


2

Poskytovateľ investičných služieb1: LYNX BV, organizačná zložka, IČO: 02451778, so sídlom: Václavské námestie 776/10, 
Nové Mesto, 110 00 Praha 1, spisová zn. A 76398 vedená u Mestského súdu v Prahe (ďalej len “LYNX”).
 
LYNX je organizačnou zložkou2 a je povinná bezvýhradne dbať všetkých schválených nariadení a vnútorných predpisov 
materskej spoločnosti LYNX B.V. so sídlom v Holandsku; LYNX je tzv. “AML povinná osoba” podľa §2 ods. 1, písm. b) 
bod 3 AML zákona (tj. zákon č. 253/2008 Z. z., zákon o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti 
a financovania terorizmu), a preto má od Vás povinnosť získavať doklady / informácie potrebné na AML vyhodnotenie a 
stanovenie individuálneho rizikového profilu. LYNX musí tiež oi. Postupovať v súlade so ZPKT (tj. Zákon č. 256/2004 Z. 
z., Zákon o podnikaní na kapitálovom trhu), a preto od Vás vyžaduje a vyhodnocuje informácie / dokumenty ktoré sú pre 
naplnenie zákona nevyhnutné; LYNX je povinný uchovávať, vr. záznamov všetky komunikácie (elektronické, telefonické).
 
Klient môže stratiť viac majetku, než koľko pôvodne vložil. Pokles aktív v portfóliu môže viesť k nutnosti dodatočných 
peňažných vkladov. Spoločnosť IB môže určité aktíva vynútene predať bez toho, aby klienta s predstihom informovala. 
Za prípadný schodok na účte je po takomto predaji zodpovedný klient. V prípade vynúteného predaja nemôže klient 
určiť, ktorá aktíva budú predané, ani v akom poradí. Spoločnosť IB môže zvýšiť maržové požiadavky kedykoľvek, bez 
predchádzajúceho písomného upozornenia. Tieto zmeny majú okamžitý účinok a môžu viesť k nútenému predaju 
niektorých aktív.
 
Pre naplnenie právnych predpisov má LYNX predstavenstvom LYNX B.V. schválená a implementovaná rôzne vnútorné 
pravidlá, napr. Etický kódex, AML / CDD politiku, tj. prevencia prania špinavých peňazí / financovania terorizmu, pravidlá 
na ochranu spotrebiteľa, ochrane investora a ochrane osobných údajov3 , povinnú mlčanlivosť, pravidlá k predchádzaniu 
konfliktom záujmov atp.; v neposlednom rade LYNX má implementovanú kontrolnú funkciu (napr. Compliance a iné).

Pre otvorenie účtu využite len online formulár, dostupný tu: https://www.lynxbroker.sk/otvorenie-uctu/. Online formulár 
obsahuje:
 mimo iného osobných (vr. identifikačných) údajov klientov, investičné dotazník, vedomosti, skúsenosti, zamýšľané 

investičné ciele, a ďalej tiež informácie o finančnom zázemí klientov, bezpečnostné otázky a ďalšie kontrolné informácie, 
ktoré sú nevyhnutné pre povinné, zákonom stanovené vyhodnotenie, ktoré prebieha v súlade s vyššie uvedenými 
právnymi predpismi;
 Dohodu spoločnosti IB / LYNX o obchodovanie na úver (margin); 
 Zmluvu o poskytnutí služieb;
 Plnú moc;
 Kontrolné nastavenia (napr. požadované sú 2 doklady totožnosti, preukázanie pôvodu prostriedkov, systémové 

kontroly a iné)

Zmluvná dokumentácia odkazuje tiež na prílohy, upozornenie na riziká a ďalšie odkazované dokumenty sú pre klientov 
dostupné a publikované na www.lynxbroker.sk/dokumenty4. Tu nájdete aj bližšie informácie k legislatívnym povinnostiam, 
ktoré sú na LYNX kladené a ďalšie užitočné informačné memoranda.

1 Informácie o LYNX sú uvedené v Zozname regulovaných a registrovaných subjektov finančného trhu u Českej národnej banke (informácie je dostupná na www.cnb.cz). Materskou spoločnosťou 
je: LYNX BV, Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Holandsko. Klienti LYNX znamenajú: napr. Zákazníci, zástupcovia, štatutárni zástupcovia, UBO, privátni investori, retail klienti a SME investori, 
spotrebitelia i. Klienti, ktorí prichádzajú zo Slovenska a Poľska sú pred-akceptovaní LYNX podľa lokálnych, tj. Českých právnych predpisov. 
LYNX neobhospodaruje majetok pre klientov; zaisťuje pred-akceptáciu klientov a otvorenie majetkového účtu u spoločnosti Interactive Brokers (UK) Limited, na ktorej platforme klienti obchodujú s 
investičnými nástrojmi bez zásahu LYNX; LYNX nevedie priamo majetkové účty svojich klientov.
2 právna forma: odštepný závod zahraničnej právnickej osoby. 
3 LYNX spracováva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR čl. 6/1 písm. a), b), c) af). Vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvádzame je dostupné na webe tu.
4  Vyššie uvedené dokumenty sú pravidelne revidované a upravované zo strany LYNX; sledujte prosím aj informačné memorandá, ktoré sú pre klientov LYNX vydávaná priebežne na zabezpečenie 
ich včasnej informovanosti. Informácie k ochrane účtu a bezpečnosti sú k dispozícii tu.

https://www.lynxbroker.sk/otvorenie-uctu/
http://www.lynxbroker.sk/dokumenty
http://www.cnb.cz
https://www.lynxbroker.sk/ochrana-osobnych-udajov/
https://www.lynxbroker.sk/platforma-a-nastroje/ochrana-uctu/
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Podpisom tejto zmluvy klient/ka prehlasuje, že:

 Rozumie, že pri nepresnom, alebo nepravdivom vyplnení Formulára k otvoreniu účtu sa vystavuje riziku, že 
spoločnosť Lynx B.V., organizačná složka (ďalej len „Sprostredkovateľ“) nesprávne vyhodnotí jeho/jej investičný profil 
a umožní mu/jej obchodovať s investičnými inštrumentmi, ktoré sú preňho/pre ňu neprimerané, alebo nevhodné. 

 Je vyrozumený/á, že na základe vyhodnotenia údajov z Formulára k otvoreniu účtu Sprostredkovateľ nemusí povoliť 
obchodovanie inštrumentov, o ktoré klient/ka vo Formulári k otvoreniu účtu zažiada.

 Súhlasí, že pokiaľ odmietne vyplniť niektorú z častí Formulára k otvoreniu účtu, Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo 
odmietnuť založenie obchodného účtu.

 Bude Sprostredkovateľa informovať o všetkých zmenách údajov uvedených vo Formulári k otvoreniu účtu.

 Berie na vedomie, že po založení účtu bude môcť sám/a zmeniť typ účtu a povoliť obchodovanie inštrumentov, ktoré 
neboli povolené na základe vyhodnotených údajov z Formulára k otvoreniu účtu a prideleného investičného profilu. 
Ďalej berie na vedomie, že zmena typu účtu a povolenie k obchodovaniu inštrumentov, ktoré  
nie sú v súlade s vyplneným Formulárom k otvoreniu účtu a investičným profilom môže viesť ku zvýšenému riziku  
v dôsledku obchodovania nevhodných investičných nástrojov, s ktorými nemá dostatok skúseností a vedomostí. 
V prípade takéhoto správania Sprostredkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za dôsledky takéhoto jednania.

 Prečítal/a, porozumel/a a je oboznámený/á s podstatou obchodovania na kapitálovom trhu a rizikami z neho 
vyplývajúcimi, ktoré sú uvedené v samostatnom dokumente Prílohy v sekcii Podstata a riziká obchodovania  
s cennými papiermi; nájdete na www.lynxbroker.sk/dokumenty.

 Všetky informácie uvedené vo Formulári na otvorenie účtu sú presné, úplné a pravdivé.

 LYNX poskytuje klientom (napr. zákazníkom, spotrebiteľom) tzv. Zmluvy o finančných službách uzatváranej na diaľku 
(ďalej len „Zmluva“), a to v súlade s ust. § 1841 až 1851 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka. Odoslaním 
a odsúhlasením všetkých dokumentov, vr. príloh u Formulár na otvorenie účtu je zmluva uzavretá. Ako klient máte 
právo od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzavretia.

Podpis Formulára k otvoreniu účtu

Miesto  

Podpis majiteľa

Dátum  

Podpis spolumajiteľa účtu

http://www.lynxbroker.sk/dokumenty


4

Všeobecne
Táto dohoda slúži k tomu, aby sme klienta/klientku informovali o možných rizikách nakladania s maržovým účtom.  
Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie s Vaším maržovým účtom by ste si mali dôkladne preštudovať túto dohodu  
a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať spoločnosť LYNX.
Maržový účet umožňuje investorovi realizovať obchody tak, že iba časť celkového objemu investície je vyžadovaná na 
obchodnom účte. Týmto dochádza k tzv. pákovému efektu. Pákový efekt dáva investorovi možnosť obchodovať s väčším 
objemom prostriedkov, než ktorými disponuje, za účelom dosiahnutia vyššieho zisku. Pákový efekt môže byť spojený s 
využitím cudzieho kapitálu, ktorý je vypožičaný od brokera za odmenu. Umožňuje dosiahnutie vyšších ziskov, avšak tiež  
je spojený s rizikom vyšších strát.
Nákup cenných papierov na úver (margin) mimo iného znamená, že prevádzate transakcie, pri ktorých sú cenné papiere 
sčasti zakúpené cez maržový úver poskytnutý spoločnosťou Interactive Brokers (IB). Tieto cenné papiere slúžia ako 
zaistenie (istota). Marža tiež znamená, že obchodujete s futures alebo s opciami, pre ktoré sú vyžadované počiatočné 
maržové podmienky, ktoré čiastočne zaistia, aby ste neskôr mohli splniť svoje povinnosti a dlhy. Zmena vo Vašich 
pozíciách môže viesť ku zvýšeniu maržových povinností a dlhov. Pokiaľ je to nutné, môže spoločnosť IB podniknúť kroky 
k predaju určitého majetku, aby ste boli opäť schopní svoje maržové povinnosti a dlhy splatiť. Spoločnosť IB nikdy sama 
nevloží finančné prostriedky, nemá povinnosť kontaktovať klienta pred likvidáciou, ani klientovi neponúkne možnosť zvoliť 
si v momente likvidácie aktíva, ktoré musia byť predané. Klient tiež nemá možnosť si sám určiť načasovanie likvidácie.

Riziká
Klient môže stratiť viac majetku, než koľko pôvodne vložil. Pokles aktív v portfóliu môže viesť k nutnosti dodatočných 
peňažných vkladov. Spoločnosť IB môže niektoré aktíva vynútene predať bez toho, aby klienta s predstihom informovala. 
Za prípadný deficit na účte je po takomto predaji zodpovedný klient. V prípade vynúteného predaja nemôže klient 
určiť, ktoré aktíva budú predané, ani v akom poradí. Spoločnosť IB môže zvýšiť maržové požiadavky kedykoľvek, bez 
predchádzajúceho písomného upozornenia. Tieto zmeny majú okamžitý účinok a môžu viesť k nútenému predaju 
niektorých aktív.

Odporúčanie
Obchodovanie cenných papierov na úver (margin) môže byť v niektorých prípadoch nevhodné. Obchodovanie cenných 
papierov na úver (vrátane opcií a futures) zahŕňa vysokú mieru rizika a môže mať za následok väčšiu stratu majetku,  
než koľko bolo pôvodne vložené. Klient musí sám rozhodnúť, či je schopný obchodovať cenné papiere na úver (margin)  
s ohľadom na svoju finančnú situáciu, averziu k riziku, počet rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku a ďalšie faktory. 
Odporúčame klientom nechať si poradiť od finančného odborníka. Klient musí starostlivo sledovať stav svojho účtu a v 

Dohoda spoločnosti IB/LYNX o obchodovaní na úver (margin)

Podpis
Podpisom tejto dohody prehlasuje klient/ka, že:
 Spoločnosť IB / LYNX ju/jeho dostatočne informovala o vlastnostiach a rizikách obchodovania s cennými papiermi 
na úver (margin).

 Je si vedomý/á rizík spojených s obchodovaním s cennými papiermi na úver (margin).
 Cenné papiere nakúpené na úver nepotrebuje k živobytiu.

Miesto  

Podpis majiteľa

Dátum  

Podpis spolumajiteľa účtu
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Meno a priezvisko

Trvalé bydlisko

(ďalej len „Investor“)
A

Lynx B.V., jednajúca prostredníctvom Lynx B.V., organizačná složka
IČO: 02451778
Sídlo: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. Zn. A 76398
Zastúpená vedúcim odštepného závodu Jonášom Mlýnkom
(ďalej len „Sprostredkovateľ“)

spoločne tiež len ako “Zmluvné strany”

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka túto

(ďalej len „Zmluva“)

ČLÁNOK I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je povinnosť Sprostredkovateľa ako obchodníka s cennými papiermi otvoriť menom  
a na účet Investora investičný účet v spoločnosti Interactive Brokers (UK) Ltd, sídlom: Level 20 Heron Tower, 
110 Bishopsgate, EC2N 4AY, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „IB“). 
Predmetom Zmluvy je ďalej povinnosť Sprostredkovateľa prijímať a uskutočňovať v obchodných systémoch pokyny 
Investora týkajúce sa investičných nástrojov v súlade s § 4 odst. 2. písm. a) a b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní 
na kapitálovom trhu (§ 4 odst. 2. písm. a) a b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu),  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podnikaní na kapitálovom trhu“).

2. Investor sa zaväzuje udeliť Sprostredkovateľovi plnú moc k plneniu povinností Sprostredkovateľa  
podľa č. I. odst. 1. Zmluvy. 

ČLÁNOK II.
Podnet

1. Sprostredkovateľ vyrozumieva Investora, že jedinou odmenou, ktorú za svoju činnosť podľa Zmluvy obdrží,  
sú podnety uvedené v priloženom dokumente Tarify.

2. Investor hradí Sprostredkovateľovi podnety za každú obchodnú transakciu, keď uskutoční nákup či predaj finančného 
inštrumentu na svojom investičnom účte u IB. Výška podnetu je závislá na rozsahu transakcie a type finančného 
nástroja. Z podnetu stanoveného podľa priloženého dokumentu Tarify Sprostredkovateľ zaplatí IB časť  
v rozmedzí 0 až 100 % podľa rozsahu a typu finančného nástroja.

3. Transakčné náklady sú strhávané z hotovostného zostatku na investičnom účte u IB ihneď po uskutočnení obchodnej 
transakcie. Úrokové náklady sú strhávané z hotovostného zostatku na investičnom účte u IB na dennej alebo 
mesačnej báze podľa druhu úrokového nákladu.

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že nebude účtovať žiadne poplatky za custody, za predplatne, za správu, za výplaty 

Zmluvu o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb
R.Č. / dátum narodenia
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dividend ani žiadne ďalšie správne poplatky, ktoré nie sú uvedené v dokumente Tarify.
5. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek výšku podnetov s okamžitou platnosťou. Prípadné  

zmeny sú zobrazené na webových stránkach Sprostredkovateľa v sekcii Tarify (www.lynxbroker.sk/tarify). 
6. Prijímanie podnetov umožňuje Sprostredkovateľovi poskytovať Investorovi kvalitnejšie služby oproti situácii, kedy 

by tieto podnety neprijímal. Za kvalitnejšie služby je považované hlavne uľahčenie zadávania pokynov k nákupu 
či predaju finančného nástroja zo strany Investora a poskytovanie aktuálnych informácií a analýz o kapitálových 
trhoch.

7. Sprostredkovateľ zároveň prehlasuje, že hradenie podnetov zo strany Investora nijako neovplyvňuje jednanie 
Sprostredkovateľa, ktoré je vždy v najlepšom záujme Investora.

ČLÁNOK III.
Interactive Brokers

1. Investor týmto prehlasuje, že sa oboznámil s dokumentom INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED 
CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS, ktorý je priložený v samostatnom dokumente Prílohy, 
a že má záujem otvoriť si u IB v súlade s podmienkami uvedenými v INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED 
CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS investičný účet, ku ktorého zriadeniu výslovne zmocňuje 
Sprostredkovateľa.

2. Investor prehlasuje, že sa s INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX 
CUSTOMERS oboznámil a rozumie jej obsahu, čo potvrdzuje podpisom Formulára k otvoreniu účtu. Investor 
zároveň prehlasuje, že ustanovenia INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX 
CUSTOMERS preňho nie sú nevýhodné a ide o ustanovenia, ktoré sú v obdobných prípadoch bežné.

3. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by Investorovi mohli vzniknúť v dôsledku porušenia povinností 
zo strany IB alebo tretej strany, ktorej služby IB využije, s výnimkou prípadu, kedy by škoda vznikla úmyselným 
porušením povinností, alebo hrubou nedbalosťou Sprostredkovateľa. Prípadná náhrada škody sa hradí v 
peniazoch.

ČLÁNOK IV.
Upozornenie Investora na riziká spojené s obchodovaním na kapitálových trhoch

1. Sprostredkovateľ týmto Investora upozorňuje na podstatu a riziká spojené s obchodovaním na kapitálových 
trhoch, ktoré sú uvedené v samostatnom dokumente Prílohy v sekcii Podstata a riziká obchodovania s cennými 
papiermi. Vzhľadom ku komplexnosti a vysokému počtu obecných a špecifických rizík jednotlivých inštrumentov 
tento dokument nezahŕňa všetky riziká a nenahrádza dôkladné preštudovanie charakteristík a rizík spojených  
s jednotlivými inštrumentmi.

2. Investor týmto výslovne prehlasuje, že je vyrozumený s rizikami spojenými s investovaním na kapitálových trhoch, 
a že tieto riziká prijíma. Investor prehlasuje, že si je vedomý toho, že s investovaním na kapitálových trhoch môžu 
byť spojené straty, a že je schopný tieto prípadné straty uniesť.

3. Sprostredkovateľ upozorňuje investora, že obchodovanie na kapitálových trhoch s využitím najmä finančných 
derivátov môže byť v niektorých prípadoch nevhodnou investíciou a to v závislosti na finančnej situácii investora. 
Obchodovanie na kapitálových trhoch a najmä s využitím finančných derivátov zahŕňa vysokú mieru rizika a môže 
mať za následok stratu kapitálu presahujúcu počiatočný vklad. Investor musí sám posúdiť, či je vhodné, aby  
s danými finančnými inštrumentmi obchodoval, a to s prihliadnutím na finančnú situáciu, averziu k riziku, počet 
rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku a ďalšie faktory.

4. V prípade, že Investor uskutoční zmeny v informáciách poskytnutých IB bez informovania Sprostredkovateľa 
(vrátane rozšírenia obchodných povolení), Sprostredkovateľ v tomto prípade nie je zodpovedný za poskytnutie 
dodatočných informácií o povahe a rizikách spojených s obchodovaním týchto inštrumentov. Sprostredkovateľ  
v tomto prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty spôsobené týmito zmenami.

5. Sprostredkovateľ nezodpovedá za akékoľvek straty, pokles hodnoty investícií, alebo Investorom utrpené škody či 
ušlý zisk, s výnimkou, že sa preukáže, že tieto straty sú priamym dôsledkom úmyslu, alebo hrubej nedbalosti na 
strane Sprostredkovateľa.
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ČLÁNOK V.
Pravidlá súvisiace s používaním obchodnej platformy

1. Tento článok Zmluvy stanoví základné pravidlá súvisiace s používaním obchodnej platformy IB.
2. Investor je povinný prijať akékoľvek spracovanie jeho pokynu, ak je toto spracovanie pokynu v súlade  

s udeleným pokynom.
3. Investor je vyrozumený, že aj keď Sprostredkovateľ považuje obchodnú platfomu IB za svojho druhu 

najspoľahlivejšiu, aj tak môže dôjsť k poruchám. Sprostredkovateľ ani IB nezodpovedá za systémové ani sieťové 
zlyhanie. Investorom, ktorí potrebujú maximálnu úroveň spoľahlivosti obchodnej platofmy odporúčame zaistiť si 
súbežný odber dát z alternatívnej obchodnej platformy.

4. Investor zodpovedá za ochranu svojich hesiel a ich udržanie v tajnosti.
5. Investor je pre prípad, kedy je potvrdená obchodná transakcia neskôr stornovaná, alebo vzatá späť burzou, 

obchodnou platformou či orgánom dozoru, vyrozumený, že táto obchodná transakcia je považovaná za 
stornovanú.

6. Pokyny sú vyplňované v súlade s pravidlami pre vyplňovanie príkazov IB, ktoré sa nachádzajú v priloženom 
dokumente Prílohy. Investor súhlasí s týmito pravidlami pre vyplňovanie príkazov.

7. Investor je uzrozumený, že Sprostredkovateľ neprijíma hotovosť.
8. Sprostredkovateľ ani IB nie sú zodpovední za mimoriadne zlyhania akéhokoľvek druhu, najmä za zlyhania 

elektrickej siete či komunikačných sietí, alebo iných zariadení, bez ohľadu na to, či sú tieto siete, alebo zariadenia 
spravované Sprostredkovateľom, IB, či treťou stranou.

9. Sprostredkovateľ neposkytuje daňové ani právne poradenstvo a žiadne prehlásenia Sprostredkovateľa nie je 
možné považovať za rady v daňovej a právnej oblasti.

10. Investor je uzrozumený, že Sprostredkovateľom prezentované informácie, nespôsobujú individuálne investičné 
poradenstvo a ani žiadne osobné odporúčania Investorom.

11. Investor je vyrozumený, že sa obchodná transakcia neuskutoční, pokiaľ na investičnom účte nie je dostatok 
prostriedkov.

12. Investor sa zaväzuje k priebežnému uchovávaniu všetkých poskytnutých informácií.
13. Investor prehlasuje, že o všetkých zmenách v jeho osobných údajoch či iných poskytnutých  

informácií upovedomí bezodkladne Sprostredkovateľa.

ČLÁNOK VI.
Trvanie Zmluvy a archivácia komunikácie

1. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu na dobu neurčitú.
2. Investor je oprávnený Zmluvu kedykoľvek vypovedať písomnou výpoveďou. Účinnosť takejto výpovede nastáva 

dňom doručenia Sprostredkovateľovi. Výpoveďou plnej moci dochádza taktiež k výpovedi Zmluvy, ktorá je účinná 
dňom doručenia takejto výpovede plnej moci Sprostredkovateľovi. Vypovedanie Zmluvy vedie k uzatvoreniu 
obchodného účtu u Sprostredkovateľa a tiež k zavretiu obchodného účtu u IB. V prípade vypovedania zmluvy  
je Investor zodpovedný za uskutočnenie nevyhnutných krokov, aby mohol byť investičný účet Investora uzavretý.

3. Sprostredkovateľ je oprávnený zhotovovať a archivovať nahrávky vzájomnej komunikácie, ktorá prebieha 
prostredníctvom telekomunikačných zariadení a archivovať vzájomnú komunikáciu prostredníctvom elektronickej 
pošty, v súvislosti s poskytovaním investičných služieb.

 
ČLÁNOK VII.
Ochrana osobných údajov

1. Investor týmto Sprostredkovateľovi udeľuje súhlas so spracovaním a uchovaním všetkých osobných údajov 
v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 
95/46 / ES (známemu ako „GDPR“). Takto poskytnuté osobné údaje môžu byť Sprostredkovateľom užité najmä k 
marketingovým účelom, ako aj k zoznámeniu Investora s analýzami rizík, analýzami trhov, štatistikami a globálnymi 
pohľadmi na kapitálové trhy.

2. Súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov zahŕňa aj súhlas so spracovaním a uchovaním osobných 
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údajov ďalšími subjektmi, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvného vzťahu so Sprostredkovateľom. 
Súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov je Sprostredkovateľovi udelený na dobu neurčitú, pričom 
môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením zaslaným na adresu sídla Sprostredkovateľa.

3. Investor tak isto súhlasí, aby Sprostredkovateľ použil jeho osobné údaje pri príprave zmluvných návrhov v rámci 
sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa a poskytol ich zmluvným stranám podľa týchto návrhov zmlúv.

4. Investor ďalej prehlasuje, že bol upozornený na svoje práva súvisiace so správou a spracovaním osobných 
údajov Sprostredkovateľom, najmä, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas s ich spracovaním 
a uchovaním môže byť kedykoľvek bezplatne v sídle Sprostredkovateľa odvolaný, a že má právo na prístup k 
osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie („právo byť 
zabudnutý“) podľa čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR, právo namietať podľa čl. 
21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. V prípade údajného porušenia svojich práv sa môžete 
obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

5. Investor týmto súhlasí s priebežným zasielaním informácií o stave jeho investičného účtu. 

ČLÁNOK VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Investor je oboznámený a súhlasí s tarifmi Sprostredkovateľa uvedenými v priloženom dokumente Tarify.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia Zmluvy Sprostredkovateľovi a schválením otvorenia 

obchodného účtu Investora.
3. Zmluva nahrádza všetky predošlé dojednania medzi Zmluvnými stranami, ktorých obsah je upravený Zmluvou.
4. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť znenie Zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia. Prípadné  

zmeny sú zobrazené na webových stránkach Sprostredkovateľa. V prípade, že Investor so zmenami nesúhlasí, má 
právo Zmluvu vypovedať podľa článku VI. bodu 2 Zmluvy.

5. Zmluva a práva a povinnosti z nej sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník), v znení neskorších predpisov. Na Zmluvu sa vzťahuje platný právny poriadok Českej republiky. 
Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a Zmluvné strany spolu komunikujú v slovenčine a češtine.

6. Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy neplatným, alebo neúčinným, nedotkne sa táto skutočnosť 
zostávajúceho obsahu Zmluvy. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné, alebo neúčinné 
ustanovenie nahradia takým ustanovením, ktoré bude svojim obsahom a účelom najbližšie neplatnému, alebo 
neúčinnému ustanoveniu a bude v súlade s platným právnym poriadkom Českej republiky v tejto dobe. 

7. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom zmluvy vrátane príloh, že jej porozumeli 
a nemajú voči nej žiadne výhrady, pričom Zmluvu uzatvárajú na základe ich pravej, slobodnej, vážnej a omylu 
prostej vôle, a nie v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pod Zmluvou pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy.

Podpisom nižšie Investor potvrdzuje, že si prečítal, porozumel a je plne oboznámený s 
informáciami uvedenými v Zmluve a v priloženom dokumente Prílohy.

V

Dňa

Investor

V

Dňa

Sprostredkovateľ
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V

Dňa

V

Dňa

Meno a priezvisko

Trvalé bydlisko

(ďalej len „Splnomocniteľ“)
Splnomocňuje

Lynx B.V., jednajúca prostredníctvom Lynx B.V., organizačná složka
IČO: 02451778
Sídlo: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. Zn. A 76398
(ďalej len „Splnomocnenec“)

Aby menom a na účet Splnomocniteľa otvoril investičný účet v spoločnosti Interactive Brokers (UK) Ltd,
sídlom: Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 
Írska (dále jen „IB“). Splnomocniteľ Splnomocnenca výslovne splnomocňuje k uzavretiu všetkých zmluvných 
dokumentov potrebných k zriadeniu investičného účtu u IB a ďalej prehlasuje, že sa s týmito dokumentmi zoznámil, 
najmä ďalej potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER 
AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS, ktorý je priložený v samostatnom dokumente Prílohy.

Splnomocniteľ tak isto splnomocňuje Splnomocnenca, aby pri otvorení účtu u spoločnosti IB zaistil, že Splnomocniteľ 
bude môcť na obchodnej platforme spoločnosti IB uskutočňovať aj termínované transakcie finančných derivátov, 
okrem iného že bude môcť uzatvárať transakcie na futures a opciách. Splnomocniteľ berie na vedomie, že spoločnosť 
IB môže pri poskytovaní svojich služieb využiť tretiu stranu.

Splnomocniteľ prehlasuje, že so Splnomocnencom uzavrel Zmluvu o poskytnutí služieb. Táto plná moc je zároveň 
udelená ku všetkým jednaniam, ktoré je Splnomocnenec oprávnený či povinný činiť podľa Zmluvy o poskytnutí 
služieb. Táto plná moc zaniká odvolaním Splnomocniteľom, alebo vypovedaním Splnomocnencom.

Lynx B.V., jednajúci prostredníctvom Lynx B.V.,  
organizačná složka Zastúpený Jonášom Mlýnkom,  

vedúcim organizačnej zložky

Investor

Plná moc
R.Č. / dátum narodenia

Túto plnú moc prijímam




