UPOZORNĚNÍ O RIZIKU
OZIOTrader je provozován společností APME FX Trading Europe LTD, kyperské investiční firmy
(CIF) kontrolované a regulované Kyperskou komisí pro cenné papíry (CySEC) s licencí CIF č.
335/17
ČÁST A – RIZIKA SPOJENÁ SE VŠEMI FINANČNÍMI INSTRUMENTY
1. Úvodní ustanovení
1.1. Toto Upozornění o rizicích vám poskytneme (jako Klientovi nebo potenciálnímu Klientovi)
v souladu se zákonem Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017
L. 87(I)/2017, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon"), a vztahující se na společnost APME FX
Trading Europe Ltd (dále jen "Společnost").
1.2. Všichni Klienti a potenciální Klienti by si měli důkladně přečíst toto Upozornění o rizicích
uvedené v tomto dokumentu ("Dokument"). Nicméně je nutno poznamenat, že tento
Dokument nemůže a neuvádí ani nevysvětluje všechna rizika a další důležité aspekty
související s Finančními nástroji (např. Contract for Difference (dále jen “CFD”). Toto
upozornění vzniklo proto, aby vysvětlilo v obecné rovině povahu rizik spojených s používáním
Finančních nástrojů na základě pravdivých a neklamavých principů.
1.3 Produkty a služby společnosti jsou určeny pro cílový trh klientů, a tyto jsou podrobně
popsány v Politice řízení produktu, která může být čas od času změněna.
2. Poplatky a daně
2.1. Poskytování služeb Společnosti Klientovi je zpoplatněno způsobem, který je zveřejněný
na Internetových Stránkách Společnosti. Než začne obchodovat, měl by si Klient zjistit
podrobnosti ohledně veškerých poplatků, provizí a sazeb, které mu mohou být účtovány.
Klient je zodpovědný za to, aby kontroloval případné změny v poplatcích.
2.2. Pokud nejsou některé poplatky vyjádřeny částkou (ale například jako procento hodnoty
smlouvy), Klient by se měl ujistit, že rozumí tomu, o jakou částku se může jednat.
2.3. Společnost může kdykoliv změnit výši svých poplatků, a to dle ustanovení Dohody
s Klientem, která je k nalezení na Webové Stránce Společnosti.
2.4. Existuje riziko, že na Klientův obchod pomocí Finančních nástrojů se může vztahovat daň
a/nebo jiný poplatek, například kvůli změně v legislativě či v jeho osobních okolnostech.
Společnost neručí za to, že nebude uplatnitelná žádná daň a/nebo jiné poplatky. Společnost
neposkytuje daňové poradenství a doporučuje Klientovi vyhledat kompetentního odborníka
na daňové poradenství, pokud má Klient nějaké dotazy.
2.5. Klient je zodpovědný za jakékoliv daně a/nebo jiné poplatky, které mohou vzniknout jeho
obchodováním.
2.6. Je třeba poznamenat, že daně se mohou měnit bez varování.
2.7. Pokud je požadováno dle platných Zákonů, že Společnost odečte u zdroje od jakékoli
platby Klientovi takový obnos, jaký je požadován k odečtení autoritami zodpovědnými za
daně, v souladu s platnými Zákony.
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2.8. Je možné, že mohou vyvstat další náklady, včetně daní, související s Transakcí provedenou
na Obchodní Platformě, za které je Klient zodpovědný a které nejsou placené ani vyžadované
Společností. Přesto, že je Klientovou výlučnou a plnou povinností postarat se o daň bez
jakékoli odchylky, Klient souhlasí, že Společnost může odečíst daň, jak může být požadováno
dle platných Zákonů, s respektem k obchodní aktivitě na Obchodní Platformě. Klient si je
vědom, že společnost má právo k započtení jakékoli částky v Klientově Obchodním Účtu s
ohledem na daňový odpočet.
2.9. Je třeba poznamenat, že ceny uplatňované Společností vzhledem k CFD jsou nastaveny
Společností a mohou se lišit od cen uváděných jinde. Obchodní ceny Společnosti jsou takové
ceny, za které je Společnost ochotna prodávat CFD svým Klientům v okamžiku obchodu. Ceny
zobrazeny na Obchodní platformě Společnosti odrážejí poslední známou dostupnou cenu ve
chvíli před Příkazem, avšak skutečná cena Příkazu se může lišit dle Přehledu zásad nejlepších
zájmů a provádění příkazů a Klientské Dohody. Jako taková nemusí cena, kterou Klient obdrží,
když otevře nebo uzavře pozici, přímo odpovídat aktuálním tržním cenám v okamžiku, kdy je
obchod CFD uskutečněn nebo odrážet ceny třetí strany makléřů/poskytovatelů.
3. Rizika související s třetími stranami
3.1. Je zřejmé, že Společnost ihned umístí jakékoli Klientovy peníze, které obdrží na jeden
nebo více oddělených účtů (dále jen "klientovy účty") u důvěryhodných finančních institucí
(na Kypru či mimo něj nebo EHP), jako jsou úvěrové instituce nebo banky ve třetí zemi. Přesto,
že Společnost bude takto konat s patřičnou dovedností, péčí a opatrností v sekci finančních
institucí dle Platných Předpisů, je známo, že se mohou vyskytnout okolnosti mimo kontrolu
Společnosti, a tudíž Společnost není zodpovědná za jakékoli ztráty na straně Klienta, které
jsou výsledkem insolvence nebo dalších podobných řízení nebo selhání finančních institucí,
které budou držet Klientovy peníze.
3.2. Finanční instituce (odstavec 3.1.), které budou držet Klientovy peníze, mohou být uvnitř
nebo mimo Kypr nebo EHP. Tímto se rozumí, že právní a regulační režim vztahující se
na takové finanční instituce mimo Kypr a EHP bude rozdílný od Kypru. Proto v případě
insolvence nebo podobného selhání nebo řízení tohoto člověka může být s Klientovými penězi
nakládáno rozdílně, než by s nimi bylo nakládáno, pokud by se nacházely na Odděleném Účtu
na Kypru.
3.3. Finanční instituce, do kterých může Společnost odeslat Klientovy peníze (dle odstavce
3.1.), je může držet na souhrnném účtu. Proto v případě insolvence nebo podobného selhání
ve vztahu k dané instituci může mít Společnost pouze nezajištěnou pohledávku vůči finanční
instituci jménem Klienta, a Klient bude vystaven riziku, že peníze obdržené Společností od
finanční instituce budou nedostatečné na pokrytí Klientových pohledávek. Obecně účty, které
jsou vedeny v institucích, včetně omnibus účtů, jsou vystaveny různým rizikům, včetně
potenciálního rizika, že se s nimi bude zacházet jako s jedním (1) účtem v případě, že finanční
instituce, v níž jsou prostředky drženy, zbankrotuje. Za takových okolností může být použit
jakákoliv systém pojištění vkladů bez ohledu na Klienty jako konečné skutečné vlastníky
Omnibus Účtů. Kromě toho je možné v takovém případě přijmout opatření k řešení problémů,
včetně záchrany finančních prostředků klienta.
3.4. Společnost může uložit finance od Klienta v depozitáři, který může mít zástavní nárok,
zástavní právo či právo na vzájemné započtení pohledávek vzhledem k těmto financím.
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3.5. Banka nebo Makléř skrze něhož Společnost obchoduje by mohl mít zájmy v rozporu se
Zájmy Klienta.
4. Insolvence
4.1. Insolventnost nebo bankrot Společnosti nebo platební neschopnost nebo platební
neschopnost všech stran zúčastněných u Transakcí prováděných Společností jménem Klienta
(včetně brokerů, převodních míst a poskytovatelů likvidity) může vést k ukončení nebo
uzavření pozic bez souhlasu Klienta a v důsledku toho může Klient utrpět ztráty.
v nepravděpodobném případě platební neschopnosti Společnosti nemohou být oddělené
prostředky klientů použity na úhrady věřitelům Společnosti. Pokud Společnost není schopna
uspokojit nároky na splacení, oprávnění žadatelé mají právo na náhradu škody od
Investorského kompenzačního fondu, jak je uvedeno níže.
4.2. Společnost jako emitent CFD může být dočasně nebo trvale platebně neschopná, což vede
k neschopnosti splnit její závazky. Platební schopnost emitenta se může měnit v důsledku
jednoho nebo více faktorů včetně finančních vyhlídek emitující společnosti, ekonomického
sektoru emitenta a/nebo politického a ekonomického postavení zemí, ve kterých se nachází
a/nebo se nachází její podnikání. Zhoršení platební schopnosti emitenta ovlivní cenu cenných
papírů, které vydává.
5. Investorský Kompenzační Fond
5.1. Společnost je účastníkem Investorského kompenzačního fondu pro klienty Investičních
Společností regulovaných v Kyperské republice. Určití klienti budou mít právo na kompenzaci
v rámci Investorského kompenzačního fondu v případě úpadku Společnosti. Kompenzace
nepřekročí dvacet tisíc eur (EUR 20.000) pro každého oprávněného Klienta. Více podrobností
naleznete pod odkazem “Investorský kompenzační fond” na našich internetových stránkách.
6. Technická Rizika
6.1. Klient, ne Společnost, bude odpovědný za rizika finančních ztrát způsobených selháním,
poruchou, přerušením, odpojením nebo škodlivým působením informací, komunikace,
elektřiny, elektronických či jiných systémů.
6.2. Pokud Klient provádí transakce přes elektronický systém, bude vystaven rizikům
spojeným s tímto systémem včetně selhání hardwaru, softwaru, serverů, komunikačních linek
a internetu. Důsledkem takového selhání může být, že jeho příkaz buď nebude proveden
podle jeho požadavků, nebo nebude proveden vůbec. Společnost nepřijímá jakoukoliv
odpovědnost v případě podobného selhání.
6.3. Klient bere na vědomí fakt, že nezašifrované informace přenášené přes email nejsou
chráněné před neoprávněným přístupem.
6.4. Ve chvílích nadměrného množství transakcí se může Klient setkat s určitými potížemi při
připojení po telefonu nebo přes Platformový systém Společnosti, obzvláště v rámci rychlého
Trhu (například v okamžiku zveřejnění klíčových makroekonomických ukazatelů).
6.5. Klient bere na vědomí fakt, že internet může být zasažen událostmi, které mohou ovlivnit
jeho přístup na Internetové stránky Společnosti a/nebo systém obchodní Platformy
Společnosti, zahrnujícími, ale neomezujícími se na přerušení či výpadky signálu, selhání
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softwaru či hardwaru, odpojení od internetu, výpadky elektrické sítě nebo útoků hackerů.
Společnost není odpovědná za jakékoliv škody či ztráty způsobené podobnými událostmi,
které nemůže ovlivnit nebo za jakékoliv jiné ztráty, náklady, závazky či výdaje (včetně ztráty
zisku, bez omezení), které mohou být způsobeny nemožností Klienta připojit se k
Internetovým stránkám Společnosti a/nebo Obchodnímu systému či opožděním nebo
selháním při přenosu příkazů nebo Transakcí.
6.6.V souvislosti s používáním počítačového vybavení a datových či hlasových komunikačních
sítí se Klient vystavuje následujícím ale i dalším rizikům, přičemž Společnost neručí za jakékoliv
takto způsobené ztráty:
(a) Výpadky elektřiny v zařízení na straně Klienta či poskytovatele nebo komunikačního
operátora (včetně hlasové komunikace) sloužící Klientovi;
(b) Fyzické poškození (nebo zničení) komunikačních kanálů spojujících Klienta
a poskytovatele (komunikačního operátora), poskytovatele a obchodovací či
informační server Klienta;
(c) Výpadek (nepřijatelně nízká kvalita) komunikace přes kanály používané Klientem,
Společností, nebo kanály používané poskytovatelem nebo komunikačním operátorem
(včetně hlasové komunikace), která by byla použita Klientem nebo Společností;
(d) Nastavení, které je chybné nebo není v souladu s požadovaným nastavením
Klientského Terminálu;
(e) Nevhodně načasovaná aktualizace Klientského Terminálu;
(f) Při provádění transakcí po telefonu (pevné linky a mobilní sítě) hlasovou komunikací
se Klient vystavuje riziku problémů s vytáčením, pokud se bude chtít spojit se
zaměstnancem oddělení makléřských služeb Společnosti způsobených problémy s
kvalitou komunikace a zatížením komunikačních kanálů;
(g) Použití komunikačních kanálů, hardwaru a softwaru vytváří riziko, že nebude Klientovi
doručena zpráva (včetně textových zpráv) od Společnosti;
(h) Obchodování po telefonu může být znemožněno přetížením spojení;
(i) Poruchy či nefunkčnost Platformy, což také zahrnuje Klientský Terminál.
6.7. Klientovi může vzniknout finanční ztráta způsobená naplněním výše zmíněných rizik,
přičemž Společnost nepřijímá jakoukoliv odpovědnost či závazek v případě, že dojde k
naplnění takového rizika a Klient bude odpovědný za jakékoliv ztráty, které mu takto mohou
vzniknout.
7. Obchodní Platforma
7.1. Upozorňujeme Klienta na to, že při obchodování skrze elektronickou platformu přebírá
riziko finanční ztráty, která může být mimo jiné důsledkem:
(a) Selhání Klientových zařízení, softwaru a špatné kvality připojení.
(b) Selhání, závady či nesprávného použití hardwaru nebo softwaru Společností nebo
Klientem.
(c) Špatného fungování Klientova zařízení.
(d) Špatného nastavení Klientského Terminálu.
(e) Opožděných aktualizací Klientského Terminálu.
7.2. Klient bere na vědomí, že v jednom okamžiku smí být zadán pouze jeden Pokyn. Jakmile
Klient odešle Pokyn, může zadat Společnosti Pokyn nový.
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7.3. Klient bere na vědomí, že jediný spolehlivý zdroj informací o Nabídkovém toku je v živém
Serveru Nabídkového základu. Nabídkový tok v Klientském Terminálu není spolehlivým
zdrojem informací o Nabídkovém toku, protože spojení mezi Klientským Terminálem
a Serverem se může někdy přerušit a některé nabídky se nemusí do Klientského Terminálu
dostat.
7.4. Klient bere na vědomí, že Příkaz zaslaný na Server nebude zrušen tím, že Klient zavře okno
sloužící k zadávání/rušení příkazů či okno sloužící k zadávání/rušení pozic.
7.5. Příkazy mohou být prováděny jeden po druhém, zatímco čekají v pořadí. Vícero příkazů
od stejného Klienta nemůže být vyřízeno současně.
7.6. Klient bere na vědomí, že pokud uzavře Příkaz, nebude tím zrušen.
7.7. v případě, že Klient neobdržel potvrzení o provedení již zaslaného Příkazu, ale rozhodne
se Příkaz opakovat, Klient na sebe bere riziko, že budou provedeny dvě Transakce místo jedné.
7.8. Klient bere na vědomí, že pokud byl Čekající příkaz již proveden, ale Klient zašle pokyn
na změnu jeho hodnoty, jediný pokyn, který bude proveden, bude pokyn upravit hodnoty
Stop Loss a/nebo Take Profit na pozici, která byla otevřena při aktivaci Čekajícího příkazu.
8. Komunikace mezi Klientem a Společností
8.1. Klient přijímá riziko jakýchkoliv ztrát způsobených faktem, že Klient obdržel se zpožděním
nebo neobdržel vůbec žádné upozornění od Společnosti.
8.2. Klient bere na vědomí, že nezašifrované informace přenášené emailem nejsou chráněny
před neoprávněným přístupem.
8.3. Společnost nemá žádnou odpovědnost, pokud mají neoprávněné třetí osoby přístup k
informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace, osobních údajů
a přístupových údajů v době, kdy jsou zmíněné informace přenášeny mezi Společností
a Klientem nebo během využívání internetu, jiného zařízení pro komunikaci po síti, telefonu
či jakéhokoliv jiného elektronického prostředku.
8.4. Klient nese plnou odpovědnost za rizika spojená s nedoručenými interními zprávami
zaslanými Společností Klientovi přes Internetový obchodní systém Společnosti.
9. Zásah Vyšší Moci
9.1. v případě Zásahu Vyšší Moci Společnost nemusí být schopna zajistit provedení Klientských
příkazů či plnit své závazky stanovené Dohodou s Klientem. Klient může v důsledku této
situace utrpět finanční ztrátu.
9.2. Společnost nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu či škodu způsobenou selháním,
přerušením či zpožděním plnění svých povinností stanovených Dohodou tehdy, kdy takové
selhání, přerušení či zpoždění bude způsobeno zásahem vyšší moci.
10. Neobvyklé Obchodní Podmínky
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10.1. Klient bere na vědomí, že v případě Neobvyklých Obchodních Podmínek může být
prodloužena doba, kdy jsou Příkazy prováděny nebo se provedení Příkazů za vyhlášené ceny
může stát nemožným nebo k provedení vůbec nedojde.
10.2. Neobvyklé Obchodní Podmínky zahrnují, ale nejsou omezené na období rychlých
cenových výkyvů, stoupání a klesání v jedné obchodní seanci takového rozměru, že pod
pravidly relevantní výměny je obchodování pozastaveno či omezeno, nebo se vyskytne
nedostatek likvidity, nebo se tomu může stát při otevírání obchodních seancí.
11. Cizí Měna
11.1. Pokud je obchodováno s Finančním Nástrojem v jiné měně, než je měna v zemi bydliště
Klienta, jakékoliv změny ve směnných kurzech mohou mít negativní dopad na jeho hodnotu,
cenu a výkonnost a mohou vést ke ztrátám na straně Klienta.
12. Regulační a Právní Riziko
12.1. Změna zákonů a nařízení může významně ovlivnit finanční nástroj a investice do sektoru
nebo trhu. Změna zákonů nebo nařízení ze strany vlády nebo regulačního orgánu nebo
rozhodnutí, které vynese soudní orgán, mohou zvýšit provozní náklady podniku, snížit
atraktivitu investic, změnit konkurenceschopnost, a tak změnit možnosti výdělku investic.
Toto riziko je nepředvídatelné a může se lišit trh od trhu.
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ČÁST B – OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH SPOJENÝCH SE SPECIFICKÝMI FINANČNÍMI
NÁSTROJI
13. Úvodní ustanovení
Obecná varování ohledně Komplexních finančních nástrojů (Derivátové Finanční Nástroje
jako jsou CFD)
Obchodování CFD může vystavit Klientův kapitál riziku, především jestliže je použit
spekulativním způsobem. CDF jsou kategorizované jako Finanční Nástroje s velkým rizikem
a Klient může přijít o investovaný obnos.
Rozhodnutí o investování ze strany Klienta a investiční rady poskytnuté Společností Klientovi
podléhají různým tržním, měnovým, hospodářským, politickým, obchodním rizikům atd.,
a nejsou nezbytně výnosné.
Klient bere na vědomí a bez jakýchkoli námitek přijímá, že bez ohledu na jakákoli investiční
poradenství nebo informace, které mohl být dány Společností, hodnota jakékoli investice
do Finančních nástrojů se může pohybovat směrem nahoru nebo dolů. Klient bere na vědomí
a bez jakýchkoli námitek přijímá existenci podstatného rizika ztráty a škody jako následek
nákupu nebo prodeje jakéhokoli Finančního nástroje a bere na vědomí svou ochotu
podstoupit takové riziko.
Níže je uveden nástin hlavních rizik a dalších významných aspektů obchodování s CDF:
13.1. Obchodování s CFD je VELMI SPEKULATIVNÍ a VYSOCE RIZIKOVÉ a není vhodné pro
všechny osoby z řad široké veřejnosti, ale pouze pro investory, kteří:
(a) rozumí a jsou ochotni přijmout ekonomická, zákonná a další rizika s tímto spojená,
(b) s ohledem na svoji osobní finanční situaci, finanční zdroje, životní styl a své závazky
jsou schopni finančně zvládnout ztrátu celé investice,
(c) mají dostatečné znalosti k porozumění CFD, Podkladových aktiv a Podkladových trhů.
13.2. Společnost může poskytnout Klientovi informace a nástroje vytvořené třetími
stranami "tak jak jsou" (tj. Společnost nepotvrzuje, neschvaluje a neovlivňuje tyto informace
nebo nástroje), které mohou svědčit o obchodních trendech nebo obchodních příležitostech.
Klient přijímá a rozumí, že podnikání jakýchkoliv kroků na základě informací a/nebo nástrojů
poskytnutých třetími stranami může způsobit ztráty anebo snížení hodnoty Klientových aktiv.
Společnost nepřijímá jakoukoliv zodpovědnost za takové ztráty, které byly podniknuty
Klientem na základě informací nebo nástrojů poskytnutých třetími stranami.
13.3. CFD jsou derivátovými finančními nástroji, jejichž hodnota vychází z cen podkladových
aktiv/trhů, ke kterým se vztahují (například měny, burzovní indexy, akcie, kovy, indexy
futures, forwards, atd.) Ačkoliv jsou ceny, za které Společnost obchoduje nastaveny
algoritmem vyvinutým Společností, ceny vychází z Podkladových aktiv/trhů. Je proto důležité,
aby Klient rozuměl rizikům spojeným s obchodováním v příslušném Podkladovém aktivu/trhu,
neboť fluktuace v cenách na podkladovém aktivu/trhu bude ovlivňovat výnosnost jeho
obchodu.
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13.4. Informace ohledně předchozí výkonnosti Finančního Nástroje nezaručuje jeho
momentální a/nebo budoucí výkonnost. Řízení se historickými daty nepředstavuje závaznou
ani bezpečnou předpověď odpovídající budoucí výkonnosti Finančních Nástrojů, ke kterým se
tyto informace vztahují.
13.5. Páky a převody
13.5.1. Transakce s cizími měnami a derivátovými Finančními Nástroji s sebou nesou vysokou
míru rizika. Hodnota počáteční marže může být vzhledem ke smlouvě o zahraniční směně či
derivátech nízká a na transakce tak mohou být uplatněny “páky” nebo “převody”.
13.5.2. Relativně malý pohyb na trh bude mít úměrně větší dopad na prostředky, které Klient
vložil nebo bude muset vložit; to může působit jak pro, tak proti Klientovi. Klient může utrpět
úplnou ztrátu počátečních finančních prostředků a veškerých dalších finančních prostředků
uložených ve Společnosti, aby si udržel svou pozici. Pokud se trh pohybuje proti pozici Klienta
a/nebo se zvýší požadavky na Marži, může být Klient vyzván v krátké době ke vkladu dalších
prostředků pro udržení své pozice. Nedodržení požadavku na uložení dalších finančních
prostředků může vést k uzavření Klientovy pozice (pozic) Společností v jeho zastoupení
a Klient bude nést odpovědnost za případné ztráty nebo schodky.
13.6. Příkazy nebo Strategie na snížení rizika
13.6.1. Zadávání určitých Příkazů (např. “stop-loss”, tam, kde je to povoleno zákonem, nebo
“stop-limit” Příkazy), které mají za účel omezit ztráty na dané hodnoty, mohou být
nedostatečné za situace, kdy tržní podmínky znemožňují provedení takovýchto Příkazů, např.
kvůli nedostatku likvidity na trhu. Strategie užívající kombinaci pozic jako jsou pozice “spread”
a “straddle” mohou být stejně riskantní, jako běžné “dlouhé” a “krátké” pozice. Z toho vyplívá,
že Příkazy Stop Limit a Stop Loss nemohou zaručit omezení ztráty.
13.6.2. Trailing Stop ani Odborný poradce nemohou zaručit omezení ztráty.
13.7. Volatilita
13.7.1. Některé Derivátové Finanční Nástroje jsou obchodovány v rámci významných
intradenních výkyvů s volatilním pohybem cen. Klient tudíž musí pozorně zvážit fakt, že
existuje velké riziko jak ztrát, tak zisků. Cena Derivátových finančních nástrojů vychází z ceny
Podkladových aktiv, na které Derivátové Finanční Nástroje odkazují. Derivátové Finanční
Nástroje a související Podkladové trhy mohou být vysoce volatilní. Ceny Derivátových
finančních nástrojů a Podkladového aktiva mohou rychle kolísat ve velkém rozmezí a mohou
odrážet nepředvídatelné události či změny podmínek, tedy věci, které nemůže ovlivnit Klient
ani Společnost. Za určitých podmínek na trhu nemusí být možné provést Klientův příkaz za
vyhlášené ceny, což povede ke ztrátám. Ceny Derivátových finančních nástrojů
a Podkladového aktiva budou ovlivněny mimo jiné změnami ve vztazích mezi nabídkou
a poptávkou, vládními, zemědělskými a obchodními programy a politikami, národními
a mezinárodními politickými a ekonomickými událostmi a převládající psychologickou
povahou daného trhu.
13.8. Marže
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13.8.1. Klient bere na vědomí a souhlasí, že nezávisle na jakýchkoliv informacích, které
mohou být nabízeny Společností, může hodnota Derivátových finančních nástrojů kolísat dolů
či nahoru a je i pravděpodobné, že se investice může stát bezcennou. Toto je důsledkem
systému marží uplatňovanému na takovéto obchody, které s sebou obecně nesou poměrně
skromný vklad či marži s ohledem k celkové ceně smlouvy, takže relativně malý pohyb
na Podkladovém trhu může mít neúměrně dramatický vliv na Klientův obchod. Pokud je
pohyb na Podkladovém trhu pro Klienta příznivý, může Klient získat velký zisk, ale podobně
malý nepříznivý pohyb trhu může rychle vést nejen ke ztrátě celého Klientova vkladu, ale
může zároveň vystavit Klienta významné přídavné ztrátě.
13.9. Likvidita
13.9.1. Některé z Podkladových aktiv se nemusí okamžitě stát likvidními v důsledku snížené
poptávky po Podkladovém aktivu a Klient nemusí mít možnost získat informace o jejich
hodnotě či o míře souvisejících rizik.
13.10. Contracts for Differences (“CFD”)
13.10.1.
CFD, která jsou k dispozici pro obchodování se Společností, jsou spotové
transakce bez přímého získání aktiva, které umožňují generovat zisk ze změn v Pokladovém
aktivu (cash indices, index futures, dluhopisových futures, futures komodit, spotová surová
ropa, spotové zlato, spotové stříbro, jednotlivých akcií, měn či jakéhokoliv jiného aktiva dle
aktuálního uvážení Společnosti). Pokud je pohyb na Podkladovém trhu pro Klienta příznivý,
může Klient získat dobrý zisk, ale podobně malý nepříznivý pohyb trhu může rychle vést nejen
ke ztrátě celého Klientova vkladu, ale i k dalším poplatkům a jiným vzniklým nákladům. Z toho
vyplývá, že se Klient nesmí pouštět do CFD, pokud není připraven podstoupit riziko ztráty
veškerých peněz, které investoval, ale i dalších poplatků a jiných vzniklých nákladů.
13.10.2.
Investování do CFD s sebou nese stejná rizika, jako investování do futures nebo
opcí a Klient by s tímto měl být srozuměn tak, jak je vysvětleno výše. Transakce s CFD může
také nést podmíněné závazky, a Klient by toto měl vzít na vědomí tak, jak je uvedeno níže
v sekci “Investiční transakce s podmíněnými závazky”.
13.11. Mimoburzovní transakce s Derivátovými finančními nástroji
13.11.1.
CFD nabízené Společností jsou mimoburzovními transakcemi. Obchodní
podmínky jsou nastavené námi (v souladu s obchodními podmínkami obdrženými našimi
poskytovateli likvidity), s výhradou povinnosti zajistit nejlepší výsledek, jednat rozumně a
v souladu s Klientskou dohodou, Nejlepšími Zájmy Společnosti a Prováděním Příkazů. Každá
CFD, kterou Klient otevře skrze naši Obchodní platformu, ústí v postoupení Příkazu
Společností; takové Příkazy mohou být uzavřeny pouze se Společností a nejsou přenositelné
na žádného jiného člověka. Zatímco některé mimoburzovní trhy jsou vysoce likvidní,
transakce s mimoburzovními nebo nepřevoditelnými deriváty mohou představovat větší
riziko než investování do burzovních derivátů, protože neexistuje výměnný trh, kde by bylo
možné uzavřít Otevřenou pozici. Nemusí být možné likvidovat existující pozici, ocenit hodnotu
pozice pocházející z mimoburzovní transakce či odhadnout související riziko. Nabídkové
a Požadované ceny nemusí být kótované a i pokud jsou, tak budou určeny dealery
obchodujícími s těmito nástroji, a může být tudíž složité určit spravedlivou cenu. v souvislosti
s transakcemi v CFD Společnost používá Online obchodní systémy pro transakce v CFD, což
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není zahrnuto v definici uznávané výměny proto, že nejde o Mnohostranný systém
obchodování, a tudíž nemá stejnou ochranu.
13.12. Investiční transakce s podmíněnými závazky
13.12.1.
Investiční transakce s podmíněnými závazky, které jsou maržované, zavazují
Klienta k tomu, aby provedl řadu plateb oproti nákupní ceně místo toho, aby platil rovnou
celou nákupní cenu. Maržovní požadavek bude záležet na podkladovém aktivu Finančního
nástroje. Maržovní požadavky mohou být stanoveny nebo vypočteny z aktuální ceny
podkladového nástroje a jsou k nalezení na Internetových stránkách Společnosti.
13.12.2.
Pokud Klient obchoduje s futures nebo s CFD, může utrpět úplnou ztrátu
financí, které složil na otevření a udržení pozice. Pokud se trh pohne pro Klienta nepříznivě,
může být vyzván, aby zaplatil v krátké době značné množství peněz, aby udržel pozici. Pokud
tak Klient neučiní ve vymezené době, jeho pozice může být zlikvidována se ztrátou a on bude
odpovědný za vzniklý schodek. Je třeba poznamenat, že Společnost nemá povinnost upozornit
Klienta na jakoukoliv Výzvu k doplnění maržového účtu, aby byla udržena ztrátová pozice.
13.12.3.
I tehdy, kdy transakce není maržovaná, může Klient stále nést povinnost
zaplatit další finance za určitých okolností, které přesáhnou částku zaplacenou při vstupu
Klienta do kontraktu.
13.12.4.
Investiční transakce s podmíněnými závazky, se kterými se neobchoduje podle
pravidel uznávaných nebo designovaných investičních burz, může vystavit Klienta podstatně
větším rizikům.
13.13. Kolaterál
13.13.1.
Pokud Klient složí u Společnosti kolaterál jako záruku, způsob, jakým s ním
bude nakládáno, se bude lišit podle typu transakce a podle místa, kde se bude obchodovat.
Mohou existovat značné rozdíly v zacházení s kolaterálem podle toho, jestli Klient obchoduje
na uznávané a designované investiční burze, podle pravidel té burzy (a příslušné zúčtovací
banky), nebo jestli obchoduje mimoburzovně. Složený kolaterál může přijít o identifikaci jako
Klientův majetek, jakmile budou provedeny úkony jménem Klienta. I v případě, že Klientovy
úkony se ukáží jako výdělečné, nemusí dostat zpět stejná aktiva jako ta, která složil a může se
stát, že bude muset přijmout platbu v hotovosti.
13.14. Pozastavení obchodování
13.14.1.
Za určitých obchodních podmínek může být nesnadné či nemožné likvidovat
pozici. Toto může nastat například při rychlých změnách ceny, kdy cena vzroste či spadne
během jedné obchodní seance do takové míry, že podle pravidel dané burzy je obchodování
pozastaveno či omezeno. Uplatnění Stop Loss nemusí nutně omezit Klientovu ztrátu
na požadovanou míru, protože podmínky na trhu mohou uplatnění takového Příkazu za
smluvní cenu učinit nemožným. Navíc za jistých podmínek na trhu uplatnění Příkazu Stop Loss
může být horší, než jeho dohodnutá cena a utrpěné ztráty mohou být vyšší, než se
předpokládalo.
13.15. Nedodání aktiva
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13.15.1.
Rozumí se, že Klient nemá žádná práva či povinnosti s ohledem na Podkladová
aktiva související s CFD nebo Binárními opcemi, se kterými obchoduje. Nedochází k dodání
podkladového aktiva.
13.16. Odchylka
13.16.1.
Odchylka je rozdíl mezi očekávanou cenou Transakce pomocí Finančních
nástrojů a cenou, za kterou je Transakce ve skutečnosti provedena. Ke „slippage“ neboli
skluzu často dochází během období vysoké volatility (způsobených například aktuálními
událostmi), čímž se stává provedení Příkazu za určitou cenu nemožné, při použití tržních
příkazů a také když jsou prováděny velké Příkazy za situace, kdy nemusí být dostatek úroku za
požadovanou cenu na to, aby se udržela očekávaná tržní cena.
14. Žádné záruky zisku
14.1. Společnost neposkytuje žádné záruky zisku ani vyhnutí se ztrátám při obchodování s
Finančními Nástroji. Zákazník neobdržel žádné takové záruky od Společnosti ani od jejích
zástupců. Zákazník si je vědom rizik neoddělitelně spjatých s obchodováním s Finančními
Nástroji a je finančně schopen nést taková rizika a snést případné ztráty.
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ČÁST C – RIZIKA a UVEDENÍ SPOJENÁ S FUNKCÍ AUTOMATICKÝCH PŘÍKAZŮ PLATFORMY
15. Úvodní ustanovení
Platforma poskytovaná Klientovi nabízí Klientovi možnost funkce Automatické Příkazy. Toto
dává Klientovi možnost si vybrat Signálního dodavatele ze seznamu Signálních dodavatelů
přístupné na Platformě Společnosti a rozhodnout se kopírovat/imitovat jejich obchody
automaticky na základě Dat produkovaných od Signálních dodavatelů. Takže, jakmile Signální
dodavatel zadá Příkaz pro sebe, automaticky bude odeslán signál do Klientova Obchodního
účtu ke kopírování/imitování Příkazu od Signálního dodavatele, avšak Společnost bere
na vědomí, že Automatické Příkazy jsou spojené s možnými riziky a Klient je urgován pozorně
číst a zvážit následující rizika před tím, než využije Funkce Automatické Příkazy Společnosti:
15.1. Pokud se Dodavatel rozhodne uzavřít svou pozici nebo se Společnost z nějakého důvodu
rozhodně uzavřít Dodavatelovu pozici, všechny Otevřené pozice Klienta (který kopíruje
daného Signálního dodavatele) budou automaticky uzavřeny v cenách v daném okamžiku, bez
upozornění Klienta. Takže by měl být Klient připraven a schopen nést ztráty celé investice,
kterou Klient učinil následováním Signálního dodavatele.
15.2. Také se bere na vědomí, že Společnost má právo ukončit svou spolupráci s Dodavatelem
kdykoli a bez předchozího upozornění Klienta a tudíž Klient nebude schopen využívat
Automatické příkazy ve vztahu k Signálnímu dodavateli. Společnost nebude zodpovědná
Klientovi za jakékoli škody, které vyvstanou jako následek takové události.
15.3 Pokud Klient upraví nebo zruší Příkazy od Signálního dodavatele, obdrží materiálně
rozdílný výsledek než Příkaz Signálního dodavatele a Klientův Příkaz nebude automaticky
uzavřen nebo změněn, pokud je originální automatická pozice změněna nebo uzavřena
Signálním dodavatelem.
15.4. Klient má právo deaktivovat funkci Automatické Příkazy na specifický Příkaz
na Platformě nebo se odpojit od Signálního dodavatele. Rozumí se, že od dané chvíle je Klient
zodpovědný za svá rozhodnutí ohledně Příkazů, Otevírání a Zavírání nebo modifikování Pozic
a Společnost bude vykonávat tyto Klientské Příkazy dle specifických instrukcí Klienta. Avšak
Klient přijímá a je seznámen s tím, že zásahy mohou frustrovat obchodní strategie Signálního
dodavatele a způsobit Klientovi ztrátu.
15.5. Klient je seznámen s tím, že užívání nebo spolehlivost obchodní historie zvoleného
Signálního dodavatele negarantuje budoucí výkony ani neztrátovost na straně Klienta.
v poskytování informaci každého Signálního dodavatele na Platformě nebo jeho Webové
adrese, Společnost neposkytuje rady nebo doporučení nebo návrhy na výběr Signálního
dodavatele pro Automatické příkazy a neujišťuje a negarantuje, že budoucí obchody budou
konzistentní s předchozími úspěšnými obchodními aktivitami.
15.6. Bere se na vědomí, že Společnost negeneruje rady a nerozhoduje o obchodních
strategiích nebo rozhodnutích Signálního dodavatele.
15.7. Společnost vynaloží veškeré přiměřené úsilí k vykonání Klientových Příkazů
v Automatických příkazech bez zpoždění a okamžitě, jak nejblíže k možné Transakci
provedené Signálním dodavatelem. Klient bere na vědomí, že Automatické příkazy povolují
pouze imitování Transakcí Signálního dodavatele, v čase blízkém času Transakcí Signálního
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dodavatele. Navíc i přes přiměřené úsilí Společnosti Klient bere na vědomí, že vykonání
Příkazů může být opožděné z důvodů mimo kontrolu Společnosti, a ani dokonalé elektronické
nástroje nezaručují, že bude Klientův Příkaz vykonán ve stejném nebo blízkém časovém
horizontu, kdy byla vykonána odpovídající Transakce Signálního dodavatele, nebo že není
zaručené, že bude Příkaz vůbec vykonán.
15.8. Společnost vynaloží přiměřené úsilí k vykonání Příkazu (ať už jeho otevření či uzavření),
ale souhlasí se, že uskutečnění či přenosu nemusí být vždy dosaženo z důvodů mimo kontrolu
Společnosti.
15.9. Společnost nemůže zaručit, že Klient bude vždy schopen komunikovat skrze Platformu
se Signálními dodavateli a také nezaručuje, že Klient bude komunikovat bez narušení,
zpoždění a dalších nedostatků komunikace. Společnost nebude zodpovědná za taková
narušení nebo zpoždění a další nedostatky v jakékoli komunikaci Klienta za využití Platformy.
15.10. Klient bere na vědomí, že Platforma a především Automatické příkazy nemusejí
fungovat bez chyb. Společnost nezaručuje, že funkce obsažené v Platformě budou odpovídat
Klientovým požadavkům a že provoz Platformy bude nepřerušený a bezchybný. Celé riziko
kvality a výkonu Platformy/Webové stránky je na straně Klienta. Platforma poskytovaná
Společností se bere na základě toho "tak jak je".
15.11. Společnost nenese odpovědnost za případné škody, které může utrpět Klient jako
výsledek užívání Platformy a funkce Automatické příkazy či směřování opačným směrem, než
je Transakce Signálního dodavatele.
Datum poslední revize: září 2020
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