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ADMIRAL MARKETS UK LTD  
VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ANALÝZU 

 

Toto vyloučení odpovědnosti poskytuje dodatečné informace týkající se všech analýz, odhadů, 
předpovědí nebo jiných podobných zhodnocení informací (dále jen “publikace”) zveřejněných na 
webové stránce společnosti Admiral Markets UK Ltd (“Admiral Markets“). Předtím, než se budete 
jakkoliv rozhodovat o investicích, pozorně si prosím přečtěte následující: 
 

1. Publikace jsou zveřejněny pouze pro informační účely a v žádném případě si je nelze vyložit 
jako investiční radu nebo doporučení. 

 
2. Jakékoliv investiční rozhodnutí je učiněno každým klientem samostatně a společnost Admiral 

Markets nebude odpovědná za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé z těchto rozhodnutí, ať už 
je založeno na publikaci či nikoliv.  

 
3. Každá z publikací je připravena analytikem (dále jen “autor”) společnosti Admiral Markets a je 

založena na osobních odhadech autora.  
 

4. Abychom zajistili ochranu zájmů klienta a objektivitu publikace, společnost Admiral Markets 
stanovila relevantní interní procesy, aby předcházela a řídila střety zájmů.  

 
5. I když je vynakládáno velké úsilí, aby byly všechny zdroje publikace spolehlivé a aby byly 

všechny prezentované informace co nejsrozumitelnější, a to časově, přesně a patřičným 
způsobem, společnost Admiral Markets negarantuje přesnost nebo úplnost informací 
obsažených v publikacích. Prezentovaná čísla představují jakýkoliv minulý výkon a nejsou 
ukazatelem budoucích výsledků. 

 
6. Obsah publikace nesmí být vyložen jako nepřímo vyjádřený slib, garance nebo naznačení 

společnosti Admiral Martes, že bude mít klient ze strategií zisk, anebo že budou ztráty z 
těchto strategií omezené.  

 
7. Jakýkoliv předchozí výkon nebo modelová situace finančních instrumentů uvedených v 

publikacích si nelze vyložit jako nepřímo vyjádřený slib nebo garanci ze strany Admiral 
Markets týkající se budoucích výkonů. Hodnota finančního instrumentu může klesat i růst a 
zachování kapitálu není garantováno. 

 
8. Projekce zahrnuté v publikacích mohou být předmětem dodatečného poplatku, daní nebo 

jiných nákladů v závislosti na předmětu publikace. Ceník služeb společnosti Admiral Markets 
je veřejně dostupný na webové stránce společnosti Admiral Markets.  
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Upozornění na rizika: Obchodování Forexu a CFD s sebou nese vysoké riziko a má spekulativní povahu a 
může vyústit ve ztráty, stejně jako v zisky. Předtím, než s obchodní aktivitou začnete, můžete také vyhledat 
nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům spojeným s obchodováním. 
Přečtěte si více na: https://admiralmarkets.cz/risk-disclosure. 
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