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PRÁVNÍ INFORMACE
Tradomart SV Ltd. je společnost zaregistrovaná podle práva Svatého Vincence a Grenadin s
registračním číslem 23071 IBC 2015, která má sídlo v Shamrock Lodge, Murray Road,
Kingston, Svatý Vincenc a Grenadiny a poskytuje investiční a doplňkové služby (dále jen
„společnost“) svým klientům prostřednictvím obchodní platformy. Pro více informací
navštivtewww.forexmart.com.
ROZSAH PRAVIDEL
Dokument Seznámení s riziky vysvětluje obecné podmínky povahy významných rizik
spojených s obchodováním s finančními nástroji na spravedlivém a nezavádějícím základě
a tvoří nedílnou součást Smlouvy mezi klientem a společností.
VAROVÁNÍ PŘED RIZIKY
●

●
●

Klient by neměl riskovat více, než si může dovolit ztratit. Předtím, než se klient
rozhodne začít obchodovat, se musí ujistit, že rozumí možným rizikům a že
zohlednil úroveň svých zkušeností. Klient může požádat o nezávislé poradenství
nebo konzultaci, pokud to považuje za nezbytné;
Klient bere na vědomí, že při obchodování s finančními nástroji existuje velké
riziko vzniku ztrát, a souhlasí s tím, že je ochoten toto riziko podstoupit;
Společnost nebude klientovi poskytovat žádné investiční poradenství v souvislosti s
obchodováním s finančními nástroji.

UVĚDOMĚNÍ
Obchodní platforma
●

●

Klient bere na vědomí, že jediným spolehlivým zdrojem cenově citlivých údajů
jsou údaje, které jsou prezentovány na našem živém serveru a že tato služba může
být bez našeho zavinění přerušena, což může vést k tomu, že tyto cenově citlivé
údaje nebudou klientovi k dispozici;
Klient bude pravidelně využívat sekci „Nápověda“ nebo „Uživatelská příručka“

●

obchodní platformy (obchodních platforem). V případě sporu se strany budou řídit
Smlouvou, pokud společnost na základě vlastního uvážení neurčí jinak;
Klient bere na vědomí, že společnost nenese žádnou odpovědnost v případě, že
neoprávněné třetí osoby získají přístup k jakýmkoli informacím při jejich přenosu
prostřednictvím internetu, telefonu nebo jiných elektronických prostředků.

Událost vyšší moci
V případě události vyšší moci klient akceptuje riziko finančních ztrát.
Technická rizika
●

●

Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které vzniknou v
důsledku selhání systému, mimo jiné v důsledku: opožděných aktualizací klientova
terminálu; špatného internetového připojení (buď na straně klienta, nebo na straně
společnosti, nebo na obou stranách); selhání, nesprávné funkce nebo zneužití
hardwaru nebo softwaru (buď na straně klienta, nebo na straně společnosti, nebo
na obou stranách); nesprávného nastavení klientova terminálu; nebo nedodržení
pravidel a postupů popsaných v klientově terminálu a na internetových stránkách
společnosti ze strany klientů;
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že v době nadměrného toku transakcí může
dojít ke zpoždění při telefonickém kontaktu se společností; zejména při důležitých
tržních oznámeních se může prodloužit doba, během níž jsou prováděny pokyny a
požadavky.

Komunikace
●

●

●
●

●

Společnost nenese odpovědnost a klient nese riziko jakékoli ztráty, která vznikne v
důsledku zpoždění nebo komunikace zaslané společností, kterou klient neobdrží. •
Klient přijímá výhradní odpovědnost za ochranu osobních údajů obsažených v
komunikaci, kterou společnost obdrží;
Společnost nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu vzniklou v důsledku toho, že
společnost zašle klientovi nezašifrované informace, ke kterým někdo neoprávněně
získá přístup.
Klient bere na vědomí, že za případné ztráty vzniklé v důsledku neoprávněného
přístupu třetí osoby k obchodnímu účtu klienta nenese společnost odpovědnost;
Klient nese plnou odpovědnost za všechny zprávy zaslané klientovi prostřednictvím
obchodní platformy (obchodních platforem), které nebyly přečteny nebo nebyly
přijaty. Tyto zprávy jsou automaticky smazány do pěti (5) kalendářních dnů;
Společnost zajistí, aby byl klient informován prostřednictvím schválených
komunikačních kanálů. Společnost nenese odpovědnost za ty zprávy, které klient
neobdrží, neotevře nebo nepochopí z důvodu selhání e-mailového systému nebo
poškození
zamýšlené
zprávy.

RIZIKA TŘETÍCH STRAN
●

●
●
●

●

Společnost může převést peníze přijaté od klienta na třetí stranu (např. OTC
protistrana, clearingová společnost, banka, zprostředkující broker) v rámci procesu
zjednodušení provádění transakce (transakcí) klienta. Společnost nenese žádnou
odpovědnost za platební neschopnost, jednání nebo opomenutí jakékoli takové
třetí strany;
Společnost může uložit peníze klienta v depozitáři, jenž může v souvislosti s
těmito prostředky uplatňovat zástavní právo nebo právo na započtení.
Třetí strana, prostřednictvím které společnost jedná, by mohla mít zájmy v
rozporu se zájmy klienta.
V případě, že klient požádá o obchodní účet v jiné měně, než je měna
provedeného vkladu, může společnost pro takovou směnu použít konverzní systém
depozitáře.
Společnost může použít tento systém převodu měny ke konverzi finančních
prostředků klienta na dostupnou obchodní měnu, která je podporována společností.

VAROVÁNÍ PŘED RIZIKY PŘI OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU A S FINANČNÍMI DERIVÁTY
V rámci tohoto oznámení není možné zveřejnit všechna rizika spojená s finančními
nástroji, jako jsou devizové a derivátové produkty, například futures, opce a rozdílové
smlouvy. Klient by měl být přesvědčen, že produkt je pro něho vhodný s ohledem na jeho
osobní a finanční situaci. Klient by neměl s těmito produkty obchodovat, pokud nerozumí
jejich povaze a rozsahu rizika. Klient by měl začít obchodovat s derivátovými produkty
pouze za podmínek, že rozumí souvisejícím rizikům, a že si je vědom(a) možnosti ztráty ve
výši celkové investované částky. Je důležité vzít na vědomí, že nedojde k fyzickému
dodání finančních nástrojů. Jakékoli obchodní rozhodnutí by mělo být učiněno
informovaným způsobem s přihlédnutím k těmto skutečnostem:
Nástroje s vysokou volatilitou:
●

●

Klient si musí být vědom vysokého rizika ztrát i zisků, protože některé finanční
nástroje se obchodují v rámci širokého intradenního rozpětí s volatilními cenovými
pohyby. Ceny nástrojů mohou fluktuovat prudce a v širokém rozmezí a mohou
odrážet nepředvídatelné události nebo změny podmínek, které jsou mimo kontrolu
společnosti nebo klienta. Tržní podmínky mohou znemožnit provedení příkazu
klienta za deklarovanou cenu, což vede ke ztrátám.
Ceny nástrojů jsou ovlivněny mimo jiné implementací politických, vládních,
zemědělských, obchodních, finančních a obchodních programů a politik, národních
a mezinárodních socioekonomických událostí a převládajícími psychologickými
charakteristikami relevantního trhu. Proto příkaz stop loss nemůže zaručit omezení
ztráty
na
účtu
klienta.

●

Klient si je vědom, že významná ztráta může vést k částečné nebo úplné ztrátě
hodnoty klientovy investice. To je způsobeno systémem marží, který se na tyto
obchody vztahuje, kdy nepříznivý pohyb na trhu může rychle vést ke ztrátě celého
vkladu klienta, ale který by mohl vést i ke značné dodatečné ztrátě.

Páka
●

●

Na rozdíl od tradičního obchodování umožňuje obchodování s marží obchodovat na
trzích zaplacením pouze malého zlomku celkové obchodní hodnoty. Pákový efekt
způsobuje, že relativně malý tržní pohyb může úměrně vést k mnohem většímu
pohybu hodnoty pozice klienta.
Společnost bude monitorovat pákový efekt aplikovaný na pozice klienta a
vyhrazuje si právo snížit pákový efekt v závislosti na objemu obchodu klienta.

Kontrakt na vyrovnání rozdílu (CFD)
●

●

CFD je dohoda o nákupu nebo prodeji kontraktu, který odráží výkonnost
podkladového nástroje, mimo jiné včetně deviz, drahých kovů, futures a akcií. CFD
je nedoručitelná spotová transakce, kde je zisk nebo ztráta určena rozdílem mezi
cenou, za kterou je CFD nakoupen, a cenou, za kterou je prodán, a naopak;
Investování do CFD představuje stejná rizika jako investice do futures nebo opcí,
jak je uvedeno níže. Rovněž může nastat situace podmíněného závazku, jak je
vysvětleno níže.

Futures
●

●

Transakce s futures zahrnují závazek dodat nebo převzít podkladové aktivum
kontraktu k budoucímu datu nebo v některých případech vypořádat pozici v
hotovosti. Tyto transakce představují vysoký stupeň rizika, protože se obchodují s
pákovým efektem, viz výše;
Rovněž může nastat situace podmíněného závazku, jak je vysvětleno níže.

Opce
●
●

●

Existují různé typy opcí, přičemž každá z nich má jiné vlastnosti. Platí následující
podmínky:
Nákup opcí. Nákup představuje menší riziko než prodej opcí, protože držitel může
nechat opci propadnout, pokud se cena podkladového aktiva pohne v neprospěch
držitele. Maximální ztráta je limitována aktuální cenou, případnou provizí nebo
jinými transakčními poplatky. Kupující kupní opce, tzv. call opce, na futures
kontrakt, který opci uplatní, získá futures kontrakt a bude vystaven rizikům;
Prodej opcí. Vypisovatel prodejní opce, tzv. put opce, přijímá právní závazek
koupit nebo prodat podkladové aktivum, pokud je vůči němu opce uplatněna, bez
ohledu na rozdíl mezi tržní a realizační cenou. Riziko je podstatně vyšší než při
nákupu opcí, zejména když vypisovatel podkladové aktivum nevlastní, a může tak
čelit
neomezenému
riziku.

Over-the-counter (OTC) transakce
●

●

Při obchodování s CFD, na forexu a s drahými kovy klient fakticky vstupuje do OTC
transakce, kde strany jednají přímo mezi sebou, a ne prostřednictvím regulovaného
devizového trhu.
OTC transakce s sebou mohou nést vyšší riziko ve srovnání s transakcemi, které se
vyskytují na regulovaných devizových trzích. Vzhledem k absenci ústřední
protistrany nesou strany určité úvěrové riziko, riziko selhání nebo mohou čelit
situacím, kdy není možné likvidovat pozice nebo odhadnout hodnotu pozice.

Přerušení obchodování
●

V případě, že obchodní podmínky komplikují nebo znemožňují likvidaci pozice,
například když je obchodování na příslušné burze pozastaveno nebo omezeno,
nemusí umístění příkazu stop loss nutně omezit ztráty na zamýšlenou částku,
protože provedení stop loss pokynu za stanovenou cenu může být nemožné. Kromě
toho může být provedení příkazu stop loss horší než je jeho stanovená cena a
realizované ztráty mohou být vyšší, než se očekávalo.

Maržový účet a požadavky
●

●

●

●

Maržové transakce vyžadují, aby klient provedl sérii plateb oproti nákupní ceně,
místo okamžitého zaplacení celé kupní ceny. Úroveň požadavku na marži bude
záviset na podkladovém aktivu nástroje a může být stanovena nebo vypočtena z
aktuální ceny podkladového nástroje. Specifické požadavky na marži najdete na
webových stránkách společnosti.
Klient musí zajistit, aby měl vždy na svém obchodním účtu dostatečnou marži k
udržení otevřené pozice. Povinností klienta je sledovat jakékoli otevřené pozice,
aby nedošlo k uzavření pozic společností z důvodu nedostupnosti finančních
prostředků. Společnost není v takových případech povinna klienta informovat.
Společnost není povinna zasílat klientovi oznámení k výzvě na marži, neboli tzv.
margin call, a nezodpovídá klientovi za opomenutí klienta kontaktovat nebo se o
kontakt pokusit.
Společnost je oprávněna změnit požadavky na marži za podmínky, že klienta
písemné obeznámí pět (5) dní předem.
V případě události vyšší moci je však společnost oprávněna změnit požadavky na
marži bez předchozího písemného oznámení.

Investiční transakce s podmíněným závazkem
●

Jak je uvedeno výše, vzhledem k povaze maržových transakcí může klient utrpět
ztrátu všech finančních prostředků, které byly vloženy za účelem otevření a udržení
pozice. Pokud klient nesplní výzvu k úhradě marže (tzv. margin call), tj. nezaplatí
dodatečné finanční prostředky na udržení pozice, dojde k likvidaci pozice, což
může mít za následek ztrátu, za jejíž pokrytí nese odpovědnost klient;

●

Transakce bez marže mohou stále znamenat povinnost provést další platby nad
rámec částky zaplacené při uzavření smlouvy.

Daně, provize a ostatní poplatky
●

●

●

Před zahájením obchodování musí být klient informován o výši provizí a dalších
poplatcích. Částky za poplatky mohou být uvedeny v penězích nebo procentech. Je
proto povinností klienta rozumět tomu, jak jsou tyto poplatky účtovány.
Právní předpisy a jejich změny nebo změna osobní situace klienta mohou vést k
tomu, že obchodování s finančními nástroji podlehne zdanění a dalším
povinnostem;
Jelikož klient zodpovídá za své daňové povinnosti, měl by vyhledat odborné
poradenství v oblasti daní a/nebo jiných poplatků státu.

Obecná upozornění
Před podáním žádosti o účet by měl klient pečlivě zvážit, zda je obchodování s deriváty
finančních nástrojů pro něj vhodné s ohledem na jeho okolnosti a finanční zdroje.
Obchodování s derivátovými finančními nástroji zahrnuje použití pákového efektu.

