
PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI 

INTERACTIVE BROKERS LLC 

O OBCHODOVÁNÍ ZLOMKOVÝCH 

AKCIÍ 
 

Interactive Brokers LLC („IBKR“) umožňuje svým makléřským klientům, přímo nebo 

prostřednictvím nezávislých investičních poradců či Uvádějících makléřů (včetně poboček 

IBKR), nakupovat určité akcie US („podíly“) ve zlomkových akciích raději než v celém množství 

podílů. Toto prohlášení nastiňuje zvláštní charakteristiky, omezení a rizika spojená 

s obchodováním a držením zlomkových akcií. 

 

Výkonnost – IBKR nebo její pobočky budou v souvislosti s jakoukoli komponentou zlomkových 

podílů jakékoli nákupní či prodejní transakce jednat jako protistrana a provedou část obchodu 

jako příkazce nebo bezrizikový příkazce. U příkazů, které obsahují jak celé, tak zlomkové podíly, 

bude IBKR jednat ve smíšené výkonnosti: jako agent pro celé části podílů a jako příkazce (nebo 

bezrizikový příkazce) pro zlomkové části podílů příkazu. Klient bude vždy nominální vlastník 

jakýchkoli zlomkových podílů na svém účtu a všechny frakční podíly vlastněné klientem jsou 

v knihách a záznamech IBKR oddělené stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako celé podíly 

vlastněné takovým klientem. 

 

Převod zlomkových podílů – Zatímco klient si udržuje každodenní kontrolu nad jakýmikoli 

zlomkovými podíly na svém účtu, zlomkové podíly nejsou převoditelné na jiného makléře. 

Pokud klient chce převést rezervy na účtu na jinou makléřskou firmu, rezervy ve zlomkových 

podílech nelze převést a bude nutné je před převodem zlikvidovat, což může mít důsledky 

v podobě daní a následkem budou komisní poplatky.  Aby bylo možné uskutečnit žádost 

o převod, koupí IBKR zlomkové podíly z účtu klienta prostřednictvím cenového mechanismu 

uvedeného výše, a naúčtuje poplatky za tyto uzavřené obchody, poté převede zbývající množství 

celých podílů. 

 

Dostupné druhy příkazu – IBKR přijme pouze určité druhy příkazu na zlomkové podíly (např. 

tržní příkazy, limitované příkazy, stop příkazy, stop limit příkazy atd.). Při události, kdy si klient 

přeje umístit neobchodovatelný limitovaný příkaz s komponentou zlomkového podílu, frakční 

komponenta se nerealizuje, dokud se příkaz nestane obchodovatelným (z toho důvodu nemusí 

proběhnout vůbec), i kdyby příkaz mohl proběhnout dříve, pokud by byl podán na celé množství 

podílu. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně dostupných typů příkazů pro zlomkové 

obchodování, kontaktujte nás. 

 

Hlasovací práva – Klient nebude mít hlasovací práva pro žádné zlomkové akcie držené na jeho 

účtu, nebude schopen dělat dobrovolné volby při žádné z korporátních akcí (včetně limitace, 

jakýchkoli nabídek tendrů nebo poskytování práv) s ohledem na tyto frakční podíly, a IBKR 

nemůže poskytovat klientům žádnou jinou podílnickou dokumentaci ohledně držení méně než 

jednoho podílu.  Klienti ale obdrží výplatu dividend, nebo v některých případech v souvislosti 

s akciovými dividendami, ať už podíly dividend nebo hodnotou úměrnou dividendovým podílům, 



a bude se normálně účastnit jakéhokoli dělení akcií, fúze nebo jiné povinné podnikové akce. 

 

Záznam na čtyři desetinná místa – IBKR zaznamená množství zlomkových podílů 

obchodovaných nebo jinak držených na makléřském účtu do čtyř desetinných míst. 


