
Dohoda o používání systému Copy Trade 

 

Tato trojstranná dohoda (dále jen „Dohoda“) je uzavřena mezi společností ForexMart 
(dále jen „společnost“), klientem společnosti ForexMart, který má v úmyslu kopírovat 
online obchody kteréhokoli klienta společnosti za účelem dosažení zisku a jasně si 
uvědomuje veškerá finanční rizika (dále jen „follower“ a „následovník“), a klientem – 

účastníkem systému CopyTrade – který má v úmyslu umožnit followerovi kopírovat 
jeho obchody (dále jen „trader“ a „obchodník“). 

 

1. Vymezení pojmů 

 

„Společnost“ je ForexMart Group, jež poskytuje obchodní platformu a systém 
vypořádání plateb mezi následovníkem a obchodníkem (dále „Copy Trade systém“). 

 

„Obchodníkem“ se rozumí klient společnosti registrovaný v systému CopyTrade jako 
obchodník za účelem nebo s úmyslem poskytovat své obchody ke kopírování a 
spravovat svůj účet svým jménem a jménem následovníků, kteří používají systém ke 
kopírování jeho obchodů. 

„Následovníkem“ se rozumí klient společnosti registrovaný v systému CopyTrade jako 
follower za účelem nebo s úmyslem kopírovat obchody obchodníka, který se účastní 
systému CopyTrade. 

„Monitoringem“ se rozumí konkrétní stránka na webových stránkách společnosti, která 
obsahuje informace o obchodnících. Tato stránka je veřejně přístupná na webových 
stránkách společnosti v sekci CopyTrade v Klientské zóně a v Zóně pro následovníky. 

2. Obecná ustanovení 

 

 1.  Popis systému Copy Trade 

 

Copy Trade systém je softwarový produkt vyvinutý a vlastněný společností a navržený 
tak, aby technicky realizoval a automatizoval všechny kopírovací procesy mezi 
obchodními účty registrovanými u společnosti. CopyTrade systém zajistí následující 
automatizované postupy: 

1. registraci následovníka do systému CopyTrade; 

 

2. registraci obchodníka do systému CopyTrade; 

3. následovníkův odběr obchodníkova účtu za účelem kopírování a následného 
provádění obchodníkových příkazů na svém účtu; 

4. výpočet provize, kterou má následovník obchodníkovi za zkopírované a 
provedené ziskové obchody zaplatit; 

5. výpočet provize za den odběru, kterou má následovník obchodníkovi 
zaplatit;



6. připsání provize na účet obchodníka 

7. změny parametrů kopírování obchodů prováděné obchodníkem; 
8. změny parametrů odběru pro kopírování obchodů prováděné 

následovníkem; 

9. informace o účtu obchodníka v reálném čase zobrazené v Zóně pro 
následovníky. 

 
2. Systém CopyTrade je v Klientské zóně k dispozici každému klientovi 
společnosti, který je v systému CopyTrade registrován jako následovník nebo 
obchodník. Článek 6 dohody stanovuje technická pravidla systému 
CopyTrade. 

3. Systém CopyTrade s sebou nese rizika spojená jak s obchody 

provedenými obchodníkem, tak s obchody zkopírovanými následovníkem. 

Kromě toho může dojít k technickým poruchám v důsledku nedostatků 
obchodní platformy nebo systému CopyTrade. 

 

3. Práva a povinnosti společnosti 
 

Tato smlouva vymezuje práva a povinnosti společnosti nad rámec práv a povinností 
uvedených ve Smlouvě o veřejné nabídce přijaté při otevření obchodního účtu klientem. 
Za předpokladu, že servery společnosti řádně fungují, je společnost povinna plnit 
všechny povinnosti uvedené v této smlouvě. 

 

1. Kopírování obchodů 

 

Společnost zaznamená žádost následovníka o kopírování obchodů z obchodníkova 
účtu a začne z něho kopírovat obchody na účet následovníka do 30 minut od schválení 
žádosti obchodníkem. 

 

Společnost bude kopírovat obchody z účtu obchodníka na účet následovníka v 
reálném čase s maximálně 2minutovým zpožděním. 

 

Příkazy, které budou otevřeny po dobu kratší než dvě minuty, se nemusí z účtu 
obchodníka na účet následovníka zkopírovat. 

Pokud obchodník v rámci systému CopyTrade upraví úrovně Stop Loss nebo Take 
Profit otevřené pozice, mohou být výše uvedené změny aplikovány na zkopírované 
obchody následovníka se zpožděním přibližně 1–2 minut. Klient musí souhlasit s 

možnými důsledky tohoto zpoždění. 
 

Opce zakoupené méně než 2 minuty před jejich aktivací nemusí být možné zkopírovat 
z účtu obchodníka na účet následovníka. 

2. Zaznamenávání zisků a ztrát 
 

Jakmile obchodník obdrží žádost o kopírování obchodů, začne společnost pravidelně 
zaznamenávat zisky a ztráty obchodů otevřených obchodníkem i obchodů 



zkopírovaných na účet následovníka.



 Tyto záznamy se poskytují jednou za hodinu a jsou k dispozici v Klientské zóně a v Zóně 
obchodníka. 

3. Odhlášení ze systému CopyTrade 

 

Pokud následovník nebo obchodník podá žádost o odhlášení odběru, společnost ji 
vyřídí do 30 minut. Zisky, které mají být vyplaceny následovníkovi, se mohou lišit od 
zisků zobrazených v Zóně pro následovníky v době zrušení předplatného, včetně 
případů, kdy obchodník utrpěl ztráty a jeho obchody byly v době aktualizace informací 
uzavřeny příkazem stop-out. 

 

4. Ochrana prostředků následovníka před výběry obchodníka 

 
Společnost zaručuje, že obchodník nebude moci v období odběru vybírat prostředky z 
následovníkova účtu. Obchodník navíc nemůže vybírat prostředky potřebné k udržení 
otevřených pozic. 

5. Poskytování kontaktních údajů 

 

Společnost zajistí, že kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo) obchodníka budou na 
stránce monitoringu jeho účtu veřejně přístupné. Poskytnuté informace lze použít ke 
kontaktování obchodníka. 

 

Společnost zajistí, aby kontaktní údaje následovníka (e-mail a telefonní číslo) byly k 
dispozici obchodníkovi, jehož obchody jsou předmětem kopírování. Informace se 
obchodníkovi zpřístupní poté, co obchodník přijme žádost následovníka o kopírování 
obchodů. 

 

6. Obchodník uznává právo společnosti částečně nebo zcela zrušit 
veškeré zisky získané obchodníkem v systému CopyTrade, pokud společnost zjistí, že 
obchodník narušil veřejnou pověst společnosti jakýmkoli způsobem komunikace, 
včetně e-mailů, interních zpráv zaslaných následovníkovi, prostřednictvím popisu 
projektu CopyTrade na stránce monitoringu a sociálních sítích apod. 

 

7. Společnost má právo změnit jakékoli informace o obchodníkovi bez 

předchozího upozornění, pokud zjistí, že obchodník úmyslně poskytl informace, které se 
zčásti nebo zcela opakují nebo se podobají informacím poskytnutým jinými obchodníky, 
což může být pro následovníka zavádějící. V některých případech může být činnost 
obchodníka v systému CopyTrade ukončena. 
 

8. Společnost zaručuje připsání provize obchodníkovi, pokud jsou jeho 

obchody kopírovány jinými obchodníky. Pokud tedy obchodník č. 2 zkopíruje obchody 
obchodníka č. 1 a prodá je následovníkovi č. 3, pak obchodník č. 2 zaplatí obchodníkovi 

č. 1 10 % provize, kterou mu zaplatil následovník. To znamená, že provize se vyplácí v 
souladu s odstavcem 6.9 stávající Dohody. 

 

9. Společnost zaručuje, že budou splněny parametry odběru zvolené 



následovníkem. Obchody se kopírují z účtu obchodníka na účet následovníka za 
podmínek, které obchodník určí v nastavení zvoleném následovníkem.



 Podmínky kopírování zůstávají stejné po určité období odběru, kdy následovník odebírá 
obchody obchodníka. Pokud obchodník změní podmínky kopírování, vztahují se tyto 
podmínky pouze na nové odběry. 

 

4. Práva a povinnosti následovníka 

 

Tato Dohoda určuje práva a povinnosti následovníka nad rámec práv a povinností 
stanovených Smlouvou o veřejné nabídce, kterou klient přijal během procesu 
registrace. Následovník vykonává práva v rozsahu umožněném softwarovým a 
hardwarovým vybavením společnosti. V případě technických problémů a/nebo selhání 
softwaru nemůže společnost zajistit, že budou práva následovníka plně dodržena. 

 

1. Seznámení s riziky 

 

Následovník tímto bere na vědomí a bere v úvahu všechna rizika uvedená v článku 7 
této Dohody. Následovník bere na vědomí, že informace o možných rizicích obsažené v 
aktuálním Seznámením s riziky nemusí být úplné, a přebírá veškerá opodstatněná rizika 
způsobená společností nebo třetí stranou. 

 

2. Prohlášení o technických předpisech CopyTrade 

 
Následovník bere na vědomí a souhlasí s technickými předpisy systému CopyTrade 
popsané v článku 6 této Dohody a veškerými riziky s nimi spojenými. 

 

3. Seznámení se statusem společnosti podle této Dohody 

 

Následovník bere na vědomí, že v souladu s touto Dohodou společnost zajistí 
technickou realizaci systému CopyTrade, přičemž nenese odpovědnost za výsledky 
obchodů na obchodníkově účtu. 

 

4. Kontakt s obchodníkem ohledně správy účtu 

 

Následovník se v jakékoli záležitosti týkající se správy účtu obchodníka obrátí přímo na 
obchodníka, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v souladu s odstavcem 
3.5 této Dohody, pokud obchodník v systému CopyTrade jasně neuvede některou z 
podmínek kopírování. 

 

5. Kopírování obchodů z účtu obchodníka 

 

Následovník může požádat o kopírování obchodů z účtu preferovaného obchodníka v 
Zóně pro následovníky. Žádost o kopírování obchodů nezaručuje, že ji obchodník 
přijme. Proces kopírování obchodů bude zahájen do 30 minut od přijetí žádosti 
obchodníkem. Následovník může kopírovat obchody z neomezeného počtu účtů. 

 

6. Přístup ke statistikám účtu obchodníka



Následovník má plný přístup ke statistikám účtu obchodníka, včetně údajů o zůstatku, 
vlastním kapitálu a ziscích dostupných v reálném čase, které jsou za běžných tržních 
podmínek aktualizovány jednou za hodinu. Na základě těchto informací se následovník 
může rozhodnout zrušit odběr obchodníkových obchodů. Následovník však musí 
počítat s možným zpožděním aktualizace informací, které za běžných tržních 
podmínek nepřesáhne 1 hodinu. 

 

7. Zavírání obchodů na účtu následovníka 

 
Obchody na účtu následovníka budou zavřeny v reálném čase po zavření na 
obchodníkově účtu nebo automaticky v souladu s odstavcem 6.13 této Dohody. 
Kromě toho obchodní platforma umožňuje následovníkovi uzavřít zkopírované obchody 
podle vlastního uvážení. 

8. Zrušení odběru 

 
Kopírování obchodů bude zrušeno, pokud: 

 

1. obchodník nebo následovník o zrušení odběru požádá; 
2. prostředky na účtu následovníka nejsou dostatečné; 
3. prostředky na účtu následovníka nestačí na vyplacení provize  

  obchodníkovi. 

 

5. Práva a povinnosti obchodníka 

 

Tato Dohoda určuje práva a povinnosti obchodníka nad rámec práv a povinností 
stanovených Smlouvou o veřejné nabídce, kterou klient přijal během procesu 
registrace. Obchodník bude požívat práv v rozsahu umožněném softwarovým a 

hardwarovým vybavením společnosti. V případě technických problémů a/nebo selhání 
softwaru nemůže společnost zajistit, že budou práva obchodníka plně dodržena. 

 

1. Seznámení s riziky 

 

Následovník tímto bere na vědomí a bere v úvahu všechna rizika uvedená v článku 7 
této Dohody. Následovník bere na vědomí, že informace o možných rizicích obsažené v 
aktuálním Seznámením s riziky nemusí být úplné, a přebírá veškerá opodstatněná rizika 
způsobená společností nebo třetí stranou. Obchodník přijímá odpovědnost za ztráty, 
které jemu nebo jeho následovníkům vzniknou následkem jeho obchodování na forexu. 

 

2. Prohlášení o technických předpisech CopyTrade 

 

Následovník bere na vědomí a souhlasí s technickými předpisy systému CopyTrade 
popsané v článku 6 této Dohody a veškerými riziky s nimi spojenými.



3. Seznámení se statusem společnosti podle této Dohody 

 

Následovník bere na vědomí, že v souladu s touto Dohodou společnost zajistí 
technickou realizaci systému CopyTrade, přičemž nenese odpovědnost za výsledky 
obchodů na obchodníkově účtu. Společnost není zmocnitelem ani příjemcem obchodů 
a/nebo zisků obchodníka. 

4. Kontakt s následovníkem při správě účtu 

 

Obchodník se v jakékoli záležitosti týkající se správy účtu obchodníka obrátí přímo na 
následovníka s využitím kontaktních údajů poskytnutých v souladu s odstavcem 3.5. 
této Dohody, pokud některá z kopírovacích podmínek není obchodníkem v systému 
CopyTrade jasně uvedena. Obchodník odpoví na žádost následovníka do 72 hodin 
během období odběru obchodů a do 30 dnů po zrušení odběru obchodů. 

 

5. Informace o monitoringu 

 

Jakmile se obchodník zaregistruje do systému CopyTrade, bude jeho účet automaticky 
přidán do Monitoringu veřejně dostupného na webových stránkách společnosti a v 
Klientském portálu. 

 

6. Kopírování obchodů z účtu obchodníka 

 

Jakmile je obchodník zaregistrován v systému CopyTrade, může přijímat žádosti 
následovníků o kopírování obchodů. Obchodník má právo žádost kdykoli odmítnout. 
Pokud však následovník utrpí ztráty v důsledku kopírování obchodů, obchodník nemůže 
zrušit odběr pouze z vlastního rozhodnutí bez předchozího upozornění. 

7. Zrušení odběru v systému CopyTrade 

 

Kopírování obchodů v systému CopyTrade se zruší v následujících případech: 

 

1. obchodník zruší odběr kliknutím na tlačítko „Odhlásit odběr“ v Zóně 
pro obchodníka; 

 

2. následovník zruší odběr kliknutím na tlačítko „Odhlásit odběr“ v 

Zóně pro  následovníka; 

 

3. následovník nemá na účtu prostředky k zaplacení provize 
obchodníkovi; 

 

4. společnost zruší odběr, jakmile následovník nebo 
obchodník podá   na Oddělení podpory žádost o zrušení. 

 

8. Pokud následovník utrpí ztráty z kopírovaných obchodů, obchodník 
nemůže odhlásit odběr následovníka pouze na základě vlastního rozhodnutí 
bez předchozího upozornění. 



9. Provize vyplácená obchodníkovi



Pokud následovník dosáhne z kopírovaných obchodů v době odběrů zisků, bude v 
souladu s odstavcem 6.9 této Dohody na účet obchodníka nebo na jiný účet, je-li 

určen, připsána provize uvedená v článku 6 této Dohody.  
 

6. Technické předpisy systému CopyTrade 

 

1. Technické předpisy systému CopyTrade popisují řadu 
technických procesů a dobu jejich trvání. Obchodník a následovník berou 
na vědomí a přijímají veškeré nedostatky zde popsaných procesů, vzniklé 
následkem technických problémů nebo selhání softwaru. 

2. Technické předpisy systému CopyTrade se týkají 
následujících procesů: 

 

1. registrace následovníka a obchodníka do systému 

CopyTrade v Klientském portálu; 

2. ukládání kontaktních údajů obchodníka a následovníka. 
Informace budou použity ke komunikaci účastníků této Dohody; 

 

3. žádosti následovníka o kopírování obchodů; 
 

4. přijetí nebo odmítnutí následovníkovy žádosti obchodníkem; 
 

5. záznamu obchodů kopírovaných následovníkem z účtu 
obchodníka; 

 

6. záznamu obchodovaných měnových párů ke kopírování 
následovníkem; 

 

7. záznamu provize za každý ziskový obchod, kterou má 
následovník obchodníkovi zaplatit; 

 

8. záznamu provize za 0,01 lotu každého ziskového 
obchodu, kterou má následovník obchodníkovi zaplatit; 

 

9. záznamu o podílu ze zisku, který má následovník 

obchodníkovi zaplatit; 

 

10. záznamu o denní provizi, kterou má následovník 

obchodníkovi zaplatit za každý den kromě víkendů a dnů volna 
na forexu; 

 

11. online kopírování obchodů na účet následovníka z účtu 
obchodníka; 

 

12. žádosti následovníka o zrušení odběru; 
 

13. žádosti obchodníka o zrušení odběru; 



 

14. ukončení kopírování obchodů z účtu obchodníka na účet 
následovníka; 

 

15. poskytnutí přístupu každému následovníkovi ke 
statistickým údajům o systému CopyTrade v seznamu 
monitoringu a k podrobnostem na účtu obchodníka; 
16. automatického zavírání obchodů na účtu následovníka. 

 

3. Registrace 

 

1. Registrace následovníka 

 

Jakmile zákazník tuto Dohodu přijme v Klientském portálu společnosti, bude 
zaregistrován do systému CopyTrade jako následovník. Během registračního procesu 
následovník zadá své kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo a webové messengery), 
které budou k dispozici obchodníkům, jejichž obchody následovník kopíruje. 
Následovník může své kontaktní údaje kdykoli změnit. Zóna pro následovníky je 
následovníkovi k dispozici v Klientském portálu společnosti poté, co následovník 
dokončí registraci. 

 

2. Registrace obchodníka 

 

Jakmile zákazník tuto Dohodu přijme v Klientském portálu společnosti, bude 
zaregistrován do systému CopyTrade jako obchodník. Během procesu registrace 
obchodník zadá své kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo a webové messengery), 
které budou k dispozici následovníkům, kteří kopírují obchody z účtu obchodníka. 
Obchodník může kontaktní údaje kdykoli změnit. 

 

Během registrace určí výši provize, která má být připsána na jeho účet z účtu 
následovníka za každý zavřený ziskový obchod, který následovník zkopíroval, a provizi 

za každý den odběru kromě dnů volna na forexu. Zóna pro obchodníka je obchodníkovi 
k dispozici v Klientskému portálu společnosti poté, co obchodník dokončí registraci. 

 

3. Při výběru obchodníka by měl následovník věnovat pozornost 
typu jeho účtu. Následovník a obchodník musí mít stejný typ účtu, aby 
mohli úspěšně kopírovat obchody. V opačném případě nebude odběr 
vybraného obchodníka dostupný. 

 

4. Žádost následovníka o kopírování obchodů 

 

Následovník požádá o kopírování obchodů obchodníka v Zóně pro následovníka tím, že 
si vybere obchodníka ze seznamu monitoringu. 

 

Pokud obchodník žádost přijme, systém zahájí online kopírování obchodů do 30 minut 
po přijetí žádosti. V případě, že obchodník žádost zamítne, systém nezačne kopírovat 
obchody na účet následovníka. 



 

5. Přijímání žádostí o kopírování obchodů obchodníkem 

 

Obchodník má přístup k novým žádostem o kopírování obchodů v Zóně pro 
obchodníka. Obchodník má právo přijmout/odmítnout jakoukoli žádost výběrem 
odpovídající možnosti v Zóně pro obchodníky do 72 hodin od obdržení žádosti. 
Žádost, kterou obchodník ignoruje, bude automaticky zrušena během následujících 72 
hodin po obdržení žádosti. 

6. Kopírování obchodů na účet následovníka 

 

Jakmile obchodník přijme žádost o kopírování svých obchodů na účet následovníka, 
začne systém do 30 minut kopírovat obchody v reálném čase. 

7. Ukončení kopírování obchodů na účet následovníka 

 

Jakmile se následovník z kopírování obchodů odhlásí, systém do 30 minut kopírování 
ukončí. 

8. Aktualizace údajů o ziscích obchodníků / následovníků 

 

Údaje o ziscích obchodníka a následovníka jsou pravidelně aktualizovány. Tyto 
informace jsou uvedeny v Zónách pro obchodníky / následovníky. 

 

9. Připisování provizí na účet obchodníka 

 

Výpočet a připisování provizí na účet obchodníka probíhá zcela automaticky. Po 
zrušení odběru a pokud následovník dosáhne zisků, budou provize za obchod, provize 
za 0,01 lotu a podíl ze zisku odečteny z účtu následovníka a připsány na účet 
obchodníka. Provize se vypočítává na základě výsledků obchodování (celkový zisk a 
celková ztráta), které jste obdrželi během období odběru v systému CopyTrade. Denní 
provize bude odečtena z účtu následovníka a připsána na účet obchodníka na konci 
každého dne kromě dnů volna na forexu. 

 

 

10. Doplnění účtu obchodníka 

 
Obchodník může vložit finanční prostředky na svůj účet v souladu se standardním 
postupem uvedeném v bezpečnostní sekci na oficiálních internetových stránkách 
společnosti. Vložené prostředky jsou připsány na účet obchodníka jakmile je společnost 
obdrží. 

 

11. Doplnění účtu následovníka 

 

Následovník může vložit finanční prostředky na svůj účet v souladu se standardním 
postupem uvedeném v bezpečnostní sekci na oficiálních internetových stránkách 
společnosti. Vložené prostředky jsou připsány na účet následovníka jakmile je 



společnost obdrží. 
 

12. Přístup ke statistikám v systému CopyTrade 

Statistiky v systému CopyTrade zahrnují: 

1. Monitorování účtů v Klientském portálu Monitorovací 
stránka může být rovněž uvedena na oficiálních webových 
stránkách společnosti a/nebo na webových stránkách oficiálních 
partnerů společnosti; 
2. Údaje o zůstatku a volné marži v okamžiku poslední 
aktualizace; 

 

3. Aktuální kopírování obchodů z účtu obchodníka a historie 
odběru; 

 

13. Statistiky CopyTrade poskytované společností jsou určeny pro 
následovníka, aby mohl sledovat činnost obchodníka. Zároveň by si 
obchodník a následovník měli být vědomi možného zpoždění aktualizací 
statistik, které za běžných tržních podmínek nepřesáhne 1–2 hodiny. 

 

14. Automatické uzavření obchodů na účtu následovníka. 
 

1. Pokud následovník nemá dostatek prostředků na 
kopírování obchodů, budou všechny nedávno zkopírované 
obchody na účtu následovníka zrušeny za aktuální cenu. 
Obchody nebudou uzavřeny, pokud následovník aktivuje v 
Klientské oblasti možnost, která ponechá obchody otevřené v 
případě nedostatku prostředků na otevření nových obchodů. 

 

 

2. Pokud následovník nemá prostředky na zaplacení 
provize obchodníkovi, budou všechny nedávno zkopírované 
obchody na účtu následovníka uzavřeny za aktuální cenu. 

 

15. Pokud jsou účty obchodníka a následovníka registrovány na jméno 
stejné fyzické nebo právnické osoby nebo blízkého příbuzného, nelze 
mezi těmito účty kopírovat příkazy, pokud je stanovena provize za lot. 

 

16. V případě opačných pozic se částečně uzavřené obchody 
nekopírují na účet následovníka. 

 

7. Varování před riziky 

 
1. Registrací v systému CopyTrade obchodník a následovník berou na 

vědomí a přijímají Varování před riziky. 



 

2. Následovník jasně chápe riziko ztráty související s neúspěšným 
obchodováním na účtu obchodníka. 

3. Následovník bere na vědomí, že údaje uvedené ve statistikách 
CopyTrade, jak je uvedeno v odstavci 6.12 této Dohody, se mohou lišit od 
skutečných informací. Obchodník může mimo jiné utrpět značné ztráty v 
době, kdy statistiky ještě nebyly aktualizovány. Zpoždění při aktualizaci 
zůstatku, volné marže a dalších informací by za běžných tržních podmínek 
nemělo překročit 1–2 hodiny. 

 

4. Následovník bere na vědomí a přijímá veškerá rizika související se 
zpožděním aktualizace statistik o ziscích, zůstatku a volné marži. Následovník 

bere na vědomí, že údaje uvedené v Zóně pro následovníky se mohou lišit od 
informací použitých pro výpočet zisků získaných následovníkem z kopírování 
obchodů. 
5. Obchodník a následovník berou na vědomí a nesou veškerá rizika spojená 
s možným zpožděním při zpracování žádosti systémem. Tato zpoždění 
mohou přesáhnout 15 minut. V případě technických problémů na straně 
společnosti nemůže společnost zaručit včasné schválení nebo zrušení 
odběru, jakož i aktualizaci statistik v systému Copy Trade. Následovník a 

obchodník přijímají a berou na vědomí, že veškerá rizika související s možným 
zpožděním při zpracování žádosti systémem CopyTrade mohou vést ke 
ztrátám jak pro obchodníka, tak pro následovníka. 

 

8. Reklamace a spory 

 

1. Obchodník a následovník jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k vyřešení 
případných reklamací a sporů týkajících se technických předpisů systému 
CopyTrade prostřednictvím e-mailové komunikace se společností. Strany se 
zavazují zachovávat důvěrnost všech informací až do vyřešení reklamace 
nebo sporu. 

2. Společnost odpoví na všechny stížnosti a spory týkající se fungování 
systému CopyTrade do 30 dnů ode dne jejich obdržení. Společnost neřeší 
žádné reklamace ani spory týkající se ztrát, které jsou výsledkem činnosti 
obchodníka na devizovém trhu. 

 

3. Veškeré reklamace a spory se řídí touto Dohodou a zdravým rozumem v 
případě, že některý aspekt systému CopyTrade není v této Dohodě plně 
popsán. 

9. Jazyk 

 
1. Tato Dohoda je vyhotovena v anglickém jazyce. 

 

2. Společnost může klientovi poskytnout verzi Dohody v jiném jazyce než v 



angličtině. Přeložená verze Dohody má pouze informativní charakter. 
 

3. V případě, že se mezi anglickou verzí Dohody a jejím překladem 
vyskytnou nesrovnalosti, právně závaznou je verze v anglickém jazyce. 


