory or good prac-

tice requirement whether originating from the United 

Kingdom or elsewhere (including but not limited to, 

the United States), and to fulfil our obligations under 

any reporting agreement entered into with any tax 

authority or revenue service(s) from time to time; or

ix. to contact Customer in accordance with (and 

subject to) this Section.

B. For these Purposes, IB UK and its Affiliates may 

transfer or disclose (“Disclosure”) Personal Information:

i. to other members of the Interactive Brokers Group 

or any connected company, wherever located 

throughout the world;

ii. to any person or organization acting on behalf of 

or engaged by IB UK or any of its Affiliates to per-

form, or assist in the performance of, its services or 

to advise them, provided that they will only be given 

access to the relevant information for that purpose;

iii. to any depository, stock exchange, clearing or 

settlement system, account controller or other par-

ticipant in the relevant system, to counterparties, 

dealers, custodians, intermediaries and others where 

disclosure is reasonably intended for the purpose of 

effecting, managing or reporting transactions in con-

nection with the Agreement or establishing a rela-

tionship with a view to such transactions; and

iv. to any other person to whom IB UK or any of its 

Affiliates is permitted to delegate any of their respec-

tive functions.

C. By agreeing to this Agreement, Customer freely 

consents to the Process and Disclosure of Personal 

Information and agrees to procure such consent from 

its directors, officers, employees, associates, agents, 

trustees, traders, and representatives. Customer also 

agrees that the Purposes may be amended to include 

other uses, transmissions, or disclosures of Personal 

Information following notification to Customer.

D. Customer understands and accepts that any Per-

sonal Information or any other information or doc-

uments relating to Customer or Customer’s affairs 

(including Customer’s dealings with IB UK and its 

Affiliates) that are disclosed, transmitted or Processed 

pursuant to this Agreement may be sent outside the 

U.K., the European Economic Area (“EEA”) and /or to 

persons or entities that are not subject to the same 

legal or regulatory requirements regarding data protec-

tion as are provided by U.K. or European law. These 

disclosures may involve overseas storage and other 

overseas transfer, processing and use of Personal 

Information and disclosure to third parties. In case 

Personal Information is transferred to countries or terri-

tories outside of the EEA that are not recognized by the 

European Commission as offering an adequate level 

of data protection, IB UK and its Affiliates have put in 

place appropriate data transfer mechanisms to ensure 

Personal information is protected. Details of the data 

transfer mechanism can be obtained by contacting the 

IB UK Data Protection Office at dpo@interactivebro-

kers.co.uk.

E. IB UK and its Affiliates retain Personal Information 

in an identifiable form in accordance with our policies. 

Personal Information is retained as long as necessary 

to meet legal, regulatory and business requirements. 

Retention periods may be extended if IB UK or its Af-

filiates are required to preserve Personal Information 

in connection with litigation, investigations and other 

proceedings. To the extent provided by Applicable 

Laws, Customer has the right to request access to 

and rectification or erasure of Customer’s Personal 

Information; to obtain restriction of processing of Per-

sonal Information; to object to the processing of Per-

sonal Information; and to data portability. Customer 

has the right to withdraw consent at any time, subject 

to Applicable Laws. Customer should contact the IB 

UK Data Protection Office at dpo@interactivebrokers.

co.uk to exercise any data protection rights. Customer 

may also lodge a complaint with a privacy supervisory 

authority if Customer considers that Personal Infor-

mation has been processed in violation of Applicable 

Laws and IB UK and its Affiliates failed to remedy such 

violation to Customer’s reasonable satisfaction.

34. Ochrana dat

A. IB UK bude vystupovat jako kontrolor dat pro osob-

ní data klienta ve smyslu regulace obecné ochrany 

dat (EU) 2016/679 („Zákon o ochraně dat“). IB UK 

a jeho Partneři mohou použít, uložit, zveřejnit, přenést 

nebo jinak zpracovávat jakékoliv informace, včetně 

osobních informací, jako je jméno, adresa nebo věk 

(„Osobní data“), poskytnutých klientem nebo jeho ředi-

teli, jednateli, zaměstnanci, spolupracovníky, zástupci, 

správci, obchodníky nebo představiteli IB UK nebo 

jeho Partnerům dle podmínek této Smlouvy nebo jinak 

získaných IB UK nebo jeho Partnety od klienta nebo 

jeho ředitelů, jednatelů, zaměstnanců, spolupracovní-

ků, zástupců, správců, obchodníků nebo představitelů 

za okolností popsaných v této sekci a také (v každém 

z případů do míry povolené Zákonem o ochraně dat):

i. za účelem plnění této Smlouvy;

ii. za účelem poskytování služeb klientovi;

iii. za účelem nabídky finančních služeb a produktů IB 

UK, jeho Partnerů nebo třetích stran klientovi;

iv. k odpovědi na žádost klienta o informace a k násled-

nému znovunavázání na komunikaci s klientem, aby IB 

UK zjistilo, jestli nemůže poskytnout další podporu;

v. ke statistickým účelům a tržním a produktovým ana-

lýzám a k vývoji a zlepšování produktů a služeb;

vi. za účelem prosazování a aplikování Smlouvy a/nebo 

jiných smluv a/nebo k ochraně majetku nebo práv IB 

UK a k obhajobě potenciálních nároků;

vii. za účelem zabraňování a odhalování praní špina-

vých peněz, terorismu, podvodu nebo jiných zločinů a/

nebo zneužití služeb IB UK a jeho Partnerů;

viii. za účelem dodržování jakýchkoli právních či re-

gulatorních požadavků nebo kvalitativních standardů 

nehledě na to, jestli pocházejí ze Spojeného království 

nebo odjinud (včetně, ale neomezujíc se na, Spojené 

státy), a jednou za čas za účelem plnění našich po-

vinností daných jakoukoli dohodou o reportování s ja-

koukoli daňovou autoritou či finančním úřadem; nebo

ix. za účelem kontaktování klienta v souladu s (a ohled-

ně) této sekce.

B. Za těmito účely, IB UK a jeho Partneři mohou pře-

nést nebo zveřejnit („Zveřejnění“) Osobní data:

i. ostatním členům skupiny Interactive Brokers nebo 

jakékoli jiné napojené společnosti, nehledě na její lo-

kalitu;
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ii. jakékoliv osobě nebo organizaci jednající v zastou-

pení nebo pověřené IB UK nebo jakýmkoliv Partnerem 

za účelem provedení nebo pomoci provedení svých 

služeb nebo poradenství pod podmínkou, že jim bude 

poskytnut přístup pouze k informacím relevantním 

k danému účelu;

iii. jakémukoliv depozitáři, akciové burze, zúčtovacímu 

či vypořádacímu středisku, správci účtu nebo jinému 

účastníku v daném systému, protistranám, dealerům, 

správcům majetku, prostředníkům a dalším, kde zve-

řejnění je odůvodněně předpokládáno za účelem usku-

tečnění, správy či reportování transakcí ve spojitosti se 

Smlouvou či vytvoření vazby k zobrazení takových 

transakcí; a

iv. jakékoliv jiné osobě, které je IB UK nebo jakýkoliv její 

Partner oprávněn delegovat jakoukoliv ze svých funkcí.

B. Souhlasem s touto Smlouvou, klient z vlastní vůle 

souhlasí se Zpracováváním a Zveřejňováním Osobních 

dat and souhlasí s tím, že zajistí stejný souhlas od 

svých ředitelů, jednatelů, zaměstnanců, spolupracov-

níků, zástupců, správců, obchodníků a představitelů. 

Klient také souhlasí s tím, že Účely mohou být aktua-

lizovány, aby zahrnovaly další možná použití, přenosy 

nebo zveřejnění Osobních dat po upozornění Klienta.

C. Klient chápe a souhlasí s tím, že jakékoliv Osobní 

data nebo jakékoliv jiné informace nebo dokumenty 

vztahující se ke klientovi nebo zájmům klienta (včetně 

klientových obchodů s IB UK a jeho Partnery), které 

jsou zveřejněny, přeneseny nebo Zpracovány za úče-

lem plnění této Smlouvy mohou být odeslány mimo 

Spojené království, Evropský hospodářský prostor 

(„EEA“) a/nebo osobám či subjektům, které nepod-

léhají stejným právním či regulatorním povinnostem 

ohledně ochrany dat jako jsou vyžadovány právem 

Spojeného království nebo Evropy. Takováto zveřejnění 

mohou zahrnovat zámořská uložiště či jiné zámořské 

přenosy, zpracovávání a použití Osobních informací 

a zveřejnění třetím stranám. Pokud jsou Osobní in-

formace přenášeny do zemí nebo území mimo EEA, 

které podle Evropské komise neposkytují dostatečnou 

úroveň ochrany dat, IB UK a jeho Partneři používají 

odpovídající mechanismy přenosu dat k zabezpečení 

ochrany Osobních dat. Detaily mechanismu přenosu 

dat můžete obdržet kontaktováním kanceláře Ochrany 

dat IB UK na dpo@interactivebrokers.co.uk.

E. IB UK a jeho Partneři udržují Osobní data v iden-

tifikovatelné podobě v souladu s našimi směrnicemi. 

Osobní informace jsou udržovány tak dlouho, jak je 

jen potřeba, aby bylo zajištěno splnění právních, re-

gulatorních a obchodních povinností. Doby držení dat 

mohou být prodlouženy, pokud je od IB UK nebo jeho 

Partnerů vyžadováno zachování Osobních dat ve spoji-

tosti se soudními spory, vyšetřováními a jinými řízeními. 

Do  míry povolené platnými zákony, Klient má právo 

žádat přístup, opravu či smazání svých Osobních dat; 

žádat zamezení předávání Osobních dat; vznášet ná-

mitky proti zpracovávání Osobních dat; a k přenositel-

nosti dat. Klient má právo kdykoli odvolat svůj souhlas, 

v souladu s platným právem. Klient by měl kontaktovat 

kancelář Ochrany dat IB UK na dpo@interactivebrokers.

co.uk pokud chce uplatnit některá ze svých práv ohled-

ně ochrany dat. Klient také může podat stížnost k do-

hledovému orgánu ochrany soukromí, pokud se klient 

domnívá, že Osobní data byly zpracovávány v rozporu 

s platnými zákony a IB UK a jeho Partneři tyto rozpory 

nedokázaly napravit k rozumné spokojenosti klienta.

35. Privacy Policy

Customer represents that Customer has read and un-

derstood the information contained in the “Interactive 

Brokers Group Privacy Policy” (“IBG Privacy Policy”), 

attached hereto, and consents to the collection and 

use of the personal information that Customer has 

shared with IB UK and its Affiliates in accordance 

therewith. Customer further consents to the receipt 

of annual notice of the IBG Privacy Policy via the IB 

UK website and shall monitor the IB UK website for 

revisions to the IBG Privacy Policy.

35. Zásady ochrany osobních údajů

Klient prohlašuje, že četl a porozuměl informacím obsa-

ženým v Zásadách ochrany osobních údajů skupiny Inte-

ractive Brokers („IBG Zásady ochrany osobních údajů“), 

připojené k tomuto dokumentu, a souhlasí se shromaž-

ďováním a použitím osobních informací, které klient sdílel 

s IB UK nebo jeho Partnery v souladu s tím. Klient dále 

souhlasí se zasíláním každoročního upozornění týkající 

se Zásad ochrany osobních údajů IBG prostřednictvím 

stránek IB UK a bude sledovat stránky IB UK pro změny 

v Zásadách ochrany osobních údajů IBG.

36. Complaint Procedures

A summary of IB UK’s Internal Complaint Handling Pro-

cedures shall be made available to Customers through 

the IB UK website. All formal complaints should be 

made using one of the following means:

A. by WebTicket in Account Management on the IB 

UK website;

B. by letter to Complaints Handling, Compliance De-

partment, Interactive Brokers (U.K.) Limited, Level 20 

Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, 

United Kingdom;

C. by fax to +44 207 796 4735.

IB UK is a participant in the UK Financial Ombudsman 

Service (“FOS”). The FOS will only consider complaints 

for regulated activities and therefore may or may not 

consider complaints in respect of certain products or 

transactions depending on how the transactions are 

characterized by the FOS. The FOS is provided free 

of charge to complainants. The FOS’s decisions are 

based on what is “fair and reasonable” and are binding 

on firms if a complainant accepts them.

36. Postupy podávání stížností

Přehled Vnitřních postupů zpracovávání podaných 

stížností IB UK bude zpřístupněn klientům skrze strán-

ky IB UK. Všechny oficiální stížnosti by měly být vzne-

seny za použití následujících prostředků:

A. skrze zprávu ze Správy účtu na internetových strán-

kách IB UK

B. dopisem adresovaným oddělení zpracovávání stíž-

ností na adresu Compliance Department, Interactive 

Brokers (U.K.) Limited, Level 20 Heron Tower, 110 

Bishopsgate, Londýn EC2N 4AY, Spojené království;

C. faxem na +44 207 796 4735

IB UK je členem Úřadu finančního ombudsmana 

Spojeného Království (Financial Ombudsman Service 

neboli „FOS“). FOS se bude věnovat pouze stížnostem 

týkající se regulovaných aktivit, a tedy může a nemusí 

se věnovat stížnostem týkajících se určitých produktů 

či transakcí vzhledem k tomu, jak jsou takové transak-

ce vnímány ze strany FOS. Služby FOS jsou stěžovate-

lům poskytovány bez poplatku. Rozhodnutí FOS jsou 

založeny na principu „férovosti a rozumnosti“ a jsou 

pro společnosti zavazující, jestliže je stěžovatel přijme.

37. Miscellaneous

A. To the fullest extent permitted by the Applicable 

Laws of the Customer’s home country: (i) this Agree-

ment shall be governed by, and construed in all re-

spects in accordance with the laws of England and 

subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of 

England; and (ii) Customer irrevocably and uncondi-

tionally: (a) submits itself to the personal jurisdiction of 

the Courts of England; (b) waives any objection which 

it may now or hereafter have to the laying of venue 

of any action, suit or proceeding arising out of or in 

connection with this Agreement brought in the Courts 

located in England; and (c) waives and agrees not to 

plead or claim in any such court that any such action, 

suit or proceeding brought in any such court has been 

brought in an inconvenient forum.

In the event that the Courts of England cannot assert 

jurisdiction over Customer or a claim against Custom-

er, or in the event that IB UK must by law enforce a 

judgment against Customer other than in England, 

Customer irrevocably and unconditionally submits itself 

to the personal jurisdiction of the Courts of Customer’s 

home country or the country in which the suit must be 

brought or the judgment enforced. In such case Cus-

tomer waives, to the fullest extent permitted by law, 

any objection which it may now or hereafter have to the 

laying of venue of any action, suit or proceeding arising 

out of or in connection with this Agreement brought in 

such jurisdiction. Customer further hereby irrevocably 

and unconditionally waives and agrees not to plead 

or claim i n any such court that any such action, suit 

or proceeding brought in any such court has been 

brought in an inconvenient forum.

In the event that the U.K. Financial Ombudsman Ser-

vice (“FOS”) shall have jurisdiction over a particular 

dispute, both parties consent to such jurisdiction and 

agree to submit the dispute to be resolved pursuant to 

the procedures governing the FOS.

IN ALL JUDICIAL ACTIONS, ARBITRATIONS, OR 

DISPUTE RESOLUTION METHODS, THE PARTIES 

WAIVE ANY RIGHT TO PUNITIVE DAMAGES.

B. Customer agrees to the provision of this Agreement 

in English and represents that Customer understands 

its terms and conditions. This Agreement contains the 

entire agreement between the parties, who have made 

no other representations or warranties. If any provision 

of this Agreement is unenforceable, it shall not invali-

date other provisions. Failure of IB UK and/or its Affili-

ates to enforce any term or condition of this Agreement 

is not a waiver of the term/condition.

C. Customer, and any person connected to or rep-

resenting Customer, accepts that all telephone con-

versations between IB UK and/or its Affiliates, on the 

one hand, and Customer or such other person, on 

the other hand, may be recorded without the use of 

a warning tone. Such recordings will be IB UK’s sole 

property. However, where required under Applicable 

Laws, a copy of the records relating to telephone 

conversations and electronic communications will be 

made available to Customer upon request (provided 

that a charge may be payable), for a period of 5 years 

and, where required by a competent authority for a 

period of up to 7 years. IB UK and its Affiliates will re-

tain such records in accordance with their procedures 

which may change from time to time in their absolute 

discretion. Customer should not expect to be able to 

rely on IB UK or its Affiliates to comply with record 

keeping obligations

D. Customer may not assign or transfer any rights or 

obligations hereunder without the prior written consent 

of IB UK. All or part of the rights and obligations of IB 

UK under this Agreement may be assigned by IB UK to 

any Affiliate or to another duly registered broker -dealer 

or futures commission merchant. This Agreement shall 

inure to the benefit of IB UK’s successors, assigns, and 

Affiliates. It is hereby expressly agreed that the Affiliates 

of IB UK are intended to be third-party beneficiaries to 

this Agreement, and are entitled to enforce the rights 

and remedies of IB UK hereunder. The Customer 

agrees that IB UK, on behalf of its Affiliate, may assert 

any claim that any Affiliate may have against Customer.

E. IB UK may terminate this Agreement or its services 

to Customer at any time. Customer may close its ac-

count upon notice to IB UK electronically through the 

IB UK website, but only after all positions are closed 
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and all other requirements specified on the IB UK web-

site regarding account closure are satisfied.

Customers who trade certain products on U.S. ex-

changes in an IB UK account that is carried by a U.S. 

Affiliate of IB UK may be eligible for certain protections 

with respect to the equity in those accounts which is 

provided by the U.S. Securities Investor Protection 

Corporation (“SIPC”). Customers also may be eligible 

for protection afforded by the U.K. Financial Services 

Compensation Scheme (“FSCS”) which compensates 

private customers in the event that a U.K. company 

that is engaged in investment business becomes in-

solvent. However, to the extent that Customer seeks, 

or could seek, compensation from SIPC or any other 

third party, Customer’s claim to FSCS may be barred. 

FSCS coverage generally does not extend to cash 

losses. For up-to-date information on coverage of this 

scheme, Customer should refer to the FSCS website 

www.fscs.org.uk.

37. Další ustanovení

A. Do maximální možné míry povolené platnými zákony 

klientovi domovské země: (i) tato Smlouva se řídí a je 

sepsána ve všech ohledech v souladu s právem Anglie 

a je výlučně předmětem jurisdikce anglických soudů; a (ii) 

Klient neodvolatelně a bezpodmínečně: (a) svěřuje se do 

působnosti jurisdikce anglických soudů; (b) vzdává se 

jakýchkoli námitek, které má nyní či by mohl v budoucnu 

mít vůči položení základů pro nějaké obvinění, žalobu či 

řízení vzniklé na základě či ve spojitosti s touto Smlouvou 

vznesených k soudům v Anglii; a (c) vzdává se práva, 

a souhlasí, že nebude požadovat a nárokovat si u jaké-

hokoliv takového soudu, že jakékoliv takové obvinění, 

žaloba či řízení vznešené u jakéhokoli takového soudu 

bylo předneseno před nesprávný soud.

V případě, že anglické soudy nemohou s jistotou určit juri-

sdikci týkající se klienta či nároku vůči klientovi, nebo v pří-

padě, že IB UK musí dle zákona požadovat vyžadovat 

vykonání rozsudku vůči klientovi jinde nežli v Anglii, klient 

se neodvolatelně a bezpodmínečně svěřuje do působ-

nosti jurisdikce soudů klientovi domácí země či té země, 

ve které musí být žaloba vznesena či vykonán rozsudek. 

V takovém případě se klient vzdává, v maximální možné 

míře umožněné zákonem, jakýchkoli námitek, které by 

mohl mít nyní či v budoucnu vůči položení základů pro 

jakékoli obvinění, žalobu či řízení vzniklé na základě či ve 

spojitosti s touto Smlouvou vznesených k takové jurisdik-

ci. Klient se dále tímto neodvolatelně a bezpodmínečně 

vzdává práva, a souhlasí, že nebude požadovat a náro-

kovat si u jakéhokoli takového soudu, že jakékoliv takové 

obvinění, žaloba či řízení vznešené u jakéhokoli takového 

soudu bylo předneseno před nesprávný soud.

V případě, že nějaký spor bude spadat do jurisdikce 

Úřadu finančního ombudsmana Spojeného Království 

(„FOS“), obě strany souhlasí s touto jurisdikcí a shodli se 

na tom, že tento spor postoupí k vyřešení dle postupů 

uplatňovaných dle FOS.

PŘI VŠECH METODÁCH ŘEŠENÍ OBVINĚNÍ, ARBITRÁ-

ŽÍCH ČI SPORECH, VŠECHNY STRANY SE DOHODLI 

NA VZDÁNÍ SE PRÁVA NÁROKOVAT SI ODŠKODNĚNÍ.

B. Klient souhlasí s obdržením této Smlouvy v anglickém 

jazyce a prohlašuje, že rozumí jejím pravidlům a podmín-

kám. Tato Smlouva obsahuje celou dohodu mezi zúčast-

něnými stranami, které neučinili žádné jiné zastoupení či 

záruky. Pokud některá z částí této Smlouvy je neplatná, 

nečiní to neplatnými jiné části. Selhání IB UK a/nebo 

jeho Partnerů uplatnit jakékoli pravidlo či podmínku této 

Smlouvy nečiní toto pravidlo či podmínku neplatnou.

C. Klient, a jakákoli osoba napojená na klienta či za-

stupující klienta, souhlasí s tím, že všechny telefonické 

konverzace mezi IB UK a/nebo jeho Partnery na jedné 

straně a klientem či zmíněná osoba na straně druhé, 

mohou být nahrávány bez použití upozorňujícího tónu. 

Takovéto nahrávky budou výhradním majetkem IB UK. 

Nicméně, pokud je to vyžadováno Platnými zákony, 

kopie záznamů telefonických konverzací a elektronické 

komunikace bude poskytnuta klientovi na základě poža-

davku (může být požadován poplatek) až po dobu 5 let, 

či po dobu 7  let tam, kde je to vyžadováno příslušným 

správním orgánem. IB UK a jeho Partneři si na základě 

vlastního uvážení ponechají tyto záznamy v souladu s je-

jich postupy, které se mnohou čas od času měnit. Klient 

by neměl očekávat, že by se mohl spoléhat na IB UK 

či jeho Partnery, že budou plnit své povinnosti týkající se 

úschovy záznamů.

D. Klient nemůže na někoho přenést svá práva či po-

vinnosti plynoucí z této Smlouvy, či určit příjemce práv 

a povinností, bez předchozího písemného souhlasu IB 

UK. Všechny nebo kterákoli část z práv a povinností IB 

UK plynoucí z této Smlouvy může být IB UK předána na 

jakéhokoli Partnera či jiného řádně registrovaného bro-

kera či obchodníka s futures. Tato Smlouva musí být ve 

prospěch nástupců IB UK, určených osob či subjektů, 

a Partnerů. Tímto je výlučně odsouhlaseno, že Partneři 

IB UK jsou jako třetí strana zamýšlenými příjemci této 

Smlouvy, a jsou oprávněni využívat práva a opravné pro-

středky IB UK zde uvedené. Klient souhlasí, že IB UK, 

může, v zastoupení jménem svých Partnerů, uplatňovat 

jakýkoli nárok, který by Partneři mohli mít vůči klientovi.

E. IB UK může kdykoli zrušit tuto Smlouvu a přestat 

poskytovat své služby klientovi. Klient může zavřít svůj 

účet po upozornění IB UK prostřednictvím stránek IB UK, 

ale pouze potom co jsou uzavřeny všechny pozice a jsou 

splněny všechny další podmínky pro zavření účtu specifi-

kované na stránkách IB UK.

Klienti, kteří obchodují určité produkty na burzách USA 

na IB UK účtu, který je alokován u IB UK Partnera v USA, 

mohou mít nárok na určitou ochranu ve vztahu k hodno-

tám jejich účtů, která je poskytována ze strany americké 

Korporace na ochranu cenných papírů investorů („SIPC“). 

Klienti mohou mít také nárok na ochranu poskytovanou 

Schématem pro náhradu finančních služeb („FSCS“), 

které poskytuje náhradu privátním investorům v případě, 

že se anglická společnost, která poskytuje finanční služby 

stane nesolventní. Nicméně rozsah nároku, který se klient 

snaží uplatnit nebo by se mohl snažit uplatnit jako náhra-

du ze strany SIPC či jiné třetí strany, by mohl být zamítnut 

ze strany FSCS. Krytí z FSCS se obecně nevztahuje na 

hotovostní ztráty. Pro aktuální informace ohledně krytí z 

tohoto schématu by se měl klient obrátit na stránky FSCS 

www.fscs.org.uk

Pozn.: Otevření účtu u IB UK může být pro klienty LYNX 

B.V. omezeno.


