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Základní právní pojmy pro váš účet u společnosti IB 

  

  

Společnost IB může udržovat svoji strukturu nízké provize proto, že jsme vybudovali automatizované 

obchodní procesy s cílem minimalizovat lidský zásah a uvážení. V tomto ohledu jsme zavedli některé 

jednoduché pojmy, kterými se řídí obchodování na všech účtech společnosti IB. Tato pravidla uznávají, že 

čas od času elektronické systémy, které často spoléhají na konektivitu třetí strany, vzhledem ke své 

povaze mohou selhat nebo se zpozdit a burzy a poskytovatelé dat mohou učinit chyby. 

 

1. Jsem povinen akceptovat všechna provedení, která jsou konzistentní s pokyny stanovenými 

v mých objednávkách. 

 

2. Ačkoli věříme, že naše poruchovost patří mezi nejnižší v oboru, každý systém může tu a tam 

selhat, často z důvodu sil mimo lidskou kontrolu. Společnost IB nenese odpovědnost za poruchy 

systému nebo sítě a klienti, kteří vyžadují nejvyšší úroveň spolehlivosti, souhlasí s udržováním 

vedlejších obchodních prostředků. 

 

3. Klienti zodpovídají za ochranu utajení jejich uživatelských jmen a hesel a budou odpovědni 

za obchody uzavřené třetími stranami s použitím jejich uživatelských jmen a hesel. 

 

4. V případě, že obchody budou společností IB potvrzeny jako provedené a později budou zrušeny 

burzou, obchodní sítí nebo regulačním úřadem, bude obchod potvrzený společností IB rovněž 

považován za zrušený. 

 

5. Společnost IB obecně zpracovává objednávky v pořadí, v kterém je přijímá, včetně všech 

objednávek předložených společností IB nebo jejími přidruženými osobami. 

 

6. Společnost IB není odpovědná za zajištění provedení objednávek za limitní ceny, pokud přenos 

objednávky je zpožděný nebo je jinak ovlivněn selháním datové komunikace. 

 

7. Společnost IB neposkytuje obchodní, investiční nebo daňové poradenství a klienti nespoléhají 

na prohlášení učiněná zaměstnanci společnosti IB, jejichž účelem je poskytnout takové 

poradenství. 

 

8. Společnost IB obecně nevydává požadavky na marži a zachovává si právo okamžitě uzavřít 

pozice, bez upozornění nebo odpovědnosti, na účtu, na kterém nejsou dostatečné peněžní 

prostředky ke splnění požadavků na marži uložených společností nebo regulačními úřady. 

Společnost IB může výhradně dle svého uvážení podle trhu nebo jiných faktorů zvolit vydání 

požadavku na marži a/nebo může likvidovat pozice na účtu. Pokud obdržíte požadavek na marži, 

jste povinni okamžitě vložit peněžní prostředky ke krytí deficitu. 

 

9. Klienti společnosti IB nesou odpovědnost vůči společnosti IB za trvalou přesnost a aktualizaci 

všech informací poskytnutých společnosti IB. 

 

10. Klienti společnosti IB souhlasí s tím, že budou společnost IB průběžně informovat o své současné 

adrese pro elektronickou poštu, takže budou moci číst a přijímat zprávy elektronickou poštou, 

které jim jsou adresované společností IB. 
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