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Interactive Brokers Ireland Limited 
Smlouva s klientem o institučních službách 

 
 
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

 
1. Smlouva: Touto Smlouvou („Smlouva“) se řídí vztah mezi klienty („vy“, „vaše“, „vám“ nebo 

„Klient“) a společností Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“, „my“, „naše“ nebo „nám“) 
o poskytování určitého provádění příkazů a/nebo vypořádání obchodů a provádění služeb, kdy 
Klient je flexibilní při provádění a/nebo zúčtování prostřednictvím společnosti IBIE nebo jiného 
brokera („provádějící broker“). Pokud je kterékoli z ustanovení této Smlouvy v rozporu s kterýmkoli 
z ustanovení kterýchkoli jiných smluv mezi stranami, mají přednost ustanovení této Smlouvy. Klient 
potvrzuje, že účet Klienta u společnosti IBIE byl otevřen na základě smlouvy s klientem společnosti 
IBIE („Smlouva s klientem“). Pokud Klient udržuje účet u společnosti IBIE, tento účet podléhá 
smluvním podmínkám Smlouvy s klientem, která je v této Smlouvě vtělena odkazem. Tuto Smlouvu 
nelze změnit nebo odvolat, vyjma písemně ze strany zmocněného zaměstnance společnosti IBIE. 
Zaměstnanci odd. služeb klientům nemohou změnit nebo odvolat žádnou část této Smlouvy. 

 
2. Provedení příkazu: Příkazy, které podléhají této Smlouvě, mohou být provedeny: (a) společností 

IBIE nebo (b) provádějícím brokerem a přenechány společnosti IBIE k vypořádání a provedení ze 
strany společnosti IBIE, avšak pouze tehdy, pokud tento provádějící broker a společnost IBIE jakožto 
broker poskytující vypořádání obchodů a provádění služeb („hlavní broker“) podepsali smlouvu 
zajišťující, že se společnost IBIE ujme obchodů Klienta prováděných daným provádějícím brokerem. 

 
3. Vypořádání obchodů a vedení účtu: Obchody mohou být: (a) vypořádány a vedeny společností 

IBIE nebo (b) přenechány společností IBIE k vypořádání a vedení brokery jakožto jinou třetí stranou, 
které Klient může určit jako hlavní brokery Klienta, avšak pouze tehdy, pokud společnost IBIE 
uzavřela ohledně těchto transakcí smlouvu s hlavními brokery Klienta. 

 
4. Žádné investiční, daňové nebo obchodní poradenství: Zástupci společnosti IBIE nejsou 

zmocněni k poskytování investičního, daňového nebo obchodního poradenství nebo k vyžadování 
příkazů. Nic na webu společnosti IBIE nesmí být vykládáno jako doporučení nebo vyžádání koupě 
nebo prodeje cenných papírů, futures nebo jiných investic. 

 
5. Kvalifikace Klienta: V příslušném rozsahu ručí Klient a jeho zmocnění zástupci za to, že Klient: 

(a) je oprávněn podle svého řídicího dokumentu nebo dokumentů a v jurisdikcích, v nichž je 
organizován a/nebo regulován, uzavřít tuto Smlouvu a obchod (v příslušném případě včetně na 
marži); (b) nemá žádnou právní nezpůsobilost a (c) že osoby identifikované k zadávání příkazů 
mají řádné zmocnění a mají dostatečné znalosti a zkušenosti k pochopení povahy a rizik 
obchodovaných produktů. 

 
6. Odpovědnost za příkazy a obchody Klienta: Klient potvrzuje, že společnost IBIE neví, zda 

někdo, kdo zadává příkazy s uživatelským jménem a/nebo heslem Klienta, je Klient. Pokud nebude 
společnost IBIE informována elektronickou poštou na adrese help@interactivebrokers.com a 
nebude písemně souhlasit, Klient neumožní žádné další osobě přístup k účtu Klienta. Klient je 
v plném rozsahu a bezpodmínečně odpovědný za důvěrnost a použití uživatelského jména a/nebo 
hesla Klienta a souhlasí s tím, že oznámí jakoukoli krádež a/nebo ztrátu tohoto uživatelského jména 
a/nebo hesla nebo jakýkoli neoprávněný přístup k účtu Klienta, a to okamžitě telefonicky nebo 
elektronicky prostřednictvím webu společnosti IBIE. Klient zůstává v plném rozsahu 
a bezpodmínečně odpovědný za všechny transakce zadané s použitím uživatelského jména 
a/nebo hesla Klienta. 

 
Společnost IBIE je oprávněna spoléhat na všechny pokyny zadané, dané nebo zřejmě dané 
a všechny akce podniknuté Klientem nebo jeho jménem s použitím uživatelského jména a hesla 
Klienta a Klient je vázán každou transakcí nebo jakýmkoli jednáním nebo jinou akcí nebo 
opomenutím v souvislosti s jeho účtem nebo kterýmikoli finančními produkty drženými pro Klienta 
se spolehnutím se na tyto pokyny. Společnost IBIE neponese odpovědnost za žádnou ztrátu 
způsobenou společností IBIE jednáním podle pokynů, akcemi nebo opomenutími nebo jinou 
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komunikací s použitím uživatelského jména a hesla Klienta, vyjma rozsahu, v jakém tato ztráta 
nemůže být podle zákona vyloučena. 

 
7. Příkazy provedené společností IB: Společnost IBIE provede příkazy Klienta jako zástupce, pokud 

nebude potvrzeno něco jiného. Společnost IBIE může provést příkazy Klienta jako bezrizikový 
příkazce. Společnost IBIE může k provedení příkazů využít jiného brokera, nebo přidružený 
subjekt, kteří budou mít prospěch ze všech práv společnosti IBIE podle této Smlouvy. Pokud není 
nařízeno něco jiného, společnost IBIE vybere trh a/nebo prodejce, na které se budou směrovat 
příkazy Klienta. U produktů obchodovaných na více trzích může společnost IBIE zajistit „inteligentní 
směrování“, které vyhledává pro každý příkaz nejlepší trh prostřednictvím počítačového algoritmu. 
Klient by měl „inteligentní směrování“ zvolit, pokud je k dispozici. Pokud Klient směruje příkazy na 
konkrétní trh, přejímá odpovědnost za znalost a obchodování v souladu s pravidly a politikami 
daného trhu (např. obchodní hodiny, typy příkazů atd.). Klient potvrzuje, že nemusí být možné 
příkaz zrušit nebo upravit a že Klient je odpovědný za provedení nehledě na zrušení nebo změnu 
nebo požadavek na změnu. Klient je srozuměn, že společnost IBIE, výhradně dle svého uvážení, 
může odmítnout přijmout nebo provést transakce jménem Klienta nebo omezit nebo zakázat 
obchodování na účtu nebo účtech Klienta. Všechny transakce podléhají pravidlům a politikám 
příslušných trhů a zúčtovacích ústavů a platným zákonům a nařízením. SPOLEČNOST IBIE NENÍ 
ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNOU AKCI NEBO ROZHODNUTÍ KTERÉKOLI BURZY, TRHU, 
PRODEJCE, ZŮČTOVACÍHOÚSTAVU NEBO REGULÁTORA. 

 
8. Obchodování s majetkem – zobrazení příkazů Klienta: Podléhá všem zákonům a předpisům 

a také podléhá informačním bariérám zřízeným mezi společností IBIE a jejími přidruženými 
subjekty zapojenými do obchodování s majetkem, Klient zmocňuje společnost IBIE k 
provádění obchodů s majetkem jeho a jeho přidružených subjektů, i když společnost IBIE 
může souběžně držet neprovedené příkazy Klienta na stejné produkty ve stejné ceně. 
Společnost IBIE, její přidružené subjekty a jejich příslušní ředitelé a/nebo zaměstnanci mohou 
obchodovat na svůj vlastní účet a, s výhradou ustanovení všech příslušných zákonů, pravidel a 
předpisů, mohou společnost IBIE a její přidružené subjekty zaujmout opačnou pozici k příkazu 
Klienta v souvislosti s jakýmikoli pozicemi na cenné papíry, futures a opce a transakce na forexu s 
finanční pákou, ať už na vlastní účet společnosti IBIE nebo jejího přidruženého subjektu nebo na 
účet jiného klienta společnosti IBIE, za předpokladu, že tento obchod je proveden konkurenčním 
způsobem v zařízení nebo prostřednictvím zařízení příslušné burzy, trhu nebo regulátora cenných 
papírů, komodit, futures nebo opcí. Kromě toho mohou společnost IBIE nebo její přidružené 
subjekty, nebo jiní klienti, zaujmout opačnou pozici k příkazu Klienta pro produkty na forexu a jiné 
mimoburzovní produkty. 

 
9. Provize a poplatky, úrokové poplatky, peněžní prostředky: Provize a poplatky jsou v sazbách 

specifikovaných na webu společnosti IBIE, pokud nebyl mezi Klientem a společností IBIE písemně 
dohodnut konkrétní harmonogram provizí a/nebo poplatků. Pokud mezi Klientem a společností IBIE 
nebyl dohodnut žádný písemný harmonogram provizí a/nebo poplatků, změny provizí a/nebo 
poplatků jsou účinné okamžitě buď: po jejich zveřejnění na webu společnosti IBIE, nebo po jejich 
zaslání elektronickou poštou nebo jiném písemném sdělení Klientovi. Z nezaplacených zůstatků 
vzniká úrok v sazbě 1 % měsíčně. Nedoplatky na účtu se stávají půjčkami marže na účtu Klienta a 
vzniká z nich úrok podle sazeb zveřejněných na webu společnosti IBIE. Klient souhlasí se 
zaplacením přiměřených nákladů na inkaso za jakýkoli Klientem nezaplacený nedoplatek nebo 
zůstatek, včetně poplatků právních zástupců a inkasního agenta. 

 
1. Pro účty vedené společností IBIE: Klient potvrzuje, že společnost IBIE odečte provize 

a/nebo poplatky z účtu nebo účtů Klienta, což sníží hodnotu majetku na účtu. Pokud 
provize a/nebo jiné poplatky způsobí nedoplatek marže, budou zlikvidovány pozice. 
Společnost IBIE Klientovi vyplatí úrok z úvěru a naúčtuje mu úrok z dluhu, s úrokovými 
sazbami a podmínkami na webu společnosti IBIE, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak. Peněžní prostředky Klienta nebudou vyplaceny, dokud nebudou transakce 
vypořádány. Smluvní podmínky pro ukládání a výběr peněžních prostředků (včetně 
dob držení) jsou podle specifikace na webu společnosti IBIE. 

2. Pro účty, které nejsou vedeny společností IBIE: Klient zaplatí provize a poplatky 
společnosti IBIE do deseti dnů od obdržení sdělení společnosti IBIE. 

 
Klient tímto zmocňuje společnost IBIE k použití jakýchkoli peněz, schválených dluhových cenných 
papírů nebo schválených cenných papírů, které může Klient společnosti IBIE zaplatit, za účelem: 
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(i) splnění závazků vůči příslušnému zúčtovacímu ústavu (za předpokladu, že nemůže být 
proveden žádný výběr z účtů Klienta u společnosti IBIE, který by měl účinek, že příslušné 
požadavky na marži nebo obchodní závazky vedené jménem kteréhokoli klienta by tím byly 
financovány kterýmkoli jiným klientem); (ii) zaplacení provize, makléřské odměny, dávky a jiných 
řádných poplatků nebo odměny za smlouvy provedené společností IBIE jménem Klienta; a/nebo  
(iii) provedení plateb v souladu s pokyny Klienta. Klient potvrzuje, že společnost IBIE může použít 
tyto peníze, schválené dluhové cenné papíry nebo schválené cenné papíry při plnění nebo za 
účelem plnění závazků společnosti IBIE vůči jakékoli straně, pokud tyto závazky vzniknou 
v souvislosti nebo ve spojení se všemi smlouvami provedenými jménem Klienta. Klient souhlasí, 
že společnost IBIE si může ponechat úrok z peněz Klienta. 

 
10. Podezřelá aktivita: Pokud společnost IBIE výhradně dle svého uvážení věří, že účet Klienta byl 

zapojen v jakémkoli podvodu nebo trestném činu nebo porušení zákonů nebo předpisů nebo byl 
k němu uskutečněn nezákonný přístup nebo je jinak zapojen do jakékoli podezřelé aktivity (ať už 
jako oběť nebo pachatel nebo jinak), může společnost IBIE pozastavit nebo zmrazit účet nebo 
kterákoli privilegia účtu, může zmrazit nebo zlikvidovat peněžní prostředky nebo aktiva nebo může 
využít kterýkoli z nápravných prostředků v této Smlouvě pro „neplnění“. 

 
11. Zástavní nárok: Všechna aktiva Klienta jakéhokoli druhu držená společností IBIE nebo jejím 

jménem pro účet Klienta jsou tímto dána do zástavy společnosti IBIE a podléhají dokonalému 
zástavnímu právu první priority, poplatku a/nebo zástavnímu nároku ve prospěch společnosti IBIE 
k zajištění splnění všech povinností a závazků dlužených společnosti IBIE a vzniklých na základě 
této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy. 

 

12. Žádné omezené cenné papíry: Pokud Klient neinformoval společnost IBIE v opačném smyslu, 
nebude se snažit prodat omezené akcie prostřednictvím společnosti IBIE bez předchozího 
upozornění a souhlasu společnosti IBIE. 

 
13. Případ neplnění: K „neplnění“ dochází automaticky, bez upozornění, potom, co: (i) Klient poruší 

nebo neuzná kteroukoli smlouvu se společností IBIE; (ii) Klient neposkytne uspokojivé zajištění 
nebo uspokojivá zajištění vůči společnosti IBIE pro plnění závazku, po žádosti od společnosti IBIE 
výhradně dle uvážení společnosti IBIE; (iii) po vyhlášení řízení Klientem a/nebo proti Klientovi na 
základě jakéhokoli konkurzu, insolvence, návrhu na vypořádání nebo podobného zákona; (iv) po 
postoupení ve prospěch věřitelů Klienta; (v) po jmenování prozatímního správce, správce majetku, 
likvidátora nebo podobné úřední osoby pro Klienta nebo ve vztahu k majetku Klienta; (vi) potom, 
co prohlášení Klienta jsou nepravdivá nebo zavádějící při jejich učinění nebo se později stávají 
nepravdivými; (vii) při právní nezpůsobilosti Klienta; (viii) při jakýchkoli řízeních s cílem pozastavit 
nebo zrušit podnikání nebo licenci Klienta jakýmkoli regulátorem nebo organizací; (ix) potom, co 
společnost IBIE má důvod věřit, že bezprostředně hrozí, že cokoli z předchozího pravděpodobně, 
možná nebo nejspíše nastane. Klient bezpodmínečně souhlasí, že po vzniku neplnění může 
společnost IBIE ukončit každý nebo všechny závazky společnosti IBIE vůči Klientovi a společnost 
IBIE má právo výhradně dle svého uvážení, nikoli však povinnost, bez předchozího upozornění 
zlikvidovat všechny Klientovy pozice na účtu nebo účtech společnosti IBIE nebo jejich část, 
jednotlivě nebo společně, jakýmkoli způsobem a prostřednictvím jakéhokoli trhu nebo prodejce. 
Klient nahradí a zajistí společnost IBIE proti všem akcím, opomenutím, nákladům, poplatkům (mimo 
jiné včetně poplatků právního zástupce) nebo závazkům spojeným s jakýmkoli neplněním Klienta 
nebo jakoukoli transakcí provedenou společností IBIE na základě neplnění. 

 
14. Rizika cizích trhů; po obchodních hodinách: Klient potvrzuje, že obchodování s cennými 

papíry, opcemi, futures, měnami nebo jakýmkoli produktem na cizím trhu je spekulativní 
a nese s sebou vysoké riziko. Hrozí také zvláštní rizika obchodování mimo běžné hodiny 
trhu, včetně rizika nižší likvidity, vyšší volatility, změny cen, nepropojených trhů, oznámení 
zpráv s vlivem na ceny a širších spreadů. Klient prohlašuje, že je s těmito riziky obeznámen 
a že je schopen je přijmout. 

 
15. Znalost cenných papírů, opčních listů a opcí; korporátní akce: Klient potvrzuje, že je jeho 

povinností znát podmínky jakýchkoli cenných papírů, kontraktů na futures, opcí, opčních listů nebo 
jiných produktů na účtu Klienta, včetně připravovaných korporátních akcí (např. tendrových 
nabídek, reorganizací, rozdělení akcií atd.). Společnost IBIE nemá žádnou povinnost upozornit 
Klienta na konečné termíny nebo potřebné akce nebo data jednání, ani není povinna provést 
jakoukoli akci bez zvláštních písemných pokynů, pokud je společnost IBIE neobdržela elektronicky 
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prostřednictvím webu společnosti IBIE. 
 
16. Licence společnosti IBIE pro Klienta k používání softwaru společnosti IBIE: Společnost IBIE 

uděluje Klientovi nevýhradní nepřenositelnou licenci k používání softwaru společnosti Interactive 
Brokers („IB“) výhradně tak, jak je stanoveno v této Smlouvě. Právo k softwaru společnosti IB 
a aktualizacím zůstávají ve výhradním vlastnictví společnosti IB, včetně všech patentů, autorských 
práv a ochranných známek. Klient neprodá, nevymění nebo nepřenese software společnosti IB 
jiným subjektům. Klient nesmí software společnosti IB kopírovat, upravit, přeložit, dekompilovat, 
provést na něm zpětné inženýrství, rozebrat jej nebo jej redukovat na formu čitelnou pro člověka 
nebo jej přizpůsobit nebo jej použít k vytvoření odvozeného díla, pokud to není výslovně povoleno 
písemně zmocněným zaměstnancem společnosti IBIE. Společnost IBIE má nárok na okamžitou 
přikazující soudní pomoc v případě hrozících porušení těchto závazků. 

 
17. USTANOVENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A STANOVENÉ NÁHRADĚ ŠKODY: KLIENT 

PŘIJÍMÁ SYSTÉM SPOLEČNOSTI IB TAKOVÝ, „JAKÝ JE“, A BEZ ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH 
NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH 
ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ, ÚČEL NEBO 
APLIKACI; VČASNOST; NEPŘÍTOMNOST PŘEFUŠENÍ NEBO JAKÝCHKOLI MLČKY 
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZNIKLÝCH Z OBCHODNÍ UZANCE, PRŮBĚHU 
OBCHODOVÁNÍ NEBO PRŮBĚHU PLNĚNÍ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENÍ SPOLEČNOST 
IBIE ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLI TRESTNÍ, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO 
NÁSLEDNOU ŠKODU NEBO NÁHRADU ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, UŠLÝCH 
ZISKŮ NEBO ZTRÁTY GOODWILLU. SPOLEČNOST IBIE NEPONESE ODPOVĚDNOST VŮČI 
KLIENTOVI Z DŮVODU JAKÝCHKOLI PRODLENÍ NEBO PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO 
TRANSAKCÍ, NEBO PORUCH PLNĚNÍ SYSTÉMU IB, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU, MIMO JINÉ 
VČETNĚ TĚCH, KTERÉ JSOU ZPŮSOBENY PORUCHOU HARDWARU NEBO SOFTWARU; 
VLÁDNÍMI, BURZOVNÍMI NEBO JINÝMI REGULATORNÍMI AKCEMI; VYŠŠÍ MOCÍ; VÁLKOU, 
TERORISMEM NEBO ZÁMĚRNÝMI AKCEMI SPOLEČNOSTI IB. KLIENT UZNÁVÁ, ŽE MŮŽE 
DOCHÁZET K PRODLENÍM NEBO PŘERUŠENÍM POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU SPOLEČNOSTI IB, 
NAPŘÍKLAD VČETNĚ TĚCH, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY ZÁMĚRNĚ SPOLEČNOSTÍ IB ZA 
ÚČELY SERVISU SYSTÉMU SPOLEČNOSTI IB. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST 
SPOLEČNOSTI IBIE, BEZ OHLEDU NA FORMU AKCE A NÁHRADU ŠKODY VZNIKLÉ 
KLIENTOVI, NEPŘEKROČÍ ÚHRN PROVIZÍ ZAPLACENÝCH KLIENTEM SPOLEČNOSTI IBIE 
ZA DOBU 6 MĚSÍCŮ PŘED UDÁLOSTÍ, KTERÁ DALA VZNIKNOUT NÁROKU KLIENTA. 

 

18. Klient je povinen udržovat alternativní obchodní smlouvy: Počítačové systémy, jako jsou ty, 
které používá společnost IBIE, mají přirozeně sklon k přerušení, zpoždění nebo poruše. 
KLIENT MUSÍ UDRŽOVAT ALTERNATIVNÍ OBCHODNÍ SMLOUVY NAVÍC K ÚČTU KLIENTA 
U SPOLEČNOSTI IBIE PRO PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ KLIENTA V PŘÍPADĚ, ŽE SYSTÉM 
SPOLEČNOSTI IBIE JE NEDOSTUPNÝ. Podpisem této Smlouvy Klient prohlašuje, že 
udržujte alternativní obchodní smlouvy. 

 
19. Souhlas s přijímáním elektronických záznamů a sdělení: Společnost IBIE poskytuje 

elektronická potvrzení obchodu, výpisy z účtu, daňové informace, materiály týkající se pověření pro 
zastupování a jiné záznamy a sdělení Klienta (společně „záznamy a sdělení“) v elektronické 
podobě v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem. Elektronické záznamy a sdělení 
mohou být zaslány do obchodní pracovní stanice Klienta („Trader Workstation – „TWS“) nebo na 
adresu Klienta pro elektronickou poštu, nebo pro účely zabezpečení mohou být zveřejněny na webu 
společnosti IB nebo na zabezpečeném webu jednoho z poskytovatelů služeb společnosti IB a Klient 
se bude muset přihlásit a sdělení načíst. Uzavřením této Smlouvy Klient souhlasí s přijímáním 
elektronických záznamů a sdělení. Tento souhlas bude platit bez přerušení a pro každý daňový rok, 
pokud nebude Klientem odvolán. Klient může tento souhlas kdykoli odvolat poskytnutím 
elektronického upozornění společnosti IBIE prostřednictvím webu společnosti IB. Pokud Klient 
tento souhlas odvolá, společnost IBIE poskytne požadované záznamy a sdělení (např. daňové 
doklady, materiály týkající se pověření pro zastupování atd.) v papírové podobě na požádání po 
telefonu nebo prostřednictvím webu společnosti IBIE. Společnost IBIE si však vyhrazuje právo 
požadovat, aby Klient uzavřel svůj účet, pokud zákazník odvolá souhlas s přijímáním elektronické 
zásilky záznamů a sdělení. Za účelem obchodování s použitím TWS společnosti IB, a přijímání 
záznamů a sdělení prostřednictvím TWS, existují určité požadavky na hardware a software 
systému, které jsou popsány na webu společnosti IBIE na adrese www.interactivebrokers.com. 
Protože se tyto požadavky mohou měnit, je Klient povinen periodicky nahlédnout na web 
společnosti IB a seznámit se s aktuálními požadavky na systém. Pro přijímání elektronické pošty 

http://www.interactivebrokers.com/
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od společnosti IBIE nese klient odpovědnost za udržování platné adresy pro elektronickou poštu 
po internetu a softwaru, který klientovi umožní číst, odesílat a přijímat zprávu elektronickou poštou. 
Klient je povinen společnost IBIE okamžitě informovat o změně adresy pro elektronickou poštu 
Klienta s použitím postupů pro změnu adresy Klienta pro elektronickou poštu, které mohou být k 
dispozici na webu společnosti IB. 

 
B. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODŮ A POZIC, KTERÉ MAJÍ BÝT VYPOŘÁDÁNY NEBO 
VEDENY SPOLEČNOSTÍ IBIE: 

 
1. Rozsah platnosti: Ustanovení této části B platí pro obchody a pozice: (a) prováděné, 

vypořádávané a vedené společností IBIE nebo (b) prováděné jiným provádějícím brokerem 
a předané společnosti IBIE k vypořádání a vedení nebo (c) obchody nebo pozice, u kterých hlavní 
broker Klienta označí svůj záměr je nevypořádat nebo se jich neujmout, nebo je nevypořádá nebo 
se jich neujme. 

 
2. Marže: 

 
a. Požadavek nepřetržitého udržování dostatečné marže: Maržové transakce podléhají 

požadavkům burz, zúčtovacích ústavů a regulátorů na počáteční a udržovanou marži a také 
každému dalšímu požadavku na marži společnosti IBIE, který může být vyšší („požadavky na 
marži“). SPOLEČNOST IBIE MŮŽE KDYKOLI POŽADAVKY NA MARŽI UPRAVIT PRO 
KTERÉHOKOLI NEBO VŠECHNY KLIENTY PRO JAKÉKOLI OTEVŘENÉ NEBO NOVÉ 
POZICE, VÝHRADNĚ DLE UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI IBIE. KLIENT BUDE STÁLE 
UDRŽOVAT, BEZ UPOZORNĚNÍ NEBO POŽÁDÁNÍ, DOSTATEČNOU VÝŠI MAJETKU 
K NEPŘETRŽITÉMU PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA MARŽI. KLIENT JE POVINEN SLEDOVAT 
SVŮJ ÚČET TAK, ABY ÚČET STÁLE OBSAHOVAL DOSTATEČNOU VÝŠI MAJETKU KE 
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA MARŽI. POKUD JE NA ÚČTU NEDOSTATEČNÁ VÝŠE 
MAJETKU KE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA MARŽI, MŮŽE SPOLEČNOST IBIE ODMÍTNOUT 
JAKÝKOLI PŘÍKAZ PŘEDLOŽENÝ KLIENTEM NEBO ODMÍTNOUT PŘIJMOUT K 
VYPOŘÁDÁNÍ (NEBO MŮŽE PŘÍKAZ „DK“ NEBO ZAMÍTNOUT NEBO VRÁTIT) NEBO 
MŮŽE ZLIKVIDOVAT JAKOUKOLI POZICI PŘEDLOŽENOU SPOLEČNOSTI IBIE 
PROVÁDĚJÍCÍM BROKEREM K VYPOŘÁDÁNÍ. Vzorce pro výpočet požadavků na marži na 
webu společnosti IBIE jsou pouze informativní a nemusí odrážet skutečné požadavky na marži. 
Klient je povinen stále uspokojovat jakýkoli požadavek na marži vypočítaný společností IBIE. 

 
b. Společnost IBIE nevystaví výzvy k doplnění marže: Společnost IBIE nemusí Klienta 

upozornit na jakékoli neplnění požadavků na marži předtím, než společnost IBIE vykoná 
svá práva na základě této Smlouvy. Klient bere na vědomí, že společnost IBIE zpravidla 
nevystaví výzvy k doplnění marže, zpravidla nepřipíše na účet Klienta s cílem vyrovnat 
nedoplatky intradenní marže nebo marže přes noc a je zmocněna zlikvidovat pozice na 
účtu za účelem uspokojení požadavků na marži bez předchozího upozornění. 

 
c. Likvidace pozic a transakce, které slouží ke zrušení nebo vyrovnání rizika v otevřené 

pozici: 

 
i. POKUD JE KDYKOLI NA ÚČTU KLIENTA NEDOSTATEČNÁ VÝŠE MAJETKU KE 

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA MARŽI NEBO POKUD JE ÚČET KLIENTA V DEFICITU, 
MÁ SPOLEČNOST IBIE PRÁVO, VÝHRADNĚ DLE SVÉHO UVÁŽENÍ, NIKOLI 
VŠAK POVINNOST, ZLIKVIDOVAT VŠECHNY KLIENTOVY POZICE NA 
KTERÉMKOLI Z ÚČTŮ KLIENTA U SPOLEČNOSTI IBIE, NEBO JAKOUKOLI 
JEJICH ČÁST, KDYKOLI A JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM A PROSTŘEDNICTVÍM 
JAKÉHOKOLI TRHU NEBO PRODEJCE, BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ 
NEBO VÝZVY K DOPLNĚNÍ MARŽE KLIENTOVI. KLIENT NESE ODPOVĚDNOST 
A NEPRODLENĚ ZAPLATÍ SPOLEČNOSTI IBIE JAKÉKOLI NEDOPLATKY NA 
ÚČTU KLIENTA, KTERÉ VZNIKNOU Z TÉTO LIKVIDACE NEBO ZŮSTANOU PO 
TÉTO LIKVIDACI. SPOLEČNOST IBIE NEMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA 
JAKOUKOLI ZTRÁTU UTRPĚNOU KLIENTEM V SOUVISLOSTI S TĚMITO 
LIKVIDACEMI (NEBO POKUD JE SYSTÉM SPOLEČNOSTI IBIE V PRODLENÍ PŘI 
PROVÁDĚNÍ TĚCHTO LIKVIDACÍ NEBO JE NEPROVEDE), I POKUD KLIENT 
ZNOVU ZŘÍDÍ SVOJI POZICI ZA HORŠÍ CENU. 

ii. Společnost IBIE může Klientovi umožnit požadovat předem příkaz k likvidaci v případě 
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nedoplatku marže, tyto požadavky však nejsou pro společnost IBIE závazné a 
společnost IBIE si ponechává výhradní uvážení ohledně určení likvidovaných aktiv a 
příkazu k likvidaci a způsobu likvidace. Společnost IBIE může provést likvidaci 
prostřednictvím jakéhokoli trhu nebo prodejce a společnost IBIE nebo její přidružené 
subjekty mohou zaujmout opačnou stranu transakcí v souladu se zákony a předpisy. 
Pokud společnost IBIE zlikviduje kterékoli nebo všechny pozice na účtu Klienta, tato 
likvidace bude znamenat zisk nebo ztrátu Klienta a případnou zbývající zadluženost 
vůči společnosti IB. Klient uhradí a zajistí společnost IBIE proti všem akcím, 
opomenutím, nákladům, poplatkům (mimo jiné včetně poplatků pro právního 
zástupce), nebo závazkům spojeným s takovou transakcí provedenou společností IB. 
Pokud společnost IBIE provede příkaz (nebo obdrží k vypořádání pozici od 
provádějícího brokera Klienta), pro který Klient nemá dostatečnou výši majetku, má 
společnost IBIE právo bez upozornění zlikvidovat pozici (nebo zlikvidovat jakékoli další 
pozice na účtu Klienta dostatečné k obnovení výše majetku na účtu ke splnění 
požadavků na marži) a Klient nese odpovědnost za jakoukoli výslednou škodu. 

iii. Pokud společnost IBIE z jakéhokoli důvodu nezlikviduje pozice, pro které není 
dostatečná marže, a vystaví výzvu k doplnění marže, je Klient povinen této výzvě 
vyhovět okamžitě vložením peněžních prostředků. Klient bere na vědomí, že i pokud 
by byla vystavena výzva, smí přesto společnost IBIE kdykoli pozice zlikvidovat. 

iv. Klient bere na vědomí, že společnost IBIE má také právo zlikvidovat všechny pozice 
Klienta nebo jejich část bez předchozího upozornění: (i) pokud vznikne jakýkoli spor 
ohledně kteréhokoli obchodu Klienta, (ii) po jakémkoli „neplnění“, jak je popsáno v této 
Smlouvě, nebo (iii) kdykoli společnost IBIE považuje likvidaci za nezbytnou nebo 
vhodnou k ochraně společnosti IB. 

 
3. Prodeje nakrátko: Klient bere na vědomí, že prodeje nakrátko musí být provedeny na účtu s marží, 

na základě požadavků na marži; že před prodejem nakrátko musí společnost IBIE věřit, že si může 
vypůjčit cenné papíry k dodání a že pokud si společnost IBIE nemůže cenné papíry vypůjčit (nebo 
znovu vypůjčit po upozornění s opětovnou výzvou), může společnost IBIE koupit cenné papíry 
jménem Klienta, bez upozornění Klienta, ke krytí krátkých pozic a Klient nese odpovědnost za 
jakékoli ztráty a/nebo náklady. 

 
4. Právo společnosti IBIE na zapůjčení nebo zastavení aktiv Klienta: Ustanovení Právo použití 

obsažené ve Smlouvě s klientem jsou v této Smlouvě vtělena odkazem. 
 

5. Úschova cenných papírů; peněžní prostředky Klienta: Ustanovení Úschova obsažená ve 
Smlouvě s klientem jsou v této Smlouvě vtělena odkazem. 

 
6. Funkce více měn na účtech společnosti IBIE: 

 
a. Klient může být schopen obchodovat s produkty denominovanými v různých měnách s použitím 

základní měny zvolené Klientem. Po nákupu produktu denominovaného v jiné měně, než je 
základní měna, se vytvoří půjčka marže k financování nákupu, zajištěná aktivy na účtech 
Klienta. Pokud Klient udržuje pozice denominované v cizích měnách, společnost IBIE vypočítá 
požadavky na marži s použitím směnných kurzů stanovených společností IBIE. SPOLEČNOST 
IBIE POUŽIJE „REDUKOVÁNÍ“ (PROCENTNÍ SLEVA Z VÝŠE MAJETKU V CIZÍ MĚNĚ) K 
PROMÍTNUTÍ MOŽNOSTI KOLÍSÁNÍ SMĚNNÝCH KURZŮ MEZI ZÁKLADNÍ MĚNOU A CIZÍ 
MĚNOU. KLIENT JE POVINEN STÁLE PEČLIVĚ SLEDOVAT POŽADAVKY NA MARŽI, 
ZEJMÉNA U POZIC DENOMINOVANÝCH V CIZÍCH MĚNÁCH, PROTOŽE KOLÍSÁNÍ MĚNY 
A HODNOTA PODKLADOVÉ POZICE MOHOU ZPŮSOBIT NEDOSTATEK MARŽE. b. Klient 
souhlasí, že závazky společnosti IBIE vůči Klientovi budou denominované v: (i) základní měně 
účtu; (ii) měně, v které byly peněžní prostředky uloženy Klientem nebo byly převedeny na 
žádost Klienta, v rozsahu těchto vkladů a převodů; nebo (iii) měně, v které byly peněžní 
prostředky připsány Klientovi v důsledku obchodování prováděného na určeném smluvním trhu 
nebo registrovaném zařízení pro provádění transakcí s deriváty, v rozsahu těchto nárůstů. 
Informace týkající se převodů měny Klienta jsou poskytovány ve výpisech Klienta společnosti 
IBIE. Klient dále souhlasí, že společnost IBIE může držet peněžní prostředky Klienta podle 
podmínek stanovených ve Smlouvě s klientem. 

 
7. Transakce na burze cizích měn („forex“): 
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a. VYSOKÁ RIZIKA OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU: OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU JE 
ZPRAVIDLA NEREGULOVANÉ, JE VYSOCE RIZIKOVÉ VZHLEDEM K ZAPOJENÉ 
FINANČNÍ PÁCE (MARŽI) A MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU PENĚŽNÍCH 
PROSTŘEDKŮ VYŠŠÍ, NEŽ JAKÉ KLIENT ULOŽIL NA ÚČET. Klient bere na vědomí 
„Prohlášení o seznámení s riziky pro obchodování na forexu a pro účty s více měnami“ 
poskytnuté samostatně společností IBIE. 

 
b. V případě transakcí na forexu bude společnost IBIE zpravidla působit jako zprostředkovatel 

nebo bezrizikový zmocněnec a bude účtovat poplatek. Společnost IBIE může uskutečňovat 
transakce na forexu prostřednictvím přidruženého subjektu nebo třetí strany, které mohou mít 
z těchto transakcí zisk nebo ztrátu. Klient souhlasí, že společnost IBIE může převést na 
regulovaný účet nebo účty futures nebo cenných papírů Klienta, nebo z tohoto účtu nebo účtů, 
z kteréhokoli neregulovaného účtu Klienta na forexu, nebo na tento účet, jakékoli peněžní 
prostředky nebo aktiva, které mohou být zapotřebí k zamezení výzvám k doplnění marže, 
k snížení debetních zůstatků nebo pro jakýkoli jiný zákonný účel. 

 
c. Propojování: (i) Propojování za pomoci Novation. Každá transakce na forexu mezi Klientem 

a společností IBIE bude okamžitě propojena se všemi v dané době stávajícími transakcemi na 
forexu mezi Klientem a společností IBIE na stejné měny s cílem vytvořit jednu transakci. (ii) 
Propojování plateb. Pokud při jakémkoli datu dodání je splatná více než jedna dodávka měny, 
každá strana sečte částky k dodání a bude dodán pouze rozdíl. (iii) Propojování při uzavření. 
Pokud: (a) Klientovi vznikne nedoplatek marže na kterémkoli účtu u společnosti IBIE, (b) Klient 
neplní kterýkoli závazek vůči společnosti IB, (c) Klient podléhá konkurznímu, insolvenčnímu 
nebo jinému podobnému řízení nebo pokud (d) Klient neplatí dluhy při splatnosti, má 
společnost IBIE právo, nikoli však povinnost, uzavřít transakce Klienta na forexu, zlikvidovat 
všechny nebo některé ze zajištění Klienta a výtěžek použít na jakýkoli dluh vůči společnosti IB. 
(iv) Po propojení při uzavření nebo jakémkoli „neplnění“ budou všechny zbývající transakce na 
forexu považovány za ukončené k okamžiku bezprostředně předcházejícímu spouštěcí 
události, návrhu nebo řízení. (v) Práva společnosti IB v této Smlouvě jsou navíc ke všem 
ostatním právům, které společnost IBIE má (ať už smluvně, ze zákona nebo jinak). 

 
d. Nic v této Smlouvě nezakládá závazek společnosti IBIE nabízet transakce na forexu obecně 

nebo uzavřít jakoukoli konkrétní transakci na forexu. Společnost IBIE si vyhrazuje neomezené 
právo odmítnout jakýkoli příkaz na forexu nebo odmítnout uvést cenu na oboucestném trhu v 
jakékoli měně. 

 
8. Opce na komodity a futures nevypořádávané v hotovosti: Klient potvrzuje, že: (a) opce na 
komodity nelze provést a musí být uzavřeny zápočtem a (b) v případě kontraktů na futures, které se 
nevypořádávají v hotovosti, ale fyzickou dodávkou komodity (včetně měn, které nejsou na seznamu 
dodatelných měn společnosti IB), nemůže Klient dodávku provést nebo přijmout. Pokud Klient 
nezapočetl pozici na opci na komoditu nebo na futures s fyzickou dodávkou před konečným termínem 
na webu společnosti IBIE, je společnost IBIE oprávněna převést nebo zlikvidovat pozici nebo zlikvidovat 
jakoukoli pozici nebo komoditu vyplývající z kontraktu na opce nebo futures a Klient nese odpovědnost 
za všechny ztráty a/nebo náklady. 

 
9. Limity pro pozice; převody; automatické provádění opcí; transakce s opcemi a futures na 
burzách EU: 

 
a. Klient bere na vědomí, že společnost IBIE může stanovit limity na otevřené pozice nebo 

závazky dodávky, které Klient může kdykoli mít. 
 

b. Klient bere na vědomí, že společnost IBIE může být povinna uzavřít otevřenou pozici Klienta 
za účelem vyhovění limitům pro pozice na příslušné burze. 

 
c. Klient bere na vědomí, že příslušná burza opcí nebo futures nebo její zúčtovací ústav mohou 

provést všechny věci nutné k uzavření nebo převodu jakýchkoli otevřených pozic držených 
společností IBIE jménem Klienta a peněz a cenných papírů jsoucích ve prospěch účtu Klienta 
u společnosti IBIE jinému členovi příslušné burzy opcí nebo futures, pokud je to považováno 
za nutné podle pravidel příslušné burzy nebo zúčtovacího ústavu. 

 
d. Příslušný zákon a pravidla mohou vyžadovat, aby Klient upozornil příslušnou burzu nebo 
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regulátora, pokud Klient drží pozici podléhající povinnosti hlášení, jak je definována příslušným 
zákonem a pravidly („požadavky na hlášení“). Klient bere na vědomí a potvrzuje, že: 

 
i. Klient zná požadavky na hlášení související s příslušnými produkty a burzou, kde klient 

zadává příkaz, mimo jiné včetně příkazů na opce a futures na burze kteréhokoli 
členského státu, a rozumí jim; a 

ii. Klient je odpovědný za dodržování příslušných požadavků na hlášení. 

 
C. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODŮ PROVÁDĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ IBIE 
A PŘEDÁVANÝCH HLAVNÍMU BROKEROVI KLIENTA K VYPOŘÁDÁNÍ: 

 
1. Rozsah platnosti: Ustanovení této části C platí pro obchody a pozice prováděné společností IBIE 

a předávané k vypořádání hlavnímu brokerovi Klienta. 
 
2. Transakce: Společnost IBIE zúčtuje transakce s cennými papíry Klienta na kreditním účtu brokera-

prodejce zřízeném jménem hlavního brokera a určeném ve prospěch Klienta. K datu vypořádání 
každé transakce společnost IBIE doručí cenné papíry Klienta hlavnímu brokerovi nebo je od něj 
přijme proti platbě v plné výši ze strany hlavního brokera nebo hlavnímu brokerovi jménem Klienta. 

 

3. Údaje o obchodu Klienta: Klient tímto zmocňuje společnost IBIE k informování hlavního brokera 
o všech detailech každé transakce pro účet Klienta („údaje o obchodu“) a Klient tímto souhlasí 
s informováním hlavního brokera o údajích obchodu ke dni obchodu v termínu určeném Klientovi 
hlavním brokerem. V případě jakéhokoli rozporu v údajích o obchodu hlášených hlavnímu brokerovi 
Klientem a v údajích o obchodu hlášených hlavnímu brokerovi společnosti IBIE ponese Klient 
odpovědnost za okamžité vyřešení tohoto rozporu a Klient bude vůči společnosti IBIE odpovědný 
za každou ztrátu, náklad nebo výdaj utrpěné společností IBIE a vzniklé z této transakce. 

 
4. Prodeje nakrátko, vyňaté prodeje nakrátko a prodeje dlouhé pozice: Při zadání příkazu 

k prodeji cenných papírů nakrátko nese Klient odpovědnost za určení příkazu jako takového 
a Klient tímto opravňuje společnost IBIE k označení příkazu jako „nakrátko“ („short“) nebo „vyňatý 
nakrátko“ („short exempt“). Při zadání příkazu k prodeji dlouhé pozice Klient určí příkaz jako takový 
a tímto zmocní společnost IBIE k označení příkazu jako „dlouhá“ („long“) pozice. Označení příkazu 
k prodeji jako „dlouhá“ („long“) pozice zakládá prohlášení Klienta, že (i) Klient vlastní cenný papír, 
vzhledem ke kterému byl příkaz k prodeji zadán, a (ii) pokud hlavní broker nemá cenný papír ve 
svém vlastnictví v době, kdy Klient zadá příkaz k prodeji, Klient dodá cenný papír hlavnímu 
brokerovi do data vypořádání v dobré doručitelné podobě, a pokud jej Klient nedoručí jako takový, 
zaplatí společnosti IBIE jakékoli ztráty a výdaje, které jí mohou vzniknout nebo které může utrpět v 
důsledku nevypořádání jakékoli takové transakce hlavním brokerem jménem Klienta. Klient dále 
souhlasí s tím, že společnosti IBIE poskytne informace týkající se smluv o vypůjčení cenných 
papírů uzavřených Klientem a/nebo hlavním brokerem v souvislosti s jakýmikoli prodeji nakrátko. 

 
5. Kvalifikace Klienta: 

 
a. Klient je povinen udržovat na účtu Klienta u hlavního brokera takový minimální čistý majetek 

v hotovosti nebo cenných papírech, jaký může být čas od času vyžadován hlavním brokerem 
(„minimální čistý majetek“), který v žádném případě nebude menší než minimální čistý 
majetek požadovaný společností IBIE, pokud je minimum požadováno. Klient je dále 
srozuměn, že v případě, že účet Klienta klesne pod tento minimální čistý majetek, Klient uvede 
účet Klienta včas do souladu. Pokaždé, kdy Klient zadá příkaz u společnosti IBIE, Klient tímto 
prohlašuje, že Klient je v souladu s tímto minimálním čistým majetkem, nebo oznámí 
společnosti IBIE něco jiného. 

 
b. V případě, že hlavní broker indikuje svůj záměr nepotvrdit jakýkoli obchod nebo se ho neujmout, 

Klient tímto zmocňuje a instruuje hlavního brokera, aby společnosti IBIE poskytl, na její žádost, 
následující informace: (i) účet nebo účty, ke kterým se kterýkoli z příkazů nebo obchodů Klienta 
vztahuje; (ii) případné pokyny poskytnuté hlavnímu brokerovi, týkající se přiřazení jakýchkoli 
příkazů nebo obchodů jakýmkoli dílčím účtům, a (iii) informace, které jsou k dispozici hlavnímu 
brokerovi, pokud jde o jakýkoli čistý majetek na účtu. Kromě toho tato Smlouva bude sloužit 
jako další zmocnění a pokyn hlavnímu brokerovi k dodání společnosti IBIE v případě 
nepotvrzení nebo neprovedení všech těchto dalších a doplňujících informací týkajících se účtu, 
jak bude požadovat společnost IBIE. Tento odstavec zůstane v platnosti, dokud bude v platnosti 
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tato Smlouva, bude trvat i po ukončení této Smlouvy a platí pro všechny příkazy a obchody 
dané Klientem společnosti IBIE k zúčtování a vypořádání prostřednictvím hlavního brokera. 
Klient tímto souhlasí s uvolněním a zbavením hlavního brokera veškeré odpovědnosti vzniklé 
z dodání jakýchkoli informaci společnosti IBIE podle tohoto odstavce nebo v souvislosti s tímto 
dodáním. 

 
6. Potvrzení: Společnost IBIE potvrdí datum obchodu hlavnímu brokerovi a vystaví potvrzení pro 
každou transakci do rána následujícího obchodního dne po datu obchodu. Klient může nařídit 
společnosti IBIE zaslat potvrzení Klientovi v péči hlavního brokera. 

 
7. Závazek vypořádání Klienta: V případě, že hlavní broker určí svůj záměr nevypořádat kteroukoli z 
transakcí Klienta nebo se jí neujmout nebo ji nevypořádá nebo se jí neujme, nese Klient odpovědnost 
a je odpovědný vůči společnosti IBIE za vypořádání těchto transakcí přímo u společnosti IBIE na účtu 
marže na cenné papíry nebo účtu komodit, které společnost IBIE otevře nebo otevřela jménem Klienta 
ve svých knihách v souladu s příslušnými předpisy. Na tyto transakce se vztahují ustanovení části B 
této Smlouvy. 

 
D. JINÁ USTANOVENÍ: 

 

1. Různé: 

 
a. Tato Smlouva se řídí zákony Irska, aniž dává vzniknout konfliktu ustanovení zákona. 

Výhradní jurisdikci nad spory týkajícími se této Smlouvy mají soudy soudního okresu 
Irska. 

 
b. Zákonným orgánem pro vyřizování reklamací klienta vůči poskytovatelům finančních služeb, 

včetně reklamací, které můžete mít (v rozsahu, v jakém jste „způsobilý reklamující“) 
v souvislosti s touto Smlouvou, je Ombudsman pro finanční služby a penze (Financial Services 
and Pensions Ombudsman – „FSPO“). Další informace viz web FSPO na adrese www.fspo.ie. 
Další podrobnosti k FSPO jsou uvedeny ve Smlouvě s klientem. 

 
c. Klient souhlasí se zaznamenáváním všech telefonních hovorů a elektronické komunikace. 

Klient bere na vědomí Zásady ochrany osobních údajů skupiny Interactive Brokers Group 
a souhlasí se shromažďováním a používáním informací Klienta, jak je popsáno v této Smlouvě 
a ve Smlouvě s klientem. 

 

d. Klient nesmí postoupit nebo převést žádná práva nebo závazky podle této Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti IBIE. Na upozornění Klientovi může společnost  
IBIE postoupit tuto Smlouvu jinému brokerovi-prodejci nebo obchodníkovi s futures na provizi. 
Tato Smlouva nabývá platnosti ve prospěch následníků a postupníků společnosti IBIE. 
Společnost IBIE může tuto Smlouvu nebo své služby Klientovi kdykoli ukončit. Klient může uzavřít 
svůj účet po upozornění společnosti IBIE elektronicky prostřednictvím webu společnosti IBIE, 
pouze však potom, co budou všechny pozice uzavřeny a splněny všechny další požadavky 
specifikované na webu společnosti IBIE ohledně uzavření účtu. 

http://www.fspo.ie/

