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Obchodní podmínky 
 

1. Úvod 
 

1.1. Tuto Smlouvu mezi sebou uzavírají společnost XTRADE – Xtrade 
Europe Limited (ex. XFR Financial Limited) CIF 108/10 (dále jen „Společnost“ 
nebo „my“ nebo „nás“) na straně jedné a Klient („Klient“ nebo „vy“ nebo 
„uživatel“) na straně druhé. 

 
Jestliže se rozhodnete stáhnout si náš software a využívat demo 
obchodování, potom závazky vyplývající z této Klientské smlouvy (v 
odpovídajícím rozsahu) se na vás budou rovněž vztahovat, i když se 
nestanete naším Klientem. 

 
1.2. Tato Klientská smlouva platí společně s následujícími Přílohami a 
dokumenty v aktuálním znění: „Zásady upravující konflikt zájmů“, „Přehled 
nejlepších zájmů a zásady realizace za nejlepších podmínek“ a „Poučení o 
rizicích a upozornění na rizika“ (společně „Smlouva“) stanovují podmínky, za 
nichž bude Společnost nabízet nabízet Služby klientovi, které rovněž obsahují 
důležité informace vyžadované oprávněnou kyperskou Investiční společnosti 
pro poskytování našim potenciálním Klientům. Jako registrovaný uživatel 
vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami všech výše uvedených 
dokumentů. To znamená, že pokud se stanete našim Klientem, budete se 
muset těmito podmínkami řídit.  Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste  
si pečlivě přečetli všechny výše uvedené dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, 
rovněž tak další dopisy nebo oznámení zaslané Společnost  a  další 
dokumenty uvedené na našich Webových stránkách, např. „Zásady ochrany 
soukromí“ a „Smluvní podmínky pro používání webových stránek“, a ujistěte 
se, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi. 

 
1.3. Společnost je oprávněna ke své činnosti a podléhá regulaci Kyperské 
komise pro cenné papíry („CySEC“), coby kyperské investiční společnosti 
(CIF), pod číslem licence CIF 108/10, k poskytování určitých investičních a 
doplňkových služeb a činností týkajících se určitých finančních nástrojů. 
Společnost působí podle Ustanovení o poskytování investičních služeb, 
Výkonu investičních činností, Organizace regulovaných trhů a dalších 
souvisejících záležitostí zákona 144(I)/2007 v aktuálním znění („Zákon“). 
Podle Zákona o společnostech je Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
v Kyperské republice pod číslem HE 248449. Registrované sídlo společnosti 
je na adrese 1st. Floor, Tofias Building, Vasileos Constantinou 140, 3080 
Limassol, Kypr. 

 
1.4. Tato Smlouva je nadřazena všem dalším smlouvám, ujednáním, výslovné 
nebo implicitně uzavřených Společností nebo jiným Zástupcem. 

 
1.5. Smlouva bude závazná a platná ve prospěch Smluvních stran a jejich 
povolených nástupci a nabyvatelů. 
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ČÁST PRVNÍ - PLATFORMA 
 

2. Omezení pro uživatele 
 

2.1. Aniž je dotčeno právo Společnosti odmítnout poskytnutí Služeb 
vyplývajících z této Smlouvy, nebo poskytnout Platformu jakékoli osobě, tato 
Platforma není určena k použití osobou, která: 

 
(a) je mladší 18 let nebo není způsobilá k právním úkonům nebo je 

nesvéprávná; 
 

(b) žije v zemi, kde by toto použití bylo v rozporu s místními zákony nebo 
nařízením nebo náboženstvím. Platforma a naše Služby vyplývající z 
této Smlouvy nejsou určeny osobám s bydlištěm v jakékoli zemi, kde  
by obchodní aktivita s CFD kontrakty nebo jinými službami mohly být v 
rozporu s místními zákony nebo nařízením nebo náboženstvím. 
Odpovídáte za to, že budete jednat v souladu s platným zákonem nebo 
nařízením, která se na vás vztahují; 

 
(c) je rezidentem Spojených států amerických nebo jiné země;; 

 
(d) je zaměstnancem, ředitelem, společníkem, zprostředkovatelem, 

přičleněnou osobou, příbuzným, nebo osobou jinak spojenou se 
Společností, nebo jakýmkoliv způsobem k ní přičleněnou. 

 
3. Licence a poskytování platformy 

 
3.1. Za předpokladu řádného plnění závazků Klienta vyplývajících z této 
Smlouvy Společnost tímto Klientovi uděluje omezenou licenci, která je osobní, 
nepřenosná, nevýhradní a plně vratná, za účelem využívání Platformy (včetně 
využívání Webových stránek a veškerého příslušného softwaru, který je čas 
od času k dispozici na našich Webových stránkách), a to výhradně pro osobní 
potřebu a prospěch za účelem podávání Příkazů v určitém Finančním nástroji 
nebo nástrojích v souladu s podmínkami této Smlouvy. V případě, že bude 
tato Smlouva z jakéhokoli důvodu ukončena, licence se automaticky zruší a 
Klient nesmí nadále používat software Platformy. 

 
3.2. Jestliže je v rámci Platformy zahrnut jakýkoli software třetí strany, pak 
tento software třetí strany musí být poskytován v souladu s podmínkami této 
Smlouvy. Klient musí jednat plně v souladu s podmínkami licenčních ujednání 
třetí strany, které může Společnosti čas od času zpřístupnit Klientovi. 

 
3.3. Společnost si vyhrazuje veškerá práva k Platformě, která nejsou Klientovi 
výslovně touto Smlouvou poskytnuta. Práva na Platformu  Společnost 
licencuje Klientovi a neprodává je. Všechna práva k Platformě zůstávají 
majetkem Společnosti. 

 
3.4. Společnost má právo kdykoliv pozastavit fungování Platformy za účelem 
údržby, a to i bez předchozího oznámení Klientovi. Pokud to není   nevhodné, 
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údržba se bude provádět pouze o víkendech, ale v naléhavých případech i 
jindy. V těchto případech nebude Platforma přístupná. 

 
3.5. Čas od času a v odůvodněných případech bude mít Společnost právo na 
rozšíření, úpravu nebo odstranění Platformy nebo její části, bez odpovědnosti 
vyplývající z této Smlouvy. V takovém případě se použije přiměřené úsilí k 
tomu, aby se nahradila část Platformy odpovídající částí tam, kde je to účelné. 

 
4. Duševní vlastnictví 

 
4.1. Platforma, veškerá autorská práva, ochranné známky, patenty, servisní 
známky, obchodní jména, softwarový kód, ikony, loga, znaky, nákresy, 
obchodní tajemství, tlačítka, barevná schémata, grafika a názvy dat jsou 
jediným a výhradním Duševním vlastnictvím (DV) Společnosti nebo třetích 
stran a jsou chráněny místními a mezinárodními zákony a dohodami na 
ochranu duševního vlastnictví. Tato Smlouva nevyjadřuje zájem o Platformu, 
ale pouze práva na užívání Platformy v souladu s podmínkami této Smlouvy. 
Nic v této Smlouvě nepředstavuje vzdání se práv DV Společnosti. 

 
4.2. Klient za žádných okolností nesmí zakrývat nebo odstraňovat autorské 
právo, ochrannou známku nebo jiná oznámení o DV Společnosti nebo na 
Webových stránkách nebo na Platformě. 

 
4.3. Má se za to, že Společnost může nabízet své Služby pod různými 
obchodními názvy a na různých webových stránkách. Společnost je 
vlastníkem všech obrázků zobrazených na Webových stránkách Společnosti, 
Platformě, softwaru a na materiálech určených ke stažení. Klient nesmí tyto 
obrázky používat jiným způsobem, než způsobem určeným Společností. 

 
4.4. Klientovi je dovoleno ukládat a tisknout informace, které jsou mu 
zpřístupněny prostřednictvím Webových stránek Společnosti nebo Platformy, 
včetně dokumentů, zásad, textu, grafiky, videa, audio souborů, softwarového 
kódu, návrhu uživatelského rozhraní nebo loga. Bez výslovného písemného 
souhlasu Společnosti není Klientovi dovoleno měnit, upravovat, publikovat, 
přenášet, distribuovat, reprodukovat, či jinak komerčně využívat tyto 
informace, zcela nebo částečně a v jakémkoliv formátu, žádné třetí straně. 

 
5. Používání platformy 

 
5.1. Klient souhlasí s tím, že: 

 
(a) smí používat Platformu pouze po dobu, na kterou získal oprávnění, v 

souladu s podmínkami udělené licence vyplývající z této Smlouvy; 
(b) bude používat Platformu pouze k pravoplatným účelům; 
(c) nesmí používat Platformu k jinému účelu, než pro který byla určena 

podle této Klientské smlouvy; 
(d) odpovídá za všechny transakce prováděné na Účtu klienta 

prostřednictvím Platformy a použití Platformy (včetně Přístupových 
údajů); 
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(e) se odhlásí z Platformy, pokud je jeho přístupový terminál ponechán 
bez dozoru, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k Účtu klienta. 

 
5.2. Je absolutně zakázáno, aby v souvislosti s Platformou Klient prováděl 
některé z následujících aktivit: 

 
(a) Použití jakéhokoli softwaru, který využívá  analýzu  umělé 

inteligence pro  systémy a/nebo Platformy Společnosti. 
(b) Zachycování, monitorování, poškozování nebo úprava jakéhokoli 

sdělení, které není pro něj určeno. 
(c) Použití jakéhokoli typu škodlivých programů, virů, červů, trojského 

koně, časovaných bomb nebo jiných kódů či pokynů, které jsou 
určeny k narušení, vymazání, poškození nebo demontáži Platformy 
nebo komunikačního systému nebo jiného systému Společnosti. 

(d) Odesílání nevyžádaného obchodního sdělení není povoleno podle 
platných právních předpisů nebo Platných předpisů. 

(e) Provádění činností, které budou nebo by mohly narušovat integritu 
počítačového systému Společnosti nebo Platformy nebo způsobit, 
že u systému dojde k selhání nebo zastavení provozu. 

(f) Neoprávněný přístup nebo pokus o získání přístupu, zpětné  
analýzy nebo jiné obcházení bezpečnostního opatření, která 
Společnost využívá u Platformy. 

(g) Provádění činnosti, která by mohla umožňovat protiprávní nebo 
neoprávněný přístup nebo využití Platformy. 

(h) Provádění komerčního podnikání na Platformě, pokud to výslovně 
není námi písemně povoleno. 

 
5.3. Pokud má Společnost důvodné podezření, že Klient porušil podmínky 
odstavce 5.2., je oprávněna provést jedno nebo více protiopatření uvedených 
v odstavci 14.2. této Klientské smlouvy. 

 
5.4. Klient nese výhradní odpovědnost za poskytování a udržování 
kompatibilního zařízení potřebného k přístupu a používání Platformy, která 
obsahuje alespoň osobní počítač nebo mobilní telefon nebo tablet (v závislosti 
na použité Platformě), přístup na internet jakýmikoli prostředky a telefonem 
nebo jinou přístupovou linkou. Přístup na internet je důležitou podmínkou a 
Klient nese výhradní odpovědnost za poplatky nutné pro připojení k internetu. 

 
5.5. Klient prohlašuje a zaručuje, že má nainstalované a zavedené vhodné 
ochranné prostředky týkající se bezpečnosti a integrity počítače nebo 
mobilního telefonu nebo tabletu, přijal vhodná opatření na ochranu systému 
před počítačovými viry nebo jinými obdobnými škodlivými nebo nevhodnými 
materiály, zařízením, informacemi nebo daty, které by mohly potenciálně 
poškodit Webové stránky, Platformu nebo další systémy Společnosti. Klient  
se dále zavazuje, že ochrání Společnost před protiprávním šířením 
počítačového viru nebo jiného podobně škodlivého nebo nevhodného 
materiálu nebo zařízení na Platformu ze svého osobního počítače nebo 
mobilního telefonu nebo tabletu. 

 
5.6. Společnost nečiní žádná výslovná ani implicitní prohlášení: 
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(a) že bude Platforma k dispozici pro přístup po celou dobu nebo kdykoli, 
nepřetržitě a nepřerušovaně. Přístup k platformě může být ovlivněn 
například běžnou údržbou, opravami, rekonfigurací nebo  
aktualizacemi; 

(b) ohledně provozu, kvality nebo funkčnost Platformy; 
(c) že Platforma nebude obsahovat chyby nebo vady; 
(d) že Platforma neobsahuje viry nebo cokoli jiného, co má kontaminační 

nebo destruktivní vlastnosti, včetně případů, kdy toto vede ke ztrátě 
nebo poškození dat Klienta nebo jiného majetku. 

 
5.7. Společnost neponese odpovědnost vůči Klientovi za to, že počítačový 
systém nebo mobilní telefon nebo tablet Klienta selže, poškodí, zničí a/nebo 
přeformátuje jeho záznamy a data. Pokud u Klienta dojde k prodlevám a jiným 
problémům s integritou dat, které jsou výsledkem jeho hardwarové 
konfigurace nebo špatného zacházení, Společnost za to nenese 
odpovědnost. 

 
5.8. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli takové narušení nebo 
prodlevy nebo problém v komunikaci Klienta při použití Platformy. 

 
5.9. Společnost se zavazuje pokrýt Klienta za ztráty Účtu klienta v případě, že 
je Platforma v důsledku nedbalosti Společnosti napadena počítačovým 
pirátem, nebo dojde k jakémukoli neoprávněnému použití přístupových údajů 
Účtu klienta. Stejně tak, Klient je povinen pokrýt Společnost ze ztráty v 
případě, že je účet Klienta v důsledku nedbalosti Klienta napaden 
počítačovým pirátem nebo neoprávněným použitím jeho Přístupových údajů. 

 
6. Bezpečnost 

 
6.1. Při prvním přístupu k Platformě budete vyzváni k zadání vašich 
Přístupových údajů, které jsou důvěrné, a odsouhlasíte, že je budete udržovat 
v tajnosti a nesdělíte žádné třetí osobě. 

 
6.2. Klient se zavazuje, že bude neprodleně informovat Společnost, pokud ví 
nebo má podezření, že jeho Přístupové údaje nebo číslo Účtu klienta jsou 
nebo mohou být prozrazeny neoprávněné osobě. Společnost poté podnikne 
kroky, aby zabránila jakémukoli dalšímu použití těchto Přístupových údajů, a 
poskytne náhradní Přístupové údaje. Klient nebude moci podávat Příkazy, 
dokud neobdrží náhradní Přístupové údaje. 

 
6.3. Klient souhlasí s tím, že bude spolupracovat při každém vyšetřování, 
které může Společnost provádět ve věci jakéhokoli zneužití nebo podezření 
na zneužití Přístupových údajů. 

 
6.4. Klient potvrzuje, že Společnost neponese žádnou odpovědnost, jestliže 
neoprávněné třetí osoby získají přístup k informacím, včetně elektronických 
adres, elektronické komunikaci a osobních údajů a Přístupových údajů, když 
se  budou  takové   informace   přenášet   mezi  Smluvními  stranami  pomocí 



XTRADE – Xtrade Europe Limited (ex. XFR Financial Limited) CIF 108/10  
7 

 

internetu nebo jiného síťového komunikačního zařízení, telefonu nebo jiným 
elektronickým způsobem. 

 
6.5. Jestliže je Společnost ze spolehlivého zdroje informována, že Přístupové 
údaje Klienta byly získány neoprávněnými třetími osobami, Společnost může 
na základě vlastního uvážení, aniž by měla povinnost vůči Klientovi, 
deaktivovat účet Klienta. 

 
ČÁST DRUHÁ - PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ A INVESTIČNÍ SLUŽBY 

 
7. Žádost a zahájení 

 
7.1. Poté, co Klient vyplní a odešle Formulář žádosti o otevření účtu spolu se 
všemi identifikačními dokumenty požadovanými Společností pro vlastní vnitřní 
kontrolu, Společnost odešle Klientovi oznámení, ve kterém ho informuje, zda 
se stal Klientem společnosti. Má se za to, že Společnost není povinna (a v 
souladu s Platnými předpisy to ani nemusí být možné) přijmout určitou osobu 
za svého Klienta, dokud Společnost neobdrží veškerou požadovanou 
dokumentaci řádně a kompletně vyplněnou příslušnou osobou a pokud nejsou 
uspokojivě provedeny všechny vnitřní kontroly Společnosti (včetně, mimo jiné, 
kontrol týkajících se praní špinavých peněz a testů přiměřenosti nebo 
vhodnosti). Dále se má za to, že si Společnost vyhrazuje právo uvalit 
dodatečné požadavky náležité péče pro přijímání Klientů s bydlištěm v 
některých zemích kvůli požadavku podle Platných předpisů pro CIF na použití 
rizikově orientovaného přístupu při provádění náležité péče Klientů. 

 
7.2. Tato Smlouva vstoupí v platnost a začne platit poté, co Klient obdrží od 
Společnosti oznámení, ve kterém Klienta informuje, že byl přijat za Klienta 
společnosti nebo že byl pro něj otevřen účet. 

 
8. Klasifikace klientů 

 
8.1. Podle Platných předpisů musí CIF zařadit své Klienty do jedné z 
následujících kategorií: Maloobchodní klient, Profesionální klient nebo 
Oprávněná protistrana. Upozorňujeme, že Společnost pokládá všechny své 
Klienty za Maloobchodní klienty. 

 
8.2. V případě, že CIF pokládá Klienta za Maloobchodního klienta, Klient má 
právo na větší ochranu ze Zákona, než v případě, kdy je Klient pokládán za 
Profesionálního klienta. V souhrnu je tato ochrana následující (seznam není 
úplný): 

 
(a) Maloobchodní klient bude mít přístup k většímu množství informací o 

Společnosti, jejich službách, finančních nástrojích a výkonnosti, o 
povaze a riziku finančních nástrojů, nákladech, provizích, poplatcích a 
výdajích a ochraně finančních nástrojů Klienta a jeho finančních 
prostředků, včetně stručných údajů o příslušném odškodnění investorů, 
případně o systému pojištění vkladů. 
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(b) V případě, že Společnost poskytuje služby Přijímání a přenos příkazů 
a/nebo Realizace příkazů klienta (Společnost je povinna požádat 
Maloobchodního klienta o poskytnutí informací o jeho znalostech a 
zkušenostech v oblasti investic, pokud jde o specifický druh 
nabízeného nebo poptávaného produktu nebo služby tak, aby 
Společnost mohla posoudit, zda jsou investiční služby nebo produkt 
vhodné pro Klienta. Pokud Společnost na základě získaných informací 
usoudí, že produkt nebo služba nejsou vhodné pro Maloobchodního 
klienta, musí na to Klienta odpovídajícím způsobem upozornit. Berte 
prosím na vědomí, že Společnost není povinna posuzovat vhodnost v 
určitých případech stanovených Zákonem (například, a to včetně,  
mimo jiné, situace, kdy pouze z hlediska realizace není dotčený 
finanční nástroj komplexní). 

 
Naproti tomu je Společnost oprávněna předpokládat, že Profesionální 
klient disponuje potřebnými zkušenostmi a znalostmi, aby mohl 
porozumět rizikům spojeným s konkrétními investičními službami či 
transakcemi nebo transakcemi či produktem, pro které je Klient  
zařazen do kategorie Profesionální klient. V důsledku toho, a na rozdíl 
od situace s Maloobchodním klientem, nemusí Společnost získávat 
další informace od Klienta za účelem posuzování vhodnosti produktů a 
služeb, pro které byl zařazen do kategorie Profesionální klient. 

 
(c) Při realizaci příkazů Klienta musí Společnost přijmout všechny 

přiměřené kroky k dosažení „realizace příkazů Klienta za nejlepších 
podmínek“ s cílem dosažení nejlepšího možného výsledku pro Klienta. 

 
Pokud Společnost realizuje příkazy Maloobchodního klienta, nejlepší 
možný výsledek se musí určit na základě celkového protiplnění 
představujícího cenu finančního nástroje a náklady související s 
realizací, které musí zahrnovat všechny výdaje, které Klient vynaloží v 
přímé souvislosti s realizací příkazu, a to včetně poplatků místům 
realizace, poplatků za vyúčtování a vypořádání a všech dalších 
poplatků hrazených třetím stranám zapojeným do realizace příkazu. 
Společnost zároveň zašle oznámení Maloobchodnímu klientovi, ve 
kterém co nejdříve potvrdí realizaci příkazu nejpozději následující 
obchodní den po realizaci nebo, pokud Společnost obdrží potvrzení od 
třetí strany, nejpozději první obchodní den po obdržení potvrzení od 
třetí strany, podle potřeby. 

 
Profesionální klienti mají rovněž nárok na potvrzení realizace jejich 
příkazů, neexistuje však žádný konkrétní časový rámec, kdy by měl 
Profesionální klient tyto informace obdržet. Toto potvrzení musí však 
být poskytnuto bez prodlení. 

 
(d) Společnost je povinna informovat Maloobchodní klienty o věcných 

problémech, které se týkají správného provádění jejich příkazu 
(příkazů), a to neprodleně poté, co se o takových problémech dozvědí. 
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(e) Společnost je povinna poskytnout Maloobchodním klientům více 
informací o realizaci jejich příkazů, než Profesionálním klientům. 

 
(f) Společnost je povinna uzavřít písemnou rámcovou smlouvu s 

Maloobchodním klientem, ve které definuje základní práva a povinnosti 
obou stran. 

 
(g) Maloobchodní klienti mohou mít nárok na odškodnění vyplývající z 

Fondu pro odškodnění investorů („ICF“) pro Klienty investičních 
společností, kdežto Profesionální klienti nemají nárok na odškodnění 
vyplývající z ICF. 

 
8.3. Má se za to, že Společnost má ze Zákona právo změnit své zásady a 
přijmout jiné kategorie Klientů, přezkoumat zařazení Klienta do kategorie a 
změnit jeho zařazení, pokud to považuje za nutné (podle Platných předpisů a 
za předpokladu příslušného oznámení zaslaného Klientovi). 

 
9. Posouzení 

 
9.1. Při poskytování služeb Klientovi spojených s realizací příkazů Klienta je 
Společnost povinna v souladu s Platnými předpisy požádat Klienta nebo 
potenciálního Klienta o poskytnutí informací o jeho  znalostech  a 
zkušenostech v oblasti investic, pokud jde o specifický druh nabízené nebo 
poptávané služby tak, aby Společnost mohla posoudit, zda jsou služby nebo 
Finanční nástroje vhodné pro Klienta. V případě, kdy se Klient nebo 
potenciální Klient rozhodne, že neposkytne informace o svých znalostech a 
zkušenostech, nebo pokud poskytne nedostatečné informace o znalostech a 
zkušenostech, Společnost nebude moci určit, zda je pro Klienta vhodná daná 
služba nebo Finanční nástroj. Společnost musí předpokládat, že informace, 
které získá o znalostech a zkušenostech od Klienta, jsou přesné a úplné, 
přičemž Společnost nenese žádnou odpovědnost vůči Klientovi v případě, kdy 
jsou tyto informace neúplné nebo zavádějící nebo mění se či se stanou 
nepřesnými a Společnost bude předpokládat, že pokud Klient neinformoval 
Společnost o těchto změnách, Klient bude vykonávat své povinnosti v  
souladu s Platnými předpisy. 

 
10. Služby 

 
10.1. Obchodování se Společností zahrnuje poskytování následujících 
investičních a doplňkových služeb Společnosti Klientovi za předpokladu, že 
Klient plní závazky vyplývající ze Smlouvy: 

 
(a) Investiční služba Realizace příkazů na vlastní účet. 
(b) Správa hotovostních prostředků, záruční správa podle TŘETÍ ČÁSTI 

uvedené níže. 
(c) Služby v cizí měně, pokud jsou spojeny s poskytováním služeb 

uvedených v odstavci 10.1. (a) a (b). 
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10.2. Má se za to, že při obchodování s CFD kontrakty nebude Společnost 
vlastnit žádné Finanční nástroje klienta a nebude poskytovat úschovu a 
správu Finančních nástrojů na účet Klienta nebo úschovu cenných  papírů. 

 
11. Poradenství a komentář 

 
11.1. Společnost nebude Klientovi poskytovat poradenství o skutkové 
podstatě konkrétního Příkazu, ani jakoukoli formu investičního poradenství, 
přičemž Klient bere na vědomí, že Služby nezahrnují poskytování investičního 
poradenství v oblasti Finančních nástrojů nebo Podkladových trhů či aktiv. 
Klient se sám rozhodne, jakým způsobem bude spravovat Účet klienta, 
podávat Příkazy a činit příslušná rozhodnutí na základě svého úsudku. 

 
11.2. Společnost nebude povinna poskytovat Klientovi jakékoli právní, daňové 
či jiné poradenství týkající se jakékoli Transakce. Klient si může před 
uzavřením Transakce sám vyhledat nezávislé poradenství. 

 
11.3. Společnost může čas od času dle svého uvážení poskytnout Klientovi 
přímo (nebo formou informačních zpravodajů, které může  publikovat  na 
svých Webových stránkách nebo poskytovat předplatitelům přes svoje 
Webové stránky nebo jiným způsobem) informace, zprávy, tržní komentáře 
nebo jiné informace, nikoli však jako součást svých Služeb Klientovi. Pokud 
tak učiní: 

 
(a) Společnost neponese odpovědnost za tyto informace. 
(b) Společnost neposkytuje žádná vyjádření, prohlášení nebo záruku, 

pokud jde o přesnost, správnost nebo úplnost těchto informací, nebo 
pokud jde o daňové nebo právní důsledky související Transakce. 

(c) Tyto informace jsou poskytovány výhradně k tomu, aby Klient mohl 
dospět k vlastnímu investičnímu rozhodnutí a nepředstavují investiční 
poradenství nebo nevyžádané výzvy k finančnímu investování. 

(d) Jestliže dokument obsahuje omezení osoby nebo kategorie osob, pro 
které je dokument určen nebo kterým je dokument distribuován, Klient 
souhlasí s tím, že jej nepředá takové osobě nebo kategorii osob. 

(e) Klient souhlasí s tím, že před odesláním se může Společnost sama 
rozhodnout o způsobu využití těchto informací. Společnost neposkytuje 
údaje o čase, kdy Klient obdrží informace nebo doporučení, a nemůže 
zaručit, že Klient obdrží takové informace ve stejnou chvíli jako jiní 
klienti. 

 
11.4. Má se za to, že tržní komentáře, zprávy nebo jiné informace, které 
Společnost poskytne nebo zpřístupní, podléhají změně a  mohou  být  
kdykoliv bez předchozího upozornění staženy. 

 
12. Podání a realizace příkazů 

 
12.1. Společnost může čas od času a dle vlastního uvážení přijímat Příkazy 
klienta různými způsoby, například na Platformě, telefonicky, faxem a dalšími 
metodami. Příkazy podané faxem budou přijaty pouze tehdy, pokud se tak 
výslovně dohodnou Smluvní strany. 



XTRADE – Xtrade Europe Limited CIF 
 11 

 

12.2. Klient může podávat Společnosti Příkazy na Platformě a telefonicky 
využitím Přístupových údajů a za předpokladu, že jsou v obou případech 
poskytnuty všechny Důležité podrobnosti. Příkazy podané faxem musí 
obsahovat podpis Klienta nebo Zplnomocněného zástupce klienta a všechny 
Důležité podrobnosti. 

 
12.3. Společnost bude oprávněna spolehnout se na Příkazy a zabývat se 
Příkazy podanými na Platformu nebo telefonicky využitím Přístupových údajů 
nebo podanými faxem a obsahujícími podpis Klienta (nebo Zplnomocněného 
zástupce), a to bez jakéhokoli dalšího dotazu Klientovi, přičemž tyto Příkazy 
budou pro Klienta závazné. 

 
12.4. Příkazy jsou realizovány v souladu s dokumentem „Přehled nejlepších 
zájmů a zásady realizace za nejlepších podmínek“, který je pro Klienta 
závazný. 

 
12.5. Společnost vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby realizovala daný Příkaz, 
ale souhlasí a rozumí tomu, že i přes přiměřené úsilí nemusí být vždy 
dosaženo přenosu nebo realizace z důvodů, které Společnost sama nemůže 
ovlivnit. 

 
12.6. Klient tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost může čas 
od času a dle vlastního uvážení přidat, odebrat nebo pozastavit z Platformy 
jakýkoli Finanční nástroj, typ Podkladového aktiva nebo Trhu v případě 
události transformace akcí (například jako výsledek převzetí, 
konsolidace/štěpení podílů, fúze, vyčlenění, znárodnění, vyškrtnutí ze 
seznamu, atd.), nebo v případě, kdy v určitém Finančním nástroji nejsou v té 
době drženy žádné Pozice klienta. 

 
12.7. Příkazy mohou být podány v rámci běžných obchodních hodin 
Společnosti, které jsou k dispozici na Platformě a/nebo aktuálních Webových 
stránkách. 

 
13. Odmítnutí příkazů klienta 

 
13.1. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení tohoto dokumentu, Společnost je 
oprávněna kdykoli, dle vlastního uvážení a bez upozornění nebo vysvětlení 
Klientovi omezit jeho obchodní aktivitu, rušit Příkazy, odmítnout, odepřít nebo 
nerealizovat jakýkoli Příkaz klienta, a Klient nemá právo na náhradu škody, 
konkrétní výkon nebo jakoukoli náhradu od Společnosti ve kterémkoli z 
následujících případů: 

 
(a) Přerušení internetového připojení nebo komunikace. 

(b) V důsledku požadavku regulatorních nebo dozorčích orgánů Kyperské 
republiky nebo soudního příkazu nebo orgánů pro boj proti podvodům 
nebo praní špinavých peněz. 

(c) V případě, kdy existuje pochybnost ohledně právní platnosti nebo 
pravosti. 
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(d) Událost vyšší moci podle odstavce 27. 

(e) V případě Porušení smlouvy Klienta, jak je popsáno v odstavci 14.1 
níže. 

(f) Společnost zaslala Klientovi oznámení o Ukončení platnosti této 
Smlouvy. 

(g) Systém společnosti odmítá Příkaz z důvodu uvalených obchodních 
limitů. 

(h) Za neobvyklých tržních podmínek. 

(i) Klient nemá na účtě dostatečné finanční prostředky pro konkrétní 
Příkaz nebo jeho Účetní bilance je v mínusu. 

(j) Výhody - převzetí a transformace (včetně událostí, např. 
konsolidace/štěpení podílů, fúze, převzetí, vyčlenění, MBO, 
znárodnění, vyškrtnutí ze seznamu, atd. V závislosti na okolnostech 
každé události může Společnost uzavřít všechny Otevřené pozice za 
tržní cenu těsně před uskutečněním takové události. 

 
14. Případy porušení smlouvy 

 
14.1. Každý z následujících případů představuje „Případ porušení smlouvy“: 

 

(a) Klient nesplní jakoukoliv povinnost vůči Společnosti. 

(b) Pokud je podána žádost na konkurz Klienta podle kyperského 
Zákona o konkurzu nebo ekvivalentního zákona v jiné Jurisdikci 
(v případě, že je Klient fyzická osoba), pokud je  zřízen  
společný podnik týkající se jednoho nebo více partnerů, nebo 
pokud je zřízena Společnost, příjemce, správce majetku, 
administrativního příjemce nebo podobný subjekt, nebo v 
případě, že Klient provádí ujednání nebo vyrovnání s věřiteli 
Klienta nebo je zahájen jiný postup, který je podobný nebo 
analogický s některým z výše uvedených týkajících se   Klienta. 

(c) Klient není schopen splatit své dluhy v termínu splatnosti. 

(d) Případ, kdy vyjádření nebo prohlášení Klienta podle odstavce 29 jsou 
nebo se stanou nepravdivými. 

(e) Klient (v případě, že je fyzickou osobou) zemře nebo je prohlášen za 
nepřítomného nebo za nesvéprávného. 

(f) Všechny další situace, kdy se Společnost důvodně domnívá, že je 
nutné nebo žádoucí přijmout jakékoliv opatření uvedené v odstavci 
14.2. 

(g) Opatření uvedené v odstavci 14.2 je požadováno kompetentním 
regulatorním orgánem nebo úřadem nebo soudem. 
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(h) Společnost se důvodně domnívá, že Klient zatahuje Společnost do 
jakéhokoli typ podvodu nebo nezákonného jednání nebo porušení 
Platných předpisů nebo je Společnost vystavena riziku v jakémkoli typu 
podvodu nebo nezákonného jednání nebo porušení Platných předpisů, 
pokud bude i nadále nabízet Služby klientovi, i když to není kvůli 
nesprávnému jednání Klienta. 

 
(i) Společnost se důvodně domnívá, že Klient závažně porušil požadavky 

stanovené právními předpisy Kyperské republiky nebo jiných zemí s 
jurisdikcí mimo bydliště Klienta nebo jeho obchodní aktivity byly 
Společností věcně stanoveny v dobré víře. 

(j) Pokud má Společnost podezření, že je Klient zapojen do aktivit 
spojených s praním špinavých peněz nebo financováním terorismu 
nebo podvodů s platebními kartami nebo jiné trestné činnosti. 

(k) Společnost má důvodné podezření, že Klient provedl zakázanou 
činnost, jak je uvedeno v odstavci 5.2. 

(l) Společnost má důvodné podezření, že Klient realizoval podezřelé 
obchody, včetně, mimo jiné, Snippingu, Scalpingu, Pip-huntingu, 
Zajištění, podávání Příkazů „Buy Stop“ nebo „Sell Stop“ Příkazů před 
zveřejněním finančních údajů, arbitrážových obchodů, manipulací nebo 
kombinování rychlejších/pomalejších cen. 

(m) Společnost má důvodné podezření, že si Klient podvodně otevřel účet. 

(n) Společnost má důvodné podezření, že Klient padělal nebo k 
financování svého účtu použil odcizenou platební kartu. 

14.2. Pokud dojde k Případu porušení smlouvy, Společnost může dle 
vlastního uvážení kdykoliv a bez předchozího Písemného oznámení provést 
jedno nebo více z následujících opatření považovaných za vhodné za daných 
okolností: 

 
(a) ) Okamžitě ukončit tuto Smlouvu bez předchozího oznámení Klientovi. 
(b) Zrušit všechny Otevřené pozice. 
(c) Dočasně nebo trvale zakázat přístup na Platformu nebo pozastavit či 

zakázat jakékoli funkce Platformy, když Společnost důvodně rozhodne, 
že došlo k Případu porušení smlouvy. 

(d) Zrušit nebo Odmítnout nebo odepřít převod nebo realizaci jakéhokoli 
Příkazu klienta, když Společnost důvodně rozhodne, že došlo k 
Případu porušení smlouvy. 

(e) Omezit obchodní aktivitu Klienta, když Společnost důvodně rozhodne, 
že došlo k Případu porušení smlouvy. 

(f) V případě podvodu, padělání nebo použití odcizených platebních karet 
vrátit finanční prostředky zpět skutečnému vlastníkovi nebo podle 
pokynů donucovacích orgánů příslušné země, či společnosti vydávající 
kreditní kartu nebo pokynů jiné finanční instituce. 

(g) Zrušit nebo vrátit veškeré zisky získané prostřednictvím nezákonného 
obchodování podle odstavce 14.1. (k) a (l) nebo využívání umělé 
inteligence   pro  Účet   klienta,   nebo  v   případě  použití   odcizených 
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platebních karet, padělání, podvodu nebo kdy byl Klient zapojen do 
páchání trestné činnosti nebo praní špinavých peněz. 

(h) ) Podniknout právní kroky ke kompenzaci ztrát, které Společnost utrpěla. 
(i) Zrušit nebo odvolat veškeré získané bonusy. 

 
15. Potvrzení obchodů 

 
15.1. Společnost podá Klientovi odpovídající zprávy o jeho Příkazech. Z 
tohoto důvodu poskytne Společnost Klientovi online přístup k jeho účtu 
prostřednictvím Platformy, která mu poskytne dostatečné informace tak, aby 
jednal v souladu s Pravidly CySEC týkajících se požadavků na podávání 
zpráv Klientovi. 

 
15.2. Pokud má Klient důvod se domnívat, že je Potvrzení špatné, nebo 
pokud Klient neobdrží žádné Potvrzení, když by měl, Klient musí kontaktovat 
Společnost do deseti Pracovních dnů ode dne, kdy Společnost odeslala nebo 
měla odeslat Příkaz (v případě, že Potvrzení nebylo odesláno). V případě, že 
Klient v tomto období nevznese žádné námitky, obsah bude považován za 
Klientem schválený a konečný. 

 
ČÁST TŘETÍ - PENÍZE KLIENTA A ÚČET KLIENTA 

 
16. Pravidla pro manipulaci s penězi klienta 

 
16.1. Společnost neprodleně vloží peníze Klienta, které obdrží, na jeden nebo 
více segregovaných účtů u spolehlivých finančních institucí (například u 
banky) a finanční prostředky Klienta budou odděleny od vlastních peněz 
Společnosti a nemohou být použity na její podnikání. 

 
16.2. Společnost může držet peníze Klienta a peníze ostatních Klientů na 
stejném účtu (sběrný účet). 

 
16.3. Společnost nevyplatí Klientovi žádný úrok z peněz uložených na jeho 
účtu (kromě zisku získaného prostřednictvím obchodních Transakcí z Účtu 
klienta na základě této Smlouvy) a Klient se vzdává veškerých práv na 
vyplacení úroku z takových peněz. 

 
16.4. Společnost může uložit peníze Klienta do jednodenních vkladů a bude 
moci si ponechat úrok. 

 
16.5. Banka na území Kypru nebo mimo něj může držet peníze ve prospěch 
Klienta. Zákonný a regulatorní režim vztahující se na takovou osobu mimo 
území Kypru se bude lišit od režimu na Kypru a v případě insolvence nebo 
jakéhokoliv jiného analogického selhání takové osoby se může s penězi 
Klienta nakládat jinak, než jak by se s nimi nakládalo, kdyby peníze byly 
drženy na Segregovaném účtu na Kypru. Společnost neponese odpovědnost 
za insolvenci, činy nebo zanedbání jakékoliv třetí osoby, o které se hovoří v 
tomto odstavci. 
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16.6. V případě insolvence nebo jakéhokoliv jiného analogického řízení v 
souvislosti s takovou třetí stranou může mít Společnost jménem Klienta pouze 
nezajištěnou pohledávku za třetí stranou a Klient tak bude vystaven riziku, že 
peníze, které Společnost získá od třetí strany, nebudou stačit k uspokojení 
pohledávek Klienta ve výši pohledávek na příslušném účtu. Společnost 
nepřijímá žádnou odpovědnost za žádné vzniklé ztráty. 

 
16.7. Je dohodnuto, že Společnost bude mít právo převést peníze Klienta na 
nástupce nebo právní nástupce nebo nabyvatele nebo kupující, přičemž je 
povinna o tom Klienta informovat Písemným oznámením 15 Pracovních dnů 
předem pro účely odstavce 34.2. Klientské smlouvy. 

 
16.8. Společnost bude mít všeobecné zadržovací právo na všechny finanční 
prostředky v držení Společnosti nebo Přidružených společností nebo 
mandatářů ve prospěch Klienta, dokud nedojde ke splnění jeho povinností. 

 
17. Účty klienta, vklady a výběry 

 
17.1. Společnost pro Klienta otevře jeden nebo více Účtu klienta, aby mohl 
podávat Příkazy v určitých Finančních nástrojích. 

 
17.2. Má se za to, že typy různých účtů Klienta nabízené Společností a 
charakteristiky těchto účtů Klienta jsou k dispozici na Webových stránkách a 
podléhají změnám podle rozhodnutí Společnosti a podle odstavce 25 této 
Smlouvy. 

 
17.3. Účet Klienta bude aktivován poté, co Klient na něj vloží minimální 
počáteční vklad tak, jak Společností dle svého uvážení a potřeb stanoví a 
upraví. Minimální počáteční vklad se může lišit podle typu Účtu klienta 
nabízeného Klientovi a lze ho najít na Webových stránkách. 

 
17.4. Klient může vložit finanční prostředky na Účet klienta kdykoli v průběhu 
platnosti této Smlouvy. Vklady budou provedeny prostřednictvím různých 
metod v měnách aktuálně přijímaných Společností. Podrobné informace o 
možnostech vkladu jsou uvedeny na Webových stránkách. 

 
17.5. Společnost má právo kdykoliv požádat Klienta o veškerou dokumentaci 
za účelem potvrzení zdroje finančních prostředků uložených na Účtu klienta. 
Společnost má právo odmítnout vklad Klienta a/nebo zablokovat Účet klienta 
při výskytu některého z následujících případů: 
(a) pokud Společnost není řádně přesvědčena o legálnosti zdroje finančních 
prostředků; 
(b) pokud Klient není schopen Společnosti poskytnout veškeré odpovídající 
dokumenty, které od něj požaduje za účelem identifikace Klienta nebo z 
jakéhokoli jiného důvodu; 
(c) pokud má Společnost důvodné podezření nebo má obavy, že předložené 
dokumenty mohou být falešné nebo padělané; 
(d) pokud má Společnost důvodné podezření, že se Klient podílí na 
nezákonné nebo podvodné činnosti; 
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(e) pokud je Společnost informována, že došlo ke ztrátě nebo odcizení 
kreditní nebo debetní karty (nebo jiného způsobu platby, který používá Klient); 
(f) pokud se Společnost důvodně domnívá, že existuje riziko zpětného 
zúčtování z jakéhokoliv dalšího důvodu; nebo 
(g) pokud Klient vloží vklad 10000 dolarů nebo více (najednou nebo formou 
více vkladů) a Společnost není schopna ověřit zdroj, 
(h) pokud zúčtovací banka, banka emitenta nebo zpracovatel třetí strany nebo 
poskytovatel platebních služeb zamítnou transakci. 

 
17.6. Pokud finanční prostředky zasílané Klientovi nejsou uloženy na Účtu 
klienta, na kterém mají být, je Klient povinen toto oznámit Společnosti a 
požadovat od ní, aby bankovní převod vyšetřila. Klient souhlasí s tím, že 
veškeré náklady na šetření hradí Klient a tyto náklady budou odečteny z Účtu 
klienta nebo uhrazeny Klientem přímo bance, který provádí šetření. Klient je 
srozuměn a souhlasí s tím, že za účelem provedení šetření poskytne 
Společnosti požadované dokumenty a certifikáty. 

 
17.7. Společnost provede výběr finančních prostředky Klienta poté, co 
Společnost obdrží od Klienta příslušnou žádost faxem nebo e-mailem, 
případně jiným způsobem aktuálně přijímaným Společností. 

 
17.9. Poté, co Společnost obdrží od Klienta pokyn k výběru finančních 
prostředků z Účtu klienta a Klient dokončí proces výběru, Společnost vyplatí 
uvedenou částku do jednoho až pěti Pracovních dnů, jsou-li splněny 
následující požadavky: 

 
(a) pokyn k výběru obsahuje všechny požadované informace a 

identifikační údaje Klienta, které může Společnost požadovat; 
(b) je vydán pokyn k převodu na výchozí účet (bankovní účet, účet 

platebního systému, apod.), ze kterého byly peníze původně převedeny na 
účet Klienta, nebo na žádost Klienta, na bankovní účet patřící Klientovi; 

(c) účet, na který bude převod realizován, patří Klientovi; 
(d) v okamžiku platby přesahuje Zůstatek na Účtu klienta částku 

uvedenou v pokynu k výběru, včetně všech poplatků za provedení platby; 
(e) nevyskytuje se případ Události vyšší moci, který by zakazoval 

Společnosti provést výběr; 
(f) Klient nemá žádné Otevřené pozice, nebo pokud Otevřené pozice 

má, zbývající Zůstatek na Účtu klienta musí být nejméně dvojnásobek 
nezbytné Udržovací marže nutné k udržení Otevřených pozic; 

g) Klient pošle pokyn k výběru na podepsaném formuláři faxem nebo e-
mailem nebo jiným způsobem, které Společnost čas od času schválí. 

 
17.10. Je dohodnuto a má se za to, že Společnost nebude přijímat 

platby od třetích osob nebo anonymní platby na Účet klienta a nebude 
provádět výběry pro jinou třetí stranu nebo na anonymní účet. 

17.11. Společnost si vyhrazuje právo důvodně odmítnout žádost Klienta na 
výběr u specifické metody převodu a Společnost má právo navrhnout určitou 
alternativu. 
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17.12. Veškeré platby a poplatky třetím stranám uhradí Klient a Společnost 
strhne tyto poplatky z příslušného Účtu klienta. 

 
17.13. Klient může zaslat žádost o interní převod peněžních prostředků na  
jiný účet Klienta vedený u Společnosti. Interní převody podléhají platným 
zásadám Společnosti. 

 
17.14. Chybné finanční částky, které Společnost převede, se převedou zpět 
Klientovi. Má se za to, že pokud Klient poskytne nesprávné pokyny k převodu, 
Společnost nemusí být schopna chybu opravit a Klient může utrpět ztrátu. 
Dále se má za to, že Společnost nenese odpovědnost za případné chyby 
poskytovatelů platebních služeb třetích stran. 

 
18. Přepočet měn 

 
18.1. V případě, že jsou vklady Klienta provedené v jiné měně než je měna 
Účtu klienta, Společnost přepočte vloženou částku na měnu Účtu klienta. 
Společnost toto provede za odpovídající tržní kurz a/nebo směnný kurz 
a/nebo bankovní poplatek, který považuje za přiměřený. Společnost je 
oprávněna naúčtovat Klientovi přepočet měn nebo ponechat přirážku ze 
směnných kurzů na úpravu přepočtu tak, jak může Společnost čas od času 
určit Klientovi a publikovat na Platformě a/nebo na Webových stránkách. 
Společnost je oprávněna naúčtovat Klientovi a odečíst z Účtu klienta nebo z 
vložené částky výdaje, které vznikly v souvislosti s přepočtem měn pro  
Klienta, včetně provizí bankám, poplatků za převod peněz a provizí 
zprostředkovatelům. 

 
18.2. V závislosti na měně použité pro vložení peněz na účet Klienta je 
Společnost oprávněna naúčtovat určitou procentní částku (formou pevného 
rozpětí) z vložené částky. Pokud Klient provede úhradu v měně své karty, 
Společnost bude moci naúčtovat pevné rozpětí ve výši 3 % pro 
neoblíbené/oblíbené měny, nebo pro tzv. exotické měny. V souvislosti s 
Oblíbenými měnami (GBP, USD, EUR, CHF, JPY, CAD, DKK, AUD) si 
Společnost neúčtuje žádné poplatky za přepočet, pokud je Klient uhradí v 
těchto měnách. 

 
18.3. V případě kolísání měn Společnost neodpovídá za ztráty nebo škody, 
které Klientovi vzniknou. 

 
19. Neaktivní a spící účty klienta 

 
19.1. Pokud je účet Klienta neaktivní po dobu tří měsíců nebo déle (nedošlo k 
žádné obchodní aktivitě, nejsou žádné otevřené pozice, neprovedou se žádné 
výběry ani vklady), bude účtován měsíční udržovací poplatek (částka je 
uvedena na Webových stránkách a/nebo Platformě), který se může lišit u 
různých typy účtů Klienta nebo Finančního nástroje. 

 
19.2. Pokud je účet Klienta neaktivní po dobu jednoho roku nebo více a poté, 
co mu bylo odesláno oznámeno na poslední známou adresu, Společnost si 
vyhrazuje  právo  uzavřít  Účet  klienta  a  považovat  ho  za  spící.  Peníze na 
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spícím účtu zůstávají k dispozici Klientovi a Společnost vytvoří a uchová 
záznamy a na žádost Klienta mu kdykoli později vrátí tyto finanční prostředky. 
V době, kdy je účet spící, může Společnost účtovat Klientovi určitý poplatek, 
který mu musí předem oznámit podle odstavce 25.8. této Smlouvy. 

 
20. Započtení a kompenzace 

 
20.1. Jestliže se celková částka splatná Klientem rovná celkové dlužné částce 
splatné Společnosti, potom se závazky automaticky kompenzují a navzájem 
ruší. 

 
20.2. Pokud celková částka splatná jednou Smluvní stranou překročí celkovou 
částku splatnou druhou Smluvní stranou, potom Smluvní strana s větší výší 
celkové částky uhradí přebytek druhé Smluvní straně a veškeré povinnosti k 
úhradě platby budou automaticky uspokojeny a splaceny. 

 
20.3. Společnost má právo sloučit všechny nebo některé účty Klienta 
otevřené na jméno Klienta, provést konsolidaci Zůstatků na těchto Účtech 
klienta a kompenzovat Zůstatky v případě ukončení Smlouvy. 

 
21. Informace týkající se fondu pro odškodnění investorů 

 
21.1. Upozorňujeme, že Společnost je členem Fondu pro odškodnění 
investorů (ICF). Klient (coby Maloobchodní klient) může mít proto nárok na 
získání odškodnění od ICF v maximální výši dvaceti tisíc eur (20000 EUR) v 
případě, že Společnost není schopna dostát svým závazkům a jsou 
aktivovány služby ICF. Níže uvedené odstavce popisují informace týkající se 
ICF, jak je požadováno v souladu s Platnými předpisy. 

 
21.2. Cílem ICF je zajistit kompenzaci pohledávek zajištěných Klientů 
plynoucí ze zajištěných služeb poskytovaných Společností v případě, kdy se 
zjistí, že Společnost neplní své povinnosti. Níže jsou uvedeny případy 
postupu, kdy Společnost neplní své povinnosti: 

 
(a) Buď vrátit zajištěným Klientům prostředky, které jsou v držení 

Společnost i nepřímo v rámci poskytování zajištěných služeb 
Společností zmiňovaným Klientům, kteří požadují, aby jim je 
Společnost  vrátila v rámci uplatňování příslušného práva; nebo 

 
(b) Vrátit zajištěným Klientům finanční prostředky, které jim patří  a 

které Společnost spravuje. 
 

21.3. Mezi zajištěné služby Společnosti patří: 
(a) Přijímání a přenos příkazů týkajících se jednoho nebo více Finančních 

nástrojů. 
(b) Realizace příkazů jménem Klientů. 
(c) Obchodování na vlastní účet. 
(d) Úschova a správa Finančních nástrojů na účet Klientů, včetně úschovy 

cenných papírů a souvisejících služeb, např. správa hotovostních 
prostředků, záruční správa. 
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(e) Poskytování úvěrů nebo půjček pro transakci jedním nebo více 
finančními nástroji, přičemž společnost poskytující úvěr nebo půjčku je 
zahrnuta do transakce. 

(f) Devizové služby, které souvisejí s poskytováním investičních služeb. 
 

21.4. V souladu s Platnými předpisy nesmí ICF vyplatit žádnou náhradu 
osobám, proti nimž je vedeno trestní řízení podle ustanovení Zákona o 
prevenci a boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z roku 2007, ve znění 
následných úprav a dodatků. Podle Platných předpisů ICF navíc 
neodškodňuje následující kategorie investorů: 

(a) Následující kategorie institucionálních a profesionálních investorů: 

• Investiční společnosti (IS). 
• Právní subjekty spojené se Společností a všeobecně patřící do 

stejné skupiny společnosti. 
• Banky. 
• Družstevní úvěrové instituce. 
• Pojišťovny. 
• Kolektivní investiční programy v převoditelných cenných 

papírech a společnosti, které je spravují. 
• Instituce a fondy sociálního pojištění. 
• Investoři, které Společnost označila za profesionály na základě 

jejich požadavku. 
 

(b) Státy a mezinárodní organizace. 

(c) Centrální, federální, konfederační, regionální a místní 
administrativní orgány. 

(d) Podniky spojené se Společností. 

(e) Manažeři a administrativní pracovníci Společnosti. 

(f) Akcionáři Společnosti, jejichž přímý nebo nepřímý podíl na  
kapitálu Společnosti činí minimálně 5 % jeho akciového kapitálu, 
nebo její partneři, kteří osobně odpovídají za závazky Společnosti, 
a rovněž osoby odpovídající za provedení finančního auditu 
Společnosti, jak je stanoveno Zákonem, například kvalifikovaní 
auditoři. 

(g) Investoři spojení se Společností a všeobecně se společnostmi ze 
skupiny společností, k níž Společnost náleží, na pozicích nebo ve 
funkcích odpovídajících popisu v pododstavcích (e) a (f) tohoto 
odstavce. 

(h) Příbuzní druhého stupně a manželé nebo manželky osob 
uvedených v pododstavcích (e), (f) a (g) tohoto odstavce, jakož i 
třetí strany jednající jménem těchto osob. 

(i) Kromě investorů odsouzených za trestný čin podle Zákona o 
prevenci a boji s aktivitami k praní špinavých peněz z roku 2007, 
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ve znění následných úprav a dodatků, investoři - Klienti  
společnosti odpovědní za činy týkající se Společnosti, kteří 
způsobili její finanční obtíže nebo přispěli ke zhoršení její finanční 
situace, nebo kteří profitovali na těchto činech. 

(j) Investoři v podobě společnosti, které kvůli své velikosti není 
dovoleno sestavit souhrnnou rozvahu podle Zákona o 
společnostech nebo příslušného zákona Členské země Evropské 
unie. 

V případech pododstavců (e), (f), (g) a (g) ICF pozastaví výplatu odškodnění  
a informuje o tom zainteresované strany, dokud nedojde ke konečnému 
rozhodnutí, zda se tyto případy použijí. 

21.5. Podle Zákona se pro aktivaci služeb ICF dodrží následující postup: 

(a) ICF iniciuje proces výplaty odškodnění při jedné z následujících 
situací: 

i. Kyperská Komise pro cenné papíry (CySEC) svým 
usnesením rozhodla, že Společnost není schopna plnit své 
povinnosti, jak vyplývá ze stížností Klientů, v souvislosti s 
investičními službami, které jim poskytuje, pokud tato 
neschopnost přímo souvisí s finanční situací, kdy se zdá být 
předvídatelné, že není reálný výhled na zlepšení v blízké 
budoucnosti, proto vydala své rozhodnutí o zahájení postupu 
výplaty odškodnění Fondem ICF a toto rozhodnutí 
publikovala v Úředním věstníku Kyperské republiky, jakož i 
na svých Webových stránkách. CySEC může vydat toto 
rozhodnutí, pokud je splněn alespoň jeden z následujících 
předpokladů: Společnost předložila ICF nebo CySEC 
písemné prohlášení, ve kterém uvádí, že není schopna plnit 
své závazky vůči svým Klientům; nebo Společnost podá 
žádost o likvidaci v souladu s ustanoveními části V 
kyperského Zákona o společnostech; nebo CySEC zrušila či 
pozastavila oprávnění Společnosti poskytovat investiční 
služby a shledává, že se nečeká, že by Společnost byla v 
situaci, kdy by blízké budoucnosti mohla plnit své závazky 
vůči svým Klientům z důvodů, které se netýkají dočasného 
nedostatku likvidity, který by mohl být okamžitě řešen. 

ii. Soudní orgán z důvodných důvodů přímo souvisejících s 
finanční situací Společnosti vydal rozhodnutí, které má za 
následek přerušení schopnosti investorů uplatňovat 
pohledávky vůči Společnosti. 

 
(b) Po vydání rozhodnutí o zahájení procesu výplaty odškodnění 

soudem nebo CySEC zveřejní CF v nejméně třech (3) celostátním 
periodikách výzvu zajištěným Klientům na uplatnění pohledávek 
vůči Společnosti. Výzva popisuje postup pro předkládání 
příslušných žádostí o odškodnění, včetně lhůty pro jejich podání a 
obsah žádostí. 
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(c) Žádosti o odškodnění zajištěných Klientů, kteří uplatňují 
pohledávky vůči Společnosti, jsou předkládány ICF písemně a 
musí obsahovat tyto náležitosti: 

i. Jméno žadatele - Klienta; 
ii. Adresu, telefonní a faxová číslo a e-mailovou adresu žadatele - 

Klienta; 
iii. Kód Klienta, který měl žadatel - Klient u Společnosti; 
iv. Náležitosti smlouvy o zajištěných službách, uzavřené mezi ICF a 

žadatelem - Klientem; 
v. Typ a množství údajných pohledávek žadatele - Klienta; 
vi. Uvedení podrobností, z nichž se odvozují údajné pohledávky 

žadatele - Klienta, včetně jejich výše; 
vii. Jakékoli další  informace, které by  ICF mohl nebo bude 

požadovat. 
 

(d) Po podání žádostí o odškodnění Správní výbor ICF provede 
zejména následující kontrolu, zda: 

i. Žadatel - klient spadá do kategorie zajištěných Klientů; 

ii. Byla Žádost předložena včas; 
iii. Žadatel - klient nebyl odsouzený za trestný čin podle Zákona o 

prevenci a boji s aktivitami k praní špinavých peněz z roku 2007, ve 
znění následných úprav a dodatků; 

iv. Jsou splněny podmínky pro platné předložení žádostí o 
odškodnění. 

 
(e) Správní výbor zamítne žádost o odškodnění v případě, kdy  

žadatel - Klient nesplní výše uvedené podmínky, nebo pokud dle 
uvážení Správního výboru existuje alespoň jeden z následujících 
důvodů: 

i. Žadatel - Klient použil podvodné prostředky pro zajištění výplaty odškodnění 
ze strany ICF, zejména pokud vědomě předložil falešné důkazy; 

ii. Škoda, kterou žadatel utrpěl, je v zásadě odvozena od souběžného 
nedbalostního jednání nebo přestupku jeho jménem ve vztahu ke vzniklé 
škodě a k její základní příčině. 

(f) ICF po skončení hodnocení: 

(i) Vydá zápis, ve kterém uvede Klienty Společnosti, kteří jsou  
příjemci odškodnění, spolu s množstvím peněz, na které má každý 
z nich nárok, a předloží ho CySEC a Společností do pěti (5) 
pracovních dnů od jejího vypracování; a 

(ii) Sdělí každému dotčenému Klientovi svá zjištění nejpozději do 
patnácti (15) dnů od vydání výše uvedeného zápisu, přičemž 
stanoví celkovou výši odškodnění příslušného Klienta, který má 
nárok na získání odškodnění. 

 
(g) Výše odškodnění splatné každému zajištěnému Klientovi se 

vypočítá v souladu se zákonnými a smluvními podmínkami,   které 
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upravují vztah zajištěného Klienta se Společností, v souladu s 
pravidly o započtení uplatňovanými při výpočtu pohledávek mezi 
zajištěným Klientem a Společností. 

 
(h) Výpočet splatného odškodnění se odvozuje ze součtu celkových 

vzniklých pohledávek zajištěného Klienta vůči Společnosti, 
vyplývající ze všech zajištěných služeb poskytovaných 
Společností, bez ohledu na počet účtů, na kterých je Klient 
příjemcem, měny a místa poskytování těchto služeb. 

21.6. Celková výše odškodnění k vyplacení pro každého zajištěného Klienta 
Společnosti nesmí přesáhnout dvacet tisíc eur (20000 EUR), a to bez ohledu 
na počet vlastněných účtů, měnu a místo nabídky investičních služeb. 

 

21.7. V případě, kdy jsou příjemci společného účtu Společnosti ve většině 
zajištěných Klientů: 

i. maximální částka splatná všem společným příjemcům účtu je až do výše 
dvaceti tisíc eur (20000 EUR); a 

ii. odškodnění je stanoveno na celek pro všechny společné příjemce 
společného účtu a je rozděleno mezi ně způsobem stanoveným ve Smlouvě 
uzavřené mezi společnými příjemci a Společnosti; nebo, v případě 
neexistence takové Smlouvy, se částka odškodnění rozdělí mezi ně rovným 
dílem. 

 

ČÁST ČTVRTÁ - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE NAŠEHO 
VZTAHU 

 
22. Jazyk 

 
22.1. Oficiálním jazykem Společnosti je angličtina a Klient by měl informace 
vždy hledat a nahlížet do hlavních Webových stránek, které obsahují veškeré 
informace a údaje o Společnosti a jejích aktivitách. Překlad nebo informace v 
jiných jazycích než je angličtina je pouze pro informační účely a pro 
Společnost nejsou závazné, nemají žádný právní účinek a Společnost 
neponese žádnou odpovědnost nebo závazek, pokud jde o správnost 
uvedených informací. 

 
23. Komunikace a písemná oznámení 

 
23.1. Klient musí být schopen kontaktovat Společnost během její běžné 
pracovní doby. Společnost může Klienta kontaktovat i mimo jeho běžnou 
pracovní dobu. 

 
23.2. Pro komunikaci s naší Společností může Klient využít kontaktní údaje 
Společnosti, které jsou k dispozici na jejich Webových stránkách, nebo které 
jsou Klientovi oznámeny jiným způsobem. 
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23.3. Pro komunikaci s Klientem bude Společnost využívat kontaktní údaje 
poskytnuté Klientem při zakládání Účtu klienta, nebo údaje aktualizované 
později. Z tohoto důvodu je Klient povinen neprodleně informovat Společnost 
o veškerých změnách kontaktních údajů Klienta. Pokud tak Klient neučiní, 
Společnost nenese žádnou odpovědnost v případě ztráty důležitých  
oznámení nebo šeků vystavených na jméno, nebo pokud je Společnost 
odeslala na poslední známe kontaktní údaje. 

 
23.4. Následující metody komunikace jsou považovány za Písemné oznámení 
Klientovi od Společnosti: e-mail, interní pošta Platformy, faxový přenos, pošta, 
kurýrní služba, letecká pošta nebo Webové stránky Společnosti. Následující 
metody komunikace jsou považovány za Písemné oznámení Společnosti od 
Klienta: e-mail, faxový přenos, pošta, kurýrní služba nebo letecká pošta. 

 
23.5. Aniž je dotčen odstavec 23.6, veškerá komunikace odeslána podle 
potřeby jedné ze Smluvních stran (dokumenty, oznámení, potvrzení, výpisy, 
zprávy, apod.) se považuje za obdrženou: 

(a) Při odeslání e-mailem, do jedné hodiny po odeslání za předpokladu, že 
e-mail opustil počítač odesílatele. 

(b) Při odeslání interní poštou Platformy, ihned po odeslání. 

(c) Při odeslání faxem poté, co odesílatel obdrží ze svého faxového 
přístroje zprávu o přenosu, která potvrzuje přijetí zprávy faxovým 
přístrojem příjemce. 

(d) Při telefonickém odeslání, po ukončení telefonního hovoru. 

(e) Při odeslání poštou, sedm kalendářních dnů po odeslání. 

(f) Při odeslání kurýrem v den podepsání dokumentu o přijetí takového 
oznámení. 

(g) Při odeslání leteckou poštou, osm Pracovních dnů ode dne odeslání. 

(h) Při zveřejnění na Webových stránkách Společnosti, do jedné hodiny  
od zveřejnění. 

23.6. Veškeré Písemné oznámení odeslané do Společnosti se musí obdržet 
během pracovní doby Společnosti. Bez ohledu na odstavec 23.5., veškeré 
Oznámení obdržené mimo běžnou pracovní dobu se považuje za obdržené 
následující Pracovní den. 

 
23.7. Faxované dokumenty obdržené Společností se mohou elektronicky 
naskenovat a reprodukce naskenované verze dokumentů představují 
přesvědčivý důkaz o pokynech odeslaných faxem. 

 
24. Osobní data, důvěrnost, nahrávání telefonických hovorů a záznamy 

 
24.1. Společnost může získat informace o Klientovi přímo od něj (z jeho 
vyplněného Formuláře žádosti o otevření účtu nebo jinak) nebo od jiných 
osob, mimo jiné, například od úvěrových referenčních agentur, agentur pro 
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prevenci podvodů, bank, dalších finančních institucí, dalších poskytovatelů 
služeb na ověřování identity a od poskytovatelů veřejných rejstříků. 

 
24.2. Informace o Klientovi, které Společnost uchovává, považuje Společnost 
za důvěrné a nebudou použity k jiným účelům než k poskytování, administraci 
a zlepšení Služeb, ke kontrole proti praní špinavých peněz a ke kontrolám 
zaměřeným na kompletní prověření Klienta, k výzkumným, statistickým a 
marketingovým účelům. Informace, které jsou veřejně přístupné, nebo které  
již Společnost má k dispozici a nemá za povinnost zachovávat jejich 
důvěrnost, nebudou považovány za důvěrné. 

 
24.3. Společnost má právo zveřejnit informace o Klientovi (včetně záznamů a 
dokumentů důvěrného charakteru a detailů o platební kartě/kartách) v 
následujících případech: 

(a) Pokud je to vyžadováno ze zákona nebo na základě soudního příkazu 
vydaného příslušným Soudem. 

(b) Pokud o to požádá CySEC nebo jiný regulační orgán provádějící 
kontrolu nebo jurisdikci nad Společností nebo Klientem nebo jejími 
společníky nebo na území, na kterém má má Společnost Klienty. 

(c) Příslušným orgánům za účelem vyšetření nebo prevence podvodů, 
praní špinavých peněz nebo provádění jiné nezákonné činnosti. 

(d) V míře přiměřeně vyžadované k realizaci Příkazů a pro doplňkové 
účely při poskytování Služeb. 

(e) Úvěrovým referenčním agenturám, agenturám pro prevenci podvodů, 
dalším poskytovatelům služeb na ověření identity, bankám a dalším 
finančním institucím na ověření důvěryhodnosti, kontroly kreditních 
karet, prevenci podvodů, pro účely boje proti praní špinavých peněz, 
identifikace nebo kontroly zaměřené na kompletní prověření Klienta. 
Přitom se mohou kontrolovat údaje, které Klient poskytl, a srovnávat s 
údaji uvedenými v databázi (veřejné nebo neveřejné), ke kterým mají 
přístup. V budoucnu mohou též využívat údaje o Klientovi, které 
pomohou dalším společnostem při ověřování. Záznam o vyhledávání 
Společnost uchová. 

(f) Odborným poradcům Společnosti za předpokladu, že v bude příslušný 
odborník vždy informován o důvěrné povaze takových informací a 
zaváže se, že tyto informace rovněž uchová v tajnosti. 

(g) Dalším poskytovatelům služeb, kteří vytvářejí, udržují nebo 
zpracovávají databáze (ať již v elektronické nebo jiné podobě), nabízejí 
služby vedení záznamů, služby e-mailového přenosu, služby přenosu 
zpráv nebo podobné služby, jejichž cílem je pomoci Společnosti 
získávat, uchovávat, zpracovávat a využívat informace o Klientovi, 
nebo být v kontaktu s Klientem, nebo zlepšovat poskytování Služeb 
vyplývající z této Smlouvy. 

(h) Registru obchodních údajů nebo podobnému registru v souladu s 
Nařízením (EU) č. 648/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. 
července 2012 o mimoburzovních derivátech, centrálních protistranách 
(CCPs) a registrech obchodních údajů (TRs) (EMIR). 

(i) Dalším poskytovatelům služeb ke statistickým účelům s cílem zlepšit 
marketing Společnosti; v takovém případě budou údaje poskytovány v 
souhrnné podobě. 
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(j) Kontaktním střediskům pro průzkum trhu, které poskytují telefonní a e- 
mailové průzkumy s cílem zlepšit služby Společnosti; v takovém 
případě budou poskytnuty pouze detaily o kontaktních údajích. 

(k) Pokud je to nezbytné pro Společnost na ochranu nebo výkon svých 
zákonných práv, jakémukoli soudu nebo tribunálu nebo arbitrážnímu 
rozhodčímu nebo Veřejnému ochránci práv nebo orgánu státní správy. 

(l) Na žádost Klienta nebo se souhlasem Klienta. 
(m) Partnerské společnosti nebo jiné Společnost patřící do stejné skupiny 

Společností. 
(n) Nástupcům nebo právním nástupcům nebo nabyvatelům nebo 

kupujícím do deseti Pracovních dnů od odeslání Písemného oznámení 
Klientovi a pro účely odstavce 34.2. Klientské smlouvy. 

(o) Informace o Klientovi jsou zveřejněny ve vztahu k americkým daňovým 
poplatníkům Daňovému úřadu na Kypru, který odešle zprávu s těmito 
informacemi americkému daňovému úřadu IRS na základě amerického 
Zákona o dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku 
(FATCA) a příslušnými mezivládními Dohodami mezi Kyprem a USA. 

 
24.4. Pokud je Klient fyzickou osobou, Společnost bude využívat, ukládat, 
zpracovávat a pracovat s osobními údaji poskytnutými Klientem v souvislosti s 
poskytováním Služeb v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů (o 
ochraně osob) z roku 2001 a Společnost je povinna na požádání poskytnout 
Klientovi kopií osobních údajů, které uchovává o o něm (pokud existují), za 
předpokladu, že Klient uhradí správní poplatek. 

 
24.5. Uzavřením této Smlouvy Klient souhlasí s předáváním osobních údajů 
Klienta mimo Evropský hospodářský prostor, v souladu s ustanoveními 
Zákona o zpracování osobních údajů (o ochraně osob) z roku 2001 z důvodů 
uvedených v odstavcích 24.2 a 24.3. 

 
24.6. Telefonické rozhovory mezi Klientem a Společností mohou být 
nahrávány, Společnost je může uchovávat a nahrávky budou výhradním 
vlastnictvím Společnosti. Klient souhlasí s tím, aby takové záznamy sloužily 
jako dostatečný důkaz o podaných Příkazech nebo  telefonických 
rozhovorech. 

 
24.7. Klient souhlasí s tím, že Společnost může pro účely úpravy podmínek 
Smlouvy podle potřeby přímo kontaktovat Klienta telefonicky, zasíláním sms 
zpráv, faxem, e-mailem nebo poštou. 

 
24.8. Klient souhlasí, že Společnost nebo některá z Partnerských společností, 
či jakákoli jiná Společnost patřící do stejné skupině Společností, mohou podle 
potřeby kontaktovat Klienta telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou za 
účelem marketingu s cílem upozornit Klienta na produkty nebo služby, které 
mohou být pro něj zajímavé, nebo za účelem provádění průzkumu trhu. Toto 
právo je uplatňováno v souvislosti s Klienty, které jsou fyzickými osobami 
pouze tehdy, pokud v tomto ohledu poskytnou konkrétní souhlas. 

 
24.9. V souladu s Platnými předpisy bude Společnost uchovávat záznamy, 
které obsahují osobní údaje o Klientovi, obchodní informace, dokumenty   pro 
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zakládání Účtu klienta, komunikace a další informace týkající se Klienta, a to 
nejméně po dobu pěti let po ukončení Smlouvy. 

 
25. Dodatky 

 
25.1. Společnost může upravit účet Klienta, změnit typ Účtu klienta, upravit 
nebo vyměnit Platformu nebo vylepšit služby nabízené Klientovi, pokud se lze 
důvodně domnívat, že jsou tyto změny ke prospěchu Klienta a nejsou s tím 
spojeny zvýšené náklady pro Klienta. 

 
Dodatky ke smlouvě 

 
25.2. Společnost může rovněž změnit kterékoli z ustanovení Smlouvy z 
některého z následujících důvodů: 

(a) Pokud se Společnost důvodně domnívá, že: 
· tato změna umožní snazší pochopení podmínek této Smlouvy nebo 

se podmínky stanou komplexnějšími; nebo 
· tato změna nebude v neprospěch Klienta. 
(b) Aby obsahovaly: 
· zapojení jakékoli služby nebo zařízení, které Společnost nabízí 

Klientovi; nebo 
· zavedení nové služby nebo zařízení; nebo 
· nahrazení stávající služby nebo zařízení novými; nebo 
· zrušení služby nebo zařízení, které je zastaralé nebo se přestalo ve 

větší míře používat, nebo je Klient v předchozím roce vůbec nevyužíval, nebo 
je drahé a Společnost je proto nenabízí. 

(c) Aby mohla Společnost provést oprávněné změny služeb nabízených 
Klientovi v důsledku změn: 

· bankovního, investičního nebo finančního systému; nebo 
· technologie; nebo 
· systémů nebo Platformy využívaných Společností k provozování její 

činnosti, nebo k nabízení Služeb vyplývající z této Smlouvy. 
(d) V důsledku požadavku CySEC nebo jiného orgánu nebo v důsledku 

změny nebo očekávané změny Platných předpisů. 
(e) Pokud Společnost zjistí, že je jakýkoli termín ve Smlouvě v rozporu s 

Platnými předpisy. V takovém případě se nebude možné spoléhat na tento 
termín, ale nutno s ním zacházet tak, jako by odpovídal  Příslušným 
předpisům a aktualizuje Smlouvu tak, aby odpovídala Platným předpisům. 

 
25.3. Společnost může změnit některé z podmínek Smlouvy z jakéhokoli 
vážného důvodu, který není uveden v odstavci 25.2. Pokud je Klient fyzickou 
osobou, má právo vznést námitku vůči takové změně. 

 
Fyzická osoba 

 
25.4. Pokud je Klient je fyzickou osobou, o každé změně podle odstavců 25.2. 
a 25.3. je Společnost povinna poskytnout Klientovi oznámení o změně 
nejméně 10 Pracovních dnů předem. Klient však bere na vědomí, že změna, 
která je provedená proto, aby reagovala na změnu Platných předpisů, může v 
případě potřeby vstoupit v platnost okamžitě. 
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25.5. Pokud je Klient fyzickou osobou, o každé změny podle (a), (d) a (e) 
odstavce 25.2. musí mít oznámení Společnosti formu Písemného oznámení, 
včetně zveřejnění na Webových stránkách Společnosti. U každé dalších 
změny v Klientské smlouvě Společnost poskytne Písemné oznámení, pokud 
se rozhodne takové Písemné oznámení poskytnout, na Webových stránkách, 
přičemž Společnost může rovněž poskytnout zmiňované Písemné oznámení i 
pomocí dalších prostředků. 

 
25.6. Pokud Společnost poskytne Písemné oznámení Klientům, kteří jsou 
fyzickými osobami, o změnách podle odstavců 25.2. a 25.3., musí sdělit 
Klientovi datum, kdy změna vstoupí v platnost. S Klientem se bude jednat,  
jako s Klientem, který akceptoval změnu k tomuto datu, pokud Klient předem 
Společnost neinformuje, že chce vznést námitku vůči změně. Klient nebude v 
tomto případě platit žádné poplatky v důsledku ukončení, kromě nákladů 
splatných za Služby nabízené do ukončení. 

 
Právnická osoba 

 
25.7. Pokud je Klient právnickou osobou, Společnost má právo změnit 
jakékoli ustanovení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu, přičemž bude o tom 
Klienta informovat s předstihem alespoň pěti Pracovních dnů. Oznámení 
nemusí být osobní, ale může být zveřejněno na Webových stránkách. 

 
Kontrola nákladů 

 
25.8. Není-li stanoveno jinak na jiném místě této Smlouvy, Společnost má 
právo čas od času a svého uvážení kontrolovat své náklady, poplatky, výdaje 
a provize. Tyto změny jsou prováděny na Platformě a/nebo Webových 
stránkách a Klient je zodpovědný za pravidelnou kontrolu aktualizací. Při 
neexistenci Události vyšší moci Společnost poskytne Klientovi oznámení na 
svých Webových stránkách alespoň deset Pracovních dnů předem v případě, 
že je Klient fyzickou osobou, a pět pracovních dnů v případě, že je Klient 
právnickou osobou. Poplatky mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. 

 
Kontrola klasifikace 

 
25.9. Společnost má právo zkontrolovat Klasifikaci klienta souladu s Platnými 
předpisy a informovat Klienta o změně před tím, než vstoupí v platnost tím, že 
poskytuje Klientovi oznámení nejméně deset Pracovních dnů předem. Bez 
ohledu na odstavec 25.1 může změna Klasifikace klienta pro něj znamenat 
též změnu typu Účtu klienta. S Klientem se bude jednat, jako s Klientem, který 
akceptoval změnu k tomuto datu, pokud Klient předem Společnost 
neinformuje, že chce ukončit Smlouvu a neakceptovat změnu. 

 
26. Ukončení a důsledky ukončení 

 
26.1. Klient může tuto Smlouvu kdykoli ukončit Písemným oznámením 
zaslaným Společnosti. Aniž jsou dotčena práva Společnosti vyplývající z této 
Smlouvy   na   okamžité   ukončení   bez   předchozího   oznámení   Klientovi, 
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Společnost může ukončit tuto Smlouvu odesláním Písemného oznámení 
druhé Smluvní straně alespoň 15 Pracovních dnů předem. 

 
26.2. Ukončení kteroukoli ze Smluvních stran neovlivní žádnou povinnost, 
která již vznikla kterékoli Smluvní straně, ani žádná zákonná práva nebo 
povinnosti, které mohly vzniknout na základě této Smlouvy, nebo jakékoliv 
provedené Transakce vyplývající z této Smlouvy. 

 
26.3. Po ukončení této Smlouvy se všechny částky splatné Klientem 
společnosti stanou okamžitě splatnými, včetně (mimo jiné) všech 
neuhrazených nákladů a dalších částek splatných Společnosti, poplatků a 
dalších vzniklých poplatků nebo výdajů, které vzniknou Společnosti v  
důsledku ukončení Smlouvy. 

 
26.4. Po odeslání oznámení o ukončení této Smlouvy a před datem ukončení: 

(a) ) bude Klient povinen uzavřít všechny své Otevřené pozice. Pokud 
tak neučiní, po ukončení Společnost uzavře všechny Otevřené pozice za 
aktuální ceny; 

(b) ) bude Společnost oprávněna ukončit přístup Klienta do Platformy 
nebo může omezit funkce, které Klient může na Platformě používat; 

(c) bude Společnost oprávněna odmítnout přijímání nových Příkazů od 
Klienta; 

(d) bude Společnost oprávněna zamítnout Klientovi výběr peněz z Účtu 
klienta a Společnost si vyhrazuje právo ponechat si peněžní prostředky 
Klienta podle potřeby pro uzavření pozic, které již byly otevřeny, a/nebo k 
úhradě nevyřízených povinností vyplývajících pro Klienta vyplývající z této 
Smlouvy. 

 
26.5. Po ukončení se mohou uplatnit některé nebo všechny následující 
podmínky: 

 
(a) Společnost má právo sloučit některé účty Klienta, provést 

konsolidaci Zůstatků na těchto účtech Klienta a kompenzovat tyto 
Zůstatky; 

(b) ) Společnost má právo uzavřít účet Klienta; 
(c) Společnost má právo přepočítat měny; 
(d) Společnost má právo uzavřít Otevřené pozice klienta za aktuální 

ceny; 
(e) Při absenci nezákonné činnosti nebo podezření na nezákonnou 

činnost nebo podvodu Klienta nebo pokynů ze strany příslušných orgánů, 
pokud existuje Zůstatek ve prospěch Klienta, Společnost (po zadržení 
částek, které jsou dle uvážení Společnost považovány za vhodné s 
ohledem na budoucí závazky) uhradí tento Zůstatek Klientovi, jakmile je to 
prakticky možné, a předloží mu výpis, na kterém je uvedeno, že byl 
Zůstatek doručen, případně pověří Mandatáře a/nebo Správce, aby rovněž 
uhradili veškeré příslušné částky. Tyto finanční prostředky budou 
poskytnuty Klientovi v souladu s pokyny Klienta. Má se za to, že 
Společnost realizuje platby pouze na účet na jméno Klienta. Na základě 
vlastního uvážení má Společnost právo odmítnout provedení platby třetím 
stranám. 
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27. Vyšší moc 
 

27.1. Událost vyšší moci zahrnuje, mimo jiné, každý z následujících případů: 
 

(a) Státní zásahy, propuknutí války nebo vznik válečného stavu, hrozba 
války, teroristické útoky, celostátní výjimečný stav, výtržnosti, občanské 
nepokoje, sabotáž, rekvizice nebo jakákoliv jiná mezinárodní pohroma, 
ekonomická nebo politická krize, které dle názoru Společnosti brání 
zachování řádné funkce trhu v jednom nebo více Finančních  
nástrojích, se kterými se obchoduje na Platformě; 

(b) Vyšší moc, zemětřesení, hurikán, tajfun, havárie, bouřka, povodeň, 
požár, epidemie nebo jiná přírodní katastrofa, kvůli kterým nemůže 
Společnost nabízet své Služby; 

(c) Pracovní spory a výluky, které ovlivňují provoz Společnosti; 
(d) Pozastavení obchodování na trhu nebo likvidace nebo uzavření 

některého trhu nebo stanovení minimálních nebo maximálních cen pro 
obchodování na trhu, na kterých Společnost uplatňuje své Ceny, nebo 
uvalení omezení nebo speciálních či neobvyklých podmínek pro 
obchodování na každém takovém trhu, nebo regulatorní zákaz činnosti 
některé Smluvní strany (jestliže takový zákaz nezpůsobila Společnost), 
rozhodnutí státních orgánů, řídících orgánů samoregulačních 
organizací nebo řídících orgánů organizovaných obchodních platforem; 

(e) Vyhlášení moratoria na poskytování finančních služeb ze strany 
příslušného regulatorního orgánu nebo jakékoliv jiné opatření nebo 
regulace ze strany některého regulatorního, státního nebo 
nadnárodního úřadu nebo orgánu; 

(f) Havárie, porucha nebo selhání některého elektronického zařízení, sítě 
nebo spojovacích linek (nikoliv v důsledku zlého úmyslu nebo 
úmyslného zanedbání ze strany Společnosti); 

(g) Jakákoliv událost, čin nebo okolnost mimo kontrolu Společnosti, kdy 
důsledek takové události (či událostí) je takový, že Společnost není 
schopna přijmout jakékoliv přiměřené opatření k nápravě takového 
nedostatku; 

(h) Výskyt nadměrného pohybu na úrovni jakékoli transakce a/nebo 
Podkladového aktiva nebo trhu nebo očekávání Společnosti (která se 
chová přiměřeně) ohledně výskytu takového pohybu; 

(i) Selhání příslušného dodavatele, zprostředkujícího makléře Finanční 
instituce, Poskytovatele likvidity, zprostředkovatele nebo protistrany 
Společnosti, správce, dílčího správce, obchodníka, Burzy, zúčtovací 
banky nebo regulačních nebo samoregulačních organizací, které z 
jakéhokoli důvodu nemohou plnit své povinnosti. 

 
27.2. Pokud Společnost ve svém odůvodněném stanovisku určí, že existuje 
Událost vyšší moci (aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva vyplývající z této 
Smlouvy), Společnost může kdykoli a bez předchozího upozornění provést 
některé nebo všechny z následujících kroků: 

(a) Pozastavit nebo upravit platnost některých nebo všech podmínek této 
Smlouvy do té míry, že Událost vyšší moci znemožňuje, nebo je to pro 
Společnost nepraktické vyhovět těmto požadavkům. 
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(b) Provést nebo vyloučit všechny další opatření, které Společnost 
považuje za přiměřeně vhodné za daných okolností, pokud jde o 
postavení Společnosti, Klienta a dalších klientů; 

(c) Pozastavit fungování Platformy v případě poruchy za účelem údržby, 
nebo aby nedošlo k jejímu poškození; 

(d) Zrušit všechny příkazy Klienta a Odmítnout přijímat Příkazy od Klientů 
do té míry, že Událost vyšší moci znemožňuje nebo je to pro 
Společnost nepraktické vyhovět těmto požadavkům nebo aby se 
zabránilo ztrátám Klienta; 

(e) Deaktivovat účet Klienta, aby nedošlo ke škodě; 

(f) Uzavřít některé nebo všechny Otevřené pozice za takové ceny, které 
Společnost považuje v dobré víře za odpovídající, aby se zabránilo 
ztrátám Klienta; 

(g) Zvýšit Rozpětí, zvýšit požadavky na Marži, snížit Finanční páku bez 
předchozího upozornění, aby se zabránilo škodám. 

27.3. S výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě Společnost 
neponese žádnou odpovědnost za jakýkoli typ ztráty nebo škody plynoucí z 
jakéhokoli selhání, přerušení nebo zpoždění při plnění svých povinností 
vyplývajících z této Smlouvy, pokud vznikne takové selhání, přerušení nebo 
zpoždění v důsledku Události vyšší moci. 

 
28. Omezení odpovědnosti a odškodnění 

 
28.1. V případě, že Společnost poskytne Klientovi informace, doporučení, 
zprávy, informace o transakcích, tržní komentáře nebo výzkum pro Klienta 
(nebo v informačních zpravodajích, které může publikovat na svých 
Webových stránkách nebo poskytnout předplatitelům přes svoje Webové 
stránky nebo jiným způsobem), Společnost nebude v případě absence 
podvodu, úmyslného zanedbání nebo hrubého nedbalostního jednání 
odpovědna za případné ztráty, náklady, výdaje nebo náhrady škod, které 
Klient utrpěl, vyplývající z případné nepřesnosti či chyby v těchto  
poskytnutých informacích. 

 
28.2. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody nebo 
výdaje nebo ztráty, které vznikly Klientovi v souvislosti s, přímo nebo nepřímo 
vyplývající z, včetně, mimo jiné, následujících případů: 

 
(a) Chyby nebo selhání nebo přerušení nebo výpadek provozu Platformy, 

nebo jakékoli zpoždění způsobené Terminálem klienta nebo 
Transakcemi realizovanými prostřednictvím Terminálu klienta, 
technické problémy, selhání systému nebo poruchy či špatné funkce 
systému, selhání komunikačního vedení, zařízení nebo selhání či 
poruchy softwaru, problémy s přístupem k systému, problémy s 
kapacitou systému, vysoké požadavky na provoz internetu, narušení 
bezpečnosti a neoprávněný přístup, a další podobné problémy a  
závady na počítači; 
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(b) Jakékoli selhání Společnosti, které jí brání vykonávat povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy v důsledku Události vyšší moci nebo z jiných 
důvodů, které Společnost nemůže ovlivnit; 

(c) Činy, opomenutí nebo zanedbání jakékoli třetí strany; 

(d) Jakákoli osoba, která získá Přístupové údaje klienta, které Společnost 
vydala Klientovi před tím, než Klient nahlásí Společnosti zneužití 
Přístupových údajů; 

(e) Neoprávněné získání přístupu třetích osob k informacím, včetně 
elektronických adres, elektronické komunikaci, osobních údajů a 
Přístupových údajů, když se budou takové informace přenášet mezi 
Smluvními strana nebo jakoukoliv jinou stranou pomocí internetu nebo 
jiných síťových komunikačních zařízení, pošty, telefonu nebo jiným 
elektronickým způsobem; 

(f) Kterékoli z rizik uvedených v Poučení o rizicích a upozornění na rizika; 

(g) Zhmotnění měnového rizika; 

(h) Jakékoliv změny v daňových sazbách; 

(i) Výskyt Skluzu; 

(j) Klient se spoléhá na funkce, např. příkazy Trailing Stop, Expert Advisor 
a Stop Loss; 

(k) Za neobvyklých Tržních podmínek; 

(l) Veškeré jednání nebo vyjádření Zástupce; 

(m) Jakékoliv činy nebo opomenutí (včetně nedbalosti a podvodu) Klienta 
a/nebo jeho Zplnomocněného zástupce; 

(n) Za rozhodnutí o obchodování Klienta nebo jeho Zplnomocněného 
zástupce; 

(o) Všechny Příkazy podané na základě a prostřednictvím Přístupových 
údajů Klienta; 

(p) Obsah, správnost, přesnost a úplnost jakékoli komunikace šířené 
prostřednictvím Platformy; 

(q) V důsledku účasti Klienta na sociálně-obchodní sítí, kdy Klient 
automaticky sleduje Příkazy dalších obchodníků; 

(r) Insolvence, činy nebo zanedbání jakékoli třetí osoby, o které se hovoří 
v odstavci 16.5. 

(s) Vyskytne se situace podle odstavce 16.6. 

28.3. Pokud u Společnosti, jejích Ředitelů, Manažerů, zaměstnanců, 
Přidružených partnerů, nebo Zprostředkovatelů vzniknou jakékoli nároky, 
škody,   odpovědnost,   náklady   nebo   výdaje,   které   mohou   vzniknout   v 
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souvislosti s realizací nebo v důsledku plnění této Smlouvy a/nebo ve vztahu  
s ustanovením o poskytování Služeb a/nebo ve vztahu k používání Platformy, 
potom Společnost, její Ředitelé, Manažeři, zaměstnanci, Přidružení partneři 
nebo Zprostředkovatelé nenesou žádnou odpovědnost a Klient je povinen 
Společnost odškodnit. 

 
28.4. Společnost v žádném případě neponese odpovědnost vůči Klientovi za 
jakékoli následné, zvláštní, náhodné nebo nepřímé ztráty, škodu, ušlý zisk, 
ztrátu příležitosti (včetně ve vztahu k následným pohybům na trhu), náklady 
nebo výdaje, které Klient může utrpět v souvislosti s touto Smlouvou, 
poskytováním Služeb nebo použitím Platformy. 

 
28.5. Kumulativní odpovědnost vůči Klientovi nesmí překročit poplatky 
vyplacené Společnosti vyplývající z této Smlouvy ve vztahu ke konkrétnímu 
Klientovi za poskytování služeb a využívání Platformy. 

 
29. Prohlášení a záruky 

 
29.1. Klient prohlašuje a zaručuje Společnosti následující: 

 
(a) Klientovi je alespoň 18 let nebo je ve věku, kdy může poskytnout 

právoplatný souhlas s účastí na finančních investičních aktivitách podle 
zákonů nebo jurisdikce, které se ho týkají; 

(b) Klient je svéprávný a schopen činit rozhodnutí za vlastní kroky; 
(c) Na trzích nebo finančních nástrojích nejsou žádná omezení pro 

odesílání Transakce k realizaci, v závislosti na národnosti nebo nebo 
vyznání Klienta; 

(d) Veškeré činnosti prováděné podle Smlouvy nebudou porušovat jakýkoli 
zákon nebo pravidlo platné pro Klienta nebo jurisdikci, v níž je Klient 
rezidentem, nebo smlouvu, kterou je Klient vázán nebo kterou se 
ovlivňují některé aktivy nebo finančních prostředky Klienta; 

(e) Klient nebude používat IP nebo Platformu nebo Webové stránky v 
rozporu s touto Smlouvou nebo k neoprávněným či nezákonných 
účelům a bude používat IP, Platformu a Webové stránky pouze ve 
prospěch svého Účtu klienta, nikoli ve prospěch jiné osoby; 

(f) Klient je řádně zplnomocněn k uzavření této Smlouvy, podávání 
Příkazů a plnění povinnosti vyplývající z této Smlouvy; 

(g) Klient je fyzickou osobou, která vyplnila Formulář žádosti o otevření 
účtu nebo, pokud je Klient společností, osobou, která vyplnila Formulář 
žádosti o otevření účtu jménem Klienta, k čemuž je řádně oprávněna; 

(h) Klient je vystupuje jako protistrana, nikoli jako zprostředkovatel nebo 
zástupce nebo správce majetku či správce jménem někoho jiného. 
Klient může jednat jménem někoho jiného pouze tehdy, pokud 
Společnost s tím výslovně písemně souhlasí a za předpokladu, že 
Společnost obdrží všechny požadované dokumenty, které k tomuto 
účelu vyžaduje; 

(i) Informace, které Klient poskytne Společnosti ve Formuláři žádosti o 
otevření účtu a kdykoli později, jsou pravdivé, přesné a úplné a 
dokumenty předané Klientem jsou platné a věrohodné. 

(j) Klient si přečetl a zcela pochopil podmínky této Smlouvy; 
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(k) Finanční prostředky Klienta použité pro obchodování nejsou žádným 
přímým nebo nepřímým způsobem spojeny s výnosy z jakékoli 
nezákonné činnosti nebo použity, či určeny k použití k financování 
terorismu; 

(l) Klient není Politicky exponovanou osobou a nemá žádný vztah 
(například příbuzný nebo obchodní partner) s osobou, která zastává 
nebo v posledních dvanácti měsících zastávala významnou veřejnou 
funkci. Jestliže je výše uvedené tvrzení nepravdivé a Klient toto 
neuvedl ve Formuláři žádosti o otevření účtu, bude o tom co nejdříve 
informovat Společnost, pokud se v kterékoli fázi během platnosti této 
Smlouvy stane Politicky exponovanou osobou; 

(m) Klient nepochází z USA, Kuby, Íránu, Sýrie, Korejské lidově 
demokratické republiky, Alžírska, Ekvádoru, Indonésie, Myanmaru, 
neboť Společnost z těchto zemí Klienty nepřijímá; 

(n) Přečetl si a pochopil „Poučení o rizicích a upozornění na rizika“, které 
jsou uvedeny na Webových stránkách; 

(o) Klient souhlasí s poskytováním informací o této Smlouvě 
prostřednictvím Webových stránek nebo e-mailem; 

(p) Klient potvrzuje, že má řádný přístup k internetu a souhlasí s tím, že 
bude Společnosti poskytovat informace včetně, mimo jiné, informací o 
doplňcích těchto smluvních podmínek, nákladech, poplatcích  
spojených s touto Smlouvou a informací o povaze a rizicích investic 
umístěním těchto informací na Webové stránky nebo jejich zasláním e- 
mailem. Pokud si to Klient přeje, může požádat, aby mu byly tyto 
informace zaslány poštou nebo faxem. 

 
30. Stížnosti a spory 

 
30.1. Pokud chce Klient nahlásit stížnost, musí poslat e-mail na 
adresucompliance@xtrade.com nebo support@xtrade.com spolu s  
vyplněným „Formulářem stížnosti“ uvedeným na našich Webových stránkách. 
Společnost se pokusí stížnost vyřešit bez zbytečného odkladu a v souladu s 
Postupem společnosti pro řešení stížnosti klientů. 

 
30.2. Pokud nastane situace, která není výslovně obsažena v této Smlouvě, 
Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit celou záležitost na základě 
dobré vůle a spravedlnosti a učiní takové opatření, které je v souladu s tržní 
praxí. 

 
30.3. Upozorňujeme na to, že v závislosti na rozsahu stížnosti může mít Klient 
právo podle Platných předpisů na podání stížnosti u kyperského Finančního 
veřejného ochránce práv, jakmile je aktivován. 

 
30.4. Právo Klienta podniknout právní kroky zůstává nedotčeno existencí 
nebo použitím jakýchkoli postupů při podávání stížností uvedených výše. 

 
 
 
 

31. Platné a rozhodné právo a platné předpisy 

mailto:compliance@xtrade.com
mailto:support@xtrade.com
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31.1. Pokud nedojde k dosažení urovnání pomocí prostředků uvedených v 
odstavci 30, všechny spory a polemiky vyplývající z této Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní budou s konečnou platností vyřešeny u příslušného soudu na 
Kypru. 

 
31.2. Tato smlouva se řídí zákony Kyperské republiky. 

 
31.3. Veškeré transakce jménem Klienta podléhají Platným předpisům a 
dalším orgánům veřejné správy, jimiž se řídí fungování Kyperských 
investičních společností, ve znění aktuální předpisů nebo úprav. Společnost  
je oprávněna provést nebo vyloučit jakákoli opatření, která považuje za nutná 
pro zajištění souladu s Příslušnými předpisy, podle příslušných tržních 
pravidel. Veškerá přijatá opatření musí být pro Klienta závazná. 

 
31.4. Všechna práva a opravné prostředky Společnosti na základě této 
Smlouvy jsou kumulativní a nevylučují žádná další práva nebo opravné 
prostředky stanovené zákonem. 

 
32. Oddělitelnost 

 
32.1. Pokud bude některá část této Smlouvy považována jakýmkoliv Soudem 
kompetentní jurisdikce za nevymahatelnou či nezákonnou nebo v rozporu s 
jakýmkoli pravidlem, nařízením nebo právními předpisy jakéhokoliv Trhu nebo 
regulátoru, bude se mít za to, že tato část byla z této Smlouvy od počátku 
vyňata a Smlouva bude vykládána a uplatňována, jako kdyby  dané 
ustanovení nikdy nebylo v ní obsaženo a zákonnost nebo vymahatelnost 
zbývajících ustanovení této Smlouvy nebo zákonnost, platnost a 
vymahatelnost tohoto ustanovení v souladu s právními předpisy a/nebo 
předpisy jakékoli jiné jurisdikce, zůstávají nedotčeny. 

 
33. Nevykonatelnost práv 

 
33.1. Pokud některá ze Smluvních stran nepožaduje náhradu škody za 
porušení nebo netrvá na přísném plnění jakékoli podmínky nebo ustanovení 
této Smlouvy nebo neuplatňuje některé nebo část některého práva nebo 
opravný prostředek, k němuž je tato Smluvní strana oprávněna na základě 
této Smlouvy, netvoří to konkludentní vzdání se práva. 

 
34. Postoupení 

 
34.1. Společnost může kdykoliv prodat, převést, postoupit nebo cedovat na 
třetí stranu některé nebo všechna svá práva, výhody nebo závazky vyplývající 
z této Smlouvy nebo plnění celé Smlouvy za předpokladu, že poskytne o tom 
Klientovi Písemné oznámení s předstihem 15 pracovních dnů. Toto lze 
provést bez omezení v případě fúze nebo akvizice Společnosti s třetí stranou, 
reorganizace Společnosti, likvidace Společnosti, propadnutí její licence CIF 
nebo prodeje či převodu celého nebo části podniku nebo aktiv Společnosti na 
třetí stranu. 
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34.2. Je dohodnuto a má se za to, že v případě převodu, postoupení nebo 
cedování popsaných výše v odstavci 34.1 bude mít Společnost  právo  
zveřejnit a/nebo převést všechny informace o Klientovi (včetně, mimo jiné, 
osobních údajů, nahrávek, korespondence, povinné péče a dokladů totožnosti 
Klienta, souborů a záznamů a historie obchodování Klienta), a podle potřeby 
převést účet Klienta a Peníze klienta za předpokladu, že poskytne o tom 
Klientovi Písemné oznámení s předstihem 15 pracovních dnů. 

 
34.3. Klient nemůže převádět, postoupit, zavazovat, cedovat nebo jinak 
převádět nebo zamýšlet tak činit, práva nebo povinnosti Klienta na základě 
této Smlouvy. 

 
35. Zástupce 

 
35.1. V případech, kdy je Klient přiveden do Společnosti prostřednictvím třetí 
osoby, např. zástupcem pro sjednávání nových obchodů nebo  společníkem 
nebo přidruženým partnerem („Zástupce“), bere Klient na vědomí, že 
Společnost nenese odpovědnost za jednání, prohlášení nebo přesnost, úplnost 
nebo správnost obsahu jakéhokoli propagačního nebo marketingového 
materiálu Zástupce nebo jakékoli jiné třetí strany, a to i v případě, kdy jsou tyto 
materiály poskytnuty nebo se zdají být poskytnuty jménem Společnosti, a 
Společnost není vázána žádnými samostatnými smlouvami uzavřenými mezi 
Klientem a Zástupcem. 

 
35.2. Klient bere na vědomí a potvrzuje, že jeho smlouva nebo vztah se 
Zástupcem může vést ke vzniku dalších nákladů, neboť Společnost může být 
povinna hradit poplatky za zprostředkování nebo poplatky Zástupci. Pokud se 
toto uplatní, Klient o tom bude informován, jak je stanoveno v souladu s 
Platnými předpisy. 

 
36. Zplnomocněný zástupce 

 
36.1. Společnost může v určitých případech přijmout Zplnomocněného 
zástupce, který může jménem Klienta podávat Příkazy společnosti, nebo 
provádět jakékoli další záležitosti související s Účtem klienta nebo s touto 
Smlouvou za předpokladu, že Klient písemně oznámí Společnosti, že jmenoval 
Zplnomocněného zástupce a Společnost tuto osobu schválila a splňuje veškeré 
požadavky, které má Společnosti v tomto ohledu. 

 
36.2. Za předpokladu, že Společnost neobdrží písemné oznámení od Klienta o 
ukončení platnosti zplnomocnění Zplnomocněného zástupce, potom  
Společnost, aniž je dotčen odstavec 36.4 uvedený níže, má právo pokračovat v 
přijímání Příkazů a/nebo dalších pokynů týkajících se Účtu klienta 
Zplnomocněným zástupcem jménem Klienta a Klient bude považovat tyto 
Příkazy za pro něj platné a závazné. 

 
36.3. Písemné oznámení o ukončení platnosti zplnomocnění Zplnomocněného 
zástupce musí být Společností doručeno alespoň 5 dnů před ukončením dne 
zplnomocnění. 
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36.4. Společnost má právo (NIKOLI povinnost ve vztahu vůči Klientovi) 
odmítnout přijetí Příkazů a/nebo jiných pokynů týkajících se Účtu klienta od 
Zplnomocněného zástupce v některém z následujících případů: 

(a) pokud má Společnost důvodné podezření, že Zplnomocněný 
zástupce nemá právoplatné povolení nebo není řádně zplnomocněn k 
takovému jednání; 

(b) došlo k Případu porušení smlouvy; 
(c) s cílem zajistit pro Společnost soulad s příslušnými pravidly trhu 

nebo zvyklostmi, Platnými předpisy nebo jinými platnými zákony; nebo 
(d) za účelem ochrany zájmů Klienta. 

 
37. Vlastníci více účtů 

 
37.1. Pokud Klienta tvoří dvě nebo více osob, budou závazky a povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy společně a nerozdílně. Má se za to, že veškerá 
varování či jiná oznámení předané jedné z osob, které tvoří Klienta, bylo 
předáno všem osobám, které tvoří Klienta. Má se za to, že jakýkoli Příkaz 
předložený jednou z osob, které tvoří Klienta, byl předložen všemi osobami, 
které tvoří Klienta. 

 
37.2. V případě úmrtí nebo duševní nezpůsobilosti jedné z osob, které tvoří 
Klienta, budou veškeré finanční prostředky v držení Společnosti nebo jejího 
Mandatáře ku prospěchu a k dispozici přeživším osobám a  všechny 
povinnosti a závazky vůči Společnosti přejdou na přeživší osoby. 

 
38. Poplatky, daně a pobídky 

 
38.1. Poskytování Služeb Společností je podmíněno úhradou poplatků 
uvedených v seznamu poplatků Společnosti uvedených na Platformě, a/nebo 
na Webových stránkách. 

 
38.2. Je dohodnuto a má se za to, že Klient ponese výhradní odpovědnost za 
všechny registrace, daňová přiznání a zprávy, které se mají vyhotovit pro 
příslušné orgány, státní nebo jiné, a za úhradu všech daní (včetně, mimo jiné, 
pozůstalostní daně nebo daní z přidané hodnoty), které vzniknou v souvislosti 
s jeho obchodní aktivitou se Společností na základě této Smlouvy. 

 
38.3. Klient se zavazuje zaplatit veškeré odpovídající poštovní výdaje 
související s touto Smlouvou a veškerými dokumenty, které mohou být 
vyžadována k realizaci Transakcí vyplývajících z této Smlouvy. 

 
38.4. Pokud Společnost zaplatí nebo obdrží jakékoli poplatky nebo pobídky 
pro představení Klienta, oznámí to Klientovi dle Platných předpisů. 

 
39. Bonus 

 
39.1. Veškeré bonusy nebo podobné dávky poskytované čas od času 
Společností by měly být použity pouze pro účely obchodování a nesmí se 
měnit za hotovost. 
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39.2. Bonusy se řídí vlastními specifickými smluvními podmínkami. 
 

39.3. Bonusy lze kdykoli vybrat. 
V případě výběru, buď v úplné nebo částečné výši celkového vkladu 
požadovaného bez splnění podmínek k výplatě, se realizují následující 
opatření: 

 
39.3.1 Bonus nebo jakékoli dávky budou podléhat okamžitému zrušení. 
39.3.2 V případě, že byl výběr peněžních prostředků z obchodního 
účtu odstraněn, další provedené akce spojené s obchodováním mají za 
následek provedení následujících opatření: 
• Za všechny ztráty nese odpovědnost Klient (vlastník účtu). 
• Veškeré zisky budou odečteny ze zůstatku na Účtu klienta. 
• Poznámka: Pokud není dosaženo požadovaného obratu při 

předkládání žádosti o výběr - žádost o výběr bude automaticky 
zrušena. 

 
39.4. Aniž je dotčeno právo Společnosti zablokovat nebo zavřít účet Klienta, 
jakékoliv nesprávné nebo podezřelé obchody nebo zakázaná činnost podle 
této Smlouvy, které nejsou v souladu s touto Smlouvou, bude mít za následek 
zrušení nebo stornování udělovaných bonusů. 

 
39.5. Rozhodnutí, zda nabídnout bonus budoucímu/potenciálnímu klientovi, 
spočívá jasně a nesporně na absolutním a bezvýhradném uvážení 
Společnosti. 

 
39.6. Další podrobnosti týkající se bonusů, propagačních akcí a dávek, které 
jsou poskytovány Společností nebo na jakýkoli obchodní účet, lze prohlížet na 
obchodním účtu. 

 
39.7. Od Klientů se očekává, že k využijí bonus společnosti Xtrade zákonitým 
a oprávněným způsobem, v souladu s podmínkami a ustanoveními této 
Smlouvy. 

 
39.8. Pokud má Společnost za jakýchkoli okolností podezření na nesprávné 
nebo podvodné jednání, Společnost si vyhrazuje právo zrušit bonusy, 
propagační akce nebo dávky, které poskytla, nebo které hodlá poskytnut na 
uvedený obchodní účet. 

 
39.9. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění 
zrušit nebo změnit poskytované nabídky. 

 
40. Poznámka 

 
ČÁST PÁTÁ - DEFINICE 

 
41. Výklad pojmů 

 
41.1. V této Smlouvě budou mít následující pojmy tento význam: 
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„Přístupové údaje” označují přihlašovací údaje a heslo Klienta vyžadované k 
přístupu na Platformu a používání Platformy a telefonické heslo a číslo Účtu 
klienta požadované k telefonickému podávání Příkazů a další tajné kódy,  
které Společnost poskytne Klientovi. 

 
„Formulář žádosti o otevření účtu“ označuje formulář žádosti/dotazník 
vyplněný Klientem, aby mohl Klient požádat o Služby společnosti vyplývající z 
této Smlouvy a na účet Klienta, přes který formulář/dotazník Společnost získá 
mimo jiné informace týkající se identifikace Klienta a povinné péče, jeho 
zařazení do kategorie a přiměřenost nebo vhodnost (podle potřeby), v 
souladu s Platnými předpisy. 

 
„Partnerská společnost“ označuje vztah ke Společnosti, jakýkoli subjekt, který 
přímo či nepřímo kontroluje nebo je kontrolován Společností, nebo jakýkoli 
subjekt, který je přímo nebo nepřímo pod společnou kontrolou Společnosti;  a 
„kontrola“ označuje pravomoc řídit nebo přítomnost důvodu k řízení záležitosti 
Společnosti nebo subjektu. 

 
„Smlouva“ znamená tuto „Klientskou smlouvu“ spolu s Přílohou 1 a všemi 
dalšími Přílohami ke smlouvě, včetně dokumentů „Zásady upravující konflikt 
zájmů“, „Přehled nejlepších zájmů a zásady realizace za nejlepších  
podmínek“ a „Poučení o rizicích a upozornění na rizika“ v aktuálním znění. 

 
„Platné předpisy“ označují (a) Pravidla CySEC nebo jakákoliv další pravidla 
příslušného regulatorního orgánu CySEC s pravomocí provádět kontrolu nad 
Společností; (b) Pravidla příslušného trhu; a (c) všechny ostatní příslušné 
zákony, pravidla a předpisy Kypru nebo Evropské unie. 

 
„Ask“ (cena poptávky) označuje vyšší cenu Poptávky, za kterou Klient může 
provést nákup. 

 
„Zplnomocněný zástupce” označuje osobu podle odstavce 36.1. Klientské 
smlouvy. 

 
„Účetní zůstatek“ označuje celkový finanční výsledek na Účtu klienta po 
poslední Dokončené transakci a vkladech nebo výběrech v jakoukoli dobu. 

 
„Základní měna“ označuje první měnu Měnového páru, vůči které Klient 
nakupuje nebo prodává Kótovanou měnu. 

 
„Bid“ (cena nabídky) označuje nižší cenu Nabídky, za kterou Klient může 
provést prodej. 

 
„Pracovní den“ označuje jakýkoli den, kromě soboty nebo neděle nebo 25. 
prosince nebo 1. ledna nebo jiného dne svátku na Kypru nebo mezinárodního 
svátku, který je uveden na Webových stránkách Společnosti. 

 
„Účet klienta“ označuje unikátní, osobní účet Klienta, který obsahuje všechny 
Dokončené transakce, Otevřené pozice a Příkazy na Platformě, Účetní 
zůstatek klienta a transakce vkladů nebo výběru peněz Klienta. Naše Webové 
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stránky a komunikace mohou používat termín obchodní účet nebo účet, který 
označuje Účet klienta. 

 
„Uzavřená pozice“ označuje opak Otevřené pozice. 

 
„Dokončená transakce“ při CFD kontraktech označuje dva protiobchody  
stejné velikosti (otevření pozice a uzavření pozice): nákup, poté prodej a 
obráceně. 

 
„Kontrakt na vyrovnání rozdílů“ („CFD“) označuje kontrakt, což je kontrakt na 
vyrovnání rozdílů odpovídající na kolísání cen Podkladového aktiva. CFD je 
finanční nástroj podle Zákona. 

 
„Specifikace kontraktů“ označují hlavní obchodní podmínky v CFD (například 
Rozpětí, Prémie, Velikost lotu, Počáteční marže, Požadovaná marže, Marže u 
protipozic, minimální úroveň pro podávání příkazů Stop Loss, Take Profit a 
Limitních příkazů, finanční náklady, poplatky, atd.) pro každý typ CFD, jak 
Společnost čas od času stanoví a které jsou uvedeny na našich Webových 
stránkách a/nebo na Platformě. 

 
„Měna Účtu klienta“ označuje měnu, ve které je Účet klienta vedený. 

 
„Měnový pár“ znamená objekt nebo Podkladové aktivum transakce CFD na 
základě změny hodnoty jedné měny vůči druhé. Měnový pár sestává ze dvou 
měn (Kótovaná měna a Základní měna) a ukazuje, kolik Kótované měny je 
zapotřebí k zakoupení jedné jednotky Základní měny. 

 
„CySEC“ označuje Kyperskou komisi pro cenné papíry, která je kontrolním 
orgánem Společnosti. 

 
„Pravidla CySEC“ označují Pravidla, Směrnice, Předpisy, poznámky k 
Pokynům, stanoviska nebo doporučení CySEC. 

 
„Majetek“ znamená Účetní zůstatek plus nebo minus jakýkoli Zisk nebo Ztráta 
z otevřených obchodů, který se odvozuje z Otevřené pozice a vypočítá takto: 
Majetek = účetní zůstatek + zisk z otevřených obchodů - ztráta z otevřených 
obchodů. 

 
„Důležité podrobnosti“ označují požadované údaje k tomu, aby mohla 
Společnost podat Příkaz, například, mimo jiné, k 
Otevření/zavření/zrušení/pozměnění pozice, Podkladového  aktiva, 
stylu/názvu Příkazu, objemu, směru tržního vývoje, ceny, platnosti, příkazů 
Stop Loss/Take Profit (podle potřeby). 

 
„Případ porušení smlouvy“ má význam, který je uveden v článku 14.1 
Klientské smlouvy. 

 
„Expert Advisor” označuje mechanický, online obchodní systém, určený k 
automatizaci obchodních aktivit na elektronické obchodní platformě, např. na 
Platformě společnosti. Systém lze naprogramovat tak, aby upozornil    Klienta 
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na obchodní příležitosti, přičemž je rovněž schopen automaticky obchodovat s 
Účtem klienta, kdy sám řídící všechny aspekty obchodních operací, od 
odeslání Příkazů přímo do Platformy, po automatické nastavení  úrovní 
příkazů Stop Loss, Trailing Loss a Take Profit. 

 
„Finanční nástroj“ označuje Finanční nástroje vyplývající z CIF licence 
Společnosti uvedené na našich Webových stránkách. 

 
„Zisk/ztráta z otevřených obchodů“ u CFD kontraktů označuje aktuální 
zisk/ztrátu z Otevřených pozic, které se počítají podle aktuálních Cen (v 
případě potřeby s přidáním provizí nebo poplatků). 

 
„Událost vyšší moci“ má význam, který je uveden v odstavci 27.1. Klientské 
smlouvy. 

 
„Volná marže“ označuje množství finančních prostředků na Účtu klienta, které 
lze použít k otevření nové pozice nebo k udržení Otevřené poloze. Volná 
mařte se vypočítá takto: Majetek méně (mínus) požadovaná marže [Volná 
marže = majetek - požadovaná marže]. 

 
„Marže u protipozic“ pro obchodování s CFD označuje marži, kterou požaduje 
Společnost k otevření a zachování Protipozic. 

 
„Počáteční marže“ pro obchodování s CFD označuje marži, kterou požaduje 
Společnost k otevření pozice. 

 
„Zástupce“ má význam uvedený v odstavci 35.1. Klientské smlouvy. 

 
„Investiční služby“ označují Investičních služby podle CIF licence Společnosti 
uvedené na našich Webových stránkách. 

 
„Finanční páka“ pro obchodování s CFD označuje poměr Velikosti transakce k 
Počáteční marži. Poměr 1:100 znamená, že k otevření pozice je Počáteční 
marže stokrát nižší než Velikost transakce. 

 
„Dlouhá pozice“ pro obchodování s CFD označuje nákupní pozici, která se 
zhodnocuje tehdy, když podkladové tržní ceny rostou. Například v případě 
Měnových párů platí: nákup Základní měny za Kótovanou měnu. 

 
„Lot“ označuje jednotku měřící Velikost transakce stanovené pro každé 
Podkladové aktivum CFD. 

 
„Velikost lotu“ označuje počet Podkladových aktiv v jednom Lotu v CFD. 

 
„Marže“ označuje požadované zaručené prostředky k otevření nebo  
zachování Otevřených pozic při transakci s CFD. 

 
„Výzva k doplnění marže“ označuje situaci, kdy Společnost informuje Klienta, 
aby doplnil Marži, pokud Klient nemá dostatek Marže k otevření nebo udržení 
otevřených pozic. 
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„Velikost marže“ pro obchodování s CFD označuje procentuální poměr 
Majetku k Požadované marži. Počítá se takto: Velikost marže = 
(majetek/požadovaná marže) x 100 %. 

 
„Maržové obchodování“ pro obchodování s CFD označuje obchodování s 
Finanční pákou, kdy Klient může provádět Transakce, když je na na Účtu 
klienta méně prostředků ve srovnání s Velikostí transakce. 

 
„Protipozice“ pro obchodování s CFD označuje Dlouhou a Krátkou pozici o 
stejné Velikosti transakce, které byly na Účtu klienta otevřeny pro stejný CFD. 

 
„Požadovaná marže“ pro obchodování s CFD označuje Marži, kterou 
Společnost vyžaduje k zachování Otevřených pozic. 

 
„Normální velikost trhu“ pro obchodování s CFD označuje maximální počet 
jednotek Podkladového aktiva předaných Společností k realizaci. 

 
„Otevřená pozice“ označuje jakýkoli otevřený kontrakt (typu Call a/nebo Put), 
který nebyl uzavřen. Ve vztahu k obchodování s CFD se může jednat o 
Dlouhou nebo Krátkou pozici, která nemá status Dokončené transakce. 

 
„Příkaz“ označuje pokyn od Klienta k obchodování s CFD kontrakty. 

 
„Smluvní strany“ označují strany této Klientské smlouvy - tj Společnost a 
Klienta. 

 
„Pip Hunting“ označuje situaci, kdy Klient otevře pozici a ve velice krátkém 
čase ji zavře (při zisku 1 pipu). 

 
„Platforma“ označuje elektronický mechanismus provozovaný a udržovaný 
Společností, který obsahuje obchodní platformu, počítačové zařízení, 
software, databáze, telekomunikační hardware, programy a technická 
zařízení, která usnadňují obchodní aktivity Klienta s Finančními nástroji 
prostřednictvím Účtu klienta. Má se za to, že Společnost může používat různé 
Platformy v závislosti na Finančním nástroji. 

 
„Politicky exponované osoby“ označují: 
A) fyzické osoby, které jsou nebo byly pověřeny významnými veřejnými 
funkcemi, tj: hlavy Státu, předsedové vlád, ministři a jejich náměstci nebo 
státní tajemníci; členové parlamentů; členové nejvyšších soudů, ústavních 
soudů nebo dalších vysoce postavených soudních orgánů, jejichž rozhodnutí 
nejsou předmětem dalšího dovolání, s výjimkou mimořádných okolností; 
členové účetních dvorů nebo správních rad centrálních bank; velvyslanci, 
diplomatičtí zástupci jiného státu a vysocí důstojníci ozbrojený sil; členové 
správních, řídících nebo kontrolních orgánů státních podniků. Žádná z výše 
uvedených kategorií nebude zahrnovat středně postavené nebo další nižší 
úředníky. Kromě toho, pokud osoba přestala zastávat významnou veřejnou 
funkci ve smyslu výše uvedené definice po dobu nejméně jednoho roku v 
libovolné zemi, taková osoba není považována za Politicky exponovanou 
osobu. 



XTRADE – Xtrade Europe Limited (ex. XFR Financial Limited) CIF 108/10  
42 

 

B) Nejbližší rodinní příslušníci osob uvedených v definici A, tj.: manžel nebo 
manželka; partner/partnerka považovaný/á podle vnitrostátních právních 
předpisů za osobu rovnocennou manželovi/manželce; děti a jejich manželé či 
manželky nebo partneři; a rodiče. 
C) Osoby, o nichž je známo, že jsou blízcí společníci osob uvedených v 
definici A, tj.: každá fyzická osoba, o které je známo, že je spoluvlastníkem 
právnických osob nebo právních uspořádání, nebo má jakékoli další blízké 
obchodní vztahy s osobou uvedenou v definici A; jakákoli fyzická osoba, která 
je skutečným jediným vlastníkem právnické osoby nebo právního ujednání, o 
kterých je známo, že byly ve skutečnosti zřízeny ve prospěch osoby uvedené 
v definici A. 

 
„Profesionální klient“ označuje „Profesionálního klienta“ pro účely Pravidel 
CySEC. 

 
„Cena otevření pozice“ pro obchodování s CFD označuje cenu uvedenou v 
Příkazu. 

 
„Cena“ označuje informace o aktuální ceně konkrétního Podkladového aktiva 
v podobě Ceny nabídky (Bid) a Ceny poptávky (Ask). 

 
„Kótovaná měna“ označuje druhou měnu Měnového páru, kterou může Klient 
nakoupit nebo prodat za Základní měnu. 

 
„Databáze cen“ v souvislosti s obchodováním s CFD označuje informace o 
Vývoji cen, které se ukládají na Serveru. 

 
„Vývoj cen“ označuje sled Cen na Obchodní platformě pro každý CFD 
kontrakt. 

 
„Maloobchodní klient“ označuje „Maloobchodního klienta“ pro účely Pravidel 
CySEC. 

 
„Scalping“ označuje situaci, kdy Klient najednou otevře příliš mnoho pozic a 
zavře je ve velmi krátké době (například do tří minut), nebo nakoupí za cenu 
Bid a prodá za cenu Ask, aby se získal rozdíl mezi cenami Bid a Ask. 

 
„Služby“ označují služby, které Společností nabízí Klientovi podle této 
Smlouvy, jak je uvedeno v odstavci 10.1. Klientské smlouvy. 

 
„Krátká pozice“ pro obchodování s CFD označuje prodejní pozici, která se 
zhodnocuje tehdy, podkladové tržní ceny klesají. Například v případě 
Měnových párů platí: prodej Základní měny za Kótovanou měnu. Krátká 
pozice je opakem Dlouhé pozice. 

 
„Skluz“ označuje rozdíl mezi očekávanou cenu Transakce s CFD a cenou, za 
kterou se Transakce skutečně provede. V té době, kdy je Příkaz předložen k 
realizaci, nemusí být k dispozici konkrétní cena požadovaná Klientem; proto 
bude Příkaz realizován za podobnou cenu nebo počet pipů, jak  je 
požadováno Klientem. Pokud je realizovaná cena lepší než cena požadovaná 
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Klientem, jedná se o pozitivní skluz. Pokud je realizovaná cena horší než  
cena požadovaná Klientem, jedná se o negativní skluz. Ke skluzu často 
dochází během období s vyšší volatilitou (například z důvodu zpravodajské 
události), realizace Příkazu za určitou cenu není nemožné provést, pokud  
jsou použity tržní příkazy a rovněž tehdy, když se realizují velké Příkazy, kdy 
nemusí být dostatečný zájem na požadované cenové úrovni udržet 
očekávaného cenu obchodu. 

 
„Rozpětí” pro obchodování s CFD označuje rozdíl mezi Cenou poptávky a 
Cenou nabídky Podkladového aktiva v CFD ve stejném okamžiku. 

 
„Příplatek nebo převedení“ pro obchodování s CFD označuje přidání nebo 
odečtení úroku za držení otevřené pozice přes noc. 

 
„Účet klienta bez příplatku“ je typ Účtu klienta k dispozici pro obchodování s 
CFD a má význam, který je uveden v odstavci 10 Přílohy 1. 

 
Pokyn „Trailing Stop“ při obchodování s CFD označuje příkaz Stop-Loss 
nastavený na procentní úrovni pod tržní cenou - pro dlouhou pozici. Cena 
pokynu Trailing Stop se upravuje podle kolísání ceny. Prodejní příkaz Trailing 
Stop nastaví cenu Stop na pevnou částkou, která je nižší než tržní cena, s 
přidanou částkou „trailingu“. S tím, jak se tržní cena zvyšuje, cena Stop se 
zvýší o částku Trail, ale v případě, že cena páru klesne, cena Stop Loss se 
nezmění, a tržní příkaz se předloží, když je dosaženo ceny Stop. 

 
„Transakce“ označuje transakci Klienta v CFD. 

 
„Velikost transakce“ označuje Velikost lotu vynásobenou počtem Lotů. 

 
„Podkladové aktivum“ označuje objekt nebo podkladové aktivum v CFD, např. 
Měnové páry, Forwardy, Futures, Opce, Kovy, Akciové indexy, Komodity, 
Podíly, nebo jak stanoví čas od času Společnost a dá k dispozici na svou 
Platformu nebo na Webové stránky. 

 
„Podkladový trh“ označuje relevantní trh, na němž se obchoduje Podkladové 
aktivum CFD. 

 
„Webové stránky” označují webové stránky Společnosti na adrese 
www.xtrade.com nebo jiné webové stránky, které Společnost může čas od 
času udržovat. 

 
„Písemné oznámení” má význam, který je uveden v odstavci 23.4. Klientské 
smlouvy. 

 
41.2. Slova uvedená v jednotném čísle lze vykládat jako slova v množném 
čísle a naopak. Slova uvedená v mužském rodě lze vykládat jako slova v 
ženském rodě a naopak. Slova označující osoby zahrnují korporace, 
partnerství, další neregistrované subjekty a všechny ostatní právnické osoby  
a naopak. 

http://www.xtrade.com/
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41.3. Nadpisy odstavců jsou pouze referenční a slouží k usnadnění orientace. 
 

41.4. Jakýkoli odkaz na úkon nebo nařízení nebo Zákon bude znamenat, že 
tento úkon nebo nařízení nebo Zákon se může podle potřeby upravit, 
pozměnit, doplnit, sloučit, nově ustanovit nebo nahradit a všechny uvedené 
pokyny, směrnice, zákonné nástroje, nařízení nebo příkazy vytvořené podle 
jakéhokoli zákonného ustanovení, pro které je zákonné ustanovení 
opětovným ustanovením, náhradou nebo modifikací. 

 
 PŘÍLOHA JEDNA - TERMÍNY PRO OBCHODOVÁNÍ S CFD KONTRAKTY 

 

1. Rozsah použití 

1.1. Tato Příloha se vztahuje pouze na ty Klienty, kteří obchodují s Finančními 
nástroji CFD kontraktů. 

 
2. Typy CFD příkazů 

 
2.1. U Společnosti mohou být podány následující CFD příkazy: tržní příkazy a 
čekající příkazy. 

 
3. Realizace příkazů 

 
3.1. K otevření pozice na Platformě musí Klient buď otevřít Nákup  nebo 
Prodej za cenu kótovanou na Platformě v době takové transakce. Pro 
uzavření pozice musí Klient buď nabídnout k Prodeji (pro Nákup), nebo 
nákupu (pro Prodej) Podkladové aktivum zajištěné takovou Otevřenou pozici 
za cenou kótovanou na Platformě v čase takového uzavření. Má se za to, že 
pokaždé, když Klient podá Příkaz, Společnost realizuje takový příkaz jako 
protistrana. Společnost má však právo zajistit Příkazy klienta u jiné třetí 
strany. 

 
3.2. Platforma poskytne cenu Nákup a Prodej pro každé Podkladové aktivum 
obchodované na Platformě. Klient bere na vědomí, že po otevření Nákupu 
nebo uzavření Prodeje (nebo obráceně) může tak učinit pouze za cenu 
kótovanou na Platformě pro nákup takového Podkladového aktiva. 

 
3.3. Příkazy lze podávat a (pokud je to umožněno) měnit v rámci Obchodních 
hodin pro každý typ Podkladového aktiva, které se objeví na Platformě a/nebo 
aktuálních Webových stránkách Společnosti. 

 
3.4. Na Platformě je Klient oprávněn učinit nabídku k otevření Pozice za 
nejlepší dostupnou cenu na Platformě („Tržní příkaz“) v době otevření takové 
pozice, pokud Klient nespecifikuje konkrétní cenu za kterou učinit nabídku k 
otevření pozice („Limitní příkaz“). S ohledem na Tržní příkaz, cena, za kterou 
se Transakce dokončí, nemusí být vždy za přesný kurz, který se zobrazil při 
zadávání Příkazu. Klient souhlasí s tím, že jeho nabídka k otevření Tržního 
příkazu může být přijata za nižší cenu nebo vyšší cenu, než je cena, kterou 
uvedl ve svém Tržním příkazu, a to v určitém rozsahu aktuálně uvedeném na 
Platformě. Pokud se Klient rozhodne otevřít Tržní příkaz, jeho nabídka bude 
přijata za nejlepší možnou cenu nabízenou na Platformě. 
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3.5. S ohledem na Limitní příkaz, cena, za kterou je Transakce dokončena, 
nemusí vždy být přesnou cenu, která se zobrazila při zadávání Příkazu. Klient 
souhlasí s tím, že jeho nabídka k otevření Limitního příkazu může být přijata 
za nižší cenu pro Nákup, nebo vyšší cenu pro Prodej, než je cena, kterou 
uvedl ve svém Limitním příkaze, jak je z času na čas uvedeno na Platformě. 
Pokud Klient nabízí otevření Limitního příkazu, může být jeho nabídka přijata 
za cenu, kterou uvedl ve své nabídce. Klient může kdykoli před přijetím 
Limitního příkazu zrušit Limitní příkaz bez dalšího závazku. Pokud Klient 
otevře Limitní příkaz, bude jeho nabídka přijata za nejlepší možnou cenu 
nabízenou na Platformě. 

 
3.6. Klient souhlasí s tím, že Společnost může zajistit nebo jinak kompenzovat 
jakoukoli Transakci u všech dalších třetích stran s cílem kompenzovat 
odpovědnost nebo rizika spojené s jakoukoli Transakcí klienta. Pokud 
Společnost není schopna zajistit Transakce klienta u dalších třetích stran, 
Společnost si vyhrazuje právo změnit na kartě Podrobnosti o nástrojích obsah 
nebo podmínky Příkazu CFD, včetně uplynutí data vypršení platnosti, 
obchodních hodin nebo dalších parametrů. 

 
3.7. Čekající příkazy nebudou realizovány a zůstanou v platnosti i v další 
obchodní seanci (podle potřeby). 

 
3.8. Tržní příkazy nerealizované kvůli nedostatečnému objemu pro jejich 
splnění nezůstanou v platnosti a budou zrušeny. 

 
3.9. Všechny otevřené spotové pozice budou převedeny do následujícího 
Obchodního dne po uzavření obchodování na příslušném Podkladovém trhu, 
přičemž má Společnost právo uzavřít otevřenou spotovou pozici. Po uplynutí 
příslušného období budou otevřené forwardové pozice převedeny do příštího 
příslušného období, přičemž má Společnost právo uzavřít otevřenou 
forwardovou pozici. 

 
3.10. Příkazy platí podle typu a času daného Příkazu, jak je uvedeno 
Klientem. Pokud není doba platnosti Příkazu specifikována, Příkaz bude 
platný na dobu neurčitou. Společnost však může odstranit jeden nebo  
všechny Čekající příkazy, pokud Majetek na Účtu klienta dosáhne nulové 
hodnoty. 

 
3.11. Příkazy nelze odstranit, pokud byly podány. Čekající příkazy mohou být 
smazány nebo upraveny před jejich realizací. 

 
3.12. Klient může změnit Datum vypršení platnosti Čekajících příkazů před 
jejich realizací zrušením a podáním nového Příkazu. 

 
3.13. Příkazy Stop Loss a Take Profit se mohou měnit, pokud jsou řádově 
větší než je specifická úroveň (v závislosti na obchodním symbolu). 

 
3.14. Pro otevřenou CFD pozici, kterou Klient drží ve vztahu k určitému 
Podkladovému aktivu a následně částečně uzavře, bude tato pozice uzavřena 
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podle metody „první zařazena, první vybrána“ (obecně známá jako metoda 
FIFO) ve vztahu k několika obchodům provedeným pro vytvoření konkrétní 
pozice. 

 
3.15. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, Společnost nemá žádnou 
povinnost monitorovat nebo doporučovat Klientovi stav jakékoli Transakce 
nebo uzavírat jakéhokoli Otevřené pozice Klienta. Pokud se tak Společnost 
rozhodne učinit, provede se to na základě vlastního uvážení a nebude to 
považováno za příslib závazku pokračovat. Klient odpovídá za to, že si je po 
celou dobu vědom svých pozic. 

 
4. Sazby 

 
4.1. Pokud Společnost není schopna zpracovat Příkaz s ohledem na cenu 
nebo velikost nebo z jiného důvodu, v závislosti na typu Účtu klienta, 
Společnost odešle novou sazbu. Počet nových sazeb se objeví na Platformě. 

 
4.2. Sazby uvedené na Klientském terminálu jsou orientační a vycházejí z 
příslušných Podkladových trhů. Pokud však že existuje vysoká volatilita na 
Podkladovém trhu, realizace Příkazu se může změnit a Klient může získat 
první cenu, která bude k dispozici na trhu, nikoliv tržní cenu, kterou  
požadoval. 

 
4.3. Společnost poskytuje Sazby s přihlédnutím k ceně Podkladového aktiva, 
avšak to neznamená, že se tyto Sazby pohybují v rozmezí procenta z ceny 
Podkladového aktiva. Pokud je příslušný Podkladový trh uzavřen, budou 
Sazby poskytované Společností odrážet situaci, o které se Společnost 
domnívá, že jsou v té době aktuální ceny Bid a Ask příslušného  
Podkladového aktiva. Klient bere na vědomí, že tyto Sazby budou stanoveny 
Společností zcela dle svého uvážení. 

 
5. Funkce Stop Loss, Trailing Stop a Expert Advisor 

 
5.1. Klient souhlasí s tím, že obchodní operace s použitím přídavných funkcí 
Obchodního terminálu Klienta, např. Trailing Stop a/nebo Expert Advisor, jsou 
prováděny zcela na odpovědnost Klienta, neboť jsou přímo závislé na jeho 
obchodním terminálu a Společnost za to nenese žádnou odpovědnost. 

 
5.2. Klient souhlasí s tím, že podání příkazu Stop Loss nemusí nutně 
omezovat ztráty na zamýšlené částky, protože tržní podmínky mohou 
znemožnit realizovat takový Příkaz za stanovenou cenu a Společnost za to 
nenese žádnou odpovědnost. 

 
5.3. Klient může přidat cenu „Zavřít při ztrátě“ nebo „Zavřít při zisku“ v jakékoli 
fázi, kdy je pozice Otevřena. 

 
5.4. Poté, co Klient podá Limitní příkaz, Klient opravňuje Společnost zavřít 
Transakci podle potřeby při ceně Zavřít při ztrátě nebo při ceně Zavřít při  
zisku a jak bylo dohodnuto v Příkazu, a to bez dalšího pokynu od Klienta nebo 
oznámení Klientovi. Společnost může zavřít Transakci, když je cena kotovaná 
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Společností na Obchodní platformě rovna nebo vyšší než přijatá cena pro 
takový Příkaz. 

 
5.5. Klient bere na vědomí, že původní cenová úroveň nastavena na Zavřít při 
ztrátě se může změnit poté, co se trh na Platformě pohne v jeho prospěch. 
Zatímco stále platí pohyblivý pokyn Zavřít při ztrátě, Klient souhlasí s tím, že 
každá změna na trhu nejméně o jednu setinu procentního bodu (dále „Pipy“ 
na Platformě) v jeho prospěch bude tvořit novou nabídku Klienta na zvýšení 
úrovně pohyblivé ceny „Zavřít při ztrátě“ o jednu setinu jednoho procentního 
bodu. Změny v jednotkách Pip se zaokrouhlí na nejbližší absolutní hodnotu v 
Měně Účtu klienta. 

 
5.6. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že vzhledem k volatilitě trhu a 
faktorů, které nemůže Společnosti sama ovlivnit, Společnost nemůže zaručit, 
že se Příkaz realizuje na úrovni uvedené v Příkazu klienta, např. Příkaz se 
může uzavřít za horší cenu, než je původně Klientem uvedeno v Příkazu. V 
takovém případě Společnost uzavře Transakci za nejlepší další cenu. 
Například při ceně Zavřít při ztrátě se v případě Nákupu pro zavření může 
cena Podkladového aktiva náhle zvýšit nad cenu Zavřít při ztrátě, aniž by 
došlo k dosažení takové ceny. V případě Prodeje pro uzavření může cena 
Podkladového aktiva náhle klesnout pod cenu Zavřít při ztrátě, aniž by došlo k 
dosažení takové ceny. 

 
5.7. S s ohledem na cenu Zavřít při zisku, kdy kde se cena Podkladového 
aktiva pohybuje ku prospěchu Klienta (například, pokud cena jde dolů, když 
Klient nakupuje, nebo cena jde nahoru, když Klient prodává), Klient souhlasí s 
tím, že Společnost může převést takové zlepšení ceny na Klienta. 

 
5.8. Příkazy Zaručený Stop jsou k dispozici pouze u některých Podkladových 
aktiv, jak je uvedeno na kartě Podrobnosti o nástrojích. V případě, že Klient 
podá příkaz Zaručený Stop novým Příkazem, Společnost zaručuje, že pokud 
její nabídka nebo nabízená kótovaná cena dosáhne nebo překročí cenu Zavřít 
při ztrátě uvedenou Klientem, pozice se uzavře přesně za cenu Klienta, jak je 
uvedeno v příkazu Zaručený Stop. Otevřenou pozici lze zavřít v souladu s 
touto Smlouvou před dosažením úrovně příkazu Zaručený Stop. 

 
5.9. Příkaz Zaručený Stop podléhá následujícím dodatečným podmínkám: 

 
(a) Zaručený Stop lze požádat pouze na novém Příkazu a je k dispozici pouze 
při uzavření za podmínek Zavřít při ztrátě; 

 
(b) Příkaz Zaručený Stop lze aktivovat nebo upravovat pouze v případě, kdy 
probíhá obchodování a na Platformě je k dispozici vhodné Podkladové 
aktivum; 

 
(c) Jakmile příkaz Zaručený Stop přijmeme, Příkaz nemůže být odstraněn - 
pouze cena se může změnit; 
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(d) Příkaz Zaručený Stop se musí umístit v minimální vzdálenosti (jak je 
stanoveno Společnosti) od aktuální ceny Podkladového aktiva kotovaného 
společností; 

 
(e) Vzhledem k tomu, Společnost zaručuje uzavření ceny, rozpětí se upraví 
za další poplatek při zadávání příkazu Zaručený Stop. Upravené rozpětí se 
zobrazí na kartě s podrobnostmi Podkladového aktiva pro každý odpovídající 
Nástroj v čase, kdy se příkaz Zaručený Stop podá. 

 
6. Vypršení platnosti 

 
6.1. Společnost může nastavit Datum vypršení platnosti a čas pro konkrétní 
Podkladové aktivum. Tyto informace se zobrazí na Platformě. Klient souhlasí 
s tím, že nese odpovědnost za kontrolu Data vypršení platnosti a času. 

 
6.2. Pokud Klient neuzavře otevřenou Pozici s ohledem na Podkladové 
aktivum, u kterého došlo k Datu vypršení platnosti před takovým Datem 
vypršení platnosti, Otevřená pozice se automaticky zavře po Datu vypršení 
platnosti. Otevřená pozice se zavře za cenu, která byla poslední cenou 
kotovanou na Platformě bezprostředně před platným Datem a časem 
ukončení platnosti. 

 
6.3. Klient bere na vědomí, že některé Podkladové trhy mohou být bez 
varování volatilní nebo nelikvidní. Za takových okolností nemusí být možné 
realizovat příkazy Klienta, zejména v době krátce před vypršením platnosti. 

 
7. Prémie 

 
7.1. Jakákoli Otevřená pozice na konci obchodního dne nebo přes víkend se 
automaticky převede do dalšího pracovního dne, aby nedošlo k 
automatickému uzavření a vypořádání Transakce. Klient potvrzuje, že při 
převádění těchto Transakcí na další pracovní den, bude Prémie buď přidána 
nebo odečtena z Účtu klienta, pokud jde o takovou Otevřenou pozici. 
Informace týkající se Prémie pro každé Podkladové aktivum se zobrazí na 
Platformě. Při rozhodování, zda otevřít pozici, Klient potvrzuje, že si je vědom 
Prémie. 

 
7.2. Prémie se účtuje denně na Účtu klienta. Tato operace se provádí ve 
23:59 hodin (čas serveru) a může trvat několik minut. 

 
7.3. Klient opravňuje Společnost přidávat nebo odečítat prémiové poplatky na 
nebo z Účtu klienta pro všechny otevřené Transakce, které vytvořily takový 
poplatek, v souladu s platným kurzem, každý den v čase sběru stanoveným 
na Platformě pro každé Podkladové aktivum, podle potřeby. 

 
7.4. Společnost má právo čas od času změnit podle svého uvážení dny 
výpočtu nebo procenta Prémií. Tyto změny jsou prováděny na Platformě 
a/nebo Webových stránkách a Klient je zodpovědný za pravidelnou kontrolu 
aktualizací. 
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8. Rozpětí 
 

8.1. Všechny CFD kontrakty, které jsou k dispozici u Společnosti, mají rozpětí, 
která jsou uvedena na Platformě a/nebo na Webových stránkách. Společnost 
má právo změnit podle potřeby rozpětí dle svého uvážení. Tyto změny jsou 
prováděny na Platformě a/nebo Webových stránkách a Klient je zodpovědný 
za pravidelnou kontrolu aktualizací. 

 
9. Požadavky na marži 

 
9.1. Klient je poskytne a udrží Počáteční marži a/nebo Marži u protipozic v 
takových mezích, které Společnost na základě vlastního uvážení může 
kdykoliv stanovit podle Specifikace kontraktů pro každý typ CFD. 

 
9.2. Klient je odpovědný za to, že se ujistí, že plně rozumí tomu, jakým 
způsobem jsou požadavky na Marži vypočítané. 

 
9.3. Pokud nedošlo k Události vyšší moci, Společnost má právo změnit 
požadavky na Marži s tím, že poskytne Klientovi deset (10) pracovních dnů 
předem Písemné oznámení před tím, než dojde ke změnám  otevřených 
pozic. Pro nové pozice může Společnosti změnit požadavky na Marži 
Písemným oznámením jeden Pracovní den předem. Všechny změny jsou 
prováděny na Platformě a/nebo Webových stránkách a Klient je zodpovědný 
za pravidelnou kontrolu aktualizací. 

 
9.4. V případě Události vyšší moci má Společnost právo změnit požadavky na 
Marži bez předchozího oznámení Klientovi. V této situaci má  Společnost 
právo uplatnit nové požadavky na Marži na nové pozice a na již otevřené 
pozice. 

 
9.5. Aniž je dotčen odstavec 13.1. Klientské smlouvy, Společnost má právo 
uzavřít a nebo omezit velikost otevřených pozic Klienta (nové nebo hrubé) a 
odmítnout příkazy Klienta k vytvoření nových pozic v jakémkoli z těchto 
případů: 

 
(a) Hodnota kolaterálu Klienta klesne pod minimální požadavek na marži. 
(b) Kdykoliv, kdy je hodnota majetku (aktuální bilance včetně otevřených 

pozic) rovna nebo nižší než uvedené procento marže (kolaterál) 
potřebné k udržení otevřené pozice. 

(c) Společnost učiní Výzvu k doplnění marže a Klient tento požadavek 
nedokáže splnit. 

 
9.6. Společnost odešle Výzvu k doplnění marže Klientovi automaticky 
prostřednictvím Platformy, pokud Marže na Účtu klienta dosáhne určitého 
procenta. Když Platforma upozorní Klienta, že na Účtu klienta dosáhl určitého 
procenta Marže, Klient musí situaci řešit tím, že provede jednu nebo na 
kteroukoli z těchto tří možností: 

(a) Omezí expozici (zavře obchody); nebo 
(b) Zajistí své pozice (otevře protipozice s těmi, které má) a zároveň 

přehodnotí situaci; nebo 
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(c) Vloží více peněz na Účet klienta. 
 

9.7. Pokud Klient nepřijme opatření podle odstavce 9.6 nebo dosáhne 15% 
Marži na Účtu klienta, jeho pozice se začne automaticky zavírat (Úroveň 
zastavení ztrát ve výši 15 %), počínaje Příkazem s největší ztrátou, a 
Společnost má právo odmítnout nové Příkazy. 

 
9.8. Marže bude uhrazena v peněžních prostředcích v měně Účtu klienta. 
Pokud Klient vloží peníze v jiné měně, Společnost musí provést přepočet na 
měnu Účtu klienta podle odstavce 38 Klientské smlouvy. 

 
9.9. Klient se zavazuje, že nevytvoří ani nebude mít otevřený zástavní nárok, 
ani nebude souhlasit s přiřazením nebo převodem některé  z  Marže 
převedené do Společnosti. 

 
9.10. Pokud má Klient u Společnosti více než jeden účet, každý zůstatek na 
jednom Účtu klienta (včetně částek vložených jako Marže) nezprostí Klienta 
závazků vůči jakémukoli jinému Účtu klienta, pokud nedojde k  ukončení. 
Klient nese odpovědnost za to, že zajistí, aby na každém Účtu klienta zvlášť 
byla požadovaná úroveň Marže. 

 
10. Bezplatné prémiové účty klienta 

 
10.1. Společnost může čas od času nabídnout Bezplatný prémiový účet 
klienta pro obchodování s CFD za předpokladů že jsou splněny vnitřní 
požadavky Společnosti. 

 
10.2. Pokud chce Klient přejít z normálního Účtu klienta na Bezplatný 
prémiový účet klienta, musí nejdříve zavřít všechny Otevřené pozice. 
10.3. Ostatní ustanovení v této Smolově se rovněž týkají Bezplatných 
prémiových účtů klienta zmiňujících Prémie. 

 
10.4. Pokud má Klient Bezplatný prémiový účet, u obchodních pozic přes noc 
se neuplatní žádné Prémie nebo poplatky z převedení. Jakékoli poplatky 
týkající se Bezplatný prémiový účtu klienta se objeví ve Specifikacích 
kontraktů uvedených na Platformě a/nebo na Webových stránkách. 

 
10.5. Klient, který má Bezplatný prémiový účet klienta, nemusí držet své 
plovoucí pozice po dlouhou dobu. V takovém případě musí uzavřít Klient 
plovoucí pozice a Prémie se uplatní zpětně. 

 
10.6. Zajištění pozice podle odpovídajícího CFD kontraktu na Bezplatnném 
prémiovém účtu klienta je zakázáno. V takovém případě musí Klient okamžitě 
zavřít zajištění a Prémie se uplatní zpětně. 

 
10.7. Všechny otevřené pozice na Bezplatném prémiovém účtu klienta se 
uzavřou v pátek, hodinu před uzavřením trh, a Klient je může znovu otevřít. 
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