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Vážení klienti, 
cieľom tohto dokumentu je oboznámiť vás s Pravidlami na používanie majetkového účtu. 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; Adresa: Václavské námestie 776/10, Nové Mesto, 110 00 Praha 1; 
právna forma: Odštepný závod zahraničnej právnickej osoby; spis.zn. A 76398 vedená na 
Mestskom súde v Prahe. 
 
LYNX pri poskytovaní služieb uplatňuje čestné, spravodlivé a profesionálne rokovania v 
súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov2 (ďalej len "klientov"). Ochrana investora 
a ochrana spotrebiteľa, resp. ich záujmov u všetkých klientov je našou prioritou. 
 
 

II. Právne predpisy 
Pravidlá investovania vychádzajú najmä z EÚ a ČR právnych predpisov, ktoré uvádzame nižšie3: 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z  15. mája 2014 o trhoch s 
finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ Text s 
významom pre EHP (dostupné tu) 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o 
zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 
2004/72/ES Text s významom pre EHP (dostupné tu). 

• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné 
požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené 
pojmy na účely uvedenej smernice (Text s významom pre EHP ) (dostupné tu). 

• Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu v platném znění (dostupný tu). 

• Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí v platném znění (dostupný tu). 

• Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a 
kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
(dostupná tu). 

• Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dostupný tu)  

• Vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování 
investičních služeb, v platném znění (s účinnosťou od januára 2018), (dostupné tu). 

 

  

 
1 LYNX B.V. je regulovaná Českou národnou bankou a je vedená ako "Pobočka (organizačná zložka) zahraničného OCP 

(nebanky)" v Zoznamoch regulovaných a registrovaných subjektov finančného trhu. LYNX pri poskytovaní služieb uplatňuje 
čestné, spravodlivé a profesionálne rokovaní v súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov (ďalej len "klientov"). 
Ochrana investora a ochrana spotrebiteľa, resp. ich záujmov u všetkých klientov je našou prioritou. 
2 Zákazníci, ktorí sú zo Slovenska a Poľska sú pred-akceptovaní pobočkou LYNX Česká republika. Klientom LYNX 

sa rozumie napr. Zákazník, spotrebiteľ, investor, disponent účtu atp. 
3 Vyššie sú uvedené iba najzásadnejšie právne predpisy, ktoré sa na činnosť LYNX vzťahujú; zoznam nie je taxatívny. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014R0596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017R0565
http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html
http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html
http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html
https://www.cnb.cz/cs/legislativa/.galleries/zakony/zakon_256_2004
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/legislativa/.galleries/vyhlasky/vyhlaska_308_2017.pdf
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III. Pravidla na použivanie majetkového účtu 
LYNX zaisťuje predovšetkým pred-akceptáciu klientov a otvorenie majetkového účtu v spoločnosti 
Interactive Brokers (U.K.) Limited, na ktorej platforme klienti obchodujú s investičnými nástrojmi 
bez zásahu LYNX; LYNX nevedie priamo majetkové účty svojich klientov a neobhospodaruje 
priamo majetok klientov. Majetkový účet je určený na obchodovanie s jednotlivými 
investičnými nástrojmi a nie je určený primárne a len, ku konverziám mien. 
 

IV. Zoznámenie klientov so zavedenými postupmi LYNX 

LYNX má zavedené rôzne pravidlá a postupy, o ktorých priebežne informuje svojich klientov, ktoré 
nájdete na webe: https://www.lynxbroker.sk/dokumenty/, napr. sa jedná o: 

• Obmedzovanie konfliktu záujmov pri poskytovaní investičných služieb; 

• Súhrn zásad spracovania sťažností; 

• Vyhlásenie o ochrane osobných údajov; 

• Základné informácie o investičných službách LYNX; 

• Povaha a riziká obchodovania s cennými papiermi; 

• Informačné memorandum k uplatňovaniu opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej 
činnosti a financovaniu terorizmu ( "AML / CFT") a i. 

 
Centrum podpory LYNX ponúka široké množstvo informácií a pomôcok napr. 

• na zriadenie majetkového účtu, prostredníctvom LYNX, 

• k ponúkaným produktom a službám, 

• konverziám mien, 

• obchodným platformám, vr. manuálov a i. 
Potrebné informácie nájdete na uvedenom odkaze: https://www.lynxbroker.cz/podpora/ 
 

V. Záverečné ustanovenia 
LYNX informuje svojich klientov (zákazník), že informácie, ktoré uvádzame na našich webových 
stránkach sú vydané výhradne pre verejnosť a nepredstavujú tak investičné poradenstvo alebo 
investičné odporúčania poskytnuté spoločnosťou LYNX zákazníkom, tj. Investorom a 
potencionálnym investorom, alebo splnomocneným zástupcom investorov či potencionálnych 
investorov ( ďalej len "investori"). Cieľovým trhom je investor retailový, privátny a korporátny. 
Upozorňujeme investorov, že pred rozhodnutím investovať do investičných produktov by mali 
venovať zvýšenú pozornosť rizikám, ktoré sú s nimi spojené. 
 
LYNX pri koncipovaní a aktualizácii svojich webových stránok vynakladá maximálne úsilie, 
starostlivosť a vychádza z dôveryhodných zdrojov (napr. z informácií zo skupiny LYNX B.V.), 
napriek tomu však nemôže zaručiť presnosť, úplnosť a včasnosť poskytnutých informácií. Ak 
využívate nami poskytnuté informácie bez ich overenia alebo ako investičné poradenstvo alebo 
investičné odporúčania, robíte tak z vlastného uváženia, na vlastné náklady a riziko. Ak konkrétny 
investičný produkt a riziká s ním spojené nepoznáte, neinvestujte do neho.  Vyššie uvedené má 
iba informatívny charakter a nie je možné odvodiť žiadne právne nároky. Ďalšie informácie sú 
dostupné na našich webových stránkach : https://www.lynxbroker.sk/  
Plnenie informačných povinností, vr. informácií k ochrane účtu, ktoré sú v súlade s 
právnymi požiadavkami Českej republiky môžete nájsť na našich webových 
stránkach:https://www.lynxbroker.cz/platforma-a-nastroje/ochrana-uctu/  
 
Tlačená verzia tohto dokumentu je k dispozícii v sídle LYNX.  
LYNX B.V. si vyhradzuje právo na priebežnú aktualizáciu tohto dokumentu.  
Dátum účinnosti: 29. novembra 2019 

https://www.lynxbroker.sk/dokumenty/
https://www.lynxbroker.cz/podpora/
https://www.lynxbroker.sk/
https://www.lynxbroker.cz/platforma-a-nastroje/ochrana-uctu/

