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Introduction

Úvod

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called
“Company”) is an Investment Firm regulated by the Cyprus
Securities and Exchange Commission with license №158/11.
This notice is provided to all prospective clients in accordance
with Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) of the
European Union and Investment Services and Regulated
Markets Law of 2007 of Cyprus (Law 144(I)/2007).

Společnost TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. (dále
jen „Společnost“) je investiční společnost podléhající regulaci
Kyperské komise pro cenné papíry (číslo licence CIF 158/11).
Toto upozornění se poskytuje všem budoucím klientům v
souladu se Směrnicí o trzích finančních instrumentů (MiFID)
Evropské unie a kyperským Zákonem o investičních službách
a regulovaných trzích z roku 2007 (Zákon 144(I)/2007).

All prospective Clients should read carefully the following risk
warnings contained in this document. However it is noted that
this document cannot and does not disclose or explain all of
the risks and other significant aspects involved in dealing in
Financial Instruments (including derivative financial
instruments such as CFDs). The notice was designed to explain
in general terms the nature of the risks involved when dealing
in Financial Instruments on a fair and non-misleading basis.

Všichni budoucí Klienti se musejí důkladně seznámit s
následujícími upozorněními na rizika, která jsou uvedena v
tomto dokumentu. Upozorňujeme však na to, že tento
dokumentu nemůže a neinformuje, ani nevysvětluje všechna
rizika a jiná důležitá hlediska, která jsou součástí obchodování
Finančních nástrojů (včetně derivátových finančních nástrojů,
jako jsou CFD kontrakty). Toto upozornění má za cíl vysvětlit
všeobecným způsobem podstatu rizik, která jsou součástí
obchodování Finančních nástrojů, dostatečným a
nezavádějícím způsobem.

The Client should not engage in any investment directly or
indirectly in Financial Instruments unless he knows and
understands the risks involved for each one of the Financial
Instruments. The Company will not provide the Client with any
investment advice relating to investments or possible
transactions in investments or in Financial Instruments or
make investment recommendations of any kind. So, prior to
applying for a trading account with the Company, or making
an order the Client should consider carefully whether
investing in a specific Financial Instrument is suitable for him
in the light of his circumstances and financial resources. If the
Client does not understand the risks involved he should seek
advice and consultation from an independent financial
advisor. If the Client still does not understand the risks
involved in trading in any Financial Instruments, he should not
be involved in trading under any circumstances.

Klient by se neměl pouštět do žádných investic, ať už přímo
nebo nepřímo, do Finančních nástrojů, dokud se neseznámí a
neporozumí rizikům, která jsou součástí každého jednotlivého
Finančního nástroje. Společnost nebude poskytovat Klientovi
žádné investiční konzultace ohledně investic nebo případných
investičních transakcí či transakcí s Finančními nástroji, ani
nebude poskytovat investiční doporučení jakéhokoliv druhu.
Ještě před žádostí o otevření obchodního účtu u Společnosti
nebo provedením příkazu by měl Klient důkladně zvážit, zda
je pro něj investice do konkrétního Finančního nástroje
vzhledem k jeho situaci a finančním prostředkům vhodná.
Jestliže Klient nerozumí příslušným rizikům, měl by vyhledat
nezávislého finančního poradce s žádostí o radu a konzultaci.
Jestliže Klient ani potom nerozumí rizikům, která jsou součástí
obchodování jakéhokoliv Finančního nástroje, neměl by se za
žádných okolností pouštět do obchodování.

The Client should acknowledge that he runs a great risk of
incurring losses and damages as a result of the purchase
and/or sale of any Financial Instrument and accepts that he is
willing to undertake this risk.

Klient by měl vzít na vědomí, že v důsledku nákup anebo
prodeje jakéhokoliv Finančního nástroje se vystavuje velkému
riziku ztráty a škod, a souhlasit s tím, že je ochoten toto riziko
podstoupit.
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Risk acknowledgement

Potvrzení rizik

Technical Risk

Technické riziko

The Client shall be responsible for the risks of financial losses
caused by the failure of information, communication,
electronic and other systems. The result of any system failure
may be that his order is either not executed according to his
instructions or it is not executed at all. The Company does not
accept any liability in the case of such a failure.

Klient ponese odpovědnost za rizika finanční ztráty v důsledku
selhání informačních, komunikačních, elektronických a jiných
systémů. Výsledkem jakéhokoliv selhání systému může být to,
že se příkaz Klienta buď nerealizuje podle jeho pokynů, nebo
že se nerealizuje vůbec. Společnost v takovém případě
nepřijímá žádnou odpovědnost za takové selhání.

While trading via the Client Terminal the Client shall be
responsible for the risks of financial losses caused by:

Při obchodování pomocí Klientského terminálu ponese Klient
odpovědnost za rizika finanční ztráty v důsledku:



Client's or Company's hardware or software failure,
malfunction or misuse;



poruchy, selhání nebo nesprávného použití hardwaru
nebo softwaru Klienta nebo Společnosti;



poor Internet connection either on the side of the Client
or the Company or both, or interruptions or
transmission blackouts or public electricity network
failures or hacker attacks, overload of connection;



nedostatečného připojení k internetu buď na straně
Klienta, Společnosti, nebo obou, přerušení nebo
výpadku napájení pro přenos, poruchy veřejné
elektrické sítě, útoku hackerů, přetížení připojení;



the wrong settings in the Client Terminal;



nesprávného nastavení Klientského terminálu;



delayed Client Terminal updates;



zpožděných aktualizací Klientského terminálu;



the Client disregarding the applicable rules described
in the Client Terminal user guide and in the Company’s
website.



toho, že Klient nedodrží příslušná pravidla popsaná v
uživatelské příručce ke Klientskému terminálu a na
webové stránce Společnosti.

The Client acknowledges that at times of excessive deal flow
the Client may have some difficulties to be connected over the
telephone with a Dealer, especially in a Fast Market (for
example, when key macroeconomic indicators are released).

Klient bere na vědomí, že v časech nadměrného přívalu
obchodů Klient může narazit na určité obtíže s telefonickým
spojením s Prodejcem, zejména na Rychlém trhu (například při
zveřejnění klíčových makroekonomických indikátorů).

Abnormal market conditions

Neobvyklé tržní podmínky

The Client acknowledges that under Abnormal Market
Conditions the period during which the Instructions and
Requests are executed may be extended.

Klient bere na vědomí, že za Neobvyklých tržních podmínek
se může prodloužit doba vyřizování Příkazů a Požadavků.
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The Client acknowledges that under certain market conditions
it may be difficult or impossible to execute an order.

Klient bere na vědomí, že za určitých tržních podmínek může
být obtížné nebo dokonce nemožné realizovat nějaký příkaz.

Trading platform

Obchodní platforma

The Client acknowledges that the only reliable source of
Quotes Flow information is that of the real/live Server’s
Quotes Base. Quotes Base in the Client Terminal is not a
reliable source of Quotes Flow information because the
connection between the Client Terminal and the Server may
be disrupted at some point and some of the Quotes simply
may not reach the Client Terminal.

Klient bere na vědomí, že jediným spolehlivým zdrojem
informací o Vývoji cen je Databáze cen na reálném/živém
Serveru. Databáze cen v Klientském terminálu není
spolehlivým zdrojem informací o Vývoji cen, protože spojení
mezi Klientským terminálem a Serverem se může v určitém
okamžiku přerušit a některé Ceny se jednoduše nepřenesou do
Klientského terminálu.

The Client acknowledges that when the Client closes the order
placing/modifying/deleting window or the position
opening/closing window, the Instruction or Request, which
has been sent to the Server, shall not be cancelled.

Klient bere na vědomí, že když uzavře okno pro umístění,
úpravu nebo vymazání příkazu nebo okno s otevřením nebo
zavřením pozice, Pokyn nebo Žádost, která se odeslala na
Server, nemusí být zrušen.

In case the Client has not received the result of the execution
of the previously sent Instruction but decides to repeat the
Instruction, the Client shall accept the risk of making two
Transactions instead of one.

V případě, že Klient neobdržel výsledek o realizaci Pokynu,
který již odeslal, a rozhodne se Příkaz zopakovat, přijímá riziko
provedení dvou Transakcí namísto jedné.

The Client acknowledges that if the Pending Order has already
been executed but the Client sends the Instruction to modify
its level and the levels of If-Done Orders at the same time, the
only Instruction, which will be executed, is the Instruction to
modify Stop Loss and/or Take Profit levels on the position
opened when the Pending Order triggered.

Klient bere na vědomí, že pokud již byl realizován Čekající
příkaz a Klient zároveň odešle Pokyn k upravení jeho úrovně
a úrovní Podmíněných příkazů, jediný pokyn, který bude
realizován, je Pokyn k upravení úrovně ceny Stop Loss anebo
ceny Take Profit u již otevřené pozice, která se vytvořila
aktivací Čekajícího příkazu.

Interpretative Risk

Interpretační riziko

The Client must acknowledge that information on the
previous performance of a Financial Instrument does not
guarantee its current and/or future performance.

Klient musí vzít na vědomí, že informace o předchozím vývoji
Finančního nástroje není zárukou jeho aktuálního nebo
budoucího vývoje. Použití historických dat nepředstavuje
závaznou nebo bezpečnou předpověď ohledně budoucího
vývoje Finančních nástrojů, kterých se uvedené informace
týkají.

The usage of historical data does not constitute a binding or
safe forecast as to the corresponding future performance of
the Financial Instruments to which they said information
refers.

Communication
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The Client shall accept the risk of any financial losses caused
by the fact that the Client has received with delay or has not
received at all any notice from the Company.

Klient musí přijmout riziko jakékoliv finanční ztráty v důsledku
skutečnosti, že od Společnosti obdržel se zpožděním nebo
vůbec neobdržel jakékoliv upozornění.

The Client acknowledges that the unencrypted information
transmitted by e-mail is not protected from any unauthorized
access.

Klient bere na vědomí, že nešifrované informace přenášené emailem nejsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

The Client is fully responsible for the risks in respect of
undelivered Trading Platform internal mail messages sent to
the Client by the Company.

Klient plně odpovídá za rizika týkající se nedoručených
interních e-mailových zpráv odeslaných, které Společnost
odeslala Klientovi prostřednictvím Obchodní platformy.

The Client is wholly responsible for the privacy of the
information received from the Company and accepts the risk
of any financial losses caused by the unauthorized access of
the third party to the Client’s Trading Account.

Klient plně odpovídá za zachování soukromé povahy informací
přijatých od Společnosti a přijímá riziko jakékoliv finanční
ztráty v důsledku neoprávněného přístupu třetí strany k
Obchodnímu účtu Klienta.

The Company has no responsibility if authorized third persons
have access to information, including electronic addresses,
electronic communication and personal data, access data
when the above are transmitted between the Company or any
other party, using the internet or other network
communication facilities, telephone, or any other electronic
means.

Společnost neponese žádnou odpovědnost, jestliže oprávněné
třetí osoby získají přístup k informacím, včetně elektronických
adres, elektronické komunikaci a osobních údajů, o
přístupových údajích, když se budou takové informace
přenášet mezi Společností nebo jakoukoliv jinou stranou
pomocí internetu nebo jiného síťového komunikačního
zařízení, telefonu nebo jiným elektronickým způsobem.

Force Majeure Event

Zásah Vyšší moci

In case of a Force Majeure Event the Client shall accept the
risk of financial losses.

V případě Zásahu vyšší moci Klient přijímá riziko finanční
ztráty.

No Representation, No Warranty

Vyloučení závazků a záruk

The Company uses reasonable efforts to obtain information
from reliable sources, but the materials on the Company
website is provided "as is" without warranty of any kind. The
Company makes no representation (either express or implied)
that the information, analysis and opinions expressed on the
Company website or otherwise is accurate, complete or up to
date.

Společnost vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby získávala
informace ze spolehlivých zdrojů, avšak materiály na webové
stránce Společnosti se poskytují „tak, jak jsou“ bez jakékoliv
záruky. Společnost se nijak nezavazuje (ať už výslovně nebo
implicitně), že informace, analýzy a názory vyjádřené na
webové stránce Společnosti nebo kdekoliv jinde jsou přesné,
úplné a aktuální.

Information contained on the Company website is checked
and updated by the Company on a regular basis. This
notwithstanding, data and information provided may become

Informace uvedené na webové stránce Společnosti Společnost
pravidelně kontroluje a aktualizuje. Bez ohledu na to může
dojít ke změně dat a informací, které jsou vyvěšeny na webové
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subject to changes while posted on the Company website.
Therefore, Company does not assume any liability towards nor
gives any guarantee to any subscriber, client, partner,
supplier, counterparty or third party for the timeliness,
accuracy and completeness of the information provided
herein or on other websites that may be accessed through
hyperlinks. The Company reserves the right to change or
amend the information provided at any time and without prior
notice.

stránce Společnosti. Společnost proto nepřijímá žádnou
odpovědnost, ani neposkytuje žádnou záruku odběratelům,
klientům, partnerům, dodavatelům, protistranám nebo třetím
stranám za včasnost, přesnost a úplnost informací, které jsou
uvedeny na webové stránce Společnosti nebo na jiných
webových stránkách, na které se lze dostat pomocí webových
odkazů. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv a bez
předchozího upozornění změnit nebo doplnit poskytované
informace.

Risk Warning Notice for Foreign Exchange and
Derivative Products

Upozornění na riziko v souvislosti s měnovými a
derivátovými produkty

This notice cannot disclose all the risks and other significant
aspects of foreign exchange and derivative products such as
futures, options, and Contracts for Differences. You should not
deal in these products unless you understand their nature and
the extent of your exposure to risk. You should also be
satisfied that the product is suitable for you in the light of your
circumstances and financial position.

Toto upozornění nemůže obsahovat všechna rizika a jiná
důležitá hlediska měnových a derivátových produktů, jako
jsou futures, opce a Kontrakty na vyrovnání rozdílu. Jestliže
nerozumíte podstatě těchto produktů a míře rizika, která je s
těmito produkty spojena, neměli byste s nimi obchodovat.
Měli byste být rovněž přesvědčeni o tom, že je vzhledem k vaší
situaci a vašim finančním možnostem takový produkt pro vás
vhodný.

Although Forex and derivative instruments can be utilised for
the management of investment risk, some of these products
are unsuitable for many investors. You should not engage in
any dealings directly or indirectly in derivative products
unless you know and understand the risks involved in them
and that you may lose entirely all of your money. Different
instruments involve different levels of exposure to risk and in
deciding whether to trade in such instruments you should be
aware of the following points:

Ačkoliv lze měnové a derivátové nástroje použít k řízení
investičního rizika, některé z těchto produktů jsou pro mnohé
investory nevhodné. Neměli byste se pouštět do žádného
přímého nebo nepřímého obchodování s derivátovými
produkty, jestliže neznáte a nerozumíte rizikům, která s nimi
souvisí, a tomu, že můžete ztratit prakticky všechny své
peníze. Různé nástroje s sebou nesou různou míru vystavení
riziku a při rozhodování o tom, zda budete takové nástroje
obchodovat, byste měli být vědomi následujících skutečností.

Effect of Leverage
Under Margin Trading conditions even small market
movements may have great impact on the Client’s Trading
Account. It is important to note that all accounts trade under
the effect of Leverage.

Pákový efekt
V podmínkách maržového obchodování může mít i malý
pohyb na trhu velký dopad na Obchodní účet Klienta. Je
důležité uvést, že obchody na všech účtech probíhají na
základě pákového efektu.

The Client must consider that if the market moves against
the Client, the Client may sustain a total loss greater than
the funds deposited. The Client is responsible for all the
risks, financial resources the Client uses and for the chosen
trading strategy.

Klient si musí být vědom toho, že pokud se trhy budou
pohybovat proti Klientovi, může Klient utrpět totální ztrátu
přesahující jeho vložené prostředky. Klient odpovídá za
veškerá rizika, finanční zdroje, které používá a za zvolenou
obchodní strategii.
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It is highly recommended to place Stop Loss to limit
potential losses, and Take Profit to collect profits, when it is
not possible for the Client to manage the Client’s Open
Positions.

Důrazně doporučujeme používat příkazy Stop Loss k
omezení potenciálních ztrát a příkaz Take Profit k výběru
zisků, pokud Klient nemá možnost řídit své Otevřené pozice.

The Client shall be responsible for all financial losses
caused by the opening of the position using temporary
excess Free Margin on the Trading Account gained as a
result of a profitable position (cancelled by the Company
afterwards) opened at an Error Quote (Spike) or at a Quote
received as a result of a Manifest Error.

Klient ponese odpovědnost za všechny finanční ztráty
způsobené otevřením pozice pomocí dočasně zvýšené Volné
marže na Obchodním účtu, které bylo dosaženo ziskovou
pozicí (kterou Společnost následně zrušila) otevřenou za
Chybnou cenu (výrazné vychýlení ceny v krátké době) nebo
za Cenu přijatou v důsledku Zjevné chyby.

High volatile instruments
Some Instruments trade within wide intraday ranges with
volatile price movements. Therefore, the Client must
carefully consider that there is a high risk of losses as well
as profits. The price of Derivative financial instruments is
derived from the price of the underlying asset in which the
instruments refer to (for example currency, stock, metals,
indices etc). Derivative financial instruments and related
markets can be highly volatile. The prices of instruments
and the underlying asset may fluctuate rapidly and over
wide ranges and may reflect unforeseeable events or
changes in conditions, none of which can be controlled by
the Client or the Company. Under certain market conditions
it may be impossible for a Client’s order to be executed at
declared price leading to losses. The prices of instruments
and the underlying asset will be influenced by, amongst
other things, changing supply and demand relationships,
governmental, agricultural, commercial and trade programs
and policies, national and international political and
economic events and the prevailing psychological
characteristics of the relevant market place. Therefore Stop
Loss order can not guarantee the limit of loss.

Vysoce volatilní nástroje
Některé nástroje se obchodují v rámci širokých intradenních
rozmezí s výraznými cenovými pohyby. Klient proto musí
důkladně zvážit, že to přináší vysoké riziko ztráta, ale i
možnosti vysokého zisku. Cena derivátových finančních
nástrojů se odvozuje od ceny podkladového aktiva, kterého
se nástroje týkají (například měna, akcie, kovy, indexy, atd.).
Derivátové finanční nástroje a související trhy mohou být
vysoce volatilní. Ceny nástrojů a podkladového aktiva
mohou rychle a v rámci širokého rozmezí kolísat a mohou
odrážet nepředvídatelné události nebo změny podmínek,
které Klient, ani Společnost nemohou kontrolovat. Za
určitých tržních podmínek nemusí být možné realizovat
příkaz Klienta za uvedenou cenu, což může vést ke ztrátě.
Cena nástrojů a podkladového aktiva bude ovlivněna, kromě
jiného, změnami ve vztahu mezi nabídkou a poptávkou,
státními, zemědělskými, komerčními a obchodními
programy a politikami, národními a mezinárodními
politickými a ekonomickými událostmi a převládající
psychologickou charakteristikou příslušného trhu. Příkaz
Stop Loss proto nemůže zaručit omezení ztráty.

The Client acknowledges and accepts that, regardless of any
information which may be offered by the Company, the
value of Instruments may fluctuate downwards or upwards
and it is even probable that the investment may become of
no value. This is owed to the margining system applicable
to such trades, which generally involves a comparatively
modest deposit or margin in terms of the overall contract
value, so that a relatively small movement in the underlying

Klient bere na vědomí a přijímá, že, bez ohledu na jakékoliv
informace, které může Společnost nabízet, může hodnota
Nástrojů kolísat směrem dolů nebo nahoru a že je stejně tak
pravděpodobné, že investice může ztratit celou svou
hodnotu. Důvodem je maržový systém, který se u takových
obchodů používá a který všeobecně zahrnuje poměrně
skromný vklad nebo marži vzhledem k celkové hodnotě
kontraktu, takže relativně malý pohyb podkladového trhu

© 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

7/10

market can have a disproportionately dramatic effect on the
Client’s trade. If the underlying market movement is in the
Client’s favor, the Client may achieve a good profit, but an
equally small adverse market movement can not only
quickly result in the loss of the Clients’ entire deposit, but
may also expose the Client to a large additional loss.

může mít neproporcionálně dramatický důsledek pro
obchod Klienta. Jestliže je pohyb podkladového trhu pro
Klienta příznivý, může Klient dosáhnout velkého zisku,
avšak stejně tak malý negativní vývoj na trhu může nejenom
rychle vést ke ztrátě celého vkladu Klienta, ale může Klienta
vystavit značné dodatečné ztrátě.

Liquidity
Some of the underlying assets may not become immediately
liquid as a result of reduced demand for the underlying asset
and Client may not be able to obtain the information on the
value of these or the extent of the associated risks.

Likvidita
Některá podkladová aktiva nemusejí být okamžitě likvidní
kvůli omezené poptávce po takovém podkladovém aktivu a
Klient nemusí být schopen získat informace o hodnotě
takových podkladových aktiv nebo o míře souvisejících rizik.

Contracts for Differences
The CFDs available for trading with the Company are non
deliverable spot transactions giving an opportunity to make
profit on changes in currency rates, commodity, stock
market indices or share prices called the underlying
instrument. If the underlying instrument movement is in the
Client’s favor, the Client may achieve a good profit, but an
equally small adverse market movement can not only
quickly result in the loss of the Clients’ entire deposit but
also any additional commissions and other expenses
incurred. So, the Client must not enter into CFDs unless he
is willing to undertake the risks of loosing entirely all the
money which he has invested and also any additional
commissions and other expenses incurred.

Kontrakty na vyrovnání rozdílu
CFD kontrakty, které Společnost nabízí pro obchodování,
jsou spotové transakce bez dodání nabízející příležitost k
dosažení zisku ze změny měnových kurzů, cen komodit,
indexů akciových trhů nebo akcií, které se nazývají
podkladovým nástrojem. Jestliže je pohyb podkladového
nástroje pro Klienta příznivý, může Klient dosáhnout
velkého zisku, avšak stejně tak malý negativní vývoj na trhu
může nejenom rychle vést ke ztrátě celého vkladu Klienta,
ale také ke vzniku dodatečných poplatků za zprostředkování
a dalších nákladů. Klient proto nesmí vstupovat do obchodu
s CFD kontrakty, dokud není ochoten podstoupit riziko ztráty
všech prostředků, které investoval, a také riziko úhrady
všech dodatečných poplatků za zprostředkování a dalších
nákladů.

Clients are required to deposit funds in their trading account
in order to open a position. The Margin requirement will
depend on the underlying instrument of the CFDs. Margin
requirements can be fixed or can be calculated from the
current price of the underlying instrument. The Company
will not notify the Client of any Margin Call to sustain a loss
making position.

Pro otevření pozice je nutné, aby Klient na svůj obchodní
účet vložil finanční prostředky. Požadavek na Marži se bude
odvíjet od podkladového nástroje CFD kontraktu. Požadavky
na marži mohou být pevné, nebo se mohou počítat z
aktuální ceny podkladového nástroje. Společnost nebude
Klienta informovat o žádné Výzvě k doplnění marže k
zachování ztrátové pozice.

Transactions in CFDs are not undertaken on a recognized
exchange. Rather they are undertaken via Company’s
Trading Platform whereby execution is effected by Company
or other financial institutions and, accordingly, CFDs may
expose the Client to greater risks than regulated exchange
transactions. Trading Platform for transactions in CFDs used
by the Company does not fall into the definition of a

Transakce s CFD kontrakty se neuzavírají na renomované
burze. Realizují se prostřednictvím Obchodní platformy
Společnosti, přičemž realizaci provádí Společnost nebo jiné
finanční instituce, a takže Klient může být vlivem CFD
kontraktů vystaven většímu riziku než u obchodů na
regulovaných trzích. Obchodní platforma pro uzavírání
obchodů s CFD kontrakty, kterou používá Společnost,
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recognized exchange as this is not a Multilateral Trading
Facility because Company may be in a client transaction.
The terms and conditions and trading rules are established
solely by the counterparty which may be Company or some
other financial institution to be disclosed to the Client. The
Client may be obliged to close an open position of any given
CFD during the opening hours of Company’ Trading
Platform.

nespadá do definice renomovaného trhu, stejně jako se
nejedná o Vícestranný obchodní systém, protože Společnost
může být v obchodu klienta protistranou. Smluvní podmínky
a obchodní pravidla stanovuje výhradně protistrana, kterou
může být Společnost nebo některá jiná finanční instituce, o
které bude Klient informován. Klient může být povinen
uzavřít otevřenou pozici v jakémkoliv daném CFD kontraktu
během provozní doby Obchodní platformy Společnosti.

The Company will not provide the Client with investment
advice relating to investments or possible transactions in
investments or make investment recommendations of any
kind.

Společnost nebude poskytovat Klientovi investiční
konzultace ohledně investic nebo případných investičních
transakcí, ani nebude poskytovat investiční doporučení
jakéhokoliv druhu.

Before the Client begins to trade, he should obtain details
of all commissions and other charges for which the Client
will be liable, which may be found on Company’s website.
Some charges may not be expressed in money terms but
may, for example, be expressed as a dealing spread.

Ještě předtím, než Klient začne obchodovat, měl by se
podrobně seznámit se všemi poplatky za zprostředkování a
dalšími poplatky, které bude Klient povinen uhradit. Tyto
informace jsou uvedeny na webové stránce Společnosti.
Některé poplatky nemusejí být vyjádřeny v penězích, mohou
být vyjádřeny například jako obchodní rozpětí.

The Client takes the risk that his trades in CFDs may be or
become subject to tax and/or any other duty, for example,
because of any changes in legislation or changes to his
personal circumstances. Company does not warrant that no
tax and/or any other stamp duty will be payable. The Client
should be responsible for any taxes and/or any other duty
which may accrue in respect of his trades.

Klient na sebe bere riziko, že jeho obchody s CFD kontrakty
mohou být nebo se mohou stát předmětem zdanění nebo
jakékoliv jiné daňové povinnosti, například na základě změn
v legislativě nebo změn v jeho osobní situaci. Společnost
neručí za to, že Klient nezaplatí žádnou daň anebo že
nebude vystaven jiné kolkovací povinnosti. Klient ponese
odpovědnost za veškeré daně anebo jiné povinnosti, které
mu mohou vzniknout v souvislosti s jeho obchody.

Other implications
The Company may pass money received from the Client to a
third party (e.g. a bank, a market, intermediate broker, OTC
counterparty or clearing house) to hold or control in order
to effect a Transaction through or with that person or to
satisfy the Client’s obligation to provide collateral (e.g.
initial margin requirement) in respect of a Transaction. The
Company has no responsibility for any acts or omissions of
any third party to whom it will pass money received from
the Client.

Další důsledky
Společnost může převést peníze, které získala od Klienta,
třetí straně (například bance, trhu, zprostředkujícímu
makléři, OTC protistraně nebo zúčtovací bance) k držení
nebo kontrole, aby prostřednictvím takového osoby nebo s
touto osobou uskutečnila Transakci nebo aby uspokojila
povinnost Klienta poskytnout kolaterál (například počáteční
požadavek na marži) v souvislosti s Transakcí. Společnost
nenese žádnou odpovědnost za žádné činy nebo chyby
jakékoliv třetí strany, které se převádějí peníze získané od
Klienta.

The third party to whom the Company will pass money may
hold it in an omnibus account and it may not be possible to

Třetí strana, které Společnost převede peníze, je může držet
na sběrném účtu, takže nemusí být možné je oddělit od
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separate it from the Client’s money, or the third party’s
money. In the event of the insolvency or any other
analogous proceedings in relation to that third party, the
Company may only have an unsecured claim against the
third party on behalf of the Client, and the Client will be
exposed to the risk that the money received by the Company
from the third party is insufficient to satisfy the claims of
the Client with claims in respect of the relevant account.
The Company does not accept any liability or responsibility
for any resulting losses.

peněz Klienta nebo od peněz třetí strany. 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
výsledné ztráty.

The Company may hold Client money on the Client’s behalf
outside the EEA. The legal and regulatory regime applying
to any such bank or person will be different from that of
Cyprus and in the event of the insolvency or any other
analogous proceedings in relation to that bank or person,
the Client money may be treated differently from the
treatment which would apply if the money was held with a
bank in an account in Cyprus. The Company will not be liable
for the insolvency, acts or omissions of any third party
referred to in this paragraph.

Společnost může držet peníze Klienta jeho jménem mimo
EEA. Zákonný a regulatorní režim vztahující se na takovou
banku nebo osobu se bude lišit od režimu na Kypru a v
případě insolvence nebo jakéhokoliv jiného analogického
řízení v souvislosti s takovou bankou nebo osobou se může
s penězi Klienta nakládat jinak než jak by se s nimi
nakládalo, kdyby peníze byly drženy na bankovním účtu na
Kypru. Společnost neponese odpovědnost za insolvenci,
činy nebo zanedbání jakékoliv třetí osoby, o které se hovoří
v tomto článku.

The Company may deposit Client money with a depository
who may have a security interest, lien or right of set-off in
relation to that money.

Společnost může uložit peníze Klienta do depozitáře, který
může mít na takové peníze právo na zajištění, zástavní právo
nebo právo na kompenzaci vzájemných pohledávek.
Banka nebo Makléř, jejichž prostřednictvím Společnost
obchoduje, nebo Společnost samotná mohou působit na
stejném trhu jako Klient a mohou mít opačné zájmy než
Klient.

A Bank or Broker through whom the Company deals with or
Company itself may act in the same market as Client, and
could have interests contrary to the Client’s Interests.

Miscellaneous

Poznámka

In the event of any conflict or inconsistency between the
English and the Czech versions, the English original shall
prevail.

V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi anglickou
a českou verzí, bude anglický originál upřednostněn.
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