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Vážení klienti, 
cieľom tohto dokumentu je zoznámiť Vás s informáciami, ktoré vydala Národná banka 
Slovenska (ďalej len „NBS“), a ktoré sa týkajú rozdielových zmlúv (ďalej len „CFD“). Týmto Vás 
žiadame, aby ste sa s dokumentom zoznámili. Ďakujeme. 

 
I. Úvod 

Poskytovateľom investičných služieb1 je spoločnosť LYNX B.V., organizačná zložka (ďalej len 
„LYNX“).; IČO: 02451778; Sídlo: Václavské námestie 776/10, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, Česká 
republika; právna forma: Odštepný závod zahraničnej právnickej osoby; spis.zn. A 76398 vedená 
u Mestského súdu v Prahe.   
 
LYNX pri poskytovaní služieb uplatňuje čestné, spravodlivé a profesionálne jednanie v súlade s 
najlepšími záujmami svojich zákazníkov2  (ďalej jen „klientov“).  Ochrana investora a ochrana 
spotrebiteľa, resp. ich záujmov u všetkých klientov je našou prioritou. Z týchto dôvodov Vás LYNX 
informuje o stanovisku regulatórneho orgánu. 
 
 

II. Tlačové správy Národnej banky Slovenska 
Tlačová správa uverejnená NBS je uvedená nižšie „ESMA súhlasí so zákazom binárnych opcií 
a obmedzením finančných rozdielových (CFD) s cieľom ochrániť retailových investorov“ 
(dostupné tu).  
 
„Dočasné intervenčné opatrenia ESMA vo vzťahu k poskytovaniu binárnych opcií a 
finančných rozdielových zmlúv retailovým investorom“ (dostupné tu). 
 
 

III. Záverečné ustanovenia 
Informácie, vrátane varovania LYNX k rozdielovým zmluvám: https://www.lynxbroker.sk/tarify/cfd/ 
CFD sa obchodujú prostredníctvom spoločnosti Interactive Brokers, informácie, vrátane varovaní   
(k dispozícii tu). 
 
 
 
 
Tlačená verzia tohto dokumentu je k dispozícií v sídle LYNX. 
LYNX B.V. si vyhradzuje právo na priebežnú aktualizáciu tohto dokumentu. 
Dátum účinnosti: 31. júl 2019 

 
1 LYNX B.V. je regulovaná Českou národní bankou a je vedená ako „Pobočka (organizační složka) zahraničného OCP 
(nebanky)“ v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.  
2 Zákazníci, ktorí sú zo Slovenska a Poľska sú pred-akceptovaní pobočkou LYNX Česká republika. 

https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/detail-spravy/_esma-suhlasi-so-zakazom-binarnych-opcii-a-obmedzenim-financnych-rozdielovych-cfd-s-cielom-ochran
https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/detail-spravy/_docasne-intervencne-opatrenia-esma-vo-vztahu-k-poskytovaniu-binarnych-opcii-a-financnych-rozdielo
https://www.lynxbroker.sk/tarify/cfd/
https://www.interactivebrokers.co.uk/en/?f=commission&p=cfd
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

