
Společnost Interactive Brokers Ireland Limited je regulována Irskou centrální bankou  

INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED 

OZNÁMENÍ O KATEGORIZACI RETAILOVÉHO KLIENTA 

V souladu s nařízením Evropské unie (trhy finančních nástrojů) 2017 („nařízení MiFID“) zařazuje 

společnost Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“) každého klienta buď mezi retailové klienty, 

nebo mezi profesionální klienty (každý podle definice v nařízení MiFID). 

 
Účelem tohoto Oznámení o kategorizaci retailového klienta je oznámit vám, že společnost IBIE 

vás zařadila mezi retailové klienty. 

 
Retailoví klienti mají přínos z vyššího stupně zákonné ochrany, než která je poskytována 

profesionálním klientům. Obecně společnost IBIE na počátku zařazuje všechny klienty mezi 

retailové klienty, pokud klient neposkytne informace a dokumentaci, v souladu s nařízeními 

MiFID, kterými prokáže, že je zmocněn nebo regulován pro působení na finančních trzích. 

 
Pokud si přejete být přeřazeni mezi profesionální klienty a můžete poskytnout informace 

a podpůrnou dokumentaci, které nám umožní komplexně posoudit vaši žádost o přeřazení, 

zadejte svoji žádost v klientském portálu. 

 
Přečtěte si výslovný souhlas retailového klienta s Politikou provádění příkazů a s opatřeními pro 

provádění příkazů společnosti IBIE, který je uveden níže, a podepište jej. 

 

 
 

VÝSLOVNÝ SOUHLAS RETAILOVÉHO KLIENTA S POLITIKOU PROVÁDĚNÍ 

PŘÍKAZŮ A S OPATŘENÍMI PRO PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ SPOLEČNOSTI IBIE 

 
Klienti společnosti IBIE jsou povinni si pečlivě přečíst naši Politiku provádění příkazů, jejíž kopii lze 

nalézt zde, a výslovně s ní souhlasit.  
 

Elektronickou akceptací tohoto dokumentu výslovně souhlasíte s následujícím: 

 
1. Přečetli jste si Politiku provádění příkazů, rozumíte jí v plném rozsahu a výslovně 

souhlasíte s jejími podmínkami. 

 
 

2. V plném rozsahu rozumíte, že podle Politiky provádění příkazů bude nejlepší možný 

výsledek pro váš příkaz určen v první řadě z hlediska „celkové odměny“. „Celková 

odměna“ je cena příslušného finančního nástroje plus náklady spojené s provedením. 

Potvrzujete, že rozumíte tomu, že celková odměna je upřednostňovaný faktor 

v případech, kdy je v obchodních platformách společnosti IBIE aktivní funkcionalita „Při 

směrování posoudit náklady“ (Cost-Considered when Routing). Jinak bude inteligentní 

směrování příkaz směrovat na místo zajišťující nejlepší cenu. 

https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration_v2.formSampleView?formdb=4760
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3. Společnost IBIE může za určitých okolností provést příkazy mimo obchodní místo (tj. 

mimo regulovaný trh, vícestranné obchodní zařízení nebo organizované obchodní 

zařízení), jak je povoleno podle podmínek Politiky provádění příkazů. 

 
 

4. V případech, kdy nám zadáte příkaz s limitem klienta na akcie, které jsou povoleny 

k obchodování na regulovaném trhu, nebo se s nimi obchoduje v obchodním místě, 

a tento příkaz není za převažujících tržních podmínek okamžitě proveden, výslovně nám 

dáváte pokyn, abychom příkaz okamžitě nezveřejnili. 

 

Navíc k výše uvedenému jste povinni poskytnout váš výslovný souhlas s řadou dalších věcí, 

včetně výslovného svolení, pokud jde o to, jak bude společnost IBIE vést a chránit vaše aktiva 

klienta. Tato svolení týkající se aktiv klienta jsou uvedena v plném rozsahu v článku 3 Smlouvy 

s klientem společnosti IBIE, která vám byla poskytnuta samostatně. Ujistěte se, že jste ji přečetli 

a že všemu ve Smlouvě s klientem společnosti IBIE v plném rozsahu rozumíte, včetně článku 3. 

 


