Poskytovatel investičních služeb1: LYNX B.V., organizační složka, IČ: 02451778, se sídlem: Václavské náměstí 776/10,
Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová zn. A 76398 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „LYNX“).
LYNX je organizační složkou2 a je povinna bezvýhradně dbát všech schválených nařízení a vnitřních předpisů mateřské
společnosti LYNX B.V. se sídlem v Nizozemí; LYNX je tzv. „AML povinná osoba“ dle §2 odst. 1, písm. b) bod 3 AML zákona
(tj. zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu),
a proto má od Vás povinnost získávat doklady/informace potřebné k AML vyhodnocení a stanovení individuálního
rizikového profilu. LYNX musí také mj. postupovat v souladu se ZPKT (tj. zákon č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na
kapitálovém trhu), a proto od Vás vyžaduje a vyhodnocuje informace/dokumenty, které jsou pro naplnění zákona nezbytné;
LYNX je povinně uchovává, vč. záznamů veškeré komunikace (elektronické, telefonické).
Klient může ztratit více majetku, než kolik původně vložil. Pokles aktiv v portfoliu může vést k nutnosti dodatečných
peněžních vkladů. Společnost IB může některá aktiva vynuceně prodat, aniž by klienta s předstihem informovala. Za
případný schodek na účtu je po takovémto prodeji zodpovědný klient. V případě vynuceného prodeje nemůže klient určit,
která aktiva budou prodána, ani v jakém pořadí. Společnost IB může zvýšit maržové požadavky kdykoliv, bez předchozího
písemného upozornění. Tyto změny mají okamžitý účinek a mohou vést k nucenému prodeji některých aktiv.
Pro naplnění právních předpisů má LYNX představenstvem LYNX B.V. schválená a implementována různá vnitřní pravidla,
např. Etický kodex, AML/CDD politiku, tj. prevence praní špinavých peněz/financování terorismu, pravidla k ochraně
spotřebitele, ochraně investora a ochraně osobních údajů3 , povinnou mlčenlivost, pravidla k předcházení střetům zájmů
atp.; v neposlední řadě LYNX má implementovánu kontrolní funkci (např. Compliance aj.).
Pro otevření účtu využijte pouze online formulář, dostupný zde: https://www.lynxbroker.cz/otevreni-uctu/. Online formulář
obsahuje:
mj. osobních (vč. identifikačních) údajů klientů, investiční dotazník, znalosti, zkušenosti, zamýšlené investiční cíle, a
dále také informace o finančním zázemí klientů, bezpečnostní otázky a další kontrolní informace, které jsou nezbytné pro
povinné, zákonem stanovené vyhodnocení, které probíhá v souladu s výše uvedenými právními předpisy;
Dohodu společnosti IB/LYNX o obchodování na úvěr (margin);
Smlouvu o poskytnutí služeb;
Plnou moc;
Kontrolní nastavení (např. požadovány jsou 2 doklady totožnosti, prokázání původu prostředků, systémové kontroly aj.)
Smluvní dokumentace odkazuje též na přílohy, upozornění na rizika a další odkazované dokumenty jsou pro klienty
dostupné a publikované na www.lynxbroker.cz/dokumenty4 . Zde najdete také bližší informace k legislativním
povinnostem, které jsou na LYNX kladeny a další užitečná informační memoranda.

1 Informace o LYNX jsou uvedeny v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu u České národní banky (informace je dostupná na www.cnb.cz). Mateřskou
společností je: LYNX B.V., Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Nizozemsko. Klienti LYNX znamenají: např. zákazníci, zmocněnci, statutární zástupci, UBO, privátní investoři, retail
klienti a SME investoři, spotřebitelé aj. Klienti, kteří přichází ze Slovenska a Polska jsou před-akceptováni LYNX podle lokálních, tj. českých právních předpisů.
LYNX neobhospodařuje majetek pro klienty; zajišťuje před-akceptaci klientů a otevření majetkového účtu u společnosti Interactive Brokers (U.K.) Limited, na jejíž platformě klienti
obchodují s investičními nástroji bez zásahu LYNX; LYNX nevede přímo majetkové účty svých klientů.
2 právní forma: odštěpný závod zahraniční právnické osoby.
3 LYNX zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s GDPR čl. 6/1 písm. a), b), c) a f). Prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme je dostupné na webu zde.
4 Výše uvedené dokumenty jsou pravidelně revidovány a upravovány ze strany LYNX; sledujte prosím i informační memoranda, která jsou pro klienty LYNX vydávána průběžně k zajištění jejich
včasné informovanosti. Informace k ochraně účtu a bezpečnosti jsou k dispozici zde.
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Podpis Formuláře k otevření účtu
Svým podpisem prohlašuje klient/ka, že:
Rozumí, že při nepřesném nebo nepravdivém vyplnění Formuláře k otevření účtu se vystavuje riziku, že společnost
LYNX B.V., organizační složka (dále jen „Zprostředkovatel“) nesprávně vyhodnotí jeho/její investiční profil a umožní
mu/jí obchodovat s investičními instrumenty, které jsou pro něj/ni nepřiměřené nebo nevhodné.
Je srozuměn/a, že na základě vyhodnocení údajů z Formuláře k otevření účtu Zprostředkovatel nemusí povolit
obchodování instrumentů, o které klient/ka ve Formuláři k otevření účtu zažádá.
Souhlasí, že pokud odmítne vyplnit některou z částí Formuláře k otevření účtů, Zprostředkovatel si vyhrazuje právo
odmítnout založení účtu.
Bude Zprostředkovatele informovat o veškerých změnách údajů uvedených ve Formuláři k otevření účtu.
Bere na vědomí, že po založení účtu bude moci sám/a změnit typ účtu a povolit obchodování instrumentů, které
nebyly povoleny na základě vyhodnocení údajů z Formuláře k otevření účtu a přiděleného investičního profilu. Dále
bere na vědomí, že změna typu účtu a povolení k obchodování instrumentů, které
nejsou v souladu s vyplněným Formulářem k otevření účtu a investičním profilem, může vést ke zvýšenému
riziku v důsledku obchodování nevhodných investičních nástrojů, se kterými nemá dostatek zkušeností a znalostí.
V případě takového chování Zprostředkovatel nebere žádnou odpovědnost za důsledky takového jednání.
Přečetl/a, porozuměl/a a je seznámen/a s podstatou obchodování na kapitálovém trhu a riziky z něj vyplývající, jež
jsou popsány v samostatném dokumentu Přílohy v sekci Podstata a rizika obchodování s cennými papíry; naleznete
na www.lynxbroker.cz/dokumenty.
Všechny informace uvedené ve Formuláři k otevření účtu jsou přesné, úplné a pravdivé.
LYNX poskytuje klientům (např. zákazníkům, spotřebitelům) tzv. smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku (dále jen
„smlouva“), a to v souladu s ust. § 1841 až 1851 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odesláním a odsouhlasením všech
dokumentů, vč. příloh u Formuláře k otevření účtu je smlouva uzavřena. Jako klient máte právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě
14 dnů od jejího uzavření.

Místo		
Datum		
Podpis majitele účtu

Podpis spolumajitele účtu
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Dohoda společnosti IB/LYNX o obchodování na úvěr (margin)
Všeobecně
Tato dohoda slouží k tomu, abychom klienta/klientku informovali o možných rizicích nakládání s maržovým účtem.
Před provedením jakékoli transakce s Vašim maržovým účtem byste měli důkladně prostudovat tuto dohodu
a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktovat společnost LYNX.
Maržový účet umožňuje investorovi realizovat obchody tak, že pouze část celkového objemu investice je vyžadována
na obchodním účtu. Tím dochází k tzv. pákovému efektu. Pákový efekt dává investorovi možnost obchodovat s větším
objemem prostředků, než kterým disponuje, za účelem dosažení vyššího zisku. Pákový efekt může být spojen
s využitím cizího kapitálu, který je vypůjčen od brokera za úplatu. Umožňuje dosažení vyšších zisků, avšak také je spojen
s rizikem vyšších ztrát.
Nákup cenných papírů na úvěr (margin) mimo jiné znamená, že provádíte transakce, při kterých jsou cenné papíry z části
zakoupené přes maržový úvěr poskytnutý společností Interactive Brokers (IB). Tyto cenné papíry slouží jako zajištění
(jistota). Marže také znamená, že obchodujete s futures nebo s opcemi, pro které jsou vyžadovány počáteční maržové
podmínky, které částečně zajistí, abyste později mohli splnit své povinnosti a dluhy. Změna ve Vašich pozicích může vést
ke zvýšení maržových povinností a dluhů. Pokud je to nutné, může společnost IB podniknout kroky k prodeji určitého
majetku, abyste byli opět schopni své maržové povinnosti a dluhy splatit. Společnost IB nikdy sama nevloží finanční
prostředky, nemá povinnost klienta kontaktovat před likvidací, ani klientovi nenabídne možnost zvolit si
v momentu likvidace aktiva, která musí být prodána. Klient také nemá možnost sám určit načasování likvidace.
Rizika
Klient může ztratit více majetku, než kolik původně vložil. Pokles aktiv v portfoliu může vést k nutnosti dodatečných
peněžních vkladů. Společnost IB může některá aktiva vynuceně prodat, aniž by klienta s předstihem informovala. Za
případný schodek na účtu je po takovémto prodeji zodpovědný klient. V případě vynuceného prodeje nemůže klient určit,
která aktiva budou prodána, ani v jakém pořadí. Společnost IB může zvýšit maržové požadavky kdykoliv, bez předchozího
písemného upozornění. Tyto změny mají okamžitý účinek a mohou vést k nucenému prodeji některých aktiv.
Doporučení
Obchodování cenných papírů na úvěr (margin) může být v některých případech nevhodné. Obchodování cenných papírů
na úvěr (včetně opcí a futures) zahrnuje vysokou míru rizika a může mít za následek větší ztrátu majetku, než kolik bylo
původně vloženo. Klient musí sám rozhodnout, zdali je schopný obchodovat cenné papíry na úvěr (margin) s ohledem na
svou finanční situaci, averzi k riziku, počet let před dosažením důchodového věku a další faktory. Doporučujeme klientům
nechat si poradit od finančního odborníka. Klient musí pečlivě sledovat stav svého účtu a v případě jakéhokoliv nedostatku
jednat, a to formou dodatečného vkladu nebo formou prodeje aktiv
z vlastní iniciativy.
Podpis
Podpisem této dohody prohlašuje klient/ka, že:
Společnost IB / LYNX jej/ji dostatečně informovala o vlastnostech
a rizicích obchodování s cennými papíry na úvěr (margin).
Je si vědom/a rizik spojených s obchodováním s cennými papíry na úvěr (margin).
Cenné papíry nakoupené na úvěr nepotřebuje k živobytí.
Společnost IB / LYNX si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka požadujícího maržový účet.

Místo		
Datum		
Podpis majitele účtu

Podpis spolumajitele účtu
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Smlouva o poskytnutí služeb
Jméno a příjmení

R.Č. / datum narození

Trvale bytem

(dále jen „Investor“)
a
LYNX B.V. jednající prostřednictvím LYNX B.V., organizační složka
IČO: 02451778
Sídlo: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 76398
Zastoupená vedoucím odštěpného závodu Jonášem Mlýnkem
(dále jen „Zprostředkovatel“) uzavírají níže
společně též jen jako “Smluvní strany”
uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytnutí služeb
(dále jen „Smlouva“)
ČLÁNEK I.
Předmět Smlouvy
1.

2.

Předmětem Smlouvy je povinnost Zprostředkovatele jakožto obchodníka s cennými papíry otevřít jménem a
na účet Investora investiční účet u společnosti Interactive Brokers (UK) Ltd, sídlem Level 20 Heron Tower, 110
Bishopsgate, EC2N 4AY, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „IB“). Předmětem
Smlouvy je dále povinnost Zprostředkovatele přijímat a provádět v obchodních systémech pokyny Investora
týkající se investičních nástrojů v souladu s § 4 odst. 2. písm. a) a b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).
Investor se zavazuje udělit Zprostředkovateli plnou moc k plnění povinností Zprostředkovatele dle čl.I. odst. 1.
Smlouvy.

ČLÁNEK II.
Pobídka
1.
2.

3.

5

Zprostředkovatel vyrozumívá Investora, že jedinou odměnou, kterou za svoji činnost dle Smlouvy obdrží, jsou
pobídky uvedené v přiloženém dokumentu Tarify.
Investor hradí Zprostředkovateli pobídky za každou obchodní transakci, kdy provede nákup či prodej finančního
instrumentu na svém investičním účtu u IB. Výše pobídky je závislá na rozsahu transakce a typu finančního
nástroje. Z pobídky stanovené dle přiloženého dokumentu Tarify Zprostředkovatel zaplatí část v rozmezí 0 až
100 % dle rozsahu transakce a typu finančního nástroje IB.
Transakční náklady jsou strhávány z hotovostního zůstatku na investičním účtu u IB ihned po uskutečnění
obchodní transakce. Úrokové náklady jsou strhávány z hotovostního zůstatku na investičním účtu u IB na denní
nebo měsíční bázi podle druhu úrokového nákladu.

4.
5.
6.

7.

Zprostředkovatel se zavazuje, že nebude účtovat žádné poplatky za custody, za předplatné, za správu, za výplaty
dividend ani žádné další správní poplatky, které nejsou uvedené v přiloženém dokumentu Tarify.
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit kdykoliv výši pobídek s okamžitou platností. Případné změny jsou
zobrazeny na webových stránkách Zprostředkovatele v sekci Tarify (www.lynxbroker.cz/tarify).
Přijímání pobídek umožňuje Zprostředkovateli poskytovat Investorovi kvalitnější služby oproti situaci, kdy by tyto
pobídky nepřijímal. Za kvalitnější služby je považováno zejména usnadnění zadávání pokynů k nákupu či prodeji
finančního nástroje ze strany Investora a poskytování aktuálních informací a analýz o kapitálových trzích.
Zprostředkovatel zároveň prohlašuje, že hrazení pobídek ze strany Investora nikterak neovlivňuje jednání
Zprostředkovatele, jenž je vždy v nejlepším zájmu Investora.

ČLÁNEK III.
Interactive Brokers
1.

2.

3.

Investor tímto prohlašuje, že se seznámil s dokumentem INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER
AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS, který je přiložen v samostatném dokumentu Přílohy, a že má zájem otevřít
si u IB v souladu s podmínkami uvedenými v INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT
FOR LYNX CUSTOMERS investiční účet, k jehož zřízení výslovně zmocňuje Zprostředkovatele.
Investor prohlašuje, že se s INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX
CUSTOMERS seznámil a jejímu obsahu rozumí, což potvrzuje podpisem Formuláře k otevření účtu. Investor
zároveň prohlašuje, že ustanovení INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX
CUSTOMERS pro něj nejsou nevýhodná a jedná se o ustanovení, která jsou v obdobných případech obvyklá.
Zprostředkovatel neodpovídá za škody, které by Investorovi mohly vzniknout v důsledku porušení povinností ze
strany IB nebo třetí strany, jejichž služeb IB využije, s výjimkou případu, kdy by škoda vznikla úmyslným porušením
povinností nebo hrubou nedbalostí Zprostředkovatele. Případná náhrada škody se hradí v penězích.

ČLÁNEK IV.
Upozornění Investora na rizika spojená s obchodováním na kapitálových trzích
1.

2.

3.

4.

5.

Zprostředkovatel tímto Investora upozorňuje na podstatu a rizika spojená s obchodováním na kapitálových trzích,
jež jsou popsány v samostatném dokumentu Přílohy v sekci Podstata a rizika obchodování s cennými papíry.
Vzhledem ke komplexnosti a vysokému počtu obecných i specifických rizik jednotlivých instrumentů, tento
dokument nezahrnuje všechna rizika a nenahrazuje důkladné prostudování charakteristiky a rizik spojených
s jednotlivými instrumenty.
Investor tímto výslovně prohlašuje, že je srozuměn s riziky spojenými s investováním na kapitálových trzích a že
tato rizika přijímá. Investor prohlašuje, že si je vědom toho, že s investováním na kapitálových trzích mohou být
spojeny ztráty a že je schopen tyto případné ztráty unést.
Zprostředkovatel upozorňuje investora, že obchodování na kapitálových trzích s využitím zejména finančních
derivátů může být v některých případech nevhodnou investicí a to v závislosti na finanční situaci Investora.
Obchodování na kapitálových trzích a zejména s využitím finančních derivátů zahrnuje vysokou míru rizika a může
mít za následek ztrátu kapitálu přesahující počáteční vklad. Investor musí sám posoudit, zda je vhodné, aby
s danými finančními instrumenty obchodoval, a to s přihlédnutím k finanční situaci, averzi k riziku, počtu let před
dosažením důchodového věku a dalším faktorům.
V případě, že Investor provede změny v informacích poskytnutých IB bez informování Zprostředkovatele (včetně
rozšíření obchodních povolení), Zprostředkovatel v tomto případě není zodpovědný za poskytnutí dodatečných
informací o povaze a rizicích spojených s obchodováním těchto instrumentů. Zprostředkovatel v tomto případě
nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené těmito změnami.
Zprostředkovatel neodpovídá za jakékoliv ztráty, pokles hodnoty investic nebo Investorem utrpěné škody či ušlý
zisk, s výjimkou pokud se prokáže, že tyto ztráty jsou přímým důsledkem úmyslu nebo hrubé nedbalosti na straně
Zprostředkovatele.
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ČLÁNEK V.
Pravidla související s používáním obchodní platformy
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Tento článek Smlouvy stanoví základní pravidla související s používáním obchodní platformy IB.
Investor je povinen přijmout jakékoliv zpracování jeho pokynu, jestliže je toto zpracování pokynu vsouladu s
uděleným pokynem.
Investor je srozuměn, že přestože Zprostředkovatel považuje obchodní platformu IB za svého druhu nejstabilnější,
přesto může dojít k poruchám. Zprostředkovatel ani IB neodpovídá za systémové ani síťové selhání. Investorům,
kteří potřebují maximální úroveň spolehlivosti obchodní platformy, doporučujeme zajistit si souběžný odběr dat z
alternativní obchodní platformy.
Investor odpovídá za ochranu svých hesel a jejich udržení v tajnosti.
Investor je pro případ, kdy je potvrzená obchodní transakce později stornována nebo vzata zpět burzou, obchodní
platformou či orgánem dohledu, srozuměn, že tato obchodní transakce je považována za stornovanou.
Pokyny jsou vyplňovány v souladu s pravidly pro vyplňování příkazů IB, které se nachází v přiloženém dokumentu
Přílohy. Investor souhlasí s těmito pravidly pro vyplňování příkazů.
Investor je srozuměn, že Zprostředkovatel nepřijímá hotovost.
Zprostředkovatel ani IB nejsou zodpovědní za mimořádná selhání jakéhokoli druhu, zejména za selhání
elektrické sítě či komunikačních sítí nebo jiných zařízení, nehledě na to, zdali jsou tyto sítě či zařízení spravovány
Zprostředkovatelem, IB či třetí stranou.
Zprostředkovatel neposkytuje daňové ani právní poradenství a žádná prohlášení Zprostředkovatele nelze
považovat za rady v daňové a právní oblasti.
Investor je srozuměn, že Zprostředkovatelem prezentované informace, nepředstavují konkrétní investiční
poradenství a ani žádné osobní doporučení Investorům.
Investor je srozuměn, že se obchodní transakce neuskuteční, pokud na investičním účtu není dostatek prostředků.
Investor se zavazuje k průběžnému uchovávání všech poskytnutých informací.
Investor prohlašuje, že veškeré změny v jeho osobních údajích či jiných předaných informacích sdělí neprodleně
Zprostředkovateli.

ČLÁNEK VI.
Trvání Smlouvy a archivace komunikace
1.
2.

3.

Smluvní strany uzavírají Smlouvu na dobu neurčitou.
Investor je oprávněn Smlouvu kdykoli vypovědět písemnou výpovědí. Účinnost takové výpovědi nastává dnem
doručení Zprostředkovateli. Výpovědí plné moci dochází také k výpovědi Smlouvy, jež je účinná dnem doručení
takové výpovědi plné moci Zprostředkovateli. Vypovězení smlouvy vede k uzavření obchodního účtu
u Zprostředkovatele a také zavření obchodního účtu u IB. V případě vypovězení smlouvy je Investor zodpovědný
za provedení nezbytných kroků, aby mohl být investiční účet Investora uzavřen.
Zprostředkovatel je oprávněn pořizovat a archivovat nahrávky vzájemné komunikace, která probíhá
prostřednictvím telekomunikačních zařízení a archivovat vzájemnou komunikaci prostřednictvím elektronické
pošty, v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

ČLÁNEK VII.
Ochrana osobních údajů
1.

7

Investor tímto Zprostředkovateli uděluje souhlas se zpracováním a uchováním všech osobních údajů v souladu s
čl. 6, odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (známému jako „GDPR“). Takto poskytnuté osobní údaje mohou být Zprostředkovatelem užity
zejména k marketingovým účelům, jakož i k seznamování Investora s analýzami rizik, analýzami trhů, statistikami a
globálními pohledy na kapitálové trhy. Zprostředkovatel může poskytnout osobní údaje třetím stranám, pokud mu
k tomu vznikne zákonná povinnost. Investor se zavazuje poskytnout zprostředkovateli veškeré informace nezbytné
ze zákonných důvodů a ručí za správnost těchto informací.

2.

3.
4.

5.

Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů zahrnuje i souhlas se zpracováním a uchováním osobních
údajů dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se Zprostředkovatelem.
Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů je Zprostředkovateli udělen na dobu neurčitou, přičemž
může být kdykoli odvolán písemným sdělením zaslaným na adresu sídla Zprostředkovatele.
Investor rovněž souhlasí, aby Zprostředkovatel užil jeho osobní údaje při přípravě smluvních návrhů v rámci
zprostředkovatelské činnosti Zprostředkovatele a sdělil je smluvním stranám dle těchto návrhů smluv.
Investor dále prohlašuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů
Zprostředkovatelem, zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že souhlas s jejich zpracováním a
uchováním může být kdykoli bezplatně v sídle Zprostředkovatele odvolán, a že má právo na přístup k osobním
údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle
čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo vznést námitky podle čl. 21 GDPR a právo
na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. V případě domnělého porušení svých práv se můžete obrátit na Úřad
pro ochranu osobních údajů.
Investor tímto souhlasí s průběžným zasíláním informací o stavu jeho investičního účtu.

ČLÁNEK VIII.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Investor je obeznámen a souhlasí s tarify Zprostředkovatele uvedenými v přiloženém dokumentu Tarify.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení Smlouvy Zprostředkovateli a schválením otevření
obchodního účtu Investora.
Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání mezi Smluvními stranami, jejichž obsah je Smlouvou upraven.
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit znění Smlouvy bez předchozího upozornění. Případné změny jsou
zobrazeny na webových stránkách Zprostředkovatele. V případě, že Investor se změnami nesouhlasí, má právo
Smlouvu vypovědět dle článku VI. bodu 2 Smlouvy.
Smlouva a práva a povinnosti z ní se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Na Smlouvu se vztahuje platný právní řád České republiky. Smlouva se uzavírá v českém jazyce a
Smluvní strany spolu komunikují v češtině.
Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotkne se tato skutečnost zbývajícího
obsahu Smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení
nahradí takovým ustanovením, které bude svým obsahem a účelem nejbližší neplatnému nebo neúčinnému
ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem České republiky v této době.
Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Smlouvy včetně příloh, že mu porozuměly a
nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž Smlouvu uzavírají na základě jejich pravé, svobodné, vážné a omylu
prosté vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod Smlouvu připojují své
vlastnoruční podpisy.

Podpisem níže Investor potvrzuje, že přečetl, porozuměl a je plně seznámen
s informacemi uvedenými ve Smlouvě a v přiloženém dokumentu Přílohy.

V

V

Dne

Dne

Investor

Zprostředkovatel
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Plná moc
Jméno a příjmení

R.Č. / datum narození

Trvale bytem

(dále jen „Zmocnitel“)
zmocňuje

LYNX B.V. jednající prostřednictvím LYNX B.V., organizační složka
IČO: 02451778
Sídlo: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 76398
(dále jen „Zmocněnec“)
aby jménem a na účet Zmocnitele otevřel investiční účet u společnosti Interactive Brokers (UK) Ltd,
sídlem Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního
Irska (dále jen „IB“). Zmocnitel Zmocněnce výslovně zmocňuje k uzavření všech smluvních dokumentů potřebných
ke zřízení investičního účtu u IB a dále prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil, zejména pak potvrzuje, že se
seznámil s dokumentem INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS,
který je přiložen v samostatném dokumentu Přílohy.
Zmocnitel rovněž zmocňuje Zmocněnce, aby při otevření účtu u společnosti IB zajistil, že Zmocnitel bude moci na
obchodní platformě společnosti IB provádět i termínové transakce finančních derivátů, mimo jiné že bude moci
uzavírat transakce na futures a opcích. Zmocnitel bere na vědomí, že společnost IB může při poskytování svých
služeb využít třetí stranu.
Zmocnitel prohlašuje, že se Zmocněncem uzavřel Smlouvu o poskytnutí služeb. Tato plná moc je zároveň udělena ke
všem jednáním, které je Zmocněnec oprávněn či povinen činit dle Smlouvy o poskytnutí služeb. Tato plná moc zaniká
odvoláním Zmocnitelem nebo vypovězením Zmocněncem.

Tuto plnou moc přijímám
V

V

Dne

Dne

Investor
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LYNX B.V. jednající prostřednictvím LYNX B.V.,
organizační složka zastoupený Jonášem Mlýnkem,
vedoucím organizační složky

