
10

Meno a priezvisko

Trvalé bydlisko

(ďalej len „Investor“)
A

Lynx B.V., jednajúca prostredníctvom Lynx B.V., organizační složka
IČO: 02451778
Sídlo: Václavské námestie 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 „Sprostredkovateľ“)

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. 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). 

4. 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.

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

Zmluvu o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb
R.Č. / dátum narodenia
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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.

 

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.
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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. 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.

8. Sprostredkovateľ neposkytuje daňové poradenstvo a žiadne prehlásenia Sprostredkovateľa nie je možné 
považovať za rady v daňovej oblasti.

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

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

informácií upovedomí bezodkladne Sprostredkovateľa.

ČLÁNOK VI.
Trvanie Zmluvy

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.

 

ČLÁNOK VII.
Ochrana osobných údajov

1. Investor týmto Sprostredkovateľovi udeľuje súhlas so spracovaním a uchovaním všetkých osobných údajov  
v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), 
v znení neskorších predpisov, poskytnutých Sprostredkovateľovi. 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 
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, potom najmä na to, že má práva podľa § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane 
osobných údajov (§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), v znení neskorších predpisov, 
t.j. najmä, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas s ich spracovaním a uchovaním môže byť 
kedykoľvek bezplatne v sídle Sprostredkovateľa odvolaný, že má právo prístupu k jeho osobným údajom a právo 
na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, vrátane práva obrátiť 
sa v prípade domnelého porušenia svojich práv na Úrad pre ochranu osobných údajov.

5. Investor týmto súhlasí s priebežným zasielaním informácií o stave jeho investičného účtu. 
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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. 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.
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. K riešeniu všetkých sporov vzniknutých z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace, ako aj sporov týkajúcich sa platnosti 
tejto zmluvy a následkov jej neplatnosti, je príslušný výlučne všeobecný súd sprostredkovateľa v čase vzniku 
sporu.

8. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom zmluvy, že jej porozumeli a nemajú voči nej 
žiadne výhrady, pričom Zmluvu uzatvárajú na základe ich 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


