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INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED 

OPIS NAŠICH SLUŽIEB A POPLATKOV 

 
 
SPRIEVODCA NAŠIMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI 

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločne s prílohami a dodatkami tvoria Zmluvu s klientom 
(„Zmluva“), ktorou sa riadia podmienky, za ktorých s vami obchodujeme. Aby sme vám pomohli 
orientovať sa v našich všeobecných obchodných podmienkach, stručne sme nižšie zhrnuli ich obsah. 
Pre ujasnenie, urobili sme tak iba pre pohodlie, a v súvislosti so všetkými zákonnými právami 
a povinnosťami, ktoré platia pre váš sprostredkovateľský účet a váš vzťah s nami všeobecnejšie, by 
ste vždy mali nazrieť do Zmluvy. 

 
Článok 1 (Úvod) obsahuje základné regulačné informácie o spoločnosti IBIE, slovníček hlavných 
pojmov a informácie, na čo sa Zmluva vzťahuje. 

 
Články 2 až 4 obsahujú informácie o konkrétnych službách, ktoré poskytujeme. 

 

• V článku 2 (Služby a obchod) sú poskytnuté podrobnosti o povahe našich služieb a je 
opísané, ako vykonávame príkazy a potvrdzujeme obchody. Najmä by ste si mali všimnúť 
toto: 

• Neposkytujeme investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo (článok 2 A (ii)). 

• Zodpovednosť za všetky príkazy a pokyny nesiete vy (článok 2 B (iv)). 

• Nesiete zodpovednosť za ochranu utajenia mien používateľa a hesiel a za obchody 
zadané tretími stranami s použitím vášho mena používateľa a hesla (článok 2 B (iv)). 

• V článku (Služby úschovy) je uvedené, ako chránime vaše peniaze a vaše aktíva. 

• Článkom 4 (Požiadavky na maržu, záložný nárok, prepájanie a zápočet) sa riadi použitie 
našich politík pre maržu, je v ňom stanovené vytvorenie záložného nároku a upravený 
zápočet a prepájanie medzi vami, nami a našimi pridruženými subjektmi. 

• Pamätajte najmä na to, že spravidla nedávame výzvy na doplnenie marže. Ponechávame 
si však právo okamžite uzavrieť pozície, bez upozornenia alebo zodpovednosti, na 
akomkoľvek účte, na ktorom nie sú dostatočné peňažné prostriedky na splnenie 
požiadavky na maržu uloženej nami alebo akýmkoľvek orgánom burzy alebo regulačným 
orgánom. Výhradne podľa nášho uváženia, za predpokladu trhových alebo iných 
faktorov, môžeme zvoliť uskutočnenie výzvy na doplnenie marže a/alebo zlikvidovať 
pozície na účte. Ak dostanete výzvu na doplnenie marže, ste povinní okamžite vložiť 
peňažné prostriedky na krytie nedoplatku. 

• Ďalšie informácie k vyššie uvedenému: pozri najmä články 4 A (iv) až (vi). 

 

V článku 5 (Naša odmena) sú uvedené zákonné mechanizmy, ktoré nám umožňujú účtovať za naše 
služby. Pamätajte však na to, že podrobnosti o našich poplatkoch sú obsiahnuté v „Sprievodcovi 
k našim nákladom a poplatkom“, ako je uvedený nižšie. 

 
V článku 6 (Záruky, náhrady škody a neplnenie) sú uvedené niektoré z vašich zmluvných 
povinností voči nám a taktiež kedy nebudete plniť podľa Zmluvy. Upozorňujeme vás na článok 
o obmedzení zodpovednosti a na skutočnosť, že nie sme zodpovední za poruchy systému alebo siete 
(pozri článok 6 B). 

 
V článku 7 (Použitie elektronických služieb) sú uvedené niektoré dôležité informácie o použití 
našich elektronických služieb a spresnené, že klienti musia udržiavať alternatívne obchodné zmluvy. 

 
Články 8 (Zachovanie mlčanlivosti) a 9 (Použitie dôverných informácií) obsahujú dôležité 
upozornenia a splnomocnenia v súvislosti so spôsobom, akým získavame, ukladáme a prenášame 
osobné údaje. 

 
V článku 10 (Zaznamenávanie) je uvedené, ako zaznamenávame telefónne rozhovory 
a elektronické oznámenia. 
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V článku 11 (Konkrétne typy účtov) sú uvedené podmienky, ktoré platia pre konkrétne typy účtov, 
ktoré by mohli byť u nás vedené. 
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V článkoch 12 (Reklamácia) a 13 (Náhrada) sú uvedené informácie o tom, ako môžete u nás podať 
reklamáciu, a o okolnostiach, za ktorých môže byť k dispozícii náhrada z oficiálnych programov 
poskytovania náhrady. 

 
Článok 14 (Rôzne) sa zaoberá tým, ako riešime konflikty záujmov, ktoré môžu z času na čas 
vzniknúť, sú v ňom uvedené okolnosti, za ktorých ktokoľvek z nás môže náš obchodný vzťah ukončiť, 
vysvetlené, že zmluva sa riadi írskym právom a že súdnu právomoc v prípade akéhokoľvek sporu, 
ktorý môže vzniknúť, majú írske súdy. 

 
Ďalej k vyššie uvedenému komentáru, pamätajte na to, že vyššie uvedené je iba pre vašu informáciu 
a v žiadnom prípade sa tým neruší, nenahradzuje alebo nedopĺňa Zmluva. V prípade akéhokoľvek 
rozporu medzi týmto sprievodcom a Zmluvou má prednosť Zmluva. 

 
 
SPRIEVODCA NAŠIMI NÁKLADMI A POPLATKAMI 

 

V zmluve, ktorú sme s vami uzavreli, sú stanovené naše poplatky a ste v nej odkazovaní na sekciu 
Stanovenie cien na našom webe, kde je poskytnuté podrobné vysvetlenie nákladov a poplatkov 
platných pre váš účet. 

 
V tejto časti o nákladoch a poplatkoch je poskytnutý vysvetľujúci sprievodca pre našu cenovú 
štruktúru. Pri každom z nákladov a poplatkov uvedených nižšie ste odkazovaní na sekciu Stanovenie 
cien na našom webe. V tejto sekcii je vyhradená stránka pre každý z príslušných nákladov 
a poplatkov, usporiadaná podľa príslušného produktu a trhu. Spoločnosť IBIE vám naúčtuje každú 
transakciu v súlade s našimi platnými sadzbami pre každú príslušnú službu alebo transakciu na 
príslušnom trhu, finančný nástroj alebo aktíva. Naše poplatky je možné identifikovať ako provízie, 
úroky a financovanie, predplatné výskumu, správ a údajov o trhu, vyžadované minimálne sumy a iné 
poplatky. Prehľad každého z týchto poplatkov je poskytnutý nižšie a ďalšie podrobnosti, vrátane 
príslušných príkladov, sú obsiahnuté na našom webe. 

 
Ak ste klientom poradcu alebo uvádzajúceho brokera, budete mať so svojím poradcom alebo 
uvádzajúcim brokerom samostatne dohodnuté náklady a poplatky platné pre ich služby. Ďalšie 
informácie o tom, ako spoločnosť IBIE inkasuje z vášho účtu náklady a poplatky uplatnené vaším 
poradcom a/alebo uvádzajúcim brokerom, obsahuje sekcia Stanovenie cien na webe spoločnosti 
IBIE. Tieto náklady a poplatky sú oddelene od provízií, úrokov, predplatného a iných poplatkov 
použitých spoločnosťou IBIE v súvislosti s poskytovaním jej služieb. 

 
1. Provízie 

 
Provízie uplatňujeme na všetky produkty, vrátane akcií, ETF, opčných listov, opcií, futures a opcií na 
futures, futures na jednu akciu, EFP, forex, pevný príjem, peňažné prostriedky a CFD po celom svete. 

 
Stanovenie cien s pevnou sadzbou 

 
Plány s pevnou sadzbou sa typicky hodia pre príležitostných obchodníkov. Podľa tohto plánu bude 
spoločnosť IBIE účtovať jedinú paušálnu sadzbu na akciu alebo zmluvu, ktorá zahŕňa všetky provízie 
a všetky poplatky burzy, regulačné poplatky a poplatky tretích strán. V paušálnej sadzbe nie sú 
zahrnuté všetky poplatky. Niektoré regulačné poplatky Spojených štátov amerických a taktiež 
kolkovná daň a daň z finančnej transakcie prechádzajú na všetkých klientov. 

 
Stanovenie cien so sadzbou odstupňovanou podľa objemu 

 
Plány s odstupňovanou sadzbou sú typicky vhodné pre aktívnejších obchodníkov, pretože sú v nich 
po položkách uvedené jednotlivé zložky nákladov každého obchodu a externé poplatky prechádzajú. 
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Podľa tohto plánu bude spoločnosť IBIE účtovať nižšie provízie brokera, ktoré sa znížia na základe 
objemu, plus poplatky burzy, regulačné poplatky a poplatky za zúčtovanie. V prípadoch, keď burza 
poskytuje zľavu, postupujeme niektoré alebo všetky úspory späť priamo vám. 

 
Podrobnosti, vrátane príkladov, o tom, ako sa plány s pevnou sadzbou a odstupňovanou sadzbou 
uplatňujú na jednotlivé triedy aktív na rôznych zemepisných trhoch, sú objasnené na našom webe 
v sekcii Stanovenie cien, časť „Provízie“, na záložke jednotlivého produktu. 

 
2. Úroky a financovanie 

 
Keď si od nás zapožičiate peniaze, účtujeme úrok, a to v sadzbe, ktorá je primerane stanovená nami 
a vypočítaná tak, ako je ďalej vysvetlené nižšie. Pre hotovosť u nás ponechanú používame poctivé 
úrokové sadzby, aby ste si zachovali flexibilitu pri správe svojho portfólia bez straty príležitosti 
akumulácie úrokov z vašej hotovosti. 

 
Ako základ pre stanovenie úrokových sadzieb používame medzinárodne uznané referenčné sadzby 
pre vklady cez noc. Použijeme teda odstupňovane spread na referenčnú úrokovú sadzbu („BM“), kde 
pre vyššie zostatky hotovosti sa použijú postupne lepšie sadzby, a to na stanovenie platných sadzieb 
pre: 

 
• úrok vám vyplácaný z kladných (kreditných) zostatkov hotovosti, 

• úrok vám účtovaný zo záporných (debetných) zostatkov hotovosti, 

• zmluvný úrok z otvorených pozícií CFD, 

• platený alebo účtovaný úrok zo zaisťujúceho financovania. 

 
Nazrite do časti „Harmonogram úrokov“ obsiahnutej na našom webe v sekcii Stanovenie cien, časť 
„Úroky a financovanie“. 

 
3. Výskum, správy a údaje o trhu 

 
Za výskum, správy a údaje o trhu dostupné prostredníctvom informačného systému spoločnosti 
Interactive Brokers (Interactive Brokers Information System – „IBIS“), našu komplexnú platformu pre 
správy a základný výskum, pripojenú k obchodnej pracovnej stanici (Trader Work Station – „TWS“), 
spravidla účtujeme mesačné predplatné. Mesačný poplatok sa líši podľa typu predplatených služieb 
(výskum, výskum a správy a údaje o trhu). Poplatky platné pre každé predplatné sú uvedené na 
našom webe. Na krytie správnych a iných nákladov súvisiacich s poskytovaním týchto služieb si 
ponechávame asi 5 % až 10 % mesačného poplatku uvedeného na webe. Zvyšok poplatku je 
vyplácaný predávajúcemu. 

 
Platforma pre výskum IBIS zahŕňa predplatné pre niektoré výskumné služby, ktoré sú k dispozícii 
bezplatne. Bezplatné služby sú k dispozícii klientom, ale taktiež subjektom, ktoré nie sú klientom 
a ktoré otvorili demo účet a nepožadujú, aby sa demo účet premenil na skutočný účet alebo na účet, 
ktorý má byť financovaný. 

 
Predplatné údajov o trhu a výskume sa vypočíta začínajúc dňom predplatenia a uplatní sa v prvý 
obchodný deň každého nasledujúceho mesiaca, pokým sú služby aktívne. Služby podliehajú platbe 
mesačného poplatku, v príslušných prípadoch, a udržovaniu minimálnej výšky majetku na účte. 
Požiadavky na minimálny a udržiavaný zostatok majetku pre predplatné sú uvedené na našom webe 
v sekcii Stanovenie cien, časť „Poplatky za údaje o trhu“. 

 
Podrobné vysvetlenie štruktúry účtovania poplatkov platné pre služby výskumu a správ dostupné na 
výskumnej platforme IBIS nájdete v zozname „Výskum a správy“ v sekcii Stanovenie cien na webe 
spoločnosti IBIE. 

 
Podrobné vysvetlenie štruktúry účtovania poplatkov platné pre údaje o trhu nájdete v zozname „Údaje 
o trhu“ v sekcii Stanovenie cien na webe spoločnosti IBIE. 
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4. Ďalšie informácie týkajúce sa stanovenia cien 

Minimálne sumy na účte 

Ak výška provízií použitých pre váš účet nedosiahne predpísanú minimálnu výšku, budeme účtovať 
mesačný poplatok za aktivitu. Mesačný poplatok za aktivitu sa líši najmä podľa typu vášho účtu 
a priemerného zostatku majetku na účte. 

 
Mesačné poplatky za aktivitu na typ účtu sú uvedené na našom webe v časti „Minimálne sumy na 
účte“ v sekcii Stanovenie cien. 

 
Iné poplatky 

 
Okrem provízií, úrokov a poplatkov za aktivitu opísaných vyššie uplatňujeme ďalšie poplatky týkajúce 
sa nasledujúceho: 

 
• spracovanie dividend a korporátnych akcií; 

• poplatky súvisiace s obchodovaním za vykonanie a postúpenie futures, opcií a iných 
finančných nástrojov; 

• ak sme nútení zrušiť alebo upraviť príkaz na vašu žiadosť, v prípade, že potrebujeme 
transakciu ukončiť alebo upraviť z dôvodov, ktoré nie je možné pričítať nám, ak akceptujeme 
príkaz na uzavretie pozície cez telefón; 

• ak uľahčíme pohyby hotovosti alebo spracujeme výbery z účtu; 

• keď vaša expozícia na účte marže je považovaná za vysoké riziko. 

 
Uplatňujeme taktiež ďalšie poplatky, na premietnutie aktivít súvisiacich s udržiavaním účtu a hlásením 
u klientov, ktorí podliehajú nariadeniu o európskych trhoch a infraštruktúre (European Markets and 
Infrastructure Regulation – EMIR) alebo nariadeniu o regulácii trhov finančných nástrojov (Markets in 
Financial Instruments Regulation – MiFIR), ktoré od nás vyžadovali požiadanie o identifikačný kód 
právnickej osoby (Legal Entity Identifier – LEI). 

 
Poplatky vzťahujúce sa na každú z vyššie uvedených položiek sú podrobne vysvetlené na našom 
webe v časti „Iné poplatky“ v sekcii Stanovenie cien. 

 
5. Inkaso nákladov a poplatkov 

 
Provízie z transakcií, poplatky a iné poplatky sú účtované z účtu po prenose a/alebo vykonaní 
každého príkazu. Úrok z úveru je splatný a debetný úrok je účtovaný s periodicitou, v sadzbách 
a z kreditných alebo debetných zostatkov, ako je uvedené vyššie v časti „Úrok a financovanie“. 

 
Poplatky za aktivitu na účte sú v príslušnom prípade účtované na účte v priebehu prvého týždňa 
každého mesiaca. Podobne je každý mesiac inkasované predplatné výskumu a údajov o trhu alebo 
za zvláštne pripojenie, a to v prvom týždni nasledujúceho mesiaca. 

 
Iné poplatky sú v príslušnom prípade účtované na účte spôsobom opísaným v sekcii „Iné poplatky“ na 
webe spoločnosti IBIE. Ďalšie podrobnosti sú poskytnuté na každej z tomu venovaných stránok na 
webe spoločnosti IBIE. 

 
6. Účet s viacerými menami 

 
Funkcia účtu s viacerými menami spoločnosti IBIE poskytuje možnosť obchodovať s produktmi 
a taktiež uskutočňovať vklady a výbery v rôznych menách s použitím jedného účtu, ktorý je 
denominovaný v základnej mene podľa voľby klienta. Náklady na transakciu, úroky účtované alebo 
akumulované podľa klienta sú platené v mene, v ktorej vznikli. Ďalšie informácie o „Prevode zostatkov 
mien“ je možné nájsť na webe IBKR Knowledge Base (Základňa znalostí IBKR). Nie je to tak 
v prípade vykonaní na forexe, kde je provízia účtovaná v základnej mene účtu, nie podľa 
denominovania obchodovaného menového páru. 

https://ibkr.info/node/2059
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7. Objasnenie nákladov a poplatkov 

 
Nasledujúce príklady ukazujú na hypotetickom základe a s najlepšou snahou, aký dopad budú mať 
náklady, ktoré môžete zaplatiť, na návratnosť investícií, ktoré by ste mohli dosiahnuť. V celkových 
nákladoch sú zohľadnené jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady. Pri uvedených sumách sú 
predpokladané kumulatívne náklady súvisiace s obchodovanými produktmi a so službami, ktoré by 
mohli byť poskytnuté pre váš účet. Skutočné náklady by sa mohli líšiť. 

https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=39472

