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INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED 
 

Oznámení a potvrzení zúčtovací smlouvy 
 
1. Toto oznámení platí pro klienty (jak maloobchodní tak profesionální (ať už sami o sobě nebo 
volitelní profesionální klienti)), kteří byli do Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE) uvedeni 
uvádějícím makléřem. IBIE a uvádějící makléř jsou stranami zcela otevřené zúčtovací smlouvy, na 
jejímž základě provádí IBIE určité služby ohledně vašeho účtu. 

 

2. Podmínky smlouvy se zákazníkem společnosti Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE smlouva 
se zákazníkem“) se vztahují na váš účet a jsou zde pro informaci připojeny. POKUD JDE O ROZSAH, 
KTERÝM SE TOTO OZNÁMENÍ LIŠÍ OD JAKÝCHKOLI USTANOVENÍ SMLOUVY IBIE SE 
ZÁKAZNÍKEM, PŘEDCHÁZÍ TOTO OZNÁMENÍ TĚMTO USTANOVENÍM A JE PRO VÁŠ ÚČET 
ZÁVAZNÉ. 

 

3. Povinnosti IBIE: IBIE je povinna zajišťovat ohledně klientských účtů následující služby: 
a) Získávání a ověřování informací o účtu a dokumentaci a otvírání a zavírání klientských účtů; 
b) Získávání, segregace, zabezpečení a dodávání klientských fondů, cenných papírů a dalších 

aktiv; 
c) Poskytování obchodovacích služeb s marží ke klientským účtům, inkasování marže z účtů, 

stanovování a vymáhání úvěrových či limitů marží vztahujících se na účty; 
d) Přijímání příkazů od vás nebo od uvádějícího makléře pro váš účet, provádění takových 

příkazů a zúčtování provedených transakcí; 
e) Poskytování potvrzení a prohlášení klientovi; a 
f) Přijímání pokynů ohledně dobrovolných podnikových akcí (např. tendrů nebo směnných 

nabídek) a přijímání pokynů s ohledem na opce a práva na cenné papíry. 
 

4. Povinnosti vašeho uvádějícího makléře: Uvádějící makléř je povinen zajišťovat ohledně klientských 
účtů následující služby: 

a) Uvádění klientských účtů do IBIE a poskytování pokynů ohledně toho, jak žádat o IBIE účty; 
b) Poskytování veškerých zákaznických služeb a technické podpory a odpovídání na stížnosti, 

dotazy a požadavky klientů; 
c) Přijímání příkazů klienta a jejich předávání do IBIE pro provedení (můžete také odesílat 

příkazy přímo do IBIE prostřednictvím softwaru IBIE pro zadávání příkazů) a 
d) Poskytování oznámení klientům o sazbách provizí a poplatcích. 

 

5. Provize a poplatky: Uvádějící makléř je odpovědný za informování klientů o veškerých provizích 
a poplatcích, které se vztahují na klientské účty. IBIE bude odečítat platné provize a poplatky 
z klientských účtů. Platby provizí a poplatků dlužených klienty lze čas od času sdílet a rozdělit mezi 
uvádějícího makléře a IBIE, pokud budou uvádějící makléř a IBIE souhlasit. 

 

6. Zákaznické služby: Uvádějící makléř je výhradně zodpovědný za poskytování všech 
zákaznických služeb a technické podpory pro váš účet, a také za odpovídání na vaše dotazy či 
pochybnosti ohledně vašeho účtu, příkazů a obchodování. Neměli byste kontaktovat zákaznickou 
podporu IBIE přímo, místo toho musíte kontaktovat uvádějícího makléře. Všechny spory a problémy 
ohledně vykonávání povinností IBIE za klientské účty (například problémy při obchodování, otázky 
provádění, problémy s marží a úvěry atd.) předá uvádějící makléř do IBIE. IBIE sdělí rozhodnutí 
uvádějícímu makléři (nebo ve výjimečných případech klientovi). UVÁDĚJÍCÍ MAKLÉŘ NEMÁ 
ŽÁDNOU PRAVOMOC ZAVÁZAT IBIE, UZAVŘÍT JAKOUKOLI SMLOUVU, DOHODU ČI ZÁVAZEK, 
KTERÉ BY DALY VZNIKNOUT ODPOVĚDNOSTI NEBO ZÁVAZKU. 

 

7. Příkazy: IBIE je oprávněna přijímat příkazy od vás nebo od vašeho uvádějícího makléře na váš 
účet. IBIE vás nebude kontaktovat kvůli ověření nebo potvrzení, před exekucí, příkazů zadaných na 
váš účet uvádějícím makléřem. VEŠKERÉ SPORY OHLEDNĚ PŘÍKAZŮ ZADANÝCH UVÁDĚJÍCÍM 
MAKLÉŘEM JSOU MEZI VÁMI A UVÁDĚJÍCÍM MAKLÉŘEM. CHYBY 
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KOMUNIKACE NEBO PŘEDÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ OD UVÁDĚJÍCÍHO MAKLÉŘE DO IBIE JSOU 
VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOSTÍ UVÁDĚJÍCÍHO MAKLÉŘE. 

 

8. Informace o účtu: Uvádějící makléř je odpovědný za poskytování veškerých zákaznických služeb 
a technické podpory ohledně vašeho účtu, proto je oprávněn prohlížet si údaje o vašem účtu. 
V PŘÍPADĚ, ŽE UVÁDĚJÍCÍ MAKLÉŘ ZNEUŽIJE NEBO ZVEŘEJNÍ ÚDAJE OHLEDNĚ AŠEHO 
ÚČTU, JE TO VÝHRADNĚ ODPOVĚDNOSTÍ UVÁDĚJÍCÍ MAKLÉŘE A IBIE NENESE ŽÁDNOU 
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY VZNIKLÉ Z PŘÍSTUPU UVÁDĚJÍCÍHO MAKLÉŘE K 
VAŠEMU ÚČTU. 

 
9. Žádné investiční ani daňové poradenství: Berete na vědomí, že ani IBIE ani její zaměstnanci 
nebo zástupci neposkytují žádné investiční, daňové ani obchodní poradenství, ani nevyžadují příkazy. 
Dále berete na vědomí, že ani IBIE, ani její zaměstnanci či zástupci neradí vám ani uvádějícímu 
makléři v záležitostech týkajících se vhodnosti příkazu; neposkytují názory, odhady ani jiný druh 
informací týkající se povahy, hodnoty, potenciálu či vhodnosti jakékoli konkrétní investice; nekontrolují 
přiměřenost investiční rady ani transakcí zadaných vámi nebo uvádějícím makléřem ve vašem zájmu. 

 

10. IBIE neprovádí kontrolu, audit ani dohled nad aktivitami uvádějícího makléře či jeho 
registrovaných zástupců. Uvádějící makléř, jeho úředníci, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani 
zástupci nejsou zaměstnanci ani agenti IBIE, ani by se jako takoví neměli představovat. 


