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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Definice  

„AM“ znamená Admiral Markets AS, společnost zapsaná v Estonské republice pod registračním číslem 

10932555, provozující svoji činnost jako investiční společnost na základě licence č. 4.1-1/46; dozor nad její 

činnosti provádí orgán dohledu nad finančními trhy (www.fi.ee). 

„Zástupce AM” znamená zaměstnance AM nebo jinou osobu, jmenovanou AM a oprávněnou zastupovat 

AM při provádění konkrétních operací s klientem. 

„Bankovní účet AM“ znamená bankovní účet, otevřený u úvěrové instituce, vystupující jako správce, kde 

AM má uloženy finanční prostředky klienta pro klienta a na účet klienta, včetně finančních prostředků 

dalších klientů AM v souladu s postupem, popisovaným ve Všeobecných podmínkách (účet kandidáta v 

hotovosti). 

„Účet cenných papírů AM“ znamená účet kandidáta, otevřený správcem jménem AM nebo jiný účet 

cenných papírů, kde má AM uloženy cenné papíry klienta pro klienta a na účet klienta včetně cenných 

papírů dalších klientů AM v souladu s postupem, popisovaným ve Všeobecných podmínkách. 

„Předpisy“ znamenají dokumenty, uvedené v dohodě a vystavené na webové stránce, které se týkají 

informací, podléhajících uvolnění na základě provozních předpisů a pokynů, stanovených AM a ze zákona, 

např. to jsou otázky, týkající se střetu zájmů, vyřizování stížností, klasifikace klientů, atd. Předpisy jsou 

nedílnou součástí dohody. Předpisy se vztahují na všechny vztahy s klientem, které platí a platily při 

prosazování odpovídajících předpisů.    

„Uschovatel“ znamená úvěrovou instituci, poskytující služby uložení finančních prostředků případně 

cenných papírů pro AM a dále služby vedení, registrace případně vypořádání cenných papírů, brokerskou 

společnost, která vlastní odpovídající oprávnění pro tyto účely, úschovnu, rejstřík cenných papírů, účetní 

systém atd.  

„Ceník“ znamená přehled poplatků za poskytování služeb sestavený AM, který je k dispozici na webové 

stránce a který je nedílnou součástí dohody. 

„Poplatek za neaktivitu“ znamená sumu účtovanou klientům, kteří neučinili žádný obchod za posledních 

24 měsíců a mají kladný zůstatek na obchodním účtu. 

„Závazné normy“ znamenají právní normy, které platí pro AM a služby, od kterých se nelze odchýlit ve 

prospěch AM ani na základě dohody. 

„Instrument“ znamená jakýkoliv cenný papír nebo jiný instrument, který určí AM a který je poskytnut 

klientovi prostřednictvím obchodní platformy. 

„Doplňková investiční služba“ znamená službu, považovanou za doplňkovou investiční službu ve smyslu 

Zákona o obchodu s cennými papíry a pro její poskytování bylo AM vydáno odpovídající oprávnění. 

„Investiční služba“ znamená službu, považovanou za investiční službu ve smyslu Zákona o obchodu s 

cennými papíry a pro její poskytování bylo AM vydáno odpovídající oprávnění. 

„Reklamace“ označuje poptávku, požadavek nebo vyjádření nesouhlasu klienta, zaslané AM v souladu s 

postupem vyřizování reklamací klienta.    

http://www.fi.ee/
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 „Kabinet Tradera“ znamená prostředí pro spravování účtů, dostupné na webové stránce, prostřednictvím 

něhož může klient otevírat a spravovat účty, provádět vklady a výběry, stahovat obchodní software a 

provádět další operace. 

„Obchodní platforma“ znamená softwarové řešení, které lze stáhnout z webové stránky anebo z jiného 

místa, na kterou odkazuje a kterou stanoví AM; jedná se o technologickou základnu pro poskytování 

služby, která umožňuje on-line, tj. elektronické obchodování. 

„Zástupce klienta“ znamená osobu, která má právo zastupovat klienta tak, jak to plyne ze zákona nebo z 

určité transakce, jejíž oprávnění zastupovat potvrdil AM v souladu s postupem specifikovaným ve 

Všeobecných podmínkách.    

„Klient“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která uzavřela dohodu s AM. 

„Principy zpracování dat klientů“ znamenají předpisy, v souladu s nimiž AM zpracovává údaje klientů. 

„Bankovní účet klienta“ znamená bankovní účet klienta, účet platebního systému anebo jiný účet, 

přijatelný pro AM, prostřednictvím něhož je možné provádět vklady a výběry v hotovosti v souvislosti s 

Účtem. 

„Principy klasifikace klienta“ znamenají předpisy, kde AM popisuje klasifikaci klienta jako 

maloobchodního klienta, profesionálního klienta nebo způsobilé protistrany. 

„Postup spravování a ochrany aktiv klienta“ znamenají předpisy, kde AM popisuje principy úschovy a 

ochrany finančních prostředků a cenných papírů klienta. 

„Vztahy s klientem“ znamená právní vztah mezi AM a klientem, plynoucí z dohody.  

„Třetí strana“ znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která není smluvní stranou.  

„Účet“ znamená obchodní účet, otevřený AM jménem klienta, prostřednictvím něhož AM registruje 

transakce, příkazy, instrumenty přináležející klientovi a zůstatek na účtu, převody z jiných účtů vztahující se 

ke klientovi a další operace.    

„Měna účtu“ znamená měnu, kterou klient stanovil v dohodě anebo v Kabinetu Tradera a je převoditelná, 

podle níž AM vede účetnictví finančních prostředků klienta. 

„Firemní událost“ znamená událost plynoucí z rozhodnutí řídícího orgánu emitenta cenných papírů, která 

může mít dopad na práva a povinnosti vlastníka cenných papírů a na hodnotu podkladových aktiv 

transakce. 

„Příkaz“ znamená příkaz k transakci, který klient předá AM v souladu s dohodou, všeobecnými 

podmínkami, podmínkami služeb a předpisy anebo s jinými pokyny pro nakládání s Účtem, včetně 

provedení vkladu nebo výběru v hotovosti nebo jakékoliv jiné operace s cílem využít službu.    

„Dohoda“ znamená dohodu, uzavřenou mezi AM a klientem pro poskytování služby, která nabude 

účinnost dnem, kdy ji podepíše Klient a kdy AM klientovi otevře účet. Dohoda platí na neurčitou dobu, 

pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Všeobecné podmínky, servisní podmínky, předpisy a ceník 

tvoří nedílnou součást dohody. 

„Předpisy pro nejlepší provedení“ znamenají předpisy, v nichž AM stanoví předpisy a postupy pro co 

nejlepší splnění transakčních příkazů, předložených klientem.   

„Strana“ znamená jednu ze stran dohody, jak AM, tak i klienta. 
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„Služba“ znamená investiční službu, kterou AM poskytuje klientovi, včetně umožnění spekulativního 

obchodování s instrumenty a doplňkovou investiční službu, umožňující využívání odpovídajících 

technických řešení a jakýchkoliv dodatečných a jiných služeb dle uvážení AM. Služba nezahrnuje daňovou, 

právní ani poradenskou službu, spojenou s investicemi, nebude-li to výslovně písemně dohodnuto. 

“Podmínky služeb“ znamenají podmínky poskytování služeb stanovených AM a uvedených na webových 

stránkách, včetně (ale ne omezeně) informací o investičních službách a podmínek technických řešení, 

dovolujících využívání služeb, včetně podmínek pro užívání obchodní platformy. Podmínky služeb 

představují nedílnou součást Dohody. 

 „Transakce“ znamená otevřenou nebo uzavřenou pozici ve finančních prostředcích anebo instrumentech, 

převzatou v souladu s příkazem transakce jménem klienta nebo AM a na účet klienta.   

„Příkaz k transakci“ znamená pokyn k provedení transakce, který předá klient AM. 

„Bezpečnostní prvky“ znamenají specifické jméno uživatele a heslo, které je předáno klientovi v souladu s 

postupem, který stanoví AM, dále heslo telefonní služby, které v dohodě uvede klient, heslo do Kabinetu 

Tradera, které určí klient nebo jiná podobná hesla, která umožňují ověřit zaslání transakčních příkazů 

klienta v obchodní platformě anebo telefonem a pomocí nichž AM v případě potřeby identifikuje klienta.   

„Webová stránka“ znamená webovou stránku AM www.admiralmarkets.cz a její podstránky. 

„Cenný papír“ znamená vlastnické právo, povinnost nebo smlouvu definovanou jako cenný papír v 

Zákoně o obchodu s cennými papíry, včetně kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD), rolling spot forex 

contract, atd. které může držet zprostředkovatel AM a s nimiž je možné provádět transakce 

prostřednictvím AM.  

„Všeobecné podmínky“ znamenají dokument, který určuje základní rámec vztahů s klientem a který je 

nedílnou součástí dohody. 

 

1.2. Platnost všeobecných podmínek  

1.2.1. Všeobecné podmínky se vztahují na všechny vztahy s klientem, platné k datu uplatnění 

všeobecných podmínek. 

1.2.2. Kromě všeobecných podmínek platí pro vztahy s klientem následující: 

1.2.2.1. Podmínky dohody, včetně servisních podmínek, předpisů a dalších podmínek, které 

stanoví AM; 

1.2.2.2. Ceník; 

1.2.2.3. Právní akty Estonské republiky; 

1.2.2.4. Pokud se transakce s cennými papíry provádí v cizí zemi, potom to jsou právní akty 

zahraniční země, předpisy o výměně cenných papírů nebo registrech, požadavky a jiné 

předpisy jiného kompetentního orgánu. 

1.2.3. V případě rozporu mezi všeobecnými podmínkami a podmínkami služeb budou platit servisní 

podmínky. 

1.2.4. V případě rozporu mezi všeobecnými podmínkami a podmínkami služeb s předpisy budou platit 

servisní podmínky s předpisy. 

http://www.admiralmarkets.cz/
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1.2.5. V případě rozporu mezi všeobecnými podmínkami, podmínkami služeb, předpisy nebo ceníkem 

a podmínkami dohody bude platit dohoda.   

1.2.6. Pro účely interpretace: pokud se mezi textem dohody, všeobecných podmínek, podmínek služeb, 

ceníku, předpisů, atd., v estonštině a v angličtině objeví nějaké rozpory nebo nejednoznačnosti, 

potom bude mít text v estonštině přednost, nebude-li uvedeno v anglické jazykové verzi něco 

jiného. Pokud se objeví nějaké rozpory nebo nejednoznačnosti v anglické jazykové verzi a v 

jakékoliv jiné jazykové mutaci dohody, všeobecných podmínek, podmínek služeb, ceníku, 

předpisů, atd. sestavených AM, bude mít přednost text v angličtině, nebude-li uvedeno něco 

jiného v jakékoliv jiné jazykové mutaci.    

1.2.7. Nezákonnost, neuplatnitelnost nebo neplatnost jakéhokoliv ustanovení dohody, všeobecných 

podmínek, podmínek služeb nebo předpisů nemá žádný dopad na zákonnost, uplatnitelnost 

nebo platnost jakéhokoliv jiného ustanovení dohody, všeobecných podmínek, podmínek služeb 

nebo předpisů. 

 

1.3. Změny všeobecných podmínek, podmínek služeb, předpisů a ceníku 

1.3.1. AM má právo jednostranně pozměnit všeobecné podmínky, podmínky služeb, předpisy a ceník. 

AM sdělí klientovi změny všeobecných podmínek, podmínek služeb, předpisů a ceníku a vystaví 

změněné všeobecné podmínky, podmínky služeb, předpisy a ceník na webové stránce anebo 

jiným způsobem, který AM vybere, minimálně 15 (patnáct) kalendářních dní než odpovídající 

změny vstoupí v platnost.   

1.3.2. Nebude-li klient souhlasit se změnami, má právo zrušit dohodu a informovat o tom AM v 

termínu, uvedeném v bodě 1.3.1. všeobecných podmínek při splnění povinností plynoucích z 

bodu 8.5.1 pro uzavření Účtu. 

1.3.3. V oprávněných případech má AM právo změnit všeobecné podmínky, podmínky služeb, předpisy 

a ceník, např. s cílem odstranění zjištěné chyby nebo rozporu anebo v případě, že bylo nějaké 

ustanovení, obsažené ve všeobecných podmínkách, podmínkách služeb, předpisech nebo v 

ceníku shledáno neuplatnitelným jako důsledek vývoje, ovlivňujícího podmínky nabídky služby v 

hospodářském nebo právním systému anebo v případě, že změna nemá zásadní dopad na práva 

a povinnosti stran. V takových případech AM neprodleně vystaví pozměněné všeobecné 

podmínky, podmínky služeb, předpisy nebo ceník na své webové stránce. 

1.3.4. V případě, že klient nebude souhlasit se změnami provedenými postupem, uvedeným v bodě 

1.3.3., má právo okamžitě zrušit dohodu a informovat o tom AM nejpozději do 5 (pěti) 

pracovních dní po zveřejnění změněných podmínek služeb, předpisů a ceníku při splnění 

povinností plynoucích z bodu 8.5.1 pro uzavření Účtu.   

1.3.5. Pokud klient neuplatní právo na zrušení dohody v termínu, uvedeném v bodech 1.3.2. nebo 1.3.4. 

všeobecných podmínek, má se za to, že odsouhlasil provedení změny a nemá žádné připomínky, 

plynoucí ze změn všeobecných podmínek, podmínek služeb, předpisů nebo ceníku. 

 

1.4. Požadavky na dokumenty překládané společnosti AM  
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1.4.1. AM má právo požadovat, aby byl předložený dokument originálem nebo notářsky či jinak 

rovnocenně ověřenou kopií. AM má právo požadovat, aby byl dokument vydaný za hranicemi 

legalizován nebo aby k němu byla připojena apostila, pokud úmluva mezi Estonskou republikou 

a příslušnou cizí zemí nestanoví něco jiného. 

1.4.2. V případě dokumentu sepsaného v cizím jazyce má AM právo požadovat, aby byl dokument 

přeložen do estonštiny, angličtiny nebo do nějakého jiného jazyka, který bude AM akceptovat. 

Bude-li to AM požadovat, měl by být tento překlad proveden soudním překladatelem anebo 

ověřen notářem. 

1.4.3. AM má právo předpokládat, že dokument, předložený klientem, je věrný, platný a správný. 

1.4.4. AM má právo zhotovit kopii dokumentu, předloženého klientem anebo si ponechat originál 

dokumentu, je-li to možné. 

1.4.5. Pokud klient předložil dokument, který není v souladu s požadavky AM anebo o jehož správnosti 

má AM pochybnosti, má AM právo požadovat předložení dalších dokumentů a zdržet se 

jakýchkoliv akcí, spojených s takovým dokumentem až do okamžiku předložení doplňujících 

dokumentů. 

1.4.6. Náklady na zajištění shody předkládaných dokumentů s požadavky AM hradí klient. 

 

1.5. Požadavky na podepisování  

1.5.1. AM akceptuje ruční podpis klienta nebo zástupce klienta a pro operace, které se provádějí po 

uzavření dohody - digitální podpis vztahující se k estonskému průkazu totožnosti anebo jiný 

elektronický podpis, který vyhovuje obdobným požadavkům, aby byl akceptován AM.   

1.5.2. AM má právo požadovat, aby byl podpis připojen v kanceláři AM nebo za přítomnosti zástupce 

AM. Není-li podpis možný v kanceláři AM nebo za přítomnosti zástupce AM, má AM právo 

požadovat ověření podpisu notářem nebo jiné podobné úřední ověření podpisu. 

1.5.3. AM si vyhrazuje právo vždycky požadovat, aby byl podpis připojen osobně klientem nebo 

zástupcem klienta místo digitálního podpisu nebo jiného elektronického podpisu, který vyhovuje 

obdobným požadavkům, aby byl akceptován AM. 

 

 

 

2. PRÁVA AM JAKO PREVENCE PRANÍ PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU 

2.1. AM má především kdykoliv právo – s cílem zabránit praní peněz a financování terorismu, ale 

rovněž z jiného důležitého důvodu dle názoru AM: 

2.1.1. identifikovat klienta a zástupce klienta a určit rozsah práv zastupování zástupce klienta; 

2.1.2. ověřit údaje, které jsou podkladem pro identifikaci klienta a zástupce/zástupců klienta, tyto 

aktualizovat a v případě potřeby požadovat od klienta doplňující informace nebo dokumenty; 

2.1.3. určit skutečnou oprávněnou osobu ve smyslu Zákona o zabránění praní špinavých peněz a 

financování terorismu a zdroj a původ finančních prostředků klienta, použitých při transakci; 
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2.1.4. požadovat dokumenty, potvrzení a údaje od klienta za účelem určení vztahů klienta, účelu a 

povahy transakce, aktivit klienta, zástupců, skutečné oprávněné osoby, smluvních partnerů, 

prodeje, zdroje a původu aktiv, použitých k provedení transakce, osob, zapojených do transakce, 

atd.;  

2.1.5. ustavit dočasná nebo trvalá omezení pro užívání služby a Účtu, včetně neposkytování služby dle 

vlastního uvážení a v případě potřeby uzavřít transakce, otevřené na Účtu, má-li AM pochybnost 

o správnosti, přesnosti, úplnosti a aktuálnosti údajů, předložených klientem nebo jeho jménem; 

2.1.6. provádět dozor nad vztahy a transakcemi klienta podle postupu, zakotveného v právních aktech; 

2.1.7. nerealizovat objednávku, dokud klient nesplní požadavky, zakotvené ve všeobecných 

podmínkách, podmínkách služeb a předpisech nebo jiné právní požadavky AM a v případě 

potřeb uzavřít transakce, otevřené na Účtu; 

2.1.8. Při provádění vkladů na Účet a výběrů z Účtu – nebude-li uvedeno něco jiného v závazných 

normách: 

2.1.8.1. ověřit původ finančních prostředků a cenných papírů, které obdržela AM banka anebo 

které došly na účet cenných papírů AM, a to i podle jejich záznamu na Učtu; 

2.1.8.2. požadovat doplňující informace případně dokumenty, přičemž účel takového 

požadavku není AM povinen klientovi odůvodňovat; 

2.1.8.3. neakceptovat převod finančních prostředků nebo cenných papírů, které došly do 

banky AM nebo na účet cenných papírů za účelem provedení vkladu na Účet ze strany 

třetí osoby; 

2.1.8.4. rozhodnout o vrácení finančních prostředků případně cenných papírů, které došly do 

banky anebo na účet cenných papírů třetí osoby nebo klienta, z něhož třetí osoba 

nebo klient provedl poslední převod finančních prostředků nebo cenných papírů do 

banky nebo na účet cenných papírů AM; 

2.1.8.5. akceptovat platby, spojené s transakcí výhradně prostřednictvím bankovního účtu, 

otevřeného jménem klienta v úvěrové instituci, která je registrovaná nebo jejíž sídlo je 

v zemi EEA (Evropského hospodářského prostoru) nebo v zemi, kde platí obdobné 

požadavky, jako jsou požadavky, specifikované v Zákoně o zabránění praní špinavých 

peněz a financování terorismu; 

2.1.8.6. ověřit okolnosti výplaty z Účtu před provedení objednávky a  

2.1.8.7. odmítnout dle vlastního uvážení objednávku na výběr veškerých finančních prostředků 

nebo cenných papírů z Účtu v bance nebo z účtu cenných papírů klienta nebo třetí 

osoby; 

2.1.8.8. nepovolit převody mezi Účtem a jinými obchodními účty jiného klienta AM; 

2.1.8.9. nepovolit vyrovnání v hotovosti; 

2.1.9. požadovat předložení dalších údajů a provedení operací ze strany klienta, které bude AM 

považovat za nezbytné pro naplnění opatření Zákona o zabránění praní špinavých peněz a 

financování terorismu ze strany AM nebo z jiného závažného důvodu dle názoru AM. 
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2.2. Opoždění při provedení objednávky nebo poskytnutí služby v důsledku okolností, popisovaných 

v bodě 2.1, odmítnutí poskytnout službu a provést objednávku nebo uzavření transakcí klienta, 

které se váží k výše uvedenému, není považováno za porušení závazků, plynoucích z dohody s AM 

a AM nenese odpovědnost za škody nebo výlohy, které klient vynaložil v souvislosti s tím, co bylo 

uvedeno výše. Tím AM není povinen informovat klienta o uplatnění výše popisovaných práv. AM 

má právo, ale není povinen, odůvodnit klientovi výše uváděné operace/činnosti. 

 

3. IDENTIFIKACE, ZASTUPOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY KLIENTA 

3.1. Identifikace klienta 

3.1.1. Při utváření vztahu s klientem, uzavírání dohody a poskytování služby je AM povinen 

identifikovat klienta případně zástupce klienta a klient a zástupce klienta je povinen předložit 

údaje a dokumenty, požadované AM. 

3.1.2. Fyzické osoby jsou identifikovány na základě dokladů totožnosti osob  

3.1.3. (např. pas, estonský občanský průkaz, estonský řidičský průkaz) případně jiných dokumentů, 

požadovaných AM. 

3.1.4. Estonská právnická osoba nebo pobočka zahraničních společností registrovaná v Estonsku je 

identifikována na základě platného výpisu údajů z rejstříku anebo jiných dokumentů, 

požadovaných AM.   

3.1.5. Zahraniční právnická osoba je identifikována na základě výpisu z příslušného zahraničního 

rejstříku nebo osvědčení o registraci případně na základě jiných dokumentů, požadovaných AM. 

3.1.6. AM má právo identifikovat klienta nebo zástupce klienta pomocí technických komunikačních 

kanálů schválených AM, např. pomocí bezpečnostních prvků nebo jiného certifikátu, 

umožňujícího digitální stanovení, které vyhovuje požadavkům AM a které je chráněno 

bezpečnostním kódem.    

 

3.2. Zastupování klienta 

3.2.1. Dokument, osvědčující právo zástupce zastupovat klienta, by měl být sestaven v souladu s 

požadavky právních aktů a AM. AM není povinen akceptovat dokument, osvědčující právo 

zastupovat, v němž není toto právo zastupovat vyjádřeno jednoznačně a srozumitelně. 

3.2.2. AM má právo požadovat, aby byl dokument osvědčující právo zastupovat, ověřen notářem nebo 

jiným ekvivalentním způsobem.   

3.2.3. AM má právo považovat dokument, osvědčující právní zastoupení klienta za platný tak dlouho, 

dokud AM neobdrží informace nebo dokumenty, potvrzující změnu nebo pozbytí právního 

zastoupení klienta.   

3.2.4. AM má právo, ale nikoliv povinnost kdykoliv požádat o předložení dokumentů, osvědčujících 

právo zástupce zastupovat klienta. Bude-li o to požádán AM, je klient jako fyzická osoba povinen 

provést transakci osobně a klient jako právnická osoba – prostřednictvím svého právního 

zástupce. 
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3.2.5. Klient je povinen oznámit společnosti AM jakékoliv změny, změny právního zastoupení ze strany 

právního nebo smluvního zástupce klienta, včetně anulování nebo prohlášení neplatnosti 

notářsky ověřené nebo potvrzené plné moci, i když bylo příslušné oznámení uvolněno pro 

veřejnost, např. zveřejněním v úředním věstníku, apod. 

 

3.3. Bezpečnostní prv 

3.3.1. Podle identifikace klienta a podepsání dohody zašle AM bezpečnostní prvky (s výjimkou hesla 

telefonní služby) na e-mailovou adresu, uvedenou v bodě 6.1.1. 

3.3.2. Klient bere na vědomí, že AM nemohla vědět, zda klient zadal nebo zadává příkazy osobně nebo 

s využitím bezpečnostních prvků (přístupových kódů). Pokud AM nestanovil nebo neodsouhlasil 

něco jiného, nesmí klient umožnit přístup k Účtu nebo ke Kabinetu Tradera žádné třetí osobě.  

3.3.3. Klient potvrzuje, že bude uchovávat bezpečnostní prvky na bezpečném místě a neprozradí je 

žádné třetí osobě, aby se zabránilo nezáměrnému a neoprávněnému využívání Kabinetu Tradera, 

Účtu a obchodní platformy a telefonickému předávání příkazů k transakci osobami, které nemají 

pro tuto operaci oprávnění. 

3.3.4. Klient zodpovídá za všechny příkazy, zaslané s využitím svých bezpečnostních prvků. Všechny 

příkazy k transakci, zaslané společnosti AM, budou považovány za příkazy klienta k transakci s 

využitím jeho bezpečnostních prvků. Klient je také odpovědný za příkazy, zadané s využitím 

bezpečnostních prvků zástupce klienta. 

3.3.5. Klient je povinen okamžitě oznámit AM, pokud došlo k tomu, že jsou bezpečnostní prvky klienta 

nebo zástupce klienta využívány osobou bez odpovídajícího oprávnění anebo že se tyto 

bezpečnostní prvky dozvěděla osoba bez odpovídajícího oprávnění.   

 

4. KLASIFIKACE KLIENTŮ  

4.1. Klasifikace klientů  

4.1.1. Při klasifikaci klientů se AM řídí požadavky platných zákonů a principy pro klasifikaci klienta. 

Pokud nebude AM oznámeno něco jiného, je klient považován při poskytování služby za 

maloobchodního klienta. 

4.1.2. Profesionální klient je povinen neprodleně oznámit AM jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit 

zacházení s ním jako s profesionálním klientem.  

 

4.2. Posouzení vhodnosti  

4.2.1. AM posuzuje vhodnost cenného papíru nebo investiční služby pro klienta (který/kterou klient 

nabízí nebo požaduje) ještě před poskytnutím investiční služby, a to zohledněním znalostí a 

zkušeností klienta v investičním sektoru, včetně schopnosti klienta pochopit rizika, spojená 

s konkrétním cenným papírem nebo investiční službou. V případě poskytnutí investiční rady AM 

rovněž posuzuje finanční schopnosti klienta pro účely investování a investiční rizika spojená 

s transakcí a rovněž to, zda transakce odpovídá investičním cílům klienta. AM nemusí posoudit 
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vhodnost cenných papírů nebo investiční služby, a proto mohou být klientovy zájmy méně 

chráněny, pokud byly splněny všechny podmínky, uváděné v tomto bodě: 

4.2.1.1. služba převzetí, předání případně vykonání příkazů k transakci s doplňkovými 

investičním službami nebo bez nich je poskytována z iniciativy klienta a 

4.2.1.2. poskytnutí služby, specifikované v bodě 4.2.1.1., je spojeno s instrumenty peněžního 

trhu, dluhovými cennými papíry, které nezahrnují derivační instrumenty nebo s jinými 

cennými papíry ekvivalentními dluhovým cenným papírům, podílům nebo jednotkám 

kolektivního investování – UCITS, které vyhovují požadavkům Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/65/ES, akciím přijatým k obchodování na regulovaném trhu 

státu v Evropském hospodářském prostoru nebo na podobném trhu třetí země nebo 

jiným méně komplikovaným cenným papírům. 

4.2.2. AM varuje klienta před nevhodností investiční služby nebo cenných papírů, pokud AM na základě 

údajů poskytnutých klientem zjistí, že investiční služba nebo cenné papíry nejsou pro klienta 

vhodné. Pokud klient přesto požaduje pokračovat v poskytování investiční služby nebo cenných 

papírů, je třeba obrátit jeho pozornost na skutečnost, že patrně neposoudil přesně rizika, spojená 

s investiční službou případně s cennými papíry. 

4.2.3. Při vytváření vztahů s klientem a na žádost je klient povinen předložit veškeré údaje a 

dokumenty, které AM požaduje, aby byl AM schopen splnit závazky, specifikované v bodě 4.2.1. v 

souladu s dohodou, uzavřenou s klientem a v souladu s právními akty.  

4.2.4. AM varuje klienta, že v případě nepředložení nebo neodpovídajícího předložení požadovaných 

informací může AM zjistit, že je velmi obtížné nebo přímo nemožné specifikovat, zda je 

plánovaná investiční služba nebo zda jsou plánované cenné papíry vhodné pro klienta. 

4.2.5. Při posuzování vhodnosti AM předpokládá, že profesionální klient má nezbytné znalosti a 

zkušenosti, týkající se cenných papírů a investičních služeb, v souvislosti s nimiž byl klasifikován 

jako profesionální klient a že je profesionální klient finančně schopen nést rizika spojená 

s investičními službami, které jsou v souladu s investičními cíli profesionálního klienta. 

 

5. ÚSCHOVA A SPRAVOVÁNÍ AKTIV KLIENTA  

5.1. Otevření Účtu 

5.1.1. Na základě ověření údajů v uzavřené dohodě AM otevře na žádost klienta jeden nebo několik 

účtů pro klienta. AM má právo kdykoliv odmítnout otevřít účet a kdykoliv omezit počet 

otevřených účtů a účtů, které budou otevřeny v budoucnu seskupováním podle typu účtů. Klient 

je povinen snížit počet otevřených účtů, bude-li o to AM požádán. 

5.1.2. AM zaznamená nástroje, patřící klientovi na účtu, včetně cenných papírů, držených jménem AM 

na účtu cenných papírů AM a na účtu klienta a finančních prostředků, držených jménem AM na 

bankovním účtu AM a na účtu klienta na základě metody, popisované v tomto bodě a postupem 

spravování a ochrany aktiv klienta. 

 

5.2. Úschova finančních prostředků klienta 



 

Admiral Markets AS 

Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estonia 

old.admiralmarkets.com 

 

Phone: (+372) 6309 300 

Email: info@admiralmarkets.com 

 

 
  11 

 

5.2.1. Finanční prostředky klienta jsou uchovávány na bankovním účtu AM, uváděném na webové 

stránce. 

5.2.2. Chce-li klient vložit finanční prostředky na účet, provede převod peněz na bankovní účet AM. Za 

tímto účelem se musí klient přihlásit do Kabinetu Tradera a vybrat vhodnou metodu platby. 

Konkrétnější pokyny pro provedení vkladu jsou uvedeny na webové stránce. 

5.2.3. Uzavřením dohody klient souhlasí, že AM může uschovat finanční prostředky na bankovním účtu 

AM včetně finančních prostředků jiných klientů případně AM. Tento souhlas klienta je považován 

za výslovný písemný souhlas ve smyslu § 88, odst. 1 Zákona o trzích cenných papírů.  

5.2.4. AM uschovává finanční prostředky klienta u uschovatele v souladu se zákony země, kde má 

uschovatel sídlo, v souladu s praxí odpovídajícího trhu, požadavky uschovatele a v souladu s 

dohodou/dohodami, uzavřenými s uschovatelem. V závislosti na zákonech země sídla 

uschovatele se mohou práva klienta, týkající se finančních prostředků lišit od opatření, 

stanovených v zákonech a předpisech Estonské republiky. 

5.2.5. Finanční prostředky mohou být uchovávány na účtu v eurech a v jiné měně, kterou AM uvede na 

webové stránce. 

5.2.6. S ohledem na transakce a operace v cizí měně provedené klientem, má AM právo uplatnit 

všechny podmínky a omezení stanovená v zemi původu této měny, včetně omezení, stanovených 

odpovídajícími bankami nebo jinými partnery AM, které mají vliv na AM při provádění transakcí 

nebo při investování s takovou měnou.   

5.2.7. Nebude-li dohodnuto něco jiného, povinnosti stanovené v cizí měně jsou předmětem plnění v 

téže měně. 

5.2.8. Je-li částka připsána na účet v jiné měně než je měna Účtu, AM převede vklad na základě 

podmínek, stanovených v ceníku. AM nemá povinnost upozorňovat klienta na převod.  

5.2.9. Při odepisování finančních prostředků z Účtu klienta na bankovní účet klienta, podá klient příkaz 

AM při dodržení pokynů, uvedených na webové stránce.   

5.2.10. AM není povinen platit klientovi úroky z finančních prostředků, uložených jménem AM a na účet 

klienta. 

 

5.3. Úschova a spravování cenných papírů klienta 

5.3.1. AM přijímá úschovu cenných papírů na účet cenných papírů AM, které mohou být uschovány 

AM. AM má právo rozhodnout dle vlastního uvážení, pro jaké cenné papíry a v jakém rozsahu 

poskytne AM služby. AM může kdykoliv odmítnout přijmout cenné papíry určitého typu 

případně vydané určitým emitentem anebo cenné papíry obchodované na určitých akciových 

burzách anebo může odmítnout s nimi provádět transakce. Klient obdrží informace o cenných 

papírech, přijatých AM především prostřednictvím obchodní platformy nebo webové stránky.  

5.3.2. Chce-li klient provést vklad nebo výběr cenných papírů, předloží AM odpovídající příkaz při 

dodržení pokynů, uvedených na webové stránce. 

5.3.3. AM bude držet cenné papíry klienta odděleně od cenných papírů, přináležejících jiným klientům 

AM a za tímto účelem bude uchovávat záznamy o cenných papírech klienta na Účtu. Cenné 
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papíry klienta, uložené na účtu cenných papírů AM, patří klientovi podle estonských zákonů a 

nejsou součástí konkurzní podstaty AM a žádné nároky věřitelů AM nemohou být uspokojeny na 

jejich úkor.    

5.3.4. Uzavřením dohody klient souhlasí, že AM může uschovat cenné papíry klienta na účtu kandidáta, 

včetně účtu kandidáta, otevřeného jménem uschovatele, včetně cenných papírů jiných klientů a 

AM. Souhlas klienta je považován za výslovný písemný souhlas ve smyslu § 88, odst. 1 Zákona o 

trzích cenných papírů.  

5.3.5. AM může uschovat cenné papíry klienta u uschovatele a pověřit uschovatele, aby uschoval cenné 

papíry klienta u jiných uschovatelů. AM vybírá uschovatele podle interně stanovených kritérií s 

náležitou profesionální péčí s cílem zajistit spolehlivost vybraného uschovatele. Využití služeb 

uschovatele ze strany AM není považováno za outsourcing aktivit ani ve smyslu článku 14 

všeobecných podmínek ani ve smyslu Zákona o trzích cenných papírů.   

5.3.6. AM není odpovědný za žádné jednání či opomenutí jednat ze strany uschovatele, včetně ztráty 

cenných papírů, neprovedení nebo neodpovídajícího provedení příkazů, ztráty nebo nákladů, 

plynoucí z konkurzu uschovatele, atd. s výjimkou případu, kdy je ztráta nebo kdy jsou výlohy 

způsobeny porušením povinnosti řádné profesionální péče AM při výběru uschovatele, při jeho 

kontrole nebo z jiných důvodů, stanovených v platných zákonech.    

5.3.7. AM uschovává cenné papíry u uschovatele v souladu s platnými zákony země, kde má uschovatel 

sídlo, v souladu s praxí odpovídajícího trhu, požadavky uschovatele a v souladu s 

dohodou/dohodami, uzavřenými s uschovatelem. Podle zákonů země, kde má sídlo uschovatel, 

se práva klienta týkající se cenných papírů, mohou lišit od práv, zakotvených v estonských 

právních předpisech.   

5.3.8. Cenné papíry klienta jsou uschovány u uschovatele na účtu cenných papírů, otevřeném pro 

společné uschovávání cenných papírů klientů AM jménem AM (účet klienta, účet kandidáta, atd.). 

Pokud taková možnost uschovávání cenných papírů neexistuje v právních předpisech země, kde 

má sídlo uschovatel, AM uschovává cenné papíry klienta u takového uschovatele pouze za 

předpokladu, že povaha investičních služeb, spojených s cennými papíry nebo příbuzných 

investičních služeb vyžaduje úschovu cenných papírů v zemi, kde má sídlo konkrétní uschovatel 

anebo pokud profesionální klient předloží odpovídající písemný souhlas; v takovém případě 

mohou být cenné papíry klienta uschovány dle vlastního výběru AM buď:    

5.3.8.1. na účtu cenných papírů, otevřeném jménem AM společně s cennými papíry, které patří 

AM nebo s cennými papíry jiných klientů AM (účet cenných papírů AM); 

5.3.8.2. odděleně od cenných papírů, které patří AM nebo jiným klientům na účtu cenných 

papírů, otevřeném jménem AM (účet cenných papírů AM); nebo 

5.3.8.3. na účtu cenných papírů, otevřeném jménem klienta, pokud AM zavazuje klienta otevřít 

oddělený účet cenných papírů jménem klienta. 

5.3.9. AM zveřejňuje na webové stránce seznam zemí, kde v souladu se zákonem platným pro úschovu 

cenných papírů není možné oddělit cenné papíry klienta uschované u uschovatele od cenných 
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papírů patřících uschovateli nebo AM a přehled dalších rizik, spojených s úschovou cenných 

papírů klienta u uschovatele. 

5.3.10. Klient uděluje AM souhlas se zastavením nebo jiným zatížením cenných papírů klienta jménem 

AM a - pokud je to nezbytné – i finančních prostředků k zajištění pohledávek/nároků, plynoucích 

z dohody, které se staly splatnými a rovněž pokud má AM odpovídající povinnost ručit za splnění 

závazků, plynoucích z příkazu, je-li to uplatnitelné v souladu s dohodou, uzavřenou mezi AM a 

uschovatelem v cizí zemi.      

5.3.11. Pokud je AM povinen zatížit nebo jakkoliv jinak omezit aktiva klienta, plynoucí ze závazných 

norem, včetně cenných papírů případně finančních prostředků, má AM právo stanovit pro Účet 

odpovídající omezení. AM není odpovědný za škody nebo výdaje, vynaložené při plnění závazku 

uplatnění omezení, plynoucích ze závazných norem.   

5.3.12. Podle právních předpisů, platných pro uschovatele nebo v souladu s dohodou, uzavřenou mezi 

AM a odpovídajícím uschovatelem, může uschovatel požadovat, aby byla stanovená břemena 

nebo likvidace omezení uvedena v cenných papírech klienta, které jsou uschovány u konkrétního 

uschovatele. AM je povinen uhradit jakoukoliv škodu, kterou klient v souvislosti s tím utrpěl, 

pokud odpovídající právo uschovatele neplyne z právních předpisů anebo pokud nebyla 

způsobená škoda důsledkem vlastní činnosti klienta anebo okolností, za které zodpovídá klient.   

5.3.13. Klient dává právo AM použít cenné papíry klienta (včetně cenných papírů, uschovaných na účtu 

kandidáta nebo na jiném podobném účtu) v jeho zájmu a na jeho účet, včetně případu, kdy není 

na účtu klienta dostatek finančních prostředků pro úhradu poplatků za služby, kompenzace, 

úroků z prodlení nebo jiných nedoplatků. V takovém případě má AM právo prodat cenné papíry 

klienta bez příkazu klienta za tržních podmínek a v rozsahu, který umožní zaplatit dlužnou částku. 

5.3.14. Jestliže při likvidaci cenných papírů, uschovaných na účtu klienta v cizí zemi, vzniknou překážky 

nebo omezení, vyplývající z dohod, uzavřených s odpovídajícím uschovatelem, z rozhodnutí, 

předpisů, nařízení, apod. soudů nebo jiných příslušných orgánů (bez ohledu na to, zda je 

rozhodnutí těchto kompetentních orgánů možné splnit v Estonsku anebo zda klient spáchal svou 

činností nějaký přestupek/porušení), AM není povinen umožnit klientovi použít jakákoliv aktiva, 

uschovaná na jeho účtu a AM v takovém případě neporušil dohodu. V tomto případě má klient 

právo vypovědět dohodu, ale AM je povinen vrátit cenné papíry až po zrušení daného omezení. 

5.3.15. AM předkládá klientovi minimálně jednou ročně zprávu o cenných papírech, které AM drží, a to v 

rozsahu, stanoveném právními předpisy. 

 

5.4. Práva a povinnosti plynoucí z cenných papírů 

5.4.1. Klient je povinen samostatně shromažďovat informace o právech a povinnostech plynoucích z 

cenných papírů a firemních událostí a plnit všechny závazky a povinnosti, plynoucí z cenných 

papírů (včetně oznamovací povinnosti a požádání o povolení akvizice zásadního podílu). AM není 

povinen sdělovat klientovi taková práva a povinnosti ani firemní události. V případech, 

specifikovaných v právních předpisech nebo v podmínkách o poskytování služeb, které se týkají 



 

Admiral Markets AS 

Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estonia 

old.admiralmarkets.com 

 

Phone: (+372) 6309 300 

Email: info@admiralmarkets.com 

 

 
  14 

 

cenných papírů, držených na účtu cenných papírů AM, klient plní tato práva a povinnosti 

prostřednictvím AM, a to předáním odpovídajících písemných příkazů (pokynů) AM. 

5.4.2. Pokud má AM informace o firemních událostech a o právech a povinnostech, plynoucích z 

cenných papírů a pokud AM považuje dle vlastního uvážení za nezbytné na to upozornit, AM na 

to upozorní klienta prostřednictvím webové stránky nebo jiným způsobem, který AM zvolí. AM 

není odpovědný za správnost takových informací vůči klientovi ani za škodu nebo výdaje, které 

vznikly nebo které pravděpodobně vzniknou jako důsledek neinformovanosti o těchto 

informacích, právech a povinnostech.     

5.4.3. AM dle vlastního uvážení shromažďuje, přijímá a požaduje od emitenta nebo od třetí strany 

zprostředkování platby jakéhokoliv příjmu a platby plynoucí z cenných papírů (dividendy, cenné 

papíry získané formou bonusového vydání apod.) a převody těchto plateb na účet klienta. Pokud 

částka takového uváděného příjmu nebo platby není dostatečná pro zaplacení poplatku za 

službu nebo za převod, zůstanou finanční prostředky k dispozici AM až do obdržení 

odpovídajícího příkazu od klienta. AM není povinen upozornit klienta předem na takové operace. 

Pokud emitent nebo třetí osoba, zprostředkovávající platbu, předloží požadavek na vrácení 

platby, provedené klientu nebo AM, má AM právo uhradit platby, provedené klientovi bez 

dalšího příkazu/pokynu ze strany klienta, z účtu klienta tomuto emitentovi nebo třetí straně, 

která platbu zprostředkovávala. 

5.4.4. Za provedení závazků, plynoucích z nástrojů, držených na účtu nebo s nimi spojených, nese 

odpovědnost klient. Bude-li odpovídající závazek klienta shromažďován na účtu aktiv AM nebo 

jiných klientů AM, má AM právo neprodleně zatížit Účet odpovídajícím závazkem nebo 

ekvivalentem ve finančním vyjádření.   

5.4.5. Pokud je AM, emitent provádějící platbu nebo třetí osoba zprostředkující platbu povinna zadržet 

nebo zaplatit jakékoliv státní nebo místní daně, poplatky a další sazby z jakýchkoliv výplat nebo 

transakcí, prováděných pro majitele cenných papírů na základě platných zákonů anebo pokud 

AM upraví transakce, týkající se firemní události, spojené s cennými papíry, které jsou 

podkladovými aktivy pro transakci, převede AM klientovi částku mínus výše uvedené daně, 

poplatky nebo jiné sazby. Pokud není uvedená částka dostatečná pro zaplacení poplatku za 

službu nebo za převod, zůstanou finanční prostředky k dispozici AM až do obdržení 

odpovídajícího příkazu od klienta. Pokud se povinnost zaplacení daní, poplatků a jiných sazeb 

anebo nutnost úpravy, plynoucí z firemní události týkající se podkladových aktiv transakce, 

projeví až poté, co AM již danou částku převedla, má AM právo provést úpravy v převodech. AM 

nezodpovídá za ztráty ani za výdaje, způsobené klientovi jako důsledek výše uváděných operací.     

5.4.6. Pokud emitent nebo třetí osoba zprostředkující platbu dává možnost výběru, zda příjem z 

cenných papírů bude vyplacen v cenných papírech nebo v hotovosti, může AM provést 

odpovídající výběr dle vlastního uvážení.   

5.4.7. Pokud emitent převádí cenné papíry nebo finanční prostředky, obdržené následkem firemní 

události na AM poté, co klient zrušil dohodu a účet klienta byl uzavřen, AM je povinen na tuto 

skutečnost klienta upozornit. Pokud takové upozornění není možné anebo pokud klient nevydá 
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příkaz k převedení finančních prostředků a cenných papírů v rozumném termínu, AM postupuje v 

souladu s principy, popisovanými v bodech 8.6.2 – 8.6.4. 

5.4.8. Klient má právo vydat AM pokyn k uplatnění hlasovacích práv, spojených s cennými papíry 

klienta jménem AM a na účet klienta. Pokyny, uváděné v tomto bodu, včetně doplňujících 

informací nebo dokumentů, vyžadovaných AM, jsou předávány formou, akceptovatelnou pro AM 

a klient je povinen kompenzovat AM veškeré výlohy, spojené s plněním pokynu. 

5.4.9. AM má právo podepsat jakékoliv dokumenty a provést jakékoliv operace jménem klienta, které 

jsou nezbytné k uplatnění práv, plynoucích z cenných papírů a které nevyžadují pokyn klienta.   

 

6. ZASÍLÁNÍ OZNÁMENÍ, INFORMACÍ O ÚČTU A TRANSAKCÍCH 

6.1. Zasílání oznámení 

6.1.1. Při uzavření dohody klient sdělí AM svoji e-mailovou adresu. Výměna informací a zasílání sdělení 

mezi klientem a AM v zásadě probíhá na webových stránkách nebo prostřednictvím jiných 

elektronických sdělovacích prostředků, včetně Kabinetu Tradera, obchodní platformy a e-mailu. 

AM bude zasílat osobní informace, adresované klientovi, e-mailem nebude-li dohodnuto něco 

jiného.  

6.1.2. Osobní sdělení, zasílaná AM poštou nebo e-mailem, jsou považována za klientem převzatá, 

pokud AM zaslal sdělení na kontaktní adresu uvedenou klientem anebo na kontaktní adresu 

osoby, oprávněné přebírat sdělení svým jménem, a to po uplynutí doby, která je obvykle 

nezbytná pro zaslání sdělení konkrétními sdělovacími prostředky. 

6.1.3. Pokud nebude v konkrétním sdělení uvedeno něco jiného, nejsou informace zasílané AM 

klientovi zamýšlené jako nabídka nebo doporučení provést nějakou operaci nebo transakci. 

6.1.4. Klient je povinen ověřit správnost informací, obsažených ve sdělení, obdrženém od AM a sdělit 

AM zjištěné chyby ihned po obdržení takového sdělení. 

6.1.5. Pokud klient neobdrží sdělení od AM, jehož obdržení lze předpokládat anebo jehož obdržení 

bylo dojednáno v dohodě, musí klient neprodleně tuto skutečnost sdělit AM, ale nejpozději 

během rozumné doby ode dne, kdy sdělení mohlo být očekáváno nebo mělo být obdrženo 

podle dohody. Předpokládá se, že rozumnou dobou ve smyslu tohoto bodu je 10 (deset) dní. 

6.1.6. Klient sděluje informace AM v Kabinetu Tradera, e-mailem, poštou anebo jiným způsobem, 

akceptovaným AM. 

6.1.7. Klient může přebírat dokumenty a informace od AM a komunikovat s AM především v estonštině 

a v angličtině. AM má právo, ale není povinen poskytovat služby a informace v jiných jazycích. 

 

 

6.2. Informace o účtech a transakcích  

6.2.1. Klient má právo získávat od AM informace o zůstatku na svém účtu, dále informace týkající se 

transakcí a Účtu – buď na vyžádání anebo formou výpisů z Účtu, pravidelně zasílaných 

v termínech, dohodnutých mezi AM a klientem a kdykoliv na obchodní platformě anebo 

na výpisu z Účtu. 
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6.2.2. Uvedením transakce na výpisu z Účtu provádí AM sesouhlasení portfolia transakce, kdykoliv 

otevřené klientem, s údaji klienta. Pokud klient v termínu, stanoveném pro potvrzení transakce, 

nesdělil AM, že se na výpisu z účtu AM vyskytly chyby, jsou údaje AM a klienta ohledně portfolia 

transakcí otevřených klientem považovány za shodné. 

6.2.3. AM dokumentuje všechny transakce provedené na účet klienta a uchovává všechny tyto údaje 

v souladu s ustanoveními právních předpisů. 

 

7. UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ PŘÍKAZŮ  

7.1. Umístění příkazů  

7.1.1. Klient předkládá příkazy pro AM prostřednictvím obchodní platformy s využitím bezpečnostních 

prvků anebo jiným způsobem, dohodnutým mezi AM a klientem a formou, akceptovatelnou pro 

AM (např. pomocí telefonní služby). 

7.1.2. Klient potvrzuje, že jeho příkaz je správný, přesný, úplný, ve shodě s vůlí klienta, s podmínkami 

dohody, všeobecnými podmínkami a podmínkami služeb, dalšími požadavky AM, uplatnitelnými 

právními předpisy a odpovídajícími zvyky a praxí. 

7.1.3. AM má právo ověřit příkazy, předložené prostřednictvím obchodní platformy nebo jiných 

komunikačních prostředků klienta způsobem, který AM stanoví a na náklady klienta, včetně 

žádosti o předložení doplňujících informací a dokumentů, a to způsobem a formou 

akceptovatelnou pro AM. 

7.1.4. Klient se zavazuje, že na Účtu budou finanční prostředky, požadované pro vykonání příkazu, 

předloženého AM, při zohlednění požadavků na marži, stanovenou v podmínkách služeb a 

poplatky za služby, uváděné v ceníku. Pokud byla stanovena marže na transakci, AM má právo 

uzavřít všechny otevřené transakce, pokud volný zůstatek finančních prostředků na Účtu dosáhne 

minimální výše pro uplatnění marže pro otevřené transakce. Minimální sazby obecně 

uplatňované marže jsou uvedeny na webové stránce a sazba, která platí pro Účet, je uvedena 

v Kabinetu Tradera. 

 

7.2. Zamítnutí příkazů nebo odmítnutí provést příkazy  

7.2.1. AM má právo odmítnout příkaz a neposkytnout službu nebo nepokračovat v poskytování služby 

a plnění příkazu, pokud: 

7.2.1.1. je příkaz předložený klientem nesprávný, nepřesný, nedostatečný nebo neshodný s 

požadavky AM, uváděnými v bodě 7.1.2 anebo s jinými požadavky; 

7.2.1.2. je dle názoru AM příkaz nebo transakce v rozporu s předpisy, stanovenými v právních 

aktech, pokud není v souladu s požadavky dozorčích orgánů, akciových burz nebo 

registrů a odpovídajících zvyklostí a praxe; 

7.2.1.3. má AM pochybnost, že osoba, která předkládá příkaz k transakci a přeje si využít 

službu, není oprávněna pro tento účel; 

7.2.1.4. se dle názoru AM klient nechová adekvátně při zadávání příkazu anebo je zde důvod 

domnívat se, že klient jedná pod vlivem alkoholických nápojů, psychotropních, 
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narkotických nebo jiných látek, které ovlivňují běžné a rozumné chování anebo pokud 

má AM pochybnosti o klientově způsobilosti k právním úkonům případně k 

rozhodování nebo o jeho svobodné vůli při předkládání příkazu; 

7.2.1.5. AM není schopen ověřit příkaz, nebo pokud klient nepotvrdí ověřovaný příkaz nebo 

údaje v něm obsažené; 

7.2.1.6. klient nepředložil doplňující informace případně dokumenty tak, jak to AM požadoval; 

7.2.1.7. AM má důvod se domnívat, že klient není schopen splnit nebo že klient nesplnil 

závazky, plynoucí z transakce nebo z dohody; 

7.2.1.8. příkaz nemůže být splněn kvůli situaci na trhu nebo kvůli jiným okolnostem, které 

nejsou na straně AM; 

7.2.1.9. má AM důvod k pochybnostem, že příkaz k transakci byl předložen na základě 

interních informací nebo za účelem manipulace s trhem; 

7.2.1.10. není na Účtu dostatečné množství finančních prostředků k provedení příkazu k 

transakci nebo ke splnění požadavků, kladených na marži v podmínkám služeb, 

stanovených AM;  

7.2.1.11. podle názoru AM existuje jiný důvod, což AM sdělí klientovi v souladu s postupem, 

specifikovaným v bodu 6.1.1. 

7.2.2. Pokud nebude stanoveno něco jiného v závazných normách, AM nezodpovídá ani za ztráty ani 

za výdaje vynaložené v souvislosti s: 

7.2.2.1. chybami, nepřesnostmi, chybějícími údaji a chybami při přenosu, které se vyskytly 

v daném příkazu, včetně chybného opakování příkazů k transakci;  

7.2.2.2. zamítnutím příkazu nebo odmítnutím poskytnout služby z důvodů, uvedených v bodu 

7.2.1; 

7.2.2.3. nedodržením termínů, stanovených v příkazu klienta a předpisů (včetně termínů), 

stanovených třetí osobou. 

 

7.3. Provedení příkazů k transakci 

7.3.1. Chce-li AM provést příkaz klienta, má právo vstoupit do transakce sám a nemusí upozornit 

klienta na skutečnost, že je AM jednou ze stran transakce, prováděné na základě příkazu klienta k 

transakci.    

7.3.2. Podrobnější podmínky provádění příkazů k transakci jsou popisovány v podmínkách služeb a 

mohou mimo jiné záviset na typu účtu, otevřeného pro klienta. 

7.3.3. AM provádí příkazy přijaté k provedení v chronologickém pořadí bez velkých zpoždění, a to za 

co nejpříznivějších podmínek pro klienta, v souladu s podmínkami služeb a pravidly optimálního 

provedení příkazu klienta zveřejněných na webové stránce, pokud jsou tato pravidla uplatněna v 

konkrétním případě. 

7.3.4. Pokud klient poskytl konkrétní pokyny k provedení příkazu k transakci, AM se jimi řídí při 

provádění příkazu klienta k transakci, což může bránit AM v uplatňování pravidel optimálního 

provedení příkazu klienta pro dosažení co nejlepšího možného výsledku. 
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7.3.5. AM může provést příkaz k transakci po částech anebo společně s příkazy jiných klientů nebo s 

vlastními příkazy AM, pokud taková kumulace příkazů není celkově nepříznivá pro jakéhokoliv 

klienta, jehož příkaz je slučován s jinými. Při kumulaci příkazů může být dopad kumulace na 

konkrétní příkaz nepříznivý pro klienta. Kumulované příkazy se rozdělují v souladu s principy, 

stanovenými AM.   

7.3.6. Příkazy k transakci, zadané s ohledem na cenné papíry držené u zahraničního uschovatele, 

provádí AM v souladu s předpisy, které na cenné papíry uplatňuje konkrétní uschovatel, burzy 

cenných papírů nebo registry cenných papírů a které jsou v souladu s praxí odpovídajícího trhu.   

7.3.7. Na žádost klienta předkládá AM klientovi zprávu o stavu plnění příkazu.  

7.3.8. AM upozorňuje klienta, který byl klasifikován jako maloobchodní klient, na jakékoliv těžkosti, 

spojené s řádným provedením příkazu k transakci. 

7.3.9. Cenné papíry a/nebo finanční prostředky, získané nebo převedené jménem klienta nebo AM a na 

účet klienta jako důsledek provedení příkazu, zaznamenává AM na Účtu k pracovnímu dni, kdy 

uschovatel provedl převod finančních prostředků případně cenných papírů, které jsou 

předmětem transakce nebo jiné operace anebo zaznamenává změnu v právech a povinnostech, 

plynoucí z cenných papírů na bankovním účtu AM anebo na účtu cenných papírů AM (hodnota 

ke dni).  

7.3.10. Příkaz k transakci předaný AM zůstává v platnosti až do jeho provedení anebo do doby, kdy AM 

tento příkaz odvolá v souladu s bodem 7.3.12.  

7.3.11. Klient bere na vědomí, že úprava nebo zrušení příkazu k transakci, který AM již přijal k provedení, 

nemusí již být možné. Pokud AM přesto zruší příkaz, přijatý k provedení na základě konkrétní 

žádosti klienta, je klient povinen kompenzovat AM ztráty a výdaje, spojené se zahájením plnění 

případně se zrušením příkazu k transakci. AM má právo dle vlastního uvážení odmítnout zrušení 

příkazu, který již byl přijat k provedení. 

7.3.12. Pokud AM dal klientovi termín, aby odstranil překážku pro plnění příkazu k transakci a klient 

takovou překážku v rozumném termínu neodstranil, bude takový příkaz k transakci považován za 

neplatný. AM má právo okamžitě zrušit příkaz, pokud dle názoru AM nebyl klient rozumně 

schopen odstranit překážku, v důsledku níž bylo plnění příkazu přerušeno. 

7.3.13. AM upozorňuje klienta na zrušení příkazu. 

 

7.4. Potvrzení transakce 

7.4.1. Po provedení příkazu k transakci zašle AM klientovi potvrzení transakce do výpisu z účtu 

v obchodní platformě a e-mailem, kde budou uvedeny podmínky, za nichž byla transakce 

provedena. Klient má právo se vzdát zasílání potvrzení transakce e-mailem.  

7.4.2. Předpokládá se správnost údajů v potvrzení transakce. Pokud klient neoznámí chybu nebo 

rozpor v podmínkách transakce do 24 hodin od obdržení potvrzení transakce, má se za to, že 

klient odsouhlasil potvrzení transakce. 

7.4.3. Při oznámení chyby AM ověřuje shodu potvrzení transakce s příkazem k transakci a v případě 

výskytu chyby AM změní transakci nebo provede vše, co je možné, aby se chyba odstranila. 



 

Admiral Markets AS 

Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estonia 

old.admiralmarkets.com 

 

Phone: (+372) 6309 300 

Email: info@admiralmarkets.com 

 

 
  19 

 

 

7.5. Chyby při zpracovávání příkazů k transakci  

Klient potvrzuje, že si je vědom následujícího: 

7.5.1. že AM nemůže plně garantovat plynulou činnost informačního systému, který využívá AM 

případně třetí strany k provedení příkazů; AM rovněž není zodpovědná za výpadky el. proudu, 

v důsledku čehož není možné používat obchodní platformu ani za selhání připojení k internetu 

nebo výpadků proudu, které zabraňují plnění závazků, plynoucích z dohody. Pokud dojde 

k výpadku proudu, pokud není možné komunikovat nebo se připojit k internetu, může klient 

podat příkaz k transakci telefonicky na číslo +372 630 9306 (služba pro klienty), přičemž sdělí 

číslo účtu a telefonní heslo, které (klient) uvedl v dohodě. AM si vyhrazuje právo odmítnout ústní 

předání příkazu k transakci a požadovat předání informací nezbytných pro příkaz k transakci 

nějakým jiným způsobem, např. když telefonní nahrávací systém není funkční anebo když AM 

není schopna určit identitu volajícího/klienta v požadovaném rozsahu anebo pokud je příkaz 

předaný klientem velmi komplikovaný, což má za následek opožděný příjem nebo opožděné 

provedení příkazů k transakci předaných telefonicky; 

7.5.2. že AM nemůže plně vyloučit možnost zasahování třetích stran do poptávání nebo odesílání 

příkazů k transakci, provádění nebo sledování transakcí a příkazů k transakci anebo jiného 

ovlivňování transakcí a příkazů klienta proti jeho vůli a klient souhlasí, že výše uvedené riziko 

bere na vědomí. 

 

 

8. OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ÚČTEM A UZAVŘENÍ ÚČTU  

8.1. Blokování 

8.1.1. Zablokováním účtu AM pozastavuje buď dle vlastního uvážení nebo z iniciativy klienta právo 

klienta provádět jakékoliv nebo určité transakce nebo jiné operace na účtu. V případě potřeby 

má AM právo při zablokování účtu uzavřít otevřené transakce klienta. 

8.1.2. AM má právo zablokovat účet, když: 

8.1.2.1. to je nezbytné pro zajištění provedení příkazu, např. k uplatnění práv, plynoucích z 

cenných papírů anebo v jiném odůvodněném případě podle názoru AM a AM má 

právo požadovat od klienta doplňující informace a dokumenty; 

8.1.2.2. na účtu klienta nejsou finanční prostředky nebo nástroje nezbytné pro uspokojení 

nároků AM vůči klientovi; 

8.1.2.3. klient poruší závazek plynoucí z dohody, ze všeobecných podmínek, z podmínek 

služeb, předpisů, právních aktů nebo jiných uplatnitelných požadavků, včetně případu, 

kdy klient nepředložil informace, potvrzení nebo dokumenty, vyžadované AM, které má 

AM právo požadovat na základě všeobecných podmínek, podmínek služeb nebo 

předpisů anebo v jiném odůvodněném případu, který se týká poskytování služby; 
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8.1.2.4. je to dle názoru AM nezbytné za účelem uplatnění nebo ochrany práv AM nebo plnění 

závazků AM plynoucích z dohody, všeobecných podmínek, podmínek služeb, předpisů 

případně uplatnitelných právních aktů; 

8.1.2.5. AM oznámil ukončení poskytování služby, spojené s konkrétním nástrojem, ale klient 

nevydal příkaz k uzavření dříve otevřených transakcí, které se tohoto nástroje týkají 

anebo k převedení odpovídajících aktiv z Účtu v termínu, který AM sdělí;  

8.1.2.6. se AM dozví o okolnostech, v důsledku nichž je nezbytné specifikovat právní původ 

finančních prostředků nebo aktiv klienta, okolností vkladu nebo výplaty, chybně 

provedeného záznamu, identifikace klienta nebo zástupce klienta, práva na 

zastupování, atd.; 

8.1.2.7. je dle názoru AM zablokování nezbytné pro to, aby nedošlo k poškození AM, klienta 

nebo třetí osoby; 

8.1.2.8. byl zůstatek na účtu v plném rozsahu nebo částečně zabaven; 

8.1.2.9. AM oznámil, že klient zemřel; 

8.1.2.10. bude zjištěno, že údaje o prostředcích komunikace (telefon, e-mail, atd.), adresa 

sídla/místa bydliště, údaje týkající se obchodní činnosti, atd. sdělené klientem, jsou 

nesprávné a klienta není možné kontaktovat žádnými prostředky komunikace, které 

byly nedávno sděleny AM; 

8.1.2.11. se vyskytnou jiné okolnosti, které by mohly sloužit jako podklad pro zablokování účtu 

případně nástrojů v souladu se všeobecnými podmínkami, podmínkami služeb, 

předpisy, uplatnitelnými právními akty, předpisy burz cenných papírů nebo registrů 

cenných papírů, atd. 

8.1.3. AM zruší zablokování účtu nebo služby z iniciativy AM za předpokladu, že okolnosti sloužící jako 

podklad pro zablokování účtu pominuly anebo za předpokladu, že byly splněny podmínky nebo 

závazky, které uložil AM, uschovatel nebo jiná osoba, oprávněná k tomuto účelu. 

8.1.4. S výjimkou toho, co je jinak specifikováno v závazných normách, AM nezodpovídá za škody ani 

za výdaje, plynoucí ze zablokování účtu nebo nástrojů z důvodů, uvedených v bodě 8.1.2. 

 

8.2. Omezení nakládání s účtem na žádost třetí strany  

8.2.1. AM omezí nakládání s účtem na žádost třetí strany pouze v případech a v souladu s postupem, 

zakotveným v právních aktech. 

8.2.2. AM uvolní účet na základě odpovídajícího rozhodnutí, předpisu nebo příkazu orgánu, který 

požadavek na omezené nakládání s účtem vznesl, vynuceného soudního rozhodnutí anebo v 

jiných případech, zakotvených v právních aktech. 

 

8.3. Nástupnictví/dědictví 

AM připouští výplaty z účtu zemřelého klienta na základě výsledků dědického řízení, vlastnického 

práva, rozhodnutí soudu nebo jiných dokumentů vyžadovaných ze zákona. 
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8.4. Udržování a aktualizace informačního systému  

8.4.1. AM má právo provádět plánovanou údržbu a aktualizaci informačního systému, během níž může 

být omezen nebo případně i zrušen přístup k účtu, webové stránce, včetně Kabinetu Tradera, 

obchodní platformy, a tím i využívání služeb. AM oznámí termín plánované údržby a aktualizace 

v souladu s postupem, popisovaným v bodě 6.1.1. Je-li to možné, AM provede plánovanou 

údržbu a aktualizaci v noci. 

8.4.2. V případě výskytu mimořádných okolností má AM právo provádět údržbu a aktualizaci 

popisovanou v bodě 8.4.1 kdykoliv aniž by to sdělil klientovi, zejména v případě, kdy se těmito 

pracemi má podle názoru AM předejít vzniku větší škody. 

8.4.3. AM není zodpovědný za škody ani za výlohy, které vynaložil klient jako důsledek údržby nebo 

aktualizace, s výjimkou toho, co je specifikováno jinak v závazných normách. 

 

8.5. Uzavření a archivace účtu 

8.5.1. AM je oprávněna uzavřít účet dle svého uvážení nebo na žádost klienta, včetně v rámci zrušení 

Dohody, nebo za předpokladu, že klient nemá žádné závazky vůči AM, zůstatek dostupných 

prostředků na účtu není negativní, nejsou na účtu žádné instrumenty a žádné otevřené transakce.  

8.5.2. AM má právo archivovat obchodní účet dle vlastního uvážení a pokud na obchodním účtu nebyla 

za posledních 24 měsíců žádná aktivita a zůstatek je na obchodním účtu nula.  

  

8.5.3. Archivace účtu je celkový převod údajů o účtu z obchodní platformy do odděleného archivačního 

souboru, což neovlivní uzavření účtu. Archivace účtu může být čas od času aplikována AM, aby 

deaktivovala účty a vyhnula se tak snížení výkonu obchodní platformy.  

8.5.4. AM má právo, ale ne povinnost, archivovat účet, jestliže:  

8.5.4.1. klient neučinil žádné transakce na účtu během určitého období; 

8.5.4.2. klient nemá na účtu žádné instrumenty. 

8.5.5. AM je oprávněna zvolit jakékoliv platné období nečinnosti, počínaje 90 (devadesáti) dny, k 

výkonu archivace. 

8.5.6. Archivované účty nejsou dostupné pro obchodování. Chce-li klient účet obnovit, může poslat 

žádost na info@admiralmarkets.cz.  

8.5.7. AM je oprávněna vytvořit nový účet pro klienta, který bude splňovat kritéria poskytnutí v bodu 

8.5.6. a převést všechny finance klienta (nebo závazků, pokud nějaké jsou) na nový účet, klient 

bude upozorněn e-mailem.  

 

8.6. Uzavření účtu při mimořádném odstoupení od dohody 

8.6.1. Při mimořádném odstoupení od dohody je klient povinen uzavřít všechny otevřené transakce na 

Účtu a vydat příkaz k převedení finančních prostředků a cenných papírů z Účtu do banky klienta 

nebo na účet cenných papírů, a to v rozumné době po obdržení žádosti o mimořádné 

odstoupení. 

mailto:info@admiralmarkets.cz
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8.6.2. Pokud klient nevydá žádný příkaz k uzavření otevřených transakcí a převedení finančních 

prostředků nebo cenných papírů v rozumném termínu případně pokud není možné klienta 

kontaktovat pro předání pokynů, má AM právo uzavřít otevřené transakce na Účtu v termínu a za 

podmínek, který AM sám určí, prodat cenné papíry. 

8.6.3. Pokud by podle názoru AM prodej cenných papírů případně provedení výplaty bez pokynů 

klienta mohl zásadně poškodit zájmy klienta anebo pokud výplatu nelze provést (např. když 

klient nepředloží příkaz k převzetí cenných papírů požadovaný k provedení převodu cenných 

papírů, když jsou údaje na Účtu týkající se klienta nepostačující anebo když nelze ověřit jejich 

správnost), zůstanou cenné papíry klienta případně finanční prostředky při uzavírání Účtu k 

dispozici AM až do okamžiku obdržení odpovídajícího příkazu. 

8.6.4. AM nezodpovídá za škody ani za výlohy, vynaložené klientem jako důsledek výše popisovaných 

operací. 

 

9. CHYBNĚ PROVEDENÉ PŘEVODY 

9.1. Pokud byly finanční prostředky, instrumenty nebo jiná aktiva neodůvodněně převedena na Účet 

nebo na jiný účet, týkající se klienta, je klient povinen sdělit tuto skutečnost AM neprodleně poté, 

co zjistí nesprávný převod a je povinen vrátit odpovídající finanční prostředky, nástroje nebo jiná 

aktiva na účet, který AM uvede, a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dní od okamžiku, kdy klient 

obdrží odpovídající sdělení od AM.   

9.2. Pokud došlo k chybně provedenému převodu jako důsledek okolností, které jsou na straně klienta, 

včetně nesprávného příkazu, je klient povinen uhradit veškeré výlohy a náklady, které AM 

vynaložila v souvislosti s chybným převodem a s následnými s tím spojenými operacemi. AM se 

bude všemožně rozumně snažit, aby na žádost klienta zrušila chybně provedený převod.   

9.3. AM má právo zablokovat účet anebo odečíst neodůvodněně převedené finanční prostředky, 

instrumenty nebo jiná aktiva z účtu bez souhlasu klienta. Pokud AM udělala chybu při provádění 

příkazu klienta, co se týče částky, popisu, referenčního čísla nebo jiných náležitostí platby nebo 

příkazu k převodu aktiv, má AM právo odečíst z Účtu částku bez povolení klienta za účelem 

provedení nápravy převodu a provést převod přesně v souladu s údaji v příkazu. 

9.4. Klient nemá právo vydávat příkazy ohledně finančních prostředků, instrumentů nebo jiných aktiv 

nesprávně převedených na Účet. AM má právo okamžitě zrušit všechny příkazy klienta nebo 

uzavřít transakce prováděné v souvislosti s finančními prostředky, nástroji nebo jinými aktivy 

nesprávně převedenými na Účet. 

9.5. Co se týče finančních prostředků, nástrojů nebo jiných aktiv, neodůvodněně převedených na 

klienta, které nebyly dobrovolně vráceny AM do 3 (tří) pracovních dní od obdržení odpovídajícího 

sdělení od AM a které AM není schopna zablokovat případně odečíst z Účtu, AM bude nárokovat, 

aby klient uhradil přímé náklady a škody, které AM vynaložila, Klient je povinen uhradit náklady a 

škody, které AM vynaložila, včetně výdajů, spojených s jejich vymáháním.   

9.6. Pokud AM odepíše neodůvodněně částku z Účtu klienta (mimo jiné se neoprávněně odchýlí od 

příkazu klienta k transakci), je AM povinna připsat na Účet částku, odpovídající částce odepsané. 
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Odpovědnost AM je v tomto případě omezena na obvyklou hodnotu neodůvodněně odečtených 

finančních prostředků, instrumentů nebo jiných aktiv.   

 

10. POPLATKY ZA SLUŽBY A DLUŽNÉ ČÁSTKY 

10.1. AM má právo obdržet a klient je povinen zaplatit poplatek za poskytnuté služby stanovený 

ceníkem nebo dohodou.  

10.2. AM zveřejňuje v ceníku informace o zprostředkovacích poplatcích, poplatcích za služby nebo o 

jiných výdajích, které klient může vynaložit v souvislosti s transakcí.   

10.3. AM má právo na poplatek za služby při převzetí příkazu k provedení a na náhradu nákladů, 

spojených s poskytováním služeb. 

10.4. AM odečítá poplatky za služby a další splatné částky a dluhy z Účtu klienta. 

10.5. AM odečítá poplatek za služby a výdaje z Účtu klienta v pracovní den, kdy strany transakce 

akceptovaly všechny klíčové podmínky transakce (transakční den). 

10.6. Kromě položek, uvedených v ceníku a v dohodě, bude klient hradit náklady AM, které vyplynou z 

operací, provedených v zájmu klienta (např. komunikace nebo poštovné, notářské poplatky, atd.) a 

jiné náklady, spojené s klientskými vztahy (např. náklady na zřízení, správu a realizaci zajištění, 

pojištění nebo soudní výlohy, atd.). 

10.7. Klient platí za služby nebo jiné operace neuvedené v ceníku podle skutečných výloh AM. V tomto 

případě má klient právo požadovat od AM předložení faktury. 

10.8. Pokud klient nesplní závazky, plynoucí z dohody, je povinen zaplatit AM úroky z prodlení případně 

smluvní pokutu za porušení odpovídajícího závazku, specifikovaného v ceníku nebo v dohodě. 

Klient je povinen udržovat dostatečné množství finančních prostředků na svém účtu, aby AM 

mohla odečíst všechny poplatky za služby a jiné dlužné a splatné částky z účtu. Pokud na účtu není 

dostatek finančních prostředků pro odečtení všech poplatků za služby a dalších dlužných a 

splatných částek, určí AM prioritu pro plnění závazků.  

10.9. Pokud není na účtu dostatek finančních prostředků pro uhrazení poplatků za služby a jiných 

dlužných a splatných částek, má AM právo odečíst poplatky za služby a jiné dlužné a splatné 

částky z jakéhokoliv účtu, otevřeného pro klienta a rovněž z jakýchkoliv nástrojů, hotovosti nebo 

vkladů pohledávek, uložených na účtu. To platí rovněž v případě, kdy klient předložil jiné příkazy 

ohledně finančních prostředků, nástrojů nebo jiných aktiv – dokonce poté, co se částky staly 

vymahatelné a před jejich skutečným odečtením ze strany AM.   

10.10. Poplatky za služby a jiné dlužné a splatné částky AM odečítá v měně účtu. 

10.11. Dlužné částky odečítá AM v měně, v níž vznikly. Pokud nejsou na účtu finanční prostředky v této 

měně, AM převede potřebnou částku z jiné měny, dostupné na účtu, a to za oficiální směnný kurz 

Evropské centrální banky, platný ke dni převodu.    

10.12. Bude-li měna na účtu nahrazena za novou měnu, stanovenou jako zákonné platidlo, má AM právo 

jednostranně změnit měnu na účtu a převést odpovídající závazky do nové měny buď za oficiální 

směnný kurz platný pro AM anebo za podmínek, uvedených v ceníku. AM má právo uzavřít účet v 

měně, který se již nebude používat, což sdělí klientovi minimálně čtrnáct (14) dní předem, bude-li 
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to možné. Na žádost klienta AM otevře pro klienta nový účet. Pokud klient neuzavřel dříve 

otevřené transakce k okamžiku uzavření účtu a na účtu jsou doposud finanční prostředky nebo 

nástroje, bude AM postupovat v souladu s principy, popisovanými v bodech 8.6.2.-8.6.4. 

10.13. Pokud nebyla na účtu nebo účtech klienta žádná aktivita v uplynulých 24 měsících (počítá se od 

data posledního uzavřeného obchodu), bude účtován poplatek za neaktivitu, jak je uvedeno 

v našem ceníku. Poplatek bude účtován na měsíční bázi a bude odečítán z kladného zůstatku na 

obchodním účtu nebo účtech klienta. Poplatek platí pro každý obchodní účet zvlášť. To znamená, 

že se poplatek neúčtuje jednorázově za klienta, ale za každý obchodní účet klienta. Předtím,než 

začneme účtovat poplatek za neaktivitu, AM se bude snažit všemi dostupnými prostředky klienta 

kontaktovat, aby na danou skutečnost upozornila. Je odpovědností klienta udržovat své kontaktní 

údaje aktualizované a to po celou dobu. AM nebude poplatek účtovat, jestliže je na obchodním 

účtu nebo účtech záporný zůstatek. Zůstatek na obchodním účtu nebo účtech klienta nepůjde do 

záporného zůstatku. Nicméně pokud je kladný zůstatek menší, než výše poplatku, AM odečte 

plnou výši poplatku za neaktivitu, například z ostatních účtů. Všechny obchodní účty, na kterých 

nebyla žádná aktivita za předešlých 24 měsíců, a je na nich nulový zůstatek, budou archivovány. 

Pokud se klient rozhodne obnovit obchodní účet, poplatek za neaktivitu bude za poslední 3 

měsíce kompenzován, a to na obchodní účet. Pokud má klient právo na kompenzaci, bude 

provedena na daný obchodní účet. 

10.14. Nebude-li v závazných normách uvedeno něco jiného, má AM právo započítat svoje nároky proti 

nárokům, které má klient vůči AM a určit nároky, které budou započteny. 

 

11. POTVRZENÍ A ZÁVAZKY KLIENTA  

11.1. Odesláním žádosti o reálný obchodní účet a tedy uzavřením dohody a předložením každého 

příkazu klient potvrzuje, že: 

11.1.1. ověřil podmínky dohody a všeobecné podmínky, předpisy, podmínky služeb a ceník, zveřejněné 

na webových stránkách, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat; 

11.1.2. prověřil přehled rizik, zveřejněný na webových stránkách a je si vědom rizik, spojených s 

investicemi do cenných papírů; 

11.1.3. souhlasí s vystavením informací, týkajících se poskytování služeb, na webových stránkách a 

potvrzuje, že tyto informace odpovídají obchodní činnosti mezi AM a klientem a poskytování 

služeb; 

11.1.4. předložil AM přesné a platné údaje, mimo jiné údaje, týkající se vědomostí, zkušeností, 

schopností klienta a účelů investování; 

11.1.5. je si vědom, že v případě nepředložení informací anebo předložení neúplných informací, které 

vyžaduje AM, je pro AM obtížné ne-li nemožné určit, zda je navrhovaná investiční služba 

případně cenný papír odpovídající pro klienta; 

11.1.6. je si vědom a akceptuje, že v případě, že ho AM bude varovat, že investiční služba případně 

cenný papír nemusí být pro klienta vhodný, ale klient si přesto přeje pokračovat v poskytování 
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investiční služby, nemusí nutně správně posoudit rizika, spojená s investiční službou případně s 

cenným papírem; 

11.1.7. je si vědom, že AM není povinna posuzovat vhodnost investiční služby nebo cenného papíru při 

poskytování investiční služby, spojené s transakcí, týkající se nástrojů peněžního trhu, dluhových 

cenných papírů, které nezahrnují derivační nástroje nebo jiných cenných papírů ekvivalentních 

dluhovým cenným papírům, podílům nebo jednotkám kolektivního investování –UCITS, akciím 

přijatým k obchodování na regulovaném trhu státu v Evropském hospodářském prostoru nebo 

na podobném trhu třetí země a jiným méně komplikovaným cenným papírům, a zájmy klienta by 

tak mohly být méně chráněny;  

11.1.8. zavazuje se, že nebude využívat AM ani služby k dosažení nezákonných cílů a nebude uplatňovat 

svoje práva ve špatné víře anebo pro účely poškození AM; 

11.1.9. je si vědom, že provádění transakcí za účelem manipulace s trhem a rovněž jednání na základě 

interních informací nebo provádění jiných transakcí v rozporu se zákonnými akty je zakázáno a je 

trestné v souladu s přestupkovým nebo trestním řízením;   

11.1.10. je v plném rozsahu právně způsobilý, jeho právní způsobilost nebyla nijak omezena a má veškerá 

práva k uzavření dohody;  

11.1.11. vstupuje do transakce vlastním jménem a na vlastní účet a má veškerá práva k disponování 

aktivy, potřebnými k provedení příkazu, mimo jiné finančními prostředky a nástroji, uloženými na 

Účtu a na jiném účtu, spojeném s klientem (např. souhlas spoluvlastníka nebo 

manžela/manželky);  

11.1.12. je si vědom skutečnosti, že předložení AM příkazu k transakci by mohlo být považováno za 

předložení nabídky k nákupu nebo prodeji pro AM nebo pro třetí stranu a na základě takového 

příkazu k transakci AM může učinit nabídku transakce třetí osobě, což by mohlo mít za následek 

závaznou povinnost nákupu nebo prodeje; 

11.1.13. souhlasí, že AM má právo provést všechny transakce a operace nezbytné pro provedení 

transakce se všemi osobami, včetně jeho samotného (AM) a AM není povinen informovat klienta 

o situaci, kde AM je jednou ze stran transakce, která se provádí nebo se bude provádět na 

základě příkazu k transakci; 

11.1.14. je povinen odškodnit AM za závazky, které AM převzal vůči třetím stranám při provádění 

transakcí a při poskytování investiční služby a je povinen plnit tyto závazky sám; 

11.1.15. prověřil pravidla optimálního provedení příkazů k transakci, zveřejněných na webových stránkách 

a souhlasí, že jakékoliv konkrétní pokyny, týkající se provedení příkazu k transakci, které předložil 

AM, mohou zabránit AM v uplatnění opatření vytvořených AM s cílem dosažení co nejlepších 

výsledků při provádění příkazů k transakci; 

11.1.16. je si vědom a souhlasí, že má AM právo slučovat příkazy k transakci a že dopad sloučení může 

být pro klienta nepříznivý, vezme-li se do úvahy jeden konkrétní příkaz k transakci, ale že je 

nepravděpodobné, aby byly zájmy klienta jako celek jakkoliv poškozeny; 
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11.1.17. přebírá všechna rizika, spojená s transakcí včetně toho, že při předkládání příkazu k transakci 

vychází z informací, obsažených v přehledech o trhu, odhadech, názorech a jiných podobných 

dokumentech, které na webových stránkách zveřejnil AM nebo třetí osoba; 

11.1.18. je si vědom toho, že jeho finanční prostředky a cenné papíry může držet uschovatel jménem AM 

a rovněž si je vědom rizik, důsledků a odpovědnosti AM s tím spojených; 

11.1.19. souhlasí, že cenné papíry mohou být drženy na účtu kandidáta (včetně účtu kandidáta, 

otevřeného jménem uschovatele) společně s cennými papíry, které přináležejí AM, jiným 

klientům AM, uschovateli nebo jinými klientům uschovatele. Klientovi byla sdělena rizika, spojená 

s držením cenných papírů na účtu kandidáta anebo na jiném podobném účtu a klient tato rizika 

vzal na vědomí; 

11.1.20. je si vědom toho, že se na úschovu finančních prostředků a cenných papírů u uschovatele, 

rozvíjejícího svoji činnost v zahraničí, vztahuje vizí právo a v důsledku toho se práva, týkající se 

finančních prostředků a cenných papírů klienta mohou lišit od ustanovení, obsažených v 

estonských právních aktech; 

11.1.21. je si vědom toho, že v souladu s právními akty, uplatnitelnými na uschování cenných papírů u 

uschovatele, nemusí být zcela možné odlišit cenné papíry klienta, uložené u uschovatele, od 

cenných papírů, přináležejících uschovateli nebo AM a je si vědom s tím spojených rizik; 

11.1.22. souhlasí s využíváním cenných papírů, které mu přináležejí a které drží AM (včetně cenných 

papírů držených na účtu kandidáta uschovatele anebo na jiném podobném účtu) v zájmu nebo 

na účet jeho samotného nebo nějakého jiného klienta nebo se zastavením nebo zatížením těchto 

cenných papírů (včetně započtení s jejich pomocí) jménem AM v souladu s postupem, 

specifikovaným ve všeobecných podmínkách, a je si rovněž vědom, že uschovatelé mohou mít 

podobná práva, co se týče jeho cenných papírů; 

11.1.23. každým předložením příkazu opravňuje klient AM k disponování s Účtem za účelem provedení 

příkazu v souladu s podmínkami, které platí pro poskytování služeb, včetně ceníku; 

11.1.24. je si vědom a souhlasí, že AM má právo uplatnit dočasná nebo trvalá omezení pro užívání Účtu, 

cenných papírů a služby a v případě potřeby má právo uzavřít transakce otevřené na Účtu, které 

se týkají výše uvedeného v případech, popisovaných v zákonných aktech, v dohodě, ve 

všeobecných podmínkách, podmínkách služeb, předpisech a jiných odpovídajících zdrojích; 

11.1.25. souhlasí s právy AM na zpracování údajů klienta, plynoucí ze všeobecných podmínek a z postupu 

zpracování údajů klienta a souhlas klienta se zpracováním jeho dat je považován za znovu 

potvrzený klientem při každém předložení projevu jeho vůle nebo informací AM a platí na dobu 

neurčitou, nebude-li v závazných normách uvedeno něco jiného; 

11.2. Klient je povinen sdělit AM veškeré údaje a okolnosti, důležité pro komunikaci mezi klientem a 

AM, které ovlivní nebo mohou ovlivnit vztahy s klientem, mimo jiné: 

11.2.1. změny jména klienta, jeho adresy, e-mailové adresy, čísla komunikačních prostředků nebo jiné 

kontaktní informace; 

11.2.2. změny údajů v identifikačním dokumentu klienta případně zástupce klienta; 
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11.2.3. ztráta, krádež nebo cokoliv jiného proti vůli klienta, pokud klientovi zůstane ve vlastnictví 

identifikační karta nebo jiný identifikační dokument (např. bezpečnostní prvky); 

11.2.4. změny v právech zástupce klienta; 

11.2.5. reorganizace, sloučení, rozdělení, prohlášení konkurzu, likvidace nebo výmaz z rejstříku;  

11.2.6. další informace, které by klient měl sdělit AM v souladu s dohodou. 

11.3. Oznamovací povinnosti, uváděné v bodu 11.2, platí i v případě, kdy jsou odpovídající informace 

dostupné ve veřejném rejstříku nebo prostřednictvím kanálů veřejných sdělovacích prostředků 

anebo jakýmkoliv jiným způsobem. 

11.4. AM má právo předpokládat správnost a úplnost údajů, které klient dává k dispozici AM, pokud 

klient neoznámí AM změnu dříve poskytnutých údajů. AM nezodpovídá za ztrátu ani za výlohy, 

které ponese klient a které byly vynaloženy jako důsledek jednání AM na základě výše uvedených 

informací. 

11.5. Klient je povinen neprodleně oznámit AM změny v údajích, které byly sděleny při uzavření dohody. 

AM doporučuje klientovi, aby aktualizoval údaje, uváděné v bodě 12.2, minimálně jednou ročně. 

Kontaktní údaje o zákaznickém servisu AM byly zveřejněny na webových stránkách. 

 

12. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ KLIENTA  

AM zpracovává údaje klienta v souladu s principy zpracování údajů, sestavenými AM. 

 

13. STŘET ZÁJMŮ 

13.1. Při poskytování investičních služeb klientovi se AM a jeho partneři mohou octnout v zásadním 

střetu zájmů s ohledem na zájmy klienta nebo ve střetu zájmů mezi různými klienty AM. Aby se v 

co možná maximální míře omezil výskyt střetu zájmů při poskytování služeb, sestavil AM a 

uplatňuje odpovídající opatření s cílem snížení rizika střetu zájmů a rovněž opatření pro jednání 

v situaci střetu zájmů. 

13.2. Souhrn obecné povahy nebo zdroje střetu zájmů a metod předcházení střetu zájmů plynoucích z 

poskytování služeb je zveřejněn na webových stránkách. Na žádost maloobchodního klienta AM 

poskytne další informace o postupu předcházení střetu zájmů. 

 

14. OUTSOURCING ZÁVAZKŮ AM  

AM může využít třetí strany pro lepší provádění závazků AM plynoucích z dohody, a to předáním 

odpovídajícího oprávnění třetím osobám k provádění transakcí jménem AM nebo k plnění jiných 

závazků anebo uplatňování práv AM. Za tímto účelem má AM právo předat potřebné informace o 

vztahu s klientem třetí osobě a třetí osoba má právo zpracovat údaje klienta za podmínek, 

specifikovaných v principech zpracování údajů klienta, které sestavil AM. AM zodpovídá za veškeré 

svoje závazky, plynoucí z právních aktů a z dohody, a to i v případě, že jsou tyto závazky plněny 

třetími osobami jménem AM. 
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15. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN 

15.1. AM a klient plní svoje závazky a povinnosti plynoucí z dohody řádně, rozumně, v dobré víře, 

s náležitou péčí a na základě zvyků a praxe. 

15.2. Smluvní strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, pokud smluvní strana prokáže, že 

toto neplnění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohly být ovlivněny postiženou stranou a 

vyloučení nebo zabránění těmto okolnostem nebo jejich důsledkům nebylo možné předpokládat 

(okolnosti vyšší moci). 

15.3. Pokud není uvedeno v závazných normách něco jiného: 

15.3.1. AM je odpovědná pouze za úmyslné porušení povinností AM plynoucích z dohody, není-li 

uvedeno něco jiného ve všeobecných podmínkách, podmínkách služeb nebo v předpisech. 

15.3.2. AM není odpovědná za jednání nebo opomenutí jednat ze strany třetí osoby, včetně uschovatele, 

poskytujících služby zprostředkovaně přes AM, ani za žádné ztráty či výdaje, vynaložené v 

důsledku porušení povinnosti nebo konkurzu či platební neschopnosti, nebude-li uvedeno něco 

jiného ve všeobecných podmínkách; 

15.3.3. AM není odpovědná za nepřímé ztráty, které klientu vznikly (např. ušlý zisk); 

15.3.4. AM není odpovědná za plnění daňové povinnosti, vztahující se na klienta ani za oznámení této 

povinnosti ze strany klienta a AM rovněž není zodpovědná za případnou ztrátu nebo výlohy, 

které mohou klientovi vzniknout z nesplnění daňové povinnosti; 

15.3.5. AM není odpovědná za ztrátu nebo výlohy, přímo nebo nepřímo způsobené klientovi nebo třetí 

straně porušením oznamovací povinnosti klienta, uváděné v bodě 4.2.4; 

15.3.6. AM není odpovědná za ztráty nebo výlohy, způsobené změnou měny nebo cenných papírů nebo 

jiných investičních rizik a není odpovědná ani za ztráty nebo výdaje, které vznikly klientovi, pokud 

se změnila cena nástroje nebo jiných tržních podmínek v době mezi převzetím a provedením 

příkazu k transakci; 

15.3.7. AM není odpovědná za ztráty nebo výlohy, pokud klient nedodržel předpisy nebo jiné 

odpovídající požadavky, které stanovila AM, odpovídající burza cenných papírů nebo registr 

cenných papírů při předkládání příkazů nebo při provádění transakcí; 

15.3.8. AM není odpovědná za ztráty nebo výlohy, způsobené AM jako důsledek toho, že AM nevěděla 

o neexistenci nebo změně způsobilosti klienta – právnické osoby - k právním úkonům nebo 

právní způsobilosti klienta - fyzické osoby - případně zástupce klienta jednat a rozhodovat; 

15.3.9. AM není odpovědná za ztráty nebo výlohy, pokud má AM právo pozastavit, odložit nebo 

odmítnout plnění transakce nebo provedení příkazu k transakci anebo uzavřít otevřené transakce 

klienta v souladu s dohodou, všeobecnými podmínkami, podmínkami služeb, předpisy nebo 

právními akty; 

15.3.10. AM není povinna kompenzovat ztrátu nebo výdaje klienta, které mu vznikly z použití Účtu nebo 

cenných papírů nebo z jiných omezení poskytování služby a z uzavření transakcí, otevřených na 

Účtu, které se k ní vztahovaly, to za předpokladu, že AM měla oprávněné pochybnosti při 

stanovování omezení, že klient porušuje závazky, plynoucí z právních aktů, předpisů uschovatele, 
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předpisů burz cenných papírů nebo registrů cenných papírů, rozhodnutí kompetentních orgánů, 

všeobecných podmínek, dohody a jiných uplatnitelných předpisů. 

15.4. Klient se zavazuje uhradit AM jakékoliv ztráty, vynaložené výdaje, zaplacené pokuty nebo příjmy 

uhrazené třetím osobám, které plynou z porušení nároků nebo rozhodnutí relevantních 

kompetentních orgánů nebo předpisů burz cenných papírů nebo registrů cenných papírů nebo 

z neúplných, zavádějících nebo chybných potvrzení nebo informací, které AM předal klient. 

 

16. UKONČENÍ DOHODY  

16.1. Smluvní strana je oprávněna standardně zrušit dohodu kdykoliv, což sdělí druhé smluvní straně 

minimálně 1 (jeden) měsíc předem. Dohoda je považována za ukončenou, pokud je možné Účet 

uzavřít v souladu s podmínkami a postupem, popisovaným v bodě 8.5. 

16.2. AM má právo zrušit dohodu ze závažného důvodu aniž by musel tuto skutečnost předem oznámit 

tak, jak je uvedeno v bodě 16.1 (mimořádné zrušení) a má právo uzavřít Účet v souladu 

s podmínkami a postupem, popisovaným v bodě 8.5. Pod závažným důvodem rozumíme 

především následující: 

16.2.1. Klient nebo osoba s ním spojená porušila závazek, jehož důsledné dodržování je nezbytnou 

podmínkou pro přetrvávající zájem AM k pokračování plnění dohody. Mezi takové závazky spadá 

především následující: 

16.2.1.1. předložení AM správných, úplných a aktuálních údajů při identifikaci klienta a zástupce 

klienta, při ověřování práva zastupovat u zástupce klienta nebo při ověřování 

dokumentů, sloužících jako podklad; 

16.2.1.2. upozornění AM na změny v údajích obsažených v dohodě nebo v dokumentech, 

předložených AM; 

16.2.1.3. předložení informací a dokumentů, osvědčujících zákonnost původu hospodářských 

aktivit, finančních prostředků nebo jiných aktiv klienta anebo předložení jiných 

informací, odkazovaných ve všeobecných podmínkách, bude-li to AM vyžadovat. 

16.2.2. AM má důvod věřit, že klient je nebo byl zapojen do praní špinavých peněz nebo financování 

terorismu, organizovaného zločinu, tradičních zdrojů příjmu organizovaného zločinu, 

nezákonného obchodu se zbožím podléhajícím spotřební dani, s narkotiky, zbraněmi, do 

obchodování s lidmi, zprostředkovávání prostituce, do nepovolených mezinárodních převodů e-

peněz anebo do jiné nezákonné činnosti; 

16.2.3. klient nejednal v dobré víře nebo způsobil škodu anebo skutečné riziko výskytu škody pro AM 

svým jednáním nebo opomenutím jednat, a to záměrně anebo hrubou nedbalostí; 

16.2.4. klient nesplnil povinnost, plynoucí z jakékoliv dohody, uzavřené s AM a dle názoru AM lze 

předpokládat, že klient nebude plnit svoje povinnosti vůči AM ani v budoucnu (např. klient 

opakovaně neplnil řádně svoje finanční povinnosti, nedodržoval požadavky, stanovené ve 

všeobecných podmínkách, v podmínkách služeb, atd.); 

16.2.5. Došlo k události, která dle názoru AM může: 

16.2.5.1. zabránit schopnosti klienta v řádném plnění závazků, plynoucích z dohody nebo 
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16.2.5.2. mít zásadní nebezpečný dopad na obchodní činnost klienta nebo na jeho finanční 

situaci (např. konkurz, nucené ukončení nebo likvidace klienta);  

16.2.6. byl zahájen proces likvidace nebo nuceného ukončení klienta jako právnické osoby anebo klient 

jako fyzická osoba zemřel; 

16.2.7. na Účtu není dostatek finančních prostředků nebo nástrojů pro splnění závazků, plynoucích z 

dohod s klientem (včetně platby poplatků za služby) a klient nepřevedl dostatečné množství 

finančních prostředků na Účet do 15 (patnácti) kalendářních dní od data, kdy od AM obdržel 

odpovídající upozornění; 

16.2.8. zrušení dohody je požadováno estonským nebo zahraničním dozorčím orgánem (např. Estonský 

finanční dozorčí orgán) nebo jiným vládním orgánem; 

16.2.9. klient požaduje ukončení nebo omezení zpracovávání jeho osobních údajů a podle názoru AM je 

nezbytným předpokladem pro poskytování služeb klientovi právo AM zpracovávat osobní údaje 

klienta v souladu se všeobecnými podmínkami případně s principy zpracovávání dat klienta; 

16.2.10. vyskytl se dle názoru AM jiný zásadní důvod, včetně právní překážky, v důsledku něhož AM 

shledává pokračování plnění dohody, uzavřené s klientem, za nemožné.   

16.3. Před mimořádným zrušením dohody AM pečlivě zváží veškeré okolnosti a přijme rozhodnutí, 

vycházející ze zásad přiměřenosti. 

16.4. Od mimořádného zrušení dohody bude AM prioritně přijímat příkazy k převodu finančních 

prostředků a cenných papírů z Účtu do banky klienta nebo na účet cenných papírů. 

16.5. AM není odpovědný za ztrátu nebo výdaje, vynaložené klientem jako důsledek zrušení dohody. 

16.6. Ukončení dohody nemá dopad na vymahatelnost nebo předkládání finančních nároků, vzniklých 

před ukončením dohody. 

 

17. ŘEŠENÍ SPORŮ A JURISDIKCE  

17.1. Spory, které vzniknou mezi smluvními stranami, se urovnávají jednáním stran. Smluvní strany se 

budou všemožně snažit dosáhnout dohody v rozumném termínu. 

17.2. Klient je povinen se během jednání vyhýbat používání urážlivých termínů a hrozeb vůči zástupci 

AM, šířit nepodložené nebo neověřené informace a obvinění a jakkoliv poškozovat dobré jméno 

AM.     

17.3. Klient má právo předložit AM reklamaci na poskytnutou službu nebo z nějakého jiného důvodu v 

souladu s postupem AM, který se vztahuje na vyřizování reklamací klientů.  

17.4. Soudní spor, který vyplyne z dohody, je urovnáván soudem, kde má sídlo AM za předpokladu, že 

smluvní strany nedohodly něco jiného nebo za předpokladu, že není uvedeno něco jiného v 

závazných normách.   

 

18. ROZHODNÉ PRÁVO 

Dohoda, všeobecné podmínky, podmínky služeb, předpisy a další dokumenty, představující 

východisko pro vztahy s klientem, byly sestaveny v souladu s estonskými zákony, kterými se výše 

uvedené dokumenty a vztahy s klientem řídí.  
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