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I. Úvod 
Cieľom tohto dokumentu je priblížiť vám tzv. AML / CFT povinnosti, ktoré musí LYNX povinne plniť. 
 
Poskytovateľ investičných služieb:1  LYNX B.V., organizačná zložka (právna forma: odštepný závod 
zahraničnej právnickej osoby), IČ: 02451778, so sídlom: Václavské námestie 776/10, Nové Město, 110 
00 Praha 1, ČR spisová zn. A 76398 vedená u Mestského súdu v Prahe, ČR (ďalej len „LYNX“), 
regulovaný Českou národnou bankou, www.cnb.cz. 
 
Materskou spoločnosťou je: LYNX B.V., so sídlom a prevádzkarňou na adrese Herengracht 527, 1017 
BV, Amsterdam, zapísaný v obchodnom registri Obchodnej komory pod číslom 34253246, držiteľ licencie 
podľa článku 2:96 zákona o finančnom dohľade, na základe ktorej môže pôsobiť ako investičná 
spoločnosť a ako taký je zapísaný v registri vedenom holandským Úradom pre finančné trhy (Autoriteit 
Financiële Markten, ďalej len "AFM", www.afm.nl). 

 

II. Právne predpisy 
o Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu 

špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva; nájdete tu; 
 
Poznámka: Slovenská pobočka LYNX je iba virtuálna pobočka. Vaše osobné údaje poskytnuté LYNX, 
ako aj informácie / dokumenty boli spracované prostredníctvom fyzickej pobočky LYNX Česká republika, 
ktorá sa nachádza v ČR2. 

 

III. Informácie o LYNX 
LYNX: 
o je organizačnou zložkou a je povinná bezvýhradne dbať na všetky schválené nariadenia a vnútorné 

predpisy materskej spoločnosti LYNX B.V. so sídlom v Holandsku; aplikovateľné je holandské právo; 
o je povinná osoba podľa AML zákona, a preto má povinnosť o Vás získavať identifikačné doklady 

totožnosti a ďalšie doklady / informácie potrebné na AML vyhodnotenie a sprostredkovanie otvorenia 
majetkového účtu; identifikácia, kontrola klienta, archivácia dokumentov a i. prebieha v súlade s AML 
zákonom; LYNX musí postupovať v súlade s EÚ legislatívou napr. MiFIDII, a preto od Vás vyžaduje, 
vyhodnocuje informácie / dokumenty, ktoré sú pre toto vyhodnotenie nevyhnutné. LYNX ich 
uchováva a archivuje, vrátane záznamov komunikácie (elektronické, telefonické); 

o má implementovanú kontrolnú funkciu (napr. Compliance a i.), najmä Compliance dohliada na 
plnenie pravidiel (vnútorných a zákonných);  

o chráni a spracováva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR, Prehlásenie o ochrane osobných údajov 
uvádzame na našom webe https://www.lynxbroker.sk/ochrana-osobnych-udajov/. 

 

IV. Záverečné ustanovenie 
Bližšie informácie k legislatívnym povinnostiam, ktoré sú na LYNX kladené a ďalšie užitočné informačné 
memorandá nájdete na našich webových stránkach https://www.lynxbroker.sk/dokumenty/.  
 

LYNX si vyhradzuje právo na pravidelnú aktualizáciu tohto dokumentu; tlačená verzia je k dispozícii v 
sídle našej spoločnosti.  

 
Žiadame klientov, aby sa s týmto dokumentom pred nadviazaním zmluvného vzťahu zoznámili. 

Ďakujeme. 

 
1 LYNX  je tzv. Introducing broker a informácie o našej spoločnosti sú uvedené v Zozname regulovaných a registrovaných subjektov finančného trhu u Českej 

národnej banky (informácia je dostupná na www.cnb.cz). Klienti (t. j. Zákazníci, zmocnenci, štatutárni zástupcovia, UBO, privátni investori, retail a SME investori, 
spotrebitelia a. i.). Klienti, ktorí prichádzajú z Česka, Slovenska a Poľska sú pred-akceptovaní LYNX podľa aplikovateľných právnych predpisov. LYNX 
neobhospodaruje majetok pre klientov; LYNX zaisťuje pred-akceptáciu klientov a otvorenie majetkového účtu u spoločnosti Interactive Brokers, na ktorej platforme 
klienti obchodujú s investičnými nástrojmi bez zásahu LYNX; LYNX nevedie priamo majetkové účty svojich klientov.. 

 
Autorské právo: Nie je dovolené tento dokument spoločnosti LYNX kopírovať, sťahovať alebo akýmkoľvek spôsobom zverejňovať, distribuovať alebo reprodukovať 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu LYNX alebo súhlasu oprávnenej osoby. Tento dokument si môžete vytlačiť a / alebo stiahnuť iba pre vlastnú potrebu. 
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LYNX nie je dovolené poskytovať odkaz na webové stránky spoločnosti LYNX 

 
2 Spracovanie prebieha podľa aplikovateľných právnych predpisov. 
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