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Zásady ochrany záporného zůstatku na účtu 

Obchodní systém společnosti Admiral Markets UK Ltd je navržen s "ochrannými prvky", 

které klientům pomáhají předcházet zápornému zůstatku při obchodování za běžných 

tržních podmínek, příkladem je "Stop out Level".  

Obecnou praxí je také nastavení osobních limitů v rámci řízení rizik a omezit tak ztráty a 

maximalizovat zisky. 

Nastavení “Stop Lossu” například počítá s využívanou finanční pákou u otevřených pozic 

a je v souladu se zůstatkem na účtu a individuálním objemem pozice. "Řízení rizik" je 

důležitá disciplína, pokud obchodujete s finanční pákou.  

Občas mohou tyto ochranné prvky selhat, a to z důvodu velké “tržní cenové mezery” 

(zavírání a otevírání trhu o víkendu). V takových případech může dojít během 

obchodování k záporným zůstatkům. Pokud se klient ocitne v situaci, kdy došlo během 

obchodní aktivity k zápornému zůstatku, měl by neprodleně informovat tým technické 

podpory společnosti.  

Společnost vyhodnotí žádost a dle vlastního uvážení záporný zůstatek na účtu klienta 

kompenzuje a to v takových případech, kdy k mínusu došlo za běžných tržních 

podmínek a v souladu s těmito zásadami. 

Tyto zásady pomáhají chránit klienty společnosti Admiral Markets UK Ltd před utrpěním 

záporného zůstatku na jejich obchodním účtu. 

Částka, která bude kompenzována, je určena celkovým součtem všech záporných 

zůstatků klienta (které se objevily během 24 hodin) na všech Admiral.Markets účtech 

držených klientem u společnosti Admiral Markets UK Ltd. během běžné obchodní 

aktivity. Společnost Admiral Markets UK Limited kompenzuje klientovi celkový záporný 

zůstatek, jak je popsáno výše, a to maximálně do výše £50,000 (nebo ekvivalent v měně, 

v které je veden obchodní účet). 

Tyto zásady jsou k dispozici pouze u obchodního účtu Admiral.Markets a jsou platné 

pouze pro maloobchodní klienty. 

Společnost Admiral Markets UK Ltd doporučuje, abyste na Vašem obchodním účtu vždy 

udržovali odpovídající úrovně marže a nevyužívali „margin call“, Stop Out Levely ani 

„zásady ochrany proti zápornému zůstatku na účtu“ jako metody řízení rizik. 
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Ustanovení těchto zásad se nepoužije: 

1. v případě události vyšší mocii 

2. za abnormálních tržních podmínek nebo při nestálosti trhu 

3. jestliže společnost určí dle svého výhradního uvážení, že záporný zůstatek 

nesouvisí s obchodní aktivitou klienta (například souvisí-li debet s jakýmkoli 

poplatkem či náklady společnosti) 

4. souvisí-li záporný zůstatek nebo je-li důsledkem, přímo či nepřímo, porušení 

kteréhokoli ustanovení podmínek společnosti klientem nebo porušení tržních 

pravidel, včetně zejména zákonů Spojeného království, země původu klienta, 

země pobytu klienta nebo jakékoli země v rámci EHP. 

5. je-li klient klasifikován jako způsobilá protistrana nebo profesionální klient 

6. obchoduje-li klient se společností prostřednictvím dohody o úvěru nebo dohody 

o bonusu poskytovaných společností 

7. vyrozumíme-li Vás dle našeho výhradního uvážení, že jste z této ochrany 

vyloučen; 

8. v případě události vzniklé dle následujícího popisu: jakákoli chyba či selhání 

provozu Platforem (obchodní softwarové nástroje, mobilní aplikace, WebTrader) 

nebo jakékoli prodlení způsobené Platformami, jakákoli příčina mimo naši 

kontrolu, obchodování prostřednictvím robotů, „Expert Advisors“ (AOS) nebo 

(externí) poskytovatelé obchodních signálů, jednání, opomenutí nebo nedbalost 

jakéhokoli zprostředkovatelského makléře nebo vypořádacího agenta, vyjma 

případů způsobených naší nedbalostí, podvodem či úmyslným nesplněním 

povinností.  

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi českou a anglickou verzí tohoto dokumentu, 

má větší váhu anglická verze, kterou naleznete na webové stránce 

www.admiralmarkets.com. 

        - Platné od: 07/2016 - 

 

                                                           
i Událost vyšší moci je definována jako vůle boží, terorismus, úmyslné poškození, občanské nepokoje, průmyslové zákony, jakékoliv 

výjimečné tržní události nebo zákony a předpisy jakýchkoliv státních nebo nadnárodních orgánů, které dle názoru Společnosti zabrání 

řádnému plnění pokynů klienta. 


