
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky poskytování služeb 

obchodování na Forexu a použití 

obchodní platformy MetaTrader 4 AM UK 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Admiral Markets UK Ltd 

                                                                                                                               16 St Clare Street 

                                                                                                                               London, EC3N 1LQ 

                                                                                                                               United Kingdom 

                                                                                                                            Tel: +44(0)20 7726 4003 

Email:knowmore@admiralmarkets.com 

                                                                                                                    

Admiral Markets UK Ltd je oprávněna a vlastní licenci na poskytování investičních služeb od Financial 

Conduct Authority ve Velké Británii, registrační číslo FRN: 595450 

Registrovaná kancelář viz. výše, registrační číslo: 08171762 

 

Obsah 

 

1. Definice ........................................................................................................................................... 3 

2. Účty ............................................................................................................................................... 10 

3. Margin (marže) ............................................................................................................................ 12 

4. Typy exekuce ............................................................................................................................... 13 

5. Otevírání a uzavírání pozic klienta ............................................................................................ 14 

6. Umístění a provedení příkazů klienta ...................................................................................... 16 

7. Mimoburzovní deriváty .............................................................................................................. 23 

8. Platby a poplatky přes noc ......................................................................................................... 23 

9. Spread ........................................................................................................................................... 23 

10. Finanční páka........................................................................................................................... 24 

11. Potvrzení a výpisy z účtu ........................................................................................................ 24 

12. Opatření související s historií účtu ....................................................................................... 25 

13. Následky ukončení dohody ................................................................................................... 25 

14. Zrušení pozic klienta ............................................................................................................... 25 

15. Zavírání účtu ............................................................................................................................ 27 

16. Reklamace klientů ................................................................................................................... 27 

17. Databáze kotací ....................................................................................................................... 29 

18. Opatření spojená s obchodováním na obchodní platformě MetaTrader 4 AM ............ 29 

 

  



                                                                                                                               Admiral Markets UK Ltd 

                                                                                                                               16 St Clare Street 

                                                                                                                               London, EC3N 1LQ 

                                                                                                                               United Kingdom 

                                                                                                                            Tel: +44(0)20 7726 4003 

Email:knowmore@admiralmarkets.com 

                                                                                                                    

Admiral Markets UK Ltd je oprávněna a vlastní licenci na poskytování investičních služeb od Financial 

Conduct Authority ve Velké Británii, registrační číslo FRN: 595450 

Registrovaná kancelář viz. výše, registrační číslo: 08171762 

 

 

 
"Abnormální tržní podmínky" znamenají Trh s nízkou volatilitou a Trh s vysokou volatilitou. 

"AM" znamená Admiral  Markets UK Ltd, britská společnost registrovaná v obchodním 

rejstříku pod registračním číslem 8171762. 

"AM běžný účet" znamená účet u AM UK Ltd otevřený u inspekce, která je úvěrovou 

institucí. 

"Ask" znamená cenu, za kterou je prodávající nebo tvůrce trhu ochoten přijmout 

obchodovaný Instrument, známý také jako nabídková cena; cena pro stanovení otevřené 

Buy pozice. 

"Běžné tržní podmínky" jsou opakem Trhu s vysokou volatilitou a nevyskytují se zde chyby 

tržních dat. 

"Bid" znamená cenu, za kterou je prodávající nebo tvůrce trhu ochoten nakoupit 

obchodovaný instrument; cena stanovené otevřené Sell pozice. 

"Buy Limit" znamená čekající příkaz pro stanovení otevřené Buy pozice na účtu v případě, 

že cena konkrétního instrumentu klesne na konkrétní úroveň; může být proveden pouze za 

Ask cenu konkrétního instrumentu. 

"Buy pozice" ("Buy") znamená otevřenou pozici, která představuje očekávání, že se tržní 

cena bude zvyšovat. Například nákup základní měny proti kotační měně nebo nákup 

Kontraktu na vyrovnání rozdílu za sazbu podkladových cenných papírů. 

"Buy Stop" znamená čekající příkaz pro stanovení otevření Buy pozice na účtu v případě, že 

se cena konkrétního instrumentu bude zvyšovat na určitou úroveň, může být proveden 

pouze za Ask cenu a umístěn nad aktuální Ask cenu konkrétního instrumentu. 

"Cena" má následující význam: 1) obousměrná kotace; skládá se z Bid a As k ceny; 2) 

otevírací nebo uzavírací cena pozice; 3) úroveň příkazu. 

"CFD" nebo "Kontrakt na vyrovnání rozdílu" je předmětem elektronické transakce založené 

na fluktuaci ceně podkladového aktiva (například akciové nebo futures kontrakty). 

"Close" znamená požadavek nebo instrukci pro uzavření konkrétní pozice za aktuální tržní 

cenu. 
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"Close By" znamená požadavek nebo instrukci pro uzavření dvou uzamčených pozic 

stejného instrumentu. 

"Close price" znamená uzavírací cena pozice. 

"Časové pásmo platformy" znamená, že je časové pásmo serveru AM synchronizováno; 

časové pásmo, které je použito pro nahrávání jakýchkoli událostí na server záznamových 

souborů (log-file). MetaTrader 4 je aktuálně synchronizovaný s východoevropským časem 

časem (GMT+1; letní čas- GMT+2). 

"Čekající příkaz" znamená elektronickou instrukci pro otevření pozice na účtu v případě, že 

cena konkrétního instrumentu dosáhne určité úrovně; klient má možnost využít čekající 

příkaz následujícího typu: Buy Limit, Seli Limit, Buy Stop, Sell Stop. 

"Datafeed" znamená proud kotací v obchodní platformě AM MetaTrader 4. 

"Dealer" je zaměstnanec AM zodpovědný za příjem požadavků klienta, provádění příkazů 

klienta a provedení zrušení otevřených pozic klienta v případě Stop Outu. 

"Expert Advisor" znamená program napsaný v jazyce MQL4 (MetaQuotes Language 4) a 

vykonaný Klientským terminálem za účelem automatického obchodování na účtu. 

"Explicitní chyba" znamená událost, kdy se pozice otevírací nebo zavírací ceny značně liší 

od tržní ceny v momentu provedení nebo v případě, kdy je provedení příkazu nebo žádost 

klienta v rozporu s příkazem nebo žádostí obecně. 

"Finanční páka" znamená objem transakce/poměr marže; například finanční páka 1:100 

znamená, že je po klientovi požadováno mít 1% z velikosti transakce na účtu jako 

bezpečnostní zajištění (tzn. margin). 

"Free Margin" znamená zbytek finančních prostředků na účtu s odečtením marže, 

plovoucího (floating) zisku/ztráty a součet převedení (rollovers) 

"Gap" znamená významný rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími kotacemi. Gap se může 

objevit na grafech jako prázdné pole mezi sloupci nebo svíčkami, když časové období mezi 

dvěma kotacemi překrývá uzavírací čas sloupců nebo svíček. 

"Graf" znamená schematické zobrazení historických kotací ve formě sloupcového, svíčkové 

ho nebo čárového grafu. 

"Historie účtu" znamená registr dokončených transakcí, zůstatkových operací a zrušených 

příkazů na účtu. 
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"Hedgovaná (zajištěná) pozice" znamená pozice skládající se z rovných dlouhých a 

krátkých pozic stejného instrumentu. Hedgovaná pozice vyžaduje 50% souhrnné marže pro 

obě pozice. 

"Klient" je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s AM Klientskou dohodu. 

"Klientův soubor se záznamy" znamená textové pole umístěné ve složce MetaTrader4/ 

Logs používané pro nahrávání všech žádostí Klientského terminálu. Klientův Log-file soubor 

se záznamy je vytvořen ve formě oddělených denních souborů. 

"Klientský terminál" znamená program MetaTrader 4 verze 4xx navržený pro obchodová 

ní klienta, trénování správy účtu, získávání historických kotací, novinek a dalších informací o 

trhu v reálném čase, které může AM UK Ltd klientovi zprostředkovat; také běžně používán 

pro technické analýzy, automatické obchodová ní EA (AOS) a pro klienty zpětná vazba skrze 

interní poštovní systém. 

"Komise" znamená částku účtovanou za službu AM UK Ltd na účtu. 

"Kontraktní údaje" jsou parametry instrumentu určeného AM pro obchodování klienta a 

zveřejněné na webových stránkách. 

"Kotace" je elektronická zpráva o aktuální ceně zobrazená v Klientském terminálu; skládá se 

z poptávkové ceny (Bid) a nabídkové ceny (Ask). 

"Kotování" je poskytnutí kotací klientovi, které může AM UK Ltd přijmout pro nákup nebo 

prodej instrumentů na účtu. 

"Login" znamená unikátní identifikační číslo účtu. 

"Lot" znamená velikost jednotky transakce v MetaTraderu 4; s ohledem na měnové páry 1 

lot se rovná kontrakt u na 100 000 jednotek základní měny; s ohledem na akciové CFD se 1 

lot rovná jedné Jednotky podkladových cenných papírů. 

"Margin Level" znamená vlastní kapitál/poměr marže v procentech. 

"Margin obchodování" znamená využití obchodní služby klientem, pákové techniky, která 

poskytuje klientovi schopnost činit transakce při překročení vkladu na účtu. 

"Měnový pár" je obchodovaný instrument založený na změně hodnoty jedné měny proti 

druhé měně. 
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"MetaTrader 4 AM UK" znamená softwarovou platformu navrženou pro online 

obchodování; skládá se z MetaTrader 4 Klient, MetaTrader 4 Server, MetaTrader 4 Centrum 

dat, MetaTrader 4 Multiterminál, MetaTrader 4 Mobil, MetaTrader 4 Smartphone tvoří 

technologický základ obchodních služeb pro klienta AM UK Ltd. 

"Multiple Close By" znamená požadavek nebo instrukci pro uzavření všech uzamčených 

pozic na účtu. 

"Okamžitá exekuce" znamená typ provádění příkazů, v němž jsou všechny kotace uvedené 

v Klientském terminálu, a muže být přijat k obchodování klienta AM UK Ltd bez předběžné 

žádosti o kotace. 

"Open price" znamená otevírací cenu pozice. 

"Otevření pozice" znamená kontrakt na nákup nebo prodej instrumentu v platnosti na 

účtu; je to první část dokončení transakce a povinnost učinit stejnou transakci poté; 

znamená to také povinnost klienta splnit maržové požadavky AM UK Ltd a zachovat je bez 

upozornění nebo požadavku od AM UK Ltd, dostatečný zůstatek na účtu po celou dobu a 

trvale splňovat maržové požadavky AM a minimální poměr vlastního kapitálu a marže 

určeného AM UK Ltd (například minimální poměr 30%). 

"Pip" znamená minimální změnu v ceně; například 0.0001 pro EURUSD, nebo 0.25 pro 

#ZCXX. 

"Plovoucí (floating) zisk/ztráta" znamená rozdíl hodnoty mezi vlastním kapitálem a 

zůstatkem na účtu. 

"Počáteční marže" nebo "margin" znamená shrnutá hodnota finančních prostředků na účtu 

vyhrazených jako bezpečnostní zajištění pro otevření a zachování otevřené pozice klienta v 

souladu s maržovými požadavky AM UK Ltd. 

"Požadavek" znamená 1) elektronickou instrukci pro otevření nebo uzavření pozice, 

umístění, zrušení nebo změnu příkazu učiněnou klientem přes Klientský terminál; nebo 2) 

dotaz ohledně oboustranné kotace. 

"Provedení na vyžádání" v tomto způsobu je tržní příkaz proveden za předchozí obdrženou 

cenu od brokera. Ceny za konkrétní tržní příkaz jsou požadovány po brokerovi před tím, než 

je příkaz odeslán. Jakmile jednou ceny přijdou, provedení příkazu za stanovenou cenu ml'1že 

být potvrzeno nebo odmítnuto. 

"Price Gap" znamená událost, kdy je aktuální Bid cena nad předchozí Ask cenou a naopak. 
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"Příkaz" znamená elektronickou instrukci pro otevření nebo uzavření pozice konkrétního 

instrumentu na účtu v případě, že cena dosahuje konkrétní úrovně. 

"Sazba" znamená buď: 1) s ohledem na Měnové páry- hodnota základní měny v kotační 

měně; 2) s ohledem na CFDs- hodnota podkladových aktiv. 

"Sell Limit" je čekající příkaz pro stanovení otevření Sell pozice na účtu v případě, že cena 

konkrétního instrumentu stoupá na určitou úroveň; může být proveden pouze za Bid cenu a 

umístěn nad aktuální Bid cenu konkrétního instrumentu. 

"Sell pozice" ("Sell") znamená otevření pozice, která představuje očekávání, že bude tržní 

cena klesat. Například prodej základní měny proti kotační měně nebo prodej kontraktu na 

vyrovnání rozdílu za sazbu podkladových cenných papírů. 

"Sell Stop" znamená čekající příkaz pro stanovení otevřené Sell pozice na účtu v případě, že 

cena konkrétního instrumentu klesá na určitou úroveň; může být proveden pouze za Bid 

cenu a umístěn pod aktuální Bid cenu konkrétního instrumentu. 

"Session Gap" je cenová mezera mezi první kotací a aktuálním děním na trhu a poslední 

kotací předchozího dění na trhu. 

"Siippage (prokluz)" je parametr Expert Advisora navrženého pro nastavení maximálního 

rozdílu mezi požadovanou cenou a cenou dealera přijatelnou pro Expert Advisora pro 

otevření pozice na účtu; rozdíl mezi cenou příkazu a cenou jeho aktuálního provedení. 

"Služby obchodování na Forexu" znamenají služby spojené s obchodováním CFD na 

Spotovém FOREXu, akcií, vzácných kovů, futures kontraktů a jakýchkoli dalších obchodních 

nástrojů. 

"Server" je program MetaTrader Server verze 4. xx, navržený pro přenos požadavku klienta 

dealerům, posílání novinek, kotace a potvrzení provedení na Klientském terminálu a 

nahrávání zpráv spojených s procesem obchodování klienta; je to softwarový nástroj pro 

zachování vzájemných závazků mezi AM UK Ltd  a klientem, které jsou formálně stvrzeny 

Klientskou dohodou AM UK Ltd, smluvními údaji a maržovými požadavky. 

"Spike" nebo "Chyba dat" je nesprávně vygenerovaná kotace serverem, což má za následek 

datafeed chybu; běžně vypadá jako velká cenová mezera, která vrací uzavření na předchozí 

úroveň na další aktualizaci ceny bez známek trhu s vysokou volatilitou okolo. AM má právo, 

ale ne povinnost, odstranit takové chyby z kotační databáze. 

"Split Close" znamená částečné uzavření pozice; například uzavření 0.5 Lotu z 2.0 Lotů. 

"Spread" je rozdíl mezi Bid a Ask cenou hodnocený v pipech. 



                                                                                                                               Admiral Markets UK Ltd 

                                                                                                                               16 St Clare Street 

                                                                                                                               London, EC3N 1LQ 

                                                                                                                               United Kingdom 

                                                                                                                            Tel: +44(0)20 7726 4003 

Email:knowmore@admiralmarkets.com 

                                                                                                                    

Admiral Markets UK Ltd je oprávněna a vlastní licenci na poskytování investičních služeb od Financial 

Conduct Authority ve Velké Británii, registrační číslo FRN: 595450 

Registrovaná kancelář viz. výše, registrační číslo: 08171762 

 

"Stop Loss" je příkaz pro uzavření konkrétní otevřené pozice na určité úrovni v případě, že 

se cena pohybuje nepříznivým směrem; může být proveden pouze za Bid cenu a umístěn 

pod aktuální Bid cenu s ohledem na Buy pozici; může být proveden pouze za Ask cenu a 

umístěn nad aktuální Ask cenu s ohledem na Sell pozice. 

"Stop Out" je povinné uzavření otevřené pozice klienta AM UK Ltd v případě, že účet 

nesplňuje maržové požadavky AM UK Ltd. Úroveň marže pro spuštění Stop Outu je 

zveřejněna na webových stránkách AM UK Ltd v relevantní sekci s všeobecnými podmínkami 

pro každý typ účtu. 

"SWAP" je množství úprav přes noc placené nebo účtované ve 23:59 času v platformě v 

souladu s hodnotami určenými ve smluvních údajích; je to denní vyrovnání za služby 

obchodová ní s marží. 

"Symbol" je předmětem elektronické transakce, například: měnový pár, akciové CFD, futures 

CFD; instrument v MetaTrader 4 AM UK. 

"Take Profit" je příkaz pro uzavření konkrétní otevřené pozice na určité úrovni v případě, že 

se cena pohybuje příznivým směrem; může být proveden pouze za Bid cenu a umístěn nad 

aktuální Bid cenu s ohledem na Buy pozici; může být proveden pouze za Ask cenu a umístěn 

pod aktuální Ask cenu s ohledem na Sell pozice. 

"Ticket" je unikátní identifikační číslo pozice, příkaz nebo zůstatková operace na účtu. 

"Trh s nízkou volatilitou" je období s nízkou obchodní aktivitou a množstvím kotací v čase 

ve srovnání s běžnými podmínkami trhu; například období mezi 21.00 a 00.00 GMT a před 

vánočními svátky. 

"Trh s vysokou volatilitou" znamená tržní podmínky charakteristické velkými změnami cen 

v krátkém čase, které často způsobují velké gapy (mezery) mezi po sobě jdoucími hodnotami 

kotací. Běžně se vyskytuje hned před a/nebo po důležitých událostech jako jsou: klíčové 

ekonomické zprávy Jakékoli ze zemí G7; tiskové konference G7 finančních ministrů nebo 

předsedů centrálních bank, rozhodnutí centrálních bank o úrokových sazbách; tržní 

intervence; politická nebo přírodní vyšší síla, válka, terorismus atd. 

"Tržní exekuce" znamená typ provedení příkazu, dle něhož jsou všechny kotace uvedené v 

Klientském terminálu, a mají pouze informativní charakter. Aktuální cena provedení příkazu 

klienta bude definována při přijetí a umístění příkazu do řady zpracování za nejlepší 

dostupnou bid/ask cenu v rámci systému poskytovatelů likvidity bez dalších diskusí nebo 

potvrzení od klienta, proto se cena aktuálního plnění příkazu může lišit od ceny, která byla 

kotována v momentu poslání příkazu. 

"Tržní otevření" je čas, kdy se instrumenty stávají dostupnými pro obchodování klienta po 

víkendech, prázdninách, uzavírání v pravidelných intervalech, prostoje na serverech. 
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"Tržní příkaz" znamená elektronický příkaz pro otevření pozice na účtu za aktuální tržní 

cenu. 

"Účet" znamená klientův osobní účet pro interní kalkulace, kde jsou registrovány všechny 

transakce, příkazy a zůstatky klienta. 

"Úroveň příkazu" znamená cenu stanovenou klientem v požadavku na umisťování příkazu 

jako instrukce pro otevření pozice na účtu za tuto cenu dle podmínky stanovené typem 

příkazu. 

"Velikost lotu" znamená množství jednotek základní měny nebo jednotek podkladových 

aktiv určených Smluvními údaji AM UK Ltd jako velikost transakce za jeden (1.0) standardní 

lot. 

"Vlastní kapitál" znamená čisté jmění finančních prostředků na účtu. 

"Všeobecné podmínky" znamenají obchodní podmínky Admiral Markets UK Ltd. 

"Vypršení" znamená instrukci ke zrušení čekajícího příkazu v konkrétní datum a čas. 

"Webové stránky" jsou webové stránky AM UK Ltd na adrese www.admiralmarkets.cz a 

jejich podstránky. "Zajištěný (hedged} margin" znamená maržové požadavky AM pro 

zachování hedgovaných pozic. "Základní kotace" znamená to, že je na serveru AM uložen 

soubor obsahující historické kotace. 

"Závazná opatření" znamenají ustanovení právních předpisů obsažených v právních aktech, 

které nelze odchýlit dohodou ve prospěch AM UK Ltd. 

"Záznamový soubor na serveru" je textový soubor generovaný serverem a použitý pro 

zaznamenávání všech událostí spojených s obchodováním klienta a výkonu platformy, 

včetně všech dialogů mezí Klientským terminálem a dealery. 

"Změnit" znamená požadavek na změnu úrovně dosud nevyřízeného příkazu; požadavek na 

umístění, zrušení nebo změnu úrovní "Stop Loss" nebo 'Take Profit" na otevřené pozice nebo 

čekající příkazy. 

"Zůstatek" znamená shrnutý finanční výsledek všech vložených a vybraných finančních 

prostředků z účtu a všech uzavřených pozic na účtu. 
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2.1. Po vstupu do dohody AM UK Ltd klientovi otevře účet a poskytne klientovi přístupové 

kódy (login a heslo). Umožní tak klientovi obchodovat kontrakty s cizími měnami a dalšími 

finančními instrumenty skrze účet 

2.2. Chce-li klient převést finanční prostředky na účet, musí je převést na běžný účet AM UK 

Ltd. Instrukce ohledně převodu finančních prostředků na běžný účet AM UK Ltd naleznete na 

webových stránkách. 

2.3. Klient je povinen zachovat dostatečné finanční prostředky na účtu po celou dobu, aby 

splňoval maržové požadavky stanovené AM UK Ltd, nebo aby nebyl předmětem ke zrušení 

pozic, jak je popsáno v bodě 10.3. 

2.4. Společné účty 

2.4.1. Majitelé společných účtů jsou společně a nerozdílně odpovědní za povinnosti vzešlé z 

Klientské dohody. 

2.4.2. Při vstupu do Klientské dohody každý ze společných maJitelů souhlasí a akceptuje 

Klientskou dohodu, každý ze společných majitelů souhlasí a akceptuje, že každý z nich má 

pravomoc bez upozornění toho druhého majitele účtu k: 

2.4.2.1 nákupu a prodeji CFDs a dalších investičních produktů s marží, nebo jiných, v 

závislosti na typu účtu; 

2.4.2.2. obdržení prohlášení a zpráv spojených s účtem; 

2.4.2.3. obdržení a zbavení se finančních prostředků a cenných papírů na účtu; 

2.4.2.4. činit ukončit, nebo souhlasit se změnou Klientské dohody. 

2. 5. AM UK Ltd je oprávněna řídit se instrukcemi jakéhokoli ze společných majitelů účtu a 

činit platby jednomu nebo druhému majiteli účtu finančních prostředků, cenných papírů na 

účtu, stejně jako může kdokoli ze společných majitelů účtů učinit požadavek, i když o tyto 

platby žádá pouze jeden ze společných majitelů účtu osobně. 

2.6. Univerzální účty: 

2.6.1. Klient může oprávnit AM UK Ltd sloučit informace týkající se jednotlivých základních 

trhů dostupných pro obchodování u AM UK Ltd, včetně ale ne omezeně na pozici a informaci 

o marži na jeden typ účtu ("Admirai-Live") a na jeden výpis z účtu zaslaného klientem. 
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2.7. Multi-měnové maržové účty a Multi-měnové obchody: 

2.7.1. Operace multi-měnových párů: 

Klientovi je poskytnuta schopnost obchodovat kontrakty uvedené v různých měnách za 

použití jediného účtu AM UK Ltd uvedeného v hlavní měně účtu dle výběru klienta. Klient si 

může vybrat hlavní měnu účtu mezi americkým dolarem, eurem a jakoukoli další měnou, 

které jsou uveřejněny na webových stránkách wwwadmiralmarkets.cz. 

V několika zemích jsou jejich národní měny také nabízeny klientům z těchto zemí a 

informace o této možnosti je zveřejněna na místních stránkách Admiral Markets. Pokud 

klient obchoduje kontrakt uvedený v měně jiné než je hlavní měna účtu, maržové požadavky 

jsou automaticky konvertovány na hlavní měnu za použití relevantního směnného kurzu 

kotovaného AM pro Kontrakty na vyrovnání rozdílu, stejně jako ziskové pozice a ztráty budou 

nepřetržitě konvertovány na hlavní měnu za pomoci výše uvedeného kurzu. Klient souhlasí s 

monitorováním směnného kurzu spotové cizí měny v MetaTraderu 4 AM UK a přijímá 

konverzi sazeb aplikovanou na obchody kontraktů klienta uvedených v jiných měnách, než je 

hlavní měna účtu. 

2.7.2. Měny transakcí na Forexu: 

Klientovi je poskytnuta možnost použít CFDs na spotových forexových sazbách, otevřít pozici 

za účelem investice nebo spekulace. AM UK Ltd je oprávněna vykonat příkazy klienta ve 

spotových formových měnách CFDs jako hlavní a musí vykonat tyto příkazy jako hlavní. AM 

UK Ltd je oprávněna, ale ne povinna účtovat transakční poplatky pro spotové forexové CFDs, 

které může AM odečíst z účtu. 

2.7.3. Oprávnění k převodu finančních prostředků: 

Klient souhlasí s tím, že AM UK Ltd může v rozsahu, který není zakázaný nezbytným 

ustanovením převést z a na jakýkoli z účtů finanční prostředky, které mohou být vyžadovány 

k vyhnutí se margin callu nebo z jakéhokoli dalšího důvodu aplikujícího relevantní sazby 

cizích směnných kurzů určených AM UK Ltd pro CFDs a převod finančních prostředků v cizí 

měně na hlavní měnu účtu klienta. 
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3.1. Klient rozumí, že obchodní marže zahrnuje vyšší stupeň rizika a může mít za následek 

ztrátu finančních prostředků větší, než částku, kterou klient vložil na účet. 

3.2. Klient si musí přečíst a porozumět „Prohlášení o rizicích“ poskytnuté odděleně od AM. 

3.3. Požadavky na zachování dostatečné marže: Maržové transakce klienta jsou předmětem 

počáteční marže a zachování maržových požadavků stanovených AM. 

Maržové požadavky AM jsou zveřejněny na webových stránkách. Obecné vzorce pro výpočet 

maržových požadavků, které jsou k dispozici na webových stránkách, jsou pouze orientační a 

nemusejí přesně odrážet aktuální platné maržové požadavky pro konkrétní čas na portfoliu 

klienta. 

3.4. Marže požadovaná AM může přesáhnout marži požadovanou jakoukoli burzou nebo 

clearingovým domem. AM může tyto maržové požadavky upravit pro každého klienta pro 

otevření jakékoli nové pozice kdykoli na vlastní uvážení. AM může odmítnout příkaz klienta, 

Jestliže klient nemá dostatečný zůstatek na účtu ke splnění  maržových požadavků a může 

zpozdit zpracování jakéhokoli příkazu, zatímco je stanovován správný maržový status účtu. 

Klient musí zachovat bez upozornění nebo požadavku od AM dostatečný účetní zůstatek, aby 

neustále splňoval maržové požadavky. 

3.5. AM nemá žádnou povinnost upozornit klienta na jakékoli selhání spojené s plněním 

maržových požadavků na účtu předtím, než AM vykoná svá práva a uplatní nároky vyplývající 

z Klientské dohody. Klient rozumí tomu, že: 

3.5.1. AM obecně nevydá margin cally, 

3.5.2 AM obecně nepřipíše na účet ke splnění intradenních maržových nedostatků 

3.5.3 AM je oprávněna zrušit pozice na účtu, chce-li splnit maržové požadavky bez 

předchozího upozornění klienta. 

3.6. V případě, že účetní zůstatek má nulový kapitál nebo je v deficitu kdykoli nebo účet 

nemá dostatečný zůstatek ke splnění maržových požadavků nebo byla Klientská dohoda 

ukončena nebo byl dosáhnut stop out level, AM má právo, na její vlastní uvážení, ale ne 

povinnost zrušit všechny nebo jakoukoli část pozice klienta na kterémkoli účtu klienta, ať už 

se jedná o individuální nebo společný s ostatními kdykoliv a na každém trhu, který AM 

považuje za nezbytný, a to bez předchozího upozornění nebo margin callu klienta. 

3.7. Klient souhlasí s tím, že bude zodpovědný za a včas zaplatí AM jakékoli nedostatky na 

účtu vzniklé takovým zrušením nebo zůstane zachován po takovém zrušení. AM nebude mít 

jakýkoli závazek ke klientovi ve spojení s takovýmito zrušeními nebo zachováním po takovém 
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zrušení (nebo pokud je MetaTraderu 4 AM prodlení při provádění nebo nemá vliv na taková 

zrušení) i v případě, že klient následně obnovuje svou pozici za méně výhodnou cenu. 

3.8. V případě, že AM zruší jakékoli nebo všechny pozice na účtu, takové zrušení stanoví výši 

zisku nebo ztráty klienta a zadluženosti, jestli nějaké. Klient musí uhradit a uchránit AM před 

možnou škodou opomenutí, nákladů, poplatků, penalizací, ztrát a povinnostmi spojenými 

s jakoukoli transakcí vykonanou AM. Klient je zodpovědný za následky všech ztrát z pozice 

klienta bez ohledu na zpoždění nebo selhání ve zrušení jakékoli pozice AM. 

3.9. Jestliže AM provádí příkaz, pro který klient neměl dostatečné finanční prostředky, AM má 

právo bez upozornění klienta zrušit obchod a klient je zodpovědný za jakékoli ztráty, které 

jsou následkem takového zrušení, včetně jakýchkoli nákladů a nemá právo na jakýkoli zisk, 

který je následkem takového zrušení. 

3.10. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že AM odečte úpravy přes noc, komise a další 

různé poplatky z účtu a že takové odečtení může ovlivnit výši kapitálu na účtu, který může 

být použit proti maržovým požadavkům. Pozice klienta jsou předmětem zrušení, jak je 

popsáno výše, jestliže odečtení komisí, poplatků nebo dalších sazeb způsobí nedostatečný 

zůstatek na účtu ke splnění maržových požadavků. 

3.11. Jestliže MetaTrader 4 AM z jakéhokoli důvodu neprovede zrušení a AM vydá margin call 

klientovi e-mailem nebo jiným prostředkem, klient musí splnit jakýkoliv margin call vydaný 

AM okamžitým vložením finančních prostředků na účet k zaplacení pozice pod marží v celém 

rozsahu. Bez ohledu na takový margin call klient bere na vědomí, že může AM kdykoli dle 

vlastního uvážení zrušit pozice klienta. 

3.12. Zajištěný (hedged) margin 

V případě, že jsou na účtu hedgované pozice, takové pozice vyžadují zajištěný margin. 

Zajištěný margin se vypočítá jako 50% z celkových maržových požadavků aplikovaných na 

hedgované pozice. 

 
4.1. Ceny za instrumenty mohou být kotovány AM třemi způsoby: Okamžité provedení 

(Instant Execution), Tržní provedení (Market execution) nebo Provedení na požádání 

(Execution on Request). Informace o způsobu kotování je zobrazen v okně příkaz. AM si 

vyhrazuje právo změnit kdykoli způsob kotování jakéhokoli instrumentu, který je považován 

za důležitý. 

4.2. Kotace instrumentu, které jsou ve způsobu Provedení na požádání a Tržní provedení by 

měla být požadována za pouze naznačující a nemusí být identická s cenami zaslanými 

dealerem po obdržení požadavku od klienta. AM si vyhrazuje právo se samostatně 

rozhodnout o správné úrovni ceny poskytnuté klientovi bez ohledu na způsob kotování. 
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5.1. Otevření Buy pozice (Buy) a uzavření Sell pozice (Sell) je provedeno za Ask cenu. 

5.2. Otevření Sell pozice (Sell) a uzavření Buy pozice (Buy) je provedeno za Bid cenu. 

5.3. Otevření pozice Okamžitým provedením 

V případě, že chcete poslat žádost o Okamžité provedení, je nutné kliknout na tlačítko 

"Prodat" nebo "Koupit" v okně Pokyn. Konkrétní instrument a velikost transakce v lotech by 

měla být vybrána předem. 

5.4. Otevření pozice dle způsobu kotování na žádost 

Chcete-li obdržet oboustrannou kotaci od dealera, je nezbytné kliknout na tlačítko žádost v 

okně Pokyn. Konkrétní instrument a velikost transakce v lotech by měla být vybrána předem. 

Poté, co je kotace obdržena, klient má do 3 sekund možnost otevřít pozici buď kliknutím na 

tlačítko "Koupit" nebo "Prodat". Po 3 sekundách tato možnost vyprší a měla by být 

požadována nová kotace od dealera. 

5.5 Otevření pozice "Tržním provedením" 

Chcete-li poslat požadavek v "Tržním provedení", je nezbytné kliknout na tlačítko "Buy by 

Market" nebo "Sell by Market" v okně Pokyn. Konkrétní instrument a velikost transakce v 

lotech by měli být vybrány předem. 

5.6. Základní podmínky žádostí o provedení otevření pozice: 

5.6.1. Pokud je žádost obdržena serverem, pak je provedena automatická kontrola, aby se 

zjistilo, zda jsou na účtu dostatečné finanční prostředky ke splnění maržových požadavků, 

které jsou stanoveny AM. 

5.6.2. Maržové požadavky na novou pozici jsou prakticky shrnuty do celkových maržových 

požadavků na pozice, které jsou již otevřené. Mimoto jsou maržové požadavky pro 

nezajištěné pozice počáteční marží. Maržové požadavky na hedgované pozice se vypočítají 

jako zajištěný margin. 

5.6.2.1. Pokud kontrola ukáže, že parametr volná (free- také nazývá na jako volná marže) 

neklesá pod stanovený limit, než projde účet úspěšně kontrolou maržových požadavků, na 

účtu je otevřena nová pozice. Záznamový server a deník Klientského terminálu. Potvrzení 

otevření pozice je zobrazeno klientovi v okně Pokyn a pozice se objeví v seznamu otevřených 

pozic v obchodovacím okně Klientského terminálu. 
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5.6.2.2. Jestliže kontrola ukáže, že otevření jakékoli nové pozice prolomí limit volné marže, 

poté účet neprojde kontrolou úspěšně a v Klientském terminálu je zobrazena zpráva 

"Nedostatek finančních prostředků", relevantní poznámka je zapsaná na záznamový server. 

5.7. Zavírání pozice Okamžitým provedením 

Chce-li klient uzavřít pozici kotovanou způsobem Okamžitého provedení, musí si vybrat 

pozici ze seznamu "Obchod" a kliknout na "Close _", objem transakce by také měl být vybrán. 

Například "Close #769733 sell 1.0 GBPUSD za 2.0077". 

5.8. Zavírání pozice způsobem "Žádost o kotaci" 

Chcete-li dostat kotaci pro uzavření pozice, musíte stisknout tlačítko "Žádost" v okně Pokyn. 

Klient by měl vybrat pozici ze seznamu „Obchod“ a vybrat velikost transakce předem. Do 3 

sekund po obdržení kotace od dealera může klient uzavřít pozici stisknutím tlačítka „Close…“. 

Po 3 sekundách kotace vyprší. 

5.9. Zavírání pozice způsobem Tržního provedení:  

Chce-li klient uzavřít pozici kotovanou v Tržním provedení, musí si vybrat pozici ze seznamu 

"Obchod" a stisknout "Close….“, objem transakce by měl být také vybrán. Například "Close 

#769733 sell 1.0 GBPUSD by Market". 

5.10. Otevírání a zavírání pozic Expert Advisory:  

Expert Advisor vytvoří žádost pro zavření nebo otevření pozice za aktuální tržní ceny. V 

případě, že je kotace obdržena od dealera a je zde propad (slippage), poté Expert Advisor 

(AOS) vytvoří požadavek pro otevření nebo zavření pozice kotací poskytnutou dealerem. 

5.11. Rekotace 

Jestliže se cena instrumentu mění během období požadovaného k provedení požadavku 

klienta na uzavření nebo otevření pozice, poté má dealer právo, ale ne povinnost poskytnout 

novou kotaci klientovi k provedení žádosti. Nová kotace je zobrazena v novém okně 

"Rekotace". Jestliže klient souhlasí s touto kotací, stiskne tlačítko "OK" do 3 sekund. Pokud 

klient nestiskne toto tlačítko do 3 sekund, kotace vyprší. 

5.12. Zavírání hedgovaných pozic 

Jestliže zde jsou dvě nebo více hedgovaných pozic na účtu, poté vybráním jedné z těchto 

pozic z "Obchodního seznamu" se objeví nová možnost v okně Pokyn, do které můžete 

vstoupit skrze "Type list" "Multipleclose by" a "Close by". Pozice uzavřené těmito možnostmi 

jsou zobrazeny s komentářem "close hedge by #XXXXX"v seznamu historie účtu. 

5.13. Zavírání hedgovaných pozic pomocí možnosti 'Close By' 
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Poté, co si vyberete možnost "Close by" v okně Pokyn, objeví se seznam hedgovaných pozic. 

Vybráním jedné hedgované pozice a kliknutím na "(Close #XXXX by #XXXX", klient odešle 

požadavek na uzavření dvou hedgovaných pozic za aktuální tržní cenu. Jestliže mají dvě 

pozice jinou velikost než ta jedna, menší bude zcela zavřena a druhá bude zavřena za 

stejnou velikost jako ta první. Zbylé pozice zůstávají otevřené a obdrží nový ticket. U 

částečných pozic takto uzavřených se objeví komentář "partial close" v seznamu "Historie 

účtu". 

5.14. Zavírání blokovaných pozic za pomoci možnosti 'Multiple Close By' 

Poté, co si vyberete možnost "Multiple close by" v okně Pokyn, objeví se seznam 

hedgovaných pozic. Kliknutím na "Multiple close by for…“ klient odešle žádost pro současné 

uzavření za aktuální tržní cenu všech pozic, které mají stejnou velikost. Jestliže mají pozice 

různou velikost, ty menší budou uzavřeny ve stejné velikosti jako ty první. Zbývající pozice 

zůstávají otevřené a obdrží nový Ticket. U částečných pozic uzavřených tímto způsobem se 

objeví komentář "partial close" v seznamu "Historie účtu". 

 
6. 1. AM nemůže a nezaručuje nebo negarantuje, že příkaz klienta bude proveden za 

uveřejněnou cenu. Mimo jiné AM nemusí mít přístup ke každému trhu, na kterém je 

konkrétní produkt obchodován; další příkazy můžete obchodovat dopředu a vyčerpat 

dostupný objem za zveřejněnou cenu; 

6. 2. AM má právo přesměrovat příkazy ze systému automatické exekuce pro manuální 

operace, v tomto případě exekuce nebo zastoupení příkazu může být podstatně zpožděno. 

6.3. Klient je zodpovědný za monitorování všech jeho nebo jejích příkazů do té doby, než AM 

potvrdí klientovi provedení, zrušení nebo změnu příkazu. 

6.4. Klient má možnost otevřít nebo uzavřít pozice dle instrukcí, které jsou použity dealerem 

k provedení příkazů:  

6.4.1. Čekající příkazy a Stop loss a Take profit příkazy 

6.5. Následující čekající příkazy se používají k otevření pozic 

6.5.1. Buy Limit Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop. 

6.6. Následující čekající pozice se používají k uzavírání pozic: 

6.6.1. Stop Loss (S/L) a Take Profit (T/P). 



                                                                                                                               Admiral Markets UK Ltd 

                                                                                                                               16 St Clare Street 

                                                                                                                               London, EC3N 1LQ 

                                                                                                                               United Kingdom 

                                                                                                                            Tel: +44(0)20 7726 4003 

Email:knowmore@admiralmarkets.com 

                                                                                                                    

Admiral Markets UK Ltd je oprávněna a vlastní licenci na poskytování investičních služeb od Financial 

Conduct Authority ve Velké Británii, registrační číslo FRN: 595450 

Registrovaná kancelář viz. výše, registrační číslo: 08171762 

 

6.7. Klient má právo poslat žádost na otevření, změnu a odstranění takových příkazů během 

dění otevřeného trhu, které můžete vidět na webových stránkách . 

6.8. Čekající příkazy: 

6.8.1. Umístění čekajících příkazů: 

6.8.1.1. Chce-li klient vytvořit požadavek na otevření čekající pozice, musí vybrat v okně 

Pokyn instrument a velikost transakce "čekající příkaz" musí být vybrán ze seznamu "Typ" a 

poté musí být vybrán typ čekajícího příkazu a cena v políčku "za cenu". Po kliknutí tlačítka 

"Umístit" je požadavek poslán k automatické kontrole, kterou provádí Klientský terminál. V 

případě, že je cena stanovena tak, že je příkaz v rozporu s typem příkazu a s aktuální tržní 

cenou (například Buy Stop EURUSD za 1.3400, když je aktuální tržní As k cena EURUSD 

1.3528), poté je příkaz automaticky odmítnut a klientovi se zobrazí zpráva "Nesprávný S/L 

nebo T/P" Příkaz je se stejnou zprávou také automaticky odstraněn, když je cena stanovena, 

příkaz je blíže tržní ceně, která je povolena pro čekající příkazy, a které jsou stanovené AM UK 

Ltd a zobrazeny na stránce specifikace kontraktu jak o "Limit/Stop Level". Hodnota 

"Limit/Stop Level" je také zobrazena v okně Pokyn jako: „Otevírací cena, kterou nastavíte, se 

liší od tržní ceny minimálně XX pipů“. V okně Pokyn může klient vidět aktuální tržní Ask cenu 

pro Buy limit a Buy stop příkazy a Bid cenu pro Sell limit a Sell stop příkazy. 

6.8.1.2. Když žádost o otevření čekajícího příkazu projde úspěšnou kontrolou během 

aktivního dění na trhu, je zařazena do řady/fronty pro zpracování dealerem. 

6.8.2. Zrušení a změna čekajících příkazů: 

6.8.2.1. Chce-li klient vytvořit žádost pro odstranění čekajícího příkazu, musí vybrat konkrétní 

příkaz v „Seznamu obchodů“ a poté vybrat „Odstranit“ v okně Pokyn. 

6.8.2.2. Chce-li klient vytvořit požadavek na změnu čekajícího příkazu, musí dvakrát kliknout 

na konkrétní příkaz v „Seznamu obchodů“ a poté vybrat v okně Pokyn v poli „Cena“ novou 

cenu pro příkaz a poté kliknout na „Změnit“. V případě, že nová cena není v rozporu s typem 

příkazu a aktuální tržní cenou, je požadavek Limit/Stop level poslán ke zpracování. Ve všech 

ostatních případech zůstává tlačítko „Změnit“ neaktivní. 

6.8.2.3. Chcete-li změnit velikost čekajícího příkazu, musí klient nejprve odstranit aktuální 

čekající pokyn a vytvořit nový čekající příkaz stejného typu a za stejnou cenu a vybrat novou 

velikost v okně Pokyn. 

6.9. Umístění, zrušení a změna „Stop loss“ a „Take Profit“ příkazů: 

6.9.1. Stop Loss a Take Profit příkazy mohou být: 

 Umístěny na již otevřenou pozici 
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 Umístěny zároveň při otevírání pozice ve všech módech exekuce; kromě tržního 

provedení. Tržní provedení nepovoluje umístit „Stop Loss“ a „Take Profit“ provedení 

při otevírání obchodu. 

 Umístěny na čekající pokyn, který byl již otevřen, také současně s otevřením 

čekajícího pokynu 

 Změněny na otevřené pozici nebo otevřené čekající pozici 

 Vymazány z otevřené pozice nebo otevřené čekající pozice 

6.9.2. Chce-li klient vytvořit požadavek na umístění Stop loss nebo Take profit příkazu na 

otevřenou pozici (nebo čekající příkaz), musí vybrat konkrétní pozici (nebo čekající příkaz) ze 

„Seznamu obchodů“. Poté klient musí vybrat „Změnit příkaz“ ze seznamu „Typ“ v okně Pokyn. 

Je nezbytné nastavit pole „Stop Loss“ a „Take Profit“ na požadovanou úroveň ceny, kde si 

klient přeje umístit tyto příkazy a poté vybrat tlačítko „Změnit“. V případě, že úroveň ceny je 

nastavena v poli „Stop Loss“ a „Take profit“ klientem a cena není v rozporu s typem těchto 

příkazů a s aktuální tržní cenou, poté je požadavek umístěn do řady/fronty ke zpracování. 

V případě, že jsou obě ceny nastaveny v poli „Stop Loss“ a/nebo „Take Profit“ a jsou 

v rozporu s typem těchto příkazů a s aktuální tržní cenou instrumentu (například Take Profit 

na nákup EURUSD za 1.3500 s aktuální tržní cenou za 1.3550) nebo když jsou jedna nebo obě 

ceny v rozporu s Limit/Stop levelem, pak tlačítko poslat zůstává neaktivní a instrukce klienta 

jsou požadovány za nesprávné. 

6.9.3. Chcete-li umístit Stop Loss a nebo Take Profit příkaz souběžně s otevřením pozice 

(nebo souběžně s otevřením čekajícího příkazu), je nezbytné nastavit úroveň ceny Stop Loss 

a/nebo Take Profit v relevantních polích v horní části okna Pokyn, když umisťujete žádost o 

otevření pozice (nebo čekající příkaz). V případě, že jedna nebo obě ceny nastavené v polích 

„Stop Loss“ a/nebo „Take Profit“ jsou v rozporu s typem těchto příkazů a s aktuální tržní 

cenou instrumentu nebo pokud jsou jedna nebo obě ceny v rozporu s Limit/Stop Levelem, 

poté bude požadavek na otevřené pozice (nebo čekající pozice) automaticky odmítnut a 

klientovi jhe zobrazena zpráva „Nesprávný S/L nebo T/P“. 

6.9.4. Klient může vytvořit požadavek na změnu předchozího umístění Stop Loss nebo Take 

Profit příkazů stejnou cestou jako se vytváří požadavek na umístění těchto příkazů /přečtěte 

si prosím paragraf 2.6.2.). 

6.9.5. Klient může vytvořit požadavek na odstranění předchozích umístěných Stop Loss a 

Take Profit příkazů stejným způsobem jako se vytváří požadavek na umístění těchto příkazů 

(přečtěte si prosím paragraf 2.62.2). Také hodnota 0.0000 musí být umístěna v poli pro 

odstranění příkazu. Hodnota 0.0000 v poli S/L nebo T/P otevřené pozice nebo čekajícího 

příkazu v seznamu obchodů klienta musí být umístěna tam, kde nejsou umístěny příkazy 

Stop Loss a Take Profit. 

6.10. Provedení požadavku na umístění příkazu, zrušení a změna: 
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6.10.1. V případě, že je požadavek klienta na umístění čekajícího příkazu potvrzeno 

dealerem, je ticket přiřazen k příkazu, který je také zobrazen v „Seznamu obchodů“ 

v Klientském terminálu. To samé je zapsáno do záznamového serveru a zobrazeno klientovi 

v okně Pokyn jako „ # (Ticket, typ, velikost, instrument, cena) úspěšný“. V případě, že je 

žádost od klienta na umístění čekající pozice potvrzeno dealerem, poté je ticket přiřazen k 

příkazu, který je také zobrazen v "Seznamu obchodů" v Klientském terminálu. To samé je 

zapsáno do záznamového serveru a zobrazeno klientovi v okně Pokyn jako "# (Ticket, typ, 

velikost, instrument, cena) úspěšný". 

6.10.2. V případě, že žádost klienta o odstranění čekajícího příkazu je potvrzena dealerem, 

poté je příkaz odstraněn ze „Seznamu obchodů“ v Klientském terminálu. Relevantní zpráva je 

zapsána do záznamového serveru a zobrazena klientovi okně Pokyn jako"# (Ticket, typ, 

velikost, instrument, cena) odstraněn". Tento příkaz je zobrazen v seznamu Historie účtu 

jako "zrušený". 

6.10.3. V případě požadavku klienta na změnu Stop Loss a/nebo Take Profit příkazu je 

požadavek potvrzen dealerem, poté jsou tyto příkazy považovány za změněné a nové S/L a 

T/P úrovně jsou zobrazeny v "Seznamu obchodů" v Klientském terminálu. Relevantní zpráva 

je zapsána do záznamového serveru a zobrazena klientovi v okně Pokyn jako"# (Ticket, typ, 

velikost, instrument, cena) S/L: XXXX T/P: YYYY". 

6.11. Základní podmínky provedení příkazu 

Příkaz přijde na řadu ke zpracování a může být proveden dealerem v následujících 

případech: 

6.11.1. aktuální tržní Bid cena instrumentu týkající se Stop Lossu otevřené Buy pozice nebo 

čekajícího Sell Stop příkazu je rovna nebo nižší, než cena stanovená klientem, nebo byla 

rovna nebo byla nižší než cena stanovená klientem za posledních 90 sekund; 

6.11.2. aktuální tržní Ask cena instrumentu týkající se Stop Lossu otevřené Sell pozice nebo 

čekajícího Buy Stop příkazu je rovna nebo vyšší než cena stanovená klientem, nebo byla 

rovna nebo byla vyšší než cena stanovená klientem posledních 90 sekund; 

6.11.3. aktuální tržní Bid cena instrumentu týkající se Take Profit otevřené Buy pozice nebo 

čekajícího Sell Limit příkazu je rovna nebo vyšší než cena stanovená klientem, nebo byla 

rovna nebo byla vyšší než cena stanovená klientem posledních 90 sekund; 

6.11.4. aktuální tržní Ask cena instrumentu týkající se Take Profitu otevřené Sell pozice nebo 

čekajícího Buy Limit příkazu je rovna nebo nižší než cena stanovená klientem, nebo byla 

rovna nebo byla nižší než cena stanovená klientem posledních 90 sekund; 

6.12. Podmínky provedení čekajícího příkazu: 
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6.12.1. Jestliže je požadavek na provedení čekajícího příkazu obdržen serverem, poté je 

provedena automatická kontrola, abychom se ujistili, že jsou na účtu dostatečné finanční 

prostředky ke splnění maržových požadavků stanovených AM UK Ltd. Maržové požadavky 

nové pozice k otevření čekajícího příkazu je virtuálně sečteno s maržový mi požadavky pozic, 

které jsou již otevřené. Navíc maržové požadavky pro nehedgované pozice jsou počáteční 

marží, maržové požadavky pro zablokované pozice jsou vypočítány jako zajištěná (hedged) 

marže. 

6.12.2. Když kontrola ukáže, že parametr volné marže neklesá pod stanovený limit, účet 

úspěšně prošel kontrolou maržových požadavků a na účtu je otevřena nová pozice na účtu. 

Tato transakce je poté zapsána do záznamového souboru a do deníku Klientského 

terminálu. Potvrzení otevírání pozice je zobrazeno klientovi v okně Pokyn a nová pozice se 

objeví na seznamu otevřených pozic v obchodním okně Klientského terminálu. Požadována 

marže je na účtu vyhrazena k zachování pozice. 

6.12.3. Když kontrola ukáže, že otevírání nové pozice překročí limit volné marže, účet 

neprojde úspěšně kontrolou, a proto je čekající příkaz odstraněn ze seznamu aktivních 

příkazů a klientovi je zobrazena zpráva "zrušeno dealerem" v jeho/jejím seznamu historie 

účtu v terminálu. 

6.13. Podmínky provedení 'Stop Loss' a 'Take Profit' příkazů: 

6.13.1. Jakmile přijde klientův požadavek k provedení Stop Loss a Take Profit příkazu na řadu 

ke zpracování, server již neprovádí žádné kontroly. 

6.13.2. Jakmile je otevřena pozice Stop Loss nebo Take Profit příkazu, dealer činí opačné 

transkace (buy v případě Sell pozice, sell proti Buy pozici) za cenu stanovenou klientem v 

relevantním Stop Loss nebo Take Profit příkazu. Takováto obousměrná transakce je 

považována za dokončenou, zisk nebo ztráta je připočítána k zůstatku klienta, maržové 

požadavky této specifické pozice jsou odstraněny z celkových maržových požadavků všech 

otevřených pozic. 

6.14. Provedení příkazu: 

6.14.1. Provedení příkazu za zveřejněné ceny: 

6.14.1.1. Úroveň cen stanovená u příkazů je považována za hypotetickou Klient bezvýhradně 

přijímá, že za reálných tržních podmínek by mohlo být provedení příkazu klienta za konkrétní 

ceny nemožné. Klient souhlasí se všemi provedeními ve všech případech, ledaže došlo k 

jasné chybě a je to potvrzeno AM UK Ltd. 

6.14.1.2. Příkazy mohou být provedeny za ceny stanovené klientem pouze za běžných tržních 

podmínek a v případech, kdy nejsou žádné cenové mezery (gapy) nebo cenové rozdíly mezi 

aktuální tržní cenou instrumentu kotovanou serverem přesně v ten moment, kdy přijde na 

řadu příkaz ke zpracování; dále také v případě, kdy nejsou žádné cenové (mezery) gapy a 
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cenové rozdíly mezi jakýmikoli dvěma kotacemi v konkrétní čas, který má za následek rozdíl 

mezi aktuální tržní cenou a cenou nastavenou v příkazu. 

6.14.1.3. V případě cenové mezery (gapu) nebo rychlého pohybu ceny AM UK Ltd není 

povinna provést příkazy za ceny jiné než tržní. AM UK Ltd si vyhrazuje právo provést příkaz 

za stanovenou cenu za jakýchkoli tržních podmínek, jestliže to není v rozporu s příkazem 

klienta. 

6.14.2. Příkazy zrušené dealerem a příkazy provedené se skluzem (slippage): 

AM UK Ltd si vyhrazuje právo, ale ne povinnost provést typy příkazů jako je Sell Stop, Buy 

Stop nebo Stop Loss za cenu méně výhodnou pro klienta, a/nebo odstranit typy příkazů jako 

je Sell Stop nebo Buy Stop ze seznamu aktivních příkazů klienta v následujících případech: 

6.14.2.1. v případě cenové mezery (gap) nebo větší pohyby ceny mezi aktuální tržní cenou 

kotovanou serverem v okamžiku, kdy přijde příkaz na řadu ke zpracování a cena instrumentu 

kotovaného serverem ne více než 90 sekund před tím, než příkaz přijde na řadu ke 

zpracování; nebo když je zde cenový rozdíl mezi jakýmikoli dvěma kotacemi v konkrétní čas a 

má za následek rozdíl 2 násobek spreadu mezi aktuální tržní cenou a cenou nastavenou v 

příkazu; 

6.14.2.2. příkaz přijde na řadu ke zpracování na začátku obchodní seance, což má za 

následek rozdíl 2 násobek spreadu mezi aktuální tržní cenou a cenou nastavenou v příkazu; 

6.14.2.3. tržní podmínky v okamžiku, kdy příkaz přijde na řadu ke zpracování, se liší od 

normálních tržních podmínek nebo se lišily od běžných tržních podmínek posledních 90 

sekund, což má za následek rozdíl 2 násobek spreadu mezi aktuální tržní cenou a cenou 

nastavenou v příkazu. V tomto případe, kdy je cena méně výhodná pro klienta, je 

považována za první kotaci po cenové mezeře (gapu) nebo větší pohyby ceny nebo první 

kotace, která je dostupná dealerovi v okamžiku, kdy přijde příkaz na řadu ke zpracování 

během tržních podmínek, které nejsou považovány za běžné; 

6.14.3. V případě, že je příkaz klienta odstraněn neboje zde skluz (slippage), poté je odeslána 

zpráva do Klientského terminálu nebo zveřejněna v poli "komentář" v okně Historie účtu 

nebo obchodů. Klient má povinnost znát status jeho nebo jejího účtu a číst všechny zprávy a 

komentáře k příkazům poslaných do Klientského terminálu AM UK Ltd. AM UK Ltd není 

zodpovědná za jakékoli ztráty, které se objeví na účtu, z důvodu nedostatečné znalosti 

klienta o statusu účtu. 

6.15. Provedení 'Sell Limiť, 'Buy Limit' a Take Profit' příkazů: 

6.15.1. Sell Limit, Buy Limit a Take Profit příkazy mohou být provedeny za stanovené ceny v 

případě aktuální tržní ceny kotované serverem v okamžiku, kdy příkaz přijde na řadu ke 

zpracování, a je v souladu s tržními podmínkami určeným typem a úrovní ceny příkazu. 
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6.15.2. AM UK Ltd si vyhrazuje právo, ale ne povinnost, provést Sell Limit, Buy Limit a Take 

Profit příkazy za ceny výhodnější pro klienta na vlastní uvážení. 

6.15.3. AM UK Ltd si vyhrazuje právo neprovádět příkazy klienta Sell Limit, Buy Limit a Take 

Profit v případě tržních podmínek stanovených typem a úrovní ceny změny příkazu do 90 

sekund poté, co příkaz přijde na řadu ke zpracování. 

6.16. Série provedení příkazu: 

6.16.1. Když přijdou na řadu multiple příkazy klienta ke zpracování Buy Stop, Sell Stop a Stop 

Loss příkazy mohou být provedeny jako první a až poté Sell Limit, Buy Limit a Take Profit 

příkazy. Toto není ovlivněno sekvencí příkazů. AM UK Ltd si vyhrazuje právo nezávislého 

rozhodování série provedení příkazů. 

6.16.2. čas potřebný k provedení příkazů může zabrat až 90 sekund pro každý příkaz z 5, 

například. 

6.17. Doba trvání příkazu: 

6.17.1. Všechny čekající příkazy na transakce s instrumenty, které jsou obchodovány 24 

hodin denně, mají status GTC (Good Till Cancelled/v pořádku do zrušení, což znamená, že 

jsou tyto příkazy považovány za aktivní, dokud nejsou provedeny nebo odstraněny klientem. 

6.17.2. Čekající příkazy na transakce s instrumenty, které jsou obchodované v jiných 

obchodních seancích méně než 24 hodin denně, mají status "Denní příkazy" a jsou AM UK 

Ltd odstraněny, když obchodní seance končí. 

6.17.3. Chce-li klient umístit čekající příkaz s omezenou dobou trvání, je nezbytné vybrat v 

menu "čekající příkaz" funkci zvanou "Vypršení" a nastavit datum a čas vypršení příkazu. 

Když k vypršení dojde, příkaz je automaticky odstraněn ze seznamu aktivních příkazů s 

komentářem "vypršený". 

6.17.4. Všechny Stop Loss a Take Profit příkazy mají status GTC a neomezenou dobu trvání 

6.17.5. Stop Loss a Take Profit příkazy umístěné klientem jako čekající příkaz mají status "lf 

done", což znamená, že se stanou aktivním pouze po úspěšném provedení tohoto 

konkrétního čekajícího příkazu a pouze ve spojení s pozicí otevřenou s tímto konkrétním 

čekajícím příkazem. 

6.18. Maximální počet aktivních čekajících příkazů 

AM UK Ltd má právo nastavit limit na maximální množství aktivních a čekajících příkazů 

(dohromady, příkazy) na jeden zákaznický účet. Informace o nedodržení limitů maximálního 

množství příkazů, stejně jako instrukce, jak rozšířit tyto limity, jsou uveřejněny na webových 

stránkách. 
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Klient bere na vědomí, že forexové sazby na CFD jsou u mimoburzovní deriváty, a že zatímco 

forex CFDs jsou obecně vysoce likvidní, obchodování mimoburzovních derivátů představuje 

větší riziko než burzovní deriváty, protože zde není devizový trh, na kterém by se dala uzavřít 

otevřená pozice. Klient souhlasí, že bude jediný, kdo bude moci otevřít a uzavřít pozice 

mimoburzovních derivátů u AM UK Ltd a AM UK Ltd provede klientovy příkazy na 

mimoburzovní deriváty jako první.  Provedení těchto transakcí AM UK Ltd není garantováno 

nebo regulováno žádným burzovním nebo clearingovým domem. 

 
8.1. Otevřené pozice klienta jsou předmětem úprav přes noc určenými smluvními údaji v 

23:59 času v platformě. 

8.2. Hodnoty úprav přes noc musí být zobrazeny v kolonce 'SWAP' v rozvržení obchodu v 

Klientském terminálu. 

8.3. Otevřené pozice klienta jsou předmětem úprav přes noc vynásobené třemi v 23:59 času 

platformy každou středu (3 - denní SWAPy). 

8.4. Shrnutí úprav přes noc by mělo být aplikováno na zů statek účtu po uzavření pozic. 

 
9.1. Za běžných tržních podmínek musí mít všechny spready plovoucí (floating) hodnotu 

spreadu určenou smluvními údaji, které jsou zveřejněny na webových stránkách AM UK Ltd. 

AM UK Ltd má právo na vlastní uvážení, ale nemá povinnost spready rozšířit: 

9. 2. individuálně klientovi, jestliže poměr aktuálních požadavků a efektivních transakcí je 

nepřiměřeně vysoký 

9. 3. společně všem klientům za abnormálních tržních podmínek, v případě vyšší moci, nebo 

pokud AM UK Ltd považuje takové rozšíření za přiměřené a klienti jsou upozorněni 

minimálně 10 dní před rozšířením ve formě upozornění na webových stránkách. 

9. 4. dočasně pro jeden nebo druhý instrument, jestliže tok dat obsahuje opakující se chyby 

jako cenová mezera (gap), která má za následek vrácení na předchozí cenové úrovně; 

9. 5. dvakrát nebo třikrát od 16.00 do 8.00 londýnského času pro instrumenty s omezenou 

likviditou, jako jsou měnové páry polský zlotý a maďarský forint. 
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AM UK Ltd poskytuje zákazníkům finanční páku v poměru 1:1 až 1:500. Přesný poměr 

finanční páky závisí na konkrétním instrumentu obchodování, účetním zůstatku zákazníka a 

aktuálních tržních podmínkách. AM UK Ltd si vyhrazuje právo na vlastní uvážení a bez 

jakéhokoli předchozího upozornění na změny u poměru finanční páky na jednom nebo více 

obchodních účtů zákazníka nebo na změnu nejvyššího možného poměru finanční páky ke 

konkrétnímu instrumentu, který je nabízen k obchodování. Změna finanční páky může 

nastat v následujících situacích: 

 V den státních svátků a před státními svátky v zemích, kde mají protistrany a partneři 

AM UK Ltd sídlo 

 V případě jakýchkoli změn v obchodních podmínkách na straně protistran a partneru 

AM UK Ltd 

 V případě, že nejsou tržní zaujatost a podmínky považovány AM UK Ltd za běžné 

 V případě, že obchodní účetní zůstatek přesáhne jistou výši, která je zveřejněna na 

webových stránkách AM UK Ltd v sekci, která souvisí s obchodními podmínkami v 

konkrétním popisu typu účtu. 

 
11.1.  AM UK Ltd musí poslat klientovi e-mailem výpis denní obchodní aktivity (Denní 

potvrzení) na účtu na denní bázi a také musí poslat výpis měsíční obchodní aktivity (Výpis z 

účtu) na účtu na měsíční bázi. 

11.2.  AM UK Ltd musí potvrdit provedení, zrušení nebo změnu jakéhokoli příkazu klienta 

odesláním elektronického potvrzení klientovi skrze MetaTrader 4 AM UK. Klient přijímá a 

souhlasí s elektronickým obchodním potvrzením místo vytištěného potvrzení. 

11.3. Potvrzení mohou být předmětem zpoždění. Klient rozumí, že zprávy a potvrzení o 

provedení příkazu, zrušení nebo změny mohou být nesprávné/chybné z různých důvodů. 

Potvrzení jsou také předmětem změny AM UK Ltd, v tomto případě je klient vázán aktuálním 

provedením příkazu tak dlouho, dokud není v souladu s příkazem klienta. V případě, že AM 

UK Ltd potvrzuje provedení nebo zrušení omylem a klient se nepřiměřeně zpozdí v nahlášení 

takové chyby během 24 hodin, AM UK Ltd si vyhrazuje právo požadovat po klientovi, aby 

přijmul nebo odstranil obchod z účtu na vlastní uvážení AM UK Ltd. 

11.4. Klient souhlasí upozornit AM UK Ltd okamžitě telefonem, e-mailem AM UK Ltd oddělení 

klientských služeb na helpme@admiralmarkets.co.uk, jestliže: 

11.4.1. Klient neobdrží potvrzení o provedení, zrušení nebo změně příkazu; 

11.4.2. Aktuální provedení příkazu neodpovídá příkazu klienta; 

mailto:helpme@admiralmarkets.co.uk
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11.4.3. Klient odhalí provedení nebo zrušení příkazu, který klient neumístil; 

11.4.4. Klient obdrží výpis z účtu, potvrzení nebo jiné informace odrážející nepřesné příkazy, 

obchody, účetní zůstatky, pozice, finanční prostředky, maržový status nebo historie 

transakcí. 

11.5. Klient rozumí a souhlasí s tím, že AM UK Ltd může opravit chyby na účtu. Klient 

souhlasí, že okamžitě vrátí AM UK Ltd jakákoli aktiva poskytnutá klientovi, ke kterým klient 

neměl oprávnění. 

 
12.1. Všechny pozice klienta, příkazy a zůstatkové operace musí obsahovat ticket zobrazený 

ve všech souvisejících záznamových souborech serveru a záznamových souborech klienta a 

zobrazený v rozvržení "Obchod" a "Historii účtu" v Klientském terminálu. Částečně uzavřené 

pozice musí být zobrazeny v záložce "Historie účtu" se stejným ticketem a musí být 

komentován jako "částečný close" a zbylá část otevřené pozice musí získat nový ticket. 

12.2. Klientovy požadavky na příkaz jsou provedeny exkluzivně, jestliže je dostupný 

odpovídající záznamový server AM UK Ltd. 

 
Při ukončení Klientské dohody v souladu se sekcí 13 Všeobecných podmínek muže AM UK 

Ltd dle vlastního uvážení, ale nemá povinnost, bez předchozího upozornění klienta zrušit 

jakékoli otevřené příkazy klienta a zrušit jakýkoli příkaz nebo jakoukoli část příkazu klienta na 

všech účtech klienta, i když jsou uvedeny odděleně nebo společně s dalšími kdykoli a tímto 

způsobem a na jakémkoli trhu, který AM UK Ltd považuje za důležitý. 

 
14. 1. AM UK Ltd má právo dle vlastního uvážení, ale nemá povinnost zrušit všechny nebo 

část pozic klienta, jestliže: 

14.1.1. Má účet minimální úroveň marže stanovenou AM UK Ltd pro typ účtu; 

14.1.2. vznikne jakýkoli spor týkající se jakéhokoli obchodu klienta; 

14.1.3. Klient nesplní své povinnost i vůči AM UK Ltd; 

14.1.4 Je klient insolventní nebo podá návrh na prohlášení konkurzu nebo pro ochranu před 

věřiteli; 
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14.1.5. Je AM UK Ltd doporučeno jmenování konkurzního správce 

14.1.6. Byla zrušena Klientská dohoda; 

14.1.7 AM UK Ltd považuje zrušení za nezbytné nebo vhodné pro její ochranu a předcházení 

toho, co považuje dle vlastního uvážení za porušení platných předpisů nebo standardů praxe 

na trhu. 

14.2. AM UK Ltd má právo, ale ne povinnost, zrušit všechny nebo jakoukoli část pozic na účtu 

klienta, ať už jsou provedeny jednotlivě nebo společně s ostatními tímto způsobem a na 

jakémkoli trhu, který AM UK Ltd považuje za nezbyt ný bez předchozího upozornění nebo 

margin callu AM UK Ltd nebude mít odpovědnost za klienta v souvislost i s takovým 

zrušením (nebo jestliže se objeví na serveru AM UK MetaTrader 4 zpoždění v provedení nebo 

neprovede takové zrušení), i když klient opakovaně stanovuje jeho/její pozice za méně 

příznivou cenu. 

14.3. Posloupnost zrušení: 

14.3.1. Jestliže kapitál na účtu dosáhne minimální úrovně marže určené AM UK Ltd 

(minimální úrovně marže jsou uvedeny na stránkách www.admiralmarkets.cz), server odešle 

požadavek na zrušení do řady k provedení. Kapitál dosahuje minimální úrovně marže 

určenou AM UK Ltd (minimální úrovně marže jsou uvedeny na webových stránkách 

www.admiralmarkets.cz), server odešle požadavek na zrušení zařazení do řady ke 

zpracování. 

14.3.2. AM UK Ltd provede zrušení uzavřením otevřených pozic klienta za aktuální tržní ceny 

dostupné dealerům při přijímání požadavku ke zrušení z řady/fronty. Zrušené pozice musí 

být komentované "stop out" a nahrané do záznamového souboru na serveru a dále 

označeny "s/o" nahrané do záznamové ho souboru klienta. 

14.3.3. Jestliže má účet více než jednu pozici, takové pozice budou zrušeny sestupně 

příkazem plovoucí (floating) ztráty. 

14.3.4. Zrušení blokovaných pozic je platné od uzavření Buy pozic za aktuální Ask cenu. 

14.4. Zrušení pozic vypršených kontraktů: 

V případě, že účet klienta obsahuje otevřené pozice v kontraktech s uvedeným expiračním 

datem (futures CFDs), takové pozice jsou předmětem zrušení za poslední kotaci expiračního 

data a času určeného AM UK Ltd. 

14.4.1. AM UK Ltd má právo, ale ne povinnost upozornit klienta na blížící se exspirace 

pomocí interní pošty v MetaTraderu 4 AM UK. Klient souhlasí, že zjistí harmonogram 

exspirace podkladových aktiv bez jakékoli asistence AM UK Ltd. AM UK Ltd má právo, ale ne 
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povinnost, nastavit exspirace instrumentů na datum exspirace odpovídajících podkladových 

aktiv. 

14.4.2. AM UK Ltd má právo umístit instrumenty s blížícím se datem exspirace do módu 

"Pouze uzavřené", který zakazuje otevírání nových pozic. 

 
Klient může zavřít svůj účet pouze v případě, kdy byly všechny pozice na jeho/jejím účtu 

uzavřeny a pouze v souladu s psanými instrukcemi poslanými e-mailem adresovanými 

zákaznické podpoře AM UK Ltd na helpme@admiralmarkets.co.uk 

 
Navíc k tomu, co je uvedeno ve Všeobecných podmínkách má klient právo podat reklamaci 

na reklamační oddělení AM UK Ltd. 

16.1. Příprava reklamace 

16.1.1. Klient podá reklamaci na reklamační oddělení AM UK Ltd v případě, že byla 

provedena neuspokojivá činnost nebo nečinnost vztahující se k účtu AM UK Ltd nebo v 

jakémkoli případě, kdy klient považuje reklamaci za vhodnou. Reklamační oddělení AM UK 

Ltd přijme reklamaci klienta na compliance@admiralmarkets.co.uk  během 24 hodin po 

odpovídajících událostech na účtu.  

16.1.2. Klient se musí podílet na řešení Jeho/jeJí reklamace tak, že poskytne reklamačnímu 

oddělení AM UK Ltd všechny nezbytné informace, včetně, ale ne omezeně na: 

16.1.2.1. Jméno a příjmení klienta (pro korporátní klienty- jméno společnosti); 

16.1.2.2. Login účtu; 

16.1.2.3. Datum a čas problému - čas platformy 

16.1.2.4. Tickety příkazů a zúčastněných pozic 

16.1.2.5. Podrobný popis problému. 

16.1.3. Klient má povinnost vyhnout se urážlivému slovníku, zastrašování, nepodloženému 

obvinění nebo emocionální výkladu ke všemu, co souvisí s jeho/Její  reklamací nebo s AM UK 

Ltd nebo s jejím podnikáním. 

16.2. Řešení reklamace: 
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16.2.1. AM UK Ltd se musí rozhodnout ohledně reklamace klienta během pěti pracovních 

dnů od přijetí reklamace. 

V případě, že AM UK Ltd není schopná učinit rozhodování ohledně reklamace klienta během 

výše zmíněné doby, AM UK Ltd musí upozornit klienta telefonem nebo e-mailem o rozsahu 

podmínek šetření. 

16.2.2. Klient přijímá, že záznamový soubor serveru je hlavním zdrojem informací v kontextu 

řešení reklamace klienta. Klient přijímá absolutní zařazení záznamového souboru na serveru 

proti jiným zdrojům, včetně záznamů souboru v terminálu. 

16.2.3. AM UK Ltd musí odškodnit klienta výhradně vložením na účet. 

16.2.4. V případě, že AM považuje za nezbytné odstranit jeden nebo více ticketů klienta, 

budou takové tickety odstraněny z klientova Klientského terminálu a účetní zůstatek a/nebo 

vlastní kapitál bude upraven sečtenou hodnotou zisku/ztráty a přerolováním (rollovers) 

takových ticketů. 

16.2.5. V případě, že AM UK Ltd považuje za nezbytné obnovit jeden nebo více ticketů 

klienta, tyto tickety  by měly být obnoveny v záložce "Obchod" v Klientském terminálu 

klienta; sečtený zisk/ztráta a přerolování spojené s těmito tickety  budou odečteny z účetního 

zůstatku a aplikovány na kapitál účtu dle aktuálních tržních cen. 

16.3. Zamítnuté reklamace: 

16.3.1. AM UK Ltd má právo na vlastní uvážení, ale nemá povinnost zamítnout reklamaci 

klienta po uplynutí 24 hodin po souvisejících otázkách. AM UK Ltd nemusí přijmout reklamaci 

obdrženou jinak než e-mailem na compliance@admiralmarkets.co.uk nebo jinak v rozporu s 

ustanovením 13.2. 

16.3.2. AM UK Ltd má právo odmítnout reklamaci klienta nebo jakékoli jeho argumenty, 

jestliže záznamový soubor na serveru nutný pro posouzení takové reklamace nebo 

argumentů neexistuje. 

16.3.3. AM UK Ltd má právo dle vlastního uvážení, ale nemá povinnost odmítnout reklamaci 

klienta: 

16.3.3.1. spojenou s dobou provedení všech požadavků 

16.3.3.2. související s údržbou serveru, jestliže byly takové práce předem oznámeny na 

webových stránkách minimálně 48 hodin před odstávkou serveru 

16.3.3.3. spojenou s rozdíly mezi sazbami kotovanými AM UK Ltd a podobné sazby kotované 

jiným i společnostmi nebo institucemi (včetně sazeb podkladových aktiv), kromě reklamací 

spojených se zjevnými chybami v data feedu (proud kotací) AM UK Ltd. 
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16.3.3.4. spojenou se zpožděním nebo přerušením služeb nebo převodů, nebo selhání ve 

výkonu serveru bez ohledu na příčinu, včetně, ale ne omezeně, ty, co jsou způsobeny 

technickou poruchou hardwaru nebo softwaru; vládní, burzovní nebo jiné regulační akce; 

válka, terorismus nebo nepředvídatelné akce AM UK Ltd. 

 
17.1. AM UK Ltd má právo obnovit, aktualizovat a změnit údaje historických kotací za účelem 

opravy chyby, zaplnění mezer vzniklých z odstávky server u a z jakýchkoli dalších důvodů, 

které AM považuje za přiměřené dle vlastního uvážení. 

17.2. AM UK Ltd má právo využít jakékoli zdroje údajů historických kotací pro sestavení 

vlastních grafů. 

17.3. V případě jakéhokoli sporu nebo reklamace spojeného s chybějícím i chybnými údaji o 

grafech se musí AM UK Ltd rozhodnout pro použití záznamového souboru na serveru a 

opravených údaj ů o grafech. 

 

 

18.1. MetaTrader 4 AM UK Je elektronické zařízení, ke kterému potřebujete počítač, a které je 

velmi náchylné k poruše, zpoždění nebo selhání, AM UK Ltd nemůže klientovi zajistit 

dostupnost MetaTraderu 4 AM UK a funkčnost po celou dobu. Proto musí klient zachovat 

alternativní opatření obchodů navíc na účtu pro umístění a provedení příkazů klienta v 

případě, že je MetaTrader 4 AM UK nedostupný. Podepsáním Klientské dohody klient 

souhlasí, že zachová taková alternativní opatření obchodů. 

18.2. V případě nedostupnosti MetaTraderu 4 AM UK klient může využít telefonní službu pro 

vyřizování obchod ů na +372 6309306 a poskytnout instrukce ústně. AM UK Ltd si vyhrazuje 

právo odmítnout příkaz ústně v případech, kdy nahrávací systém telefonu není 

provozuschopný nebo v případech, kdy AM UK Ltd není spokojena s totožností volajícího 

klienta nebo v případech, kdy jsou transakce komplikované, a vyhrazuje si právo požadovat 

po klientovi potvrdit příkaz i jinými prostředky. Následkem toho, kdy AM UK Ltd nemůže 

vyloučit možná zpoždění v odeslání příkazů obdržených telefonicky a/nebo provedení 

transakcí založených na takových příkazech si je klient vědom toho, že při zadávání příkazu 

přes telefon je zde takové riziko. 

18.3. Klient přijímá, že MetaTrader 4 poskytuje AM UK Ltd bez jakékoliv záruky jako např. 

vhodnost použití, včasnost aplikace či přerušení aplikace. Klient souhlasí s tím, že při použití 



                                                                                                                               Admiral Markets UK Ltd 

                                                                                                                               16 St Clare Street 

                                                                                                                               London, EC3N 1LQ 

                                                                                                                               United Kingdom 

                                                                                                                            Tel: +44(0)20 7726 4003 

Email:knowmore@admiralmarkets.com 

                                                                                                                    

Admiral Markets UK Ltd je oprávněna a vlastní licenci na poskytování investičních služeb od Financial 

Conduct Authority ve Velké Británii, registrační číslo FRN: 595450 

Registrovaná kancelář viz. výše, registrační číslo: 08171762 

 

MetaTrader AM UK zde mohou být zpoždění nebo přerušení, včetně doby, kdy je MetaTrader 

4 AM UK servisován AM UK Ltd. 

18.4. Pokud není stanoveno jinak nezbytnými opatřeními, AM UK Ltd není odpovědná za 

jakoukoli nepřímou, náhodnou, zvláštní nebo následnou ztrátu nebo škody, včetně ztrát 

z obchodu, zisků nebo dobré vůle vzniklé zpožděním nebo přerušením služby přenosu nebo 

selhání ve výkonu MetaTrader 4 AM UK. 

18.5. Chcete-li obchodovat s pomocí MetaTraderu 4 AM UK, jsou zde určité systémové 

požadavky na hardware a software, které jsou popsány na webových stránkách. Jelikož se 

mohou tyto požadavky změnit, klient musí pravidelně kontrolovat stránky kvůli aktuálním 

systémovým požadavkům. 

18.6. Chce-li klient obdržet elektronickou poštu od AM UK Ltd, je zodpovědný za zachování 

platné internetové e-mailové adresy a softwaru, který umožňuje poštu číst, odeslat a 

obdržet. Klient musí upozornit AM UK Ltd okamžitě na změnu e-mailové adresy tak, že AM 

UK Ltd kontaktuje na helpme@admiralmarkets.co.uk pro další instrukce. 

Vyloučení odpovědnosti překladu 
 

Webové stránky Admiral Markets UK Ltd používají různé nástroje pro překlad stránek, aby 

mohly být použity v jiných zemích. Díky překladu budeme moci pochytit obecný záměr 

originálního obsahu, ale ne vždy bude překlad přesný. Oficiální text je v anglickém jazyce a 

naleznete ho na webové stránce Admiral Markets UK Ltd www.admiralmarkets.co.uk. 

Jakékoliv nesrovnalosti v překladu nejsou zavazující a nemají žádný právní efekt pro účely 

plnění nebo vynucení. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přesnosti informací v 

přeložené verzi na webové stránce, se prosím odkazujte na anglickou verzi stránek. Admiral 

Markets UK Ltd nenese žádnou zodpovědnost za přesnost. Kvůli složitosti jazyků a možnosti 

různých překladů a interpretací konkrétních slov a frází je překlad omezen. Admiral Markets 

UK Ltd proto doporučuje pročíst a ověřit překlad vyplývající z využívání této služby a nenese 

žádnou odpovědnost za přesnost. 
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