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právně  závazná  je  původní  verze  v  anglickém
jazyce.

VAROVÁNÍ A UPOZORŇOVÁNÍ NA RIZIKA

Toto varování a upozornění na rizika, které je přílohou dohody o poskytování
služeb (dále pouze ,,Dohoda”), je vám poskytnuto (našemu Klientovi nebo
perspektivnímu Klientovi) v souladu s ustanoveními zákona č. 87(I)/2017, o
investičních  službách  a  činnostech  a  regulovaných  trzích  (dále
pouze ,,Zákon”), který je L.F. Investment Limited (dále pouze ,,Společnost”
nebo ,,My” nebo ,,Nás”) povinna respektovat.

Všem Klientům, včetně těch perspektivních, je důrazně doporučeno si pozorně
přečíst  upozornění  na  rizika  a  varování  v  tomto  dokumentu  ještě  před
požádáním o obchodní účet u Společnosti a před započetím obchodování se
Společností.

Nutno poznamenat, že jakkoliv tento dokument nemůže a nebude popisovat a
vysvětlovat veškerá rizika a další výrazné aspekty objevující se při zacházení s
finančními  instrumenty.  Podle  Zákona  je  tohle  upozornění  vytvořeno  k
vysvětlení obecnými pojmy povahy rizik z jednání s finančními instrumenty na
spravedlivých a nezavádějících základech.

1. Varování a upozorňování na rizika

Klient  by  neměl  přímo  nebo  nepřímo  jakýmkoli  způsobem  investovat  do
finančních  instrumentů,  pokud  nezná  a  nerozumí  rizikům  každého
jednotlivého finančního instrumentu. 

Společnost  neposkytuje  Klientovi  investiční  rady  ohledně  investic  nebo
možných transakcí s finančními nástroji, ani jakákoliv doporučení jakéhokoliv
druhu. 

Ještě před podpisem dohody o poskytování služeb (dále pouze „Dohoda”) se
Společností nebo před zadáním příkazu by měl Klient zvážit, zda je konkrétní
finanční  instrument ve světle  daných okolností  a  finančních  zdrojů  vhodný
právě pro něj. 

Nerozumí-li Klient těmto rizikům, měl by požádat o radu a konzultovat další
postupy  s  nezávislým  finančním  poradcem.  Nerozumí-li  stále  rizikům
spojeným s obchodováním s finančními  instrumenty,  neměl  by obchodovat
vůbec. 

Klient by měl vzít na vědomí, že podstupuje vysoké riziko částečných ztrát
nebo ztráty celého původního kapitálu jako výsledek nákupu a/nebo prodeje
jakýchkoliv finančních instrumentů a toto riziko akceptuje.

2. Rizika obecného charakteru

Varování pro Klienty před následujícími riziky obecného charakteru:
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a) Společnost nemůže a nebude garantovat výsledky jakýchkoliv investic s
finančními  instrumenty,  a  proto  nemůže  poskytovat  záruky  ani  za
kapitál vložený Klientem na obchodní účet za obchodními účely. 

b) Klient  by  si  měl  uvědomit,  že  bez  ohledu  na  jakékoliv  informace
poskytnuté Společností může hodnota jakékoliv investice do finančních
nástrojů kolísat a může se také stát, že se investice stane bezcennou. 

c) Informace o předchozím vývoji finančních nástrojů nezaručuje současný
a/nebo budoucí  vývoj.  Využití  historických dat nemůže být základem
pro závaznou a bezpečnou předpověď odpovídající  budoucímu vývoji
finančních nástrojů tak, jaká by podle daných informací měla být. 

d) Klient  je  také  varován,  že  obchody  s  finančními  nástroji  provedené
prostřednictvím  Společnosti  mohou  být  spekulativní  povahy  a  jejich
výsledkem  mohou  být  značné  ztráty  nebo  úplná  ztráta  prostředků
během krátkého časového úseku. 

e) Některé  finanční  nástroje  se  nemohou  stát  likvidními  okamžitě
například  v  důsledku  snížené  poptávky  po nich  a  Klient  nemusí  být
v situaci, kdy se takový nástroj prodá lehce, nebo kdy si snadno pořídí
informace o hodnotě těchto finančních nástrojů nebo o rozsahu rizik s
nimi spojených. 

f) Derivátový  finanční  nástroj  (například  opce,  future,  forward,  swap,
rozdílový  kontrakt  (CFD))  může  být  spotovou  transakcí  bez  závazku
doručení, umožňující zisk ze změn v cenách měn, komodit, akciových
indexů  nebo  akcií,  nazývaných  podkladovými  nástroji.  Cena
derivátového finančního nástroje je přímo ovlivněna cenou příslušného
podkladového nástroje.

3. Hlavní rizika spojená s obchody s CFD

a) Klient  nesmí  koupit  derivátový  finanční  nástroj  (např.  opci,  future,
forward,  swap,  CFD),  nehodlá-li  podstupovat  rizika  částečné  nebo
celkové ztráty peněz, které investoval,  jako i  riziko vzniku povinnosti
úhrady dalších provizí a nákladů. 

b) Klienti,  kteří  si  přejí  investovat do CFD, by si měli  tuto část pozorně
přečíst.  Nicméně,  je  nutné  poznamenat,  že  informace  v  tomto
dokumentu nemohou, nesdělují ani nevysvětlují všechna rizika a další
výrazné aspekty obchodování na CFD. Je třeba zdůraznit, že pro mnoho
členů veřejnosti nebude obchodování s CFD vhodné. Klient by se tedy
neměl  přímo  nebo  nepřímo  zapojovat  do  aktivit  s  CFD,  nezná-li  a
nerozumí-li  všem  souvisejícím  rizikům,  a  není-li  si  vědom  možnosti
vzniku  ztráty  části  nebo  veškerých  jeho  vložených  prostředků
s případnou možností vzniku dalších nákladů. 

c) Nerozumí-li  Klient  rizikům  obchodování  na  CFD,  neměl  by  takto
obchodovat vůbec. 

d) Klienty varujeme před následujícími riziky spojenými s CFD nástroji: 
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 CFD jsou derivátové finanční nástroje, jejichž cena je odvozována od
ceny  podkladového  aktiva,  na  něž  je  CFD  navázáno  (například
měnový pár, akcie, kovy, indexy apod.). Derivátové finanční nástroje
a  související  aktiva  mohou  být  vysoce  volatilní.  Ceny  CFD  a
podkladových  aktiv  mohou  rapidně  kolísat,  být  ovlivněné
nepředvídatelnými  událostmi  nebo  změnami  aktuálních  podmínek
mimo kontrolu Klienta i  Společnosti.  Za určitých tržních podmínek
nemusí být možné provést pokyn Klienta za uvedenou cenu nebo
vůbec, příp. může vést ke ztrátám. Ceny CFD mohou být ovlivněny
zejména  změnou  vztahu  poptávky  a  nabídky,  vládními,
zemědělskými,  obchodními  programy  a  politikami,  národními  a
mezinárodními  politickými  a  hospodářskými  událostmi,  i
převažujícími  psychologickými  náladami  na  příslušném  trhu
podkladového aktiva.

 Některé  podkladové  nástroje  CFD  nemusí  být  likvidné  hned  v
důsledku  snížené  poptávky  po  podkladových  nástrojích  a  Klient
nemusí  obdržet  informaci  o  ceně těchto  nástrojů  nebo o rozsahu
souvisejících rizik. 

 Obchodování na CFD je spekulativní a je s ním spojen vysoký stupeň
rizika. Důvodem je zejména skutečnost, že je realizováno za použití
marginu (který pokrývá jen malé procento hodnoty podkladového
aktiva, s nímž bude obchodováno) a jako takové může dokonce i při
malých  změnách  cen  podkladových  aktiv/produktů  CFD  vést  k
výrazným  nebo  úplným  ztrátám.  Klient  by  si  měl  uvědomit,  že
obchodováním  s  CFD  může  dojít  ke  ztrátě  marginu  drženého
Společností  jako  kolaterál  pro  otevírání  a  udržování  obchodních
pozic. Proto je obchodování s CFD vhodné pouze pro osoby, které:
(a) rozumí a respektují ekonomická, právní a další rizika takových
transakcí;  a  (b)  jsou  finančně  schopné  ustát  ztráty  svého
počátečního marginu a jakýchkoliv dalších prostředků převedených
na Společnost pro udržení jejich pozic. 

 Pokud  obchodujete  s  CFD,  zadáváte  svůj  obchod  ve  vztahu  k
pohybům  cen  stanovených  Společností.  Ceny  uváděné  Klientům
Společností zahrnují spread, mark-up nebo mark-down ve srovnání s
cenami, které může Společnost přijmout, nebo jejich přijetí očekávat
ke  krytí  obchodních  transakcí  s vámi  formou  obchodu  na
mezibankovním  trhu  nebo  s  jinou  protistranou.  Celkový  dopad
spreadu může být významný ve vztahu k velikosti marginu a může
ztížit realizaci profitu z vašeho obchodování. Klient by měl důkladně
zvážit  efekt  spreadů,  mark-upů  nebo  mark-downů,  na  schopnost
profitovat z obchodování. 

 „Páka”  dostupná  u  CFD (leverage,  gearing)  je  zvláštním znakem
obchodování  CFD  (např.  prostředky,  které  Společnost  vyžaduje,
abyste  poskytli  pro  otevřenou  pozici  ve  srovnání  s  nominální
velikostí obchodu, který můžete uzavřít) a znamená, že i malý vklad
marginu  může  vést  k významnému  zisku  nebo  ztrátám.  To  také
znamená,  že  i  nevýznamný  pohyb  cen  může  vést  k  proporčně
mnohem  větší  ztrátě  nebo  zisku,  tedy  může  mít  pro  Vás  jak
prospěšné tak negativní důsledky. 
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 Můžete ztratit  všechny částky uložené u Společnosti  jako margin.
Zadání některých příkazů (např. „stop-loss” nebo „limit”), které mají
omezit  ztráty  na  určité  částky  nemusí  být  vždy  realizováno
vzhledem  k  tržním  podmínkám  nebo  technologickým  omezením,
které mohou jejich provedení znemožnit. Berte také na vědomí, že
všechny příkazy  (včetně  garantovaných  stop-loss  příkazů)  mohou
zkončit se ztrátou (které chcete svým příkazem předejít) v krátkém
časovém úseku. V jiných případech může být cena provedení stop-
loss  příkazu  horší  než  stanovená  cena v jeho pokynu a  skutečné
ztráty mohou být větší, než se očekávalo. 

 Obchody  s  CFD jsou  spojeny s nepředvídatelnými  skutečnostmi  a
možnými  závazky z nich  vzniklých,  přičemž by si  Klienti  měli  být
vědomi  následků  této  skutečnosti,  zejména  v rámci  požadavků
Společnosti  na margin.  Po Klientech je požadován vklad na jejich
obchodní  účet  za  účelem  otevření  pozice.  Marginové  požadavky
záleží na podkladovém nástroji  CFD. Marginové požadavky mohou
být  fixovány  nebo  vypočítány  ze  současné  ceny  podkladového
nástroje na základě Dohody o poskytování služeb. 

 Klient je zodpovědný za sledování svého účtu a za jakékoliv další
vklady  částek  pro  udržení  svých  pozic.  Bude-li  margin  shledán
nedostatečným  k  udržení  aktuálně  otevřených  pozic,  může  být
v takovém  případě  Klient  požádán  o  další  vklad  jednoduchým
upozorněním  nebo  snížením  expozice.  Pokud  tak  neučiní  v
požadované lhůtě dle margin callu, může to mít za následek likvidaci
pozic i se ztrátou a Klient bude odpovídat za vzniklý deficit.

 Transakce s CFD nejsou prováděny na uznávané nebo určené burze,
ale  prostřednictvím obchodních  systémů Společnosti,  kde probíhá
její  realizace,  a  mohou  Klienta  vystavit  větším  rizikům  než  u
burzovních transakcí. Zatímco některé neburzovní trhy jsou vysoce
likvidní,  transakce  neburzovních  nebo  nepřevoditelných  derivátů
mohou  s  sebou  nést  vyšší  riziko  než  investice  do  burzovních
derivátů, protože tam není vytvořen burzovní trh, na kterém dochází
k uzavírání otevřených pozicí. Může být nemožné likvidovat existující
pozici,  posoudit  hodnotu  pozice  vyplývající  z  mimoburzovních
transakcí  nebo posoudit  velikost  vystavení  se  riziku.  Nabídkové a
poptávkové  ceny  nemusí  být  kótovány,  jsou-li,  budou  stanoveny
protistranou pro tyto nástroje, přičemž může být následně obtížné
určit ,,spravedlivou cenu.”

 Do obchodování na CFD se můžete zapojit se Společností pouze pro
podkladová  aktiva  (měny  a  komodity)  dle  nabídky  Společností.
Společnost  se  nezavazuje  nabízet  všechna  taková  podkladová
aktiva. Ceny se odvozují z cen podkladových aktiv/tržních cen a jsou
určovány  příslušným  poskytovatelem  likvidity.  Společnost  nemá
žádnou kontrolu nad pohyby v podkladových cenách, které mohou
být volatilní a nepředvídatelné. Tyto pohyby ovlivní ceny Společnosti
od poskytovatele likvidity bez ohledu na skutečnost,  jestli  můžete
nebo nemůžete otevírat a zavírat obchodní pozice a bez ohledu na
ceny jejich realizace. 
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 Společnost  může  mít  přístup  k  informacím,  které  vám  nejsou
dostupné, dosahovat obchodních pozic za ceny, které vám nejsou
dostupné,  a  mít  zájmy  odlišné  od  Vašich.  Na  základě  Pravidel  o
nejlepším provádění není Společnost povinná vám poskytovat tržní
nebo  jiné  informace,  které  získá,  ani  si  upravit  nebo  se  zdržet
vlastního obchodování.

 Některé CFD se nemusí stát likvidními okamžitě na základě čehož
nemusíte být schopni je prodat nebo získat jednoduše informace o
hodnotě těchto CFD nebo o rozsahu souvisejících rizik.

4. Rizika třetích stran

Varování pro Klienty před riziky třetích stran, neurčí-li Dohoda jinak:

a) Společnost může převést peněžní prostředky přijaté od Klienta na třetí
stranu (např. poskytovatele likvidity) k udržování nebo uchovávání za
účelem  realizace  transakcí  prostřednictvím  takové  osoby  nebo
k realizaci  povinnosti  Klienta  zajistit  kolaterál  (např.  požadavek
počátečního  marginu)  pro  obchod.  Společnost  nenese  žádnou
zodpovědnost za jakékoliv jednání či opomenutí kterékoliv třetí strany,
na kterou převede peníze od Klienta. 

b) Třetí  strana,  na  niž  Společnost  převede  peníze,  je  může  držet  na
sběrném  účtu  a  nemusí  být  možné  oddělit  prostředky  na  něm  od
Klientových peněz nebo peněz třetích stran. V případě insolvence nebo
podobných situací ve vztahu k této třetí straně může mít Společnost jen
nezabezpečený nárok proti této třetí straně ve jménu Klienta, a Klient
bude  vystaven  riziku,  že  peníze  přijaté  Společností  od  třetí  strany
nebudou dostatečné k uspokojení jeho nároků ve vztahu k příslušnému
účtu.  Společnost  nenese  žádnou  zodpovědnost  za  jakékoliv  ztráty  z
takové situace. 

c) Společnost může držet Klientské peníze mimo EEA ve jménu Klienta.
Právní a správní režim vztahující se na jakoukoli banku nebo právnickou
osobu bude odlišný od toho kyperského a v případě insolvence nebo
podobného  procesu  ve  vztahu  k  této  bance  nebo  osobě,  může  být
s peněžními prostředky Klienta jednáno odlišně, než v případě, pokud
by  jeho  peníze  byly  drženy  na  účtu  na  Kypru.  Společnost  nenese
odpovědnost  za  insolvenci,  jednání  nebo  opomenutí  kterékoliv  třetí
strany uvedené v tomto odstavci.

d) Společnost může uložit Klientské peníze u depozitáře, který může mít
zájem na zabezpečení, zástavě nebo právo na započtení ve vztahu k
těmto penězům. 

e) Společnost drží  Klientské peníze na účtu, který je oddělený od jejich
vlastních peněz, ale neposkytuje absolutní ochranu v případě neplnění
třetí strany, u níž jsou Klientské peníze drženy.
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5. Daně

Varování pro Klienty:

a) Existuje riziko, že Klientské obchody s finančními nástroji mohou být nebo
se mohou stát předmětem zdanění a/nebo jiné povinnosti, například kvůli
změnám v předpisech nebo na základě osobních okolností.

b) Dohoda  nebo  transakce  podle  Dohody  mohou  být  předmětem  zdanění
a/nebo jiné poplatkové povinnosti  v  některých jurisdikcích  a  Společnost
nezaručuje,  že  taková  daň  a/nebo jiná  poplatková  povinnost  bude  jako
taková splatná. 

c) Klient je odpovědný za všechny daně a/nebo jiné povinnosti, které mohou
vyvstat v souvislosti s jeho obchody.

6. Technická rizika

Varování  pro  Klienty  ohledně  následujících  technických  rizik  mimo  rizik
uvedených v Dohodě:

a) Za  rizika  nebo  finanční  ztráty  způsobené  selháním,  pochybením,
přerušením, odpojením od sítě nebo ůmyslným jednáním ve vztahu k
informacím,  komunikaci,  elektrické  energii,  elektronickému či  jinému
systému nese odpovědnost výhradně Klient. 

b) Provádí-li  Klient  transakce  prostřednictvím  elektronického  systému,
bude  vystaven  rizikům  spojeným  se  systémem,  včetně  selhání
hardwaru, softwaru, serveru, komunikačních sítí a internetu. Výsledkem
takového selhání  může být  nemožnost  provedení  příkazu podle  jeho
pokynů  nebo  jeho  neprovedení  vůbec.  Společnost  nenese  v  případě
takového selhání žádnou odpovědnost. 

c) Společnost  nenese  žádnou  odpovědnost,  pokud  třetí  neoprávněná
osoba získá přístup ke Klientským informacím,  včetně elektronických
adres, elektronických komunikací a osobních údajů, přístupových dat,
dojde-li k tomu v důsledku Klientovy nedbalosti nebo v rámci převádění
mezi  Společností,  Klientem  nebo  jakoukoliv  třetí  stranou  za  použití
internetu nebo jiných komunikačních prostředků, telefonu nebo jiných
elektronických prostředků či pošty. 

d) Klient  je  upozorněn,  že  nekódované  informace  přenášené  e-mailem
nejsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

e) Ve chvílích vysokého objemu příchozích obchodů může mít Klient potíže
s připojením přes telefon nebo systém Společnosti, zvláště na volatilním
trhu  (například  pokud  jsou  publikovány  klíčové  makroekonomické
indikátory).
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f) Klient  si  uvědomuje,  že  internet  může  být  předmětem  takových
událostí,  které  mohou  ovlivnit  jeho  přístup  k  systému  Společnosti,
zejména  včetně  přerušení  nebo  přenosových  přerušení,  selhání
softwaru a hardwaru, odpojení internetu, selhání veřejné elektrické sítě,
nebo útoků hackerů. Není-li v Dohodě uvedeno jinak, Společnost není
zodpovědná za jakékoliv škody nebo ztráty z takových událostí, které
jsou mimo její kontrolu, nebo za jakékoliv jiné ztráty, náklady, závazky
nebo výdaje (zejména včetně ztrát a zisků), které mohou vzniknout z
Klientovy  neschopnosti  připojení  se  k  systému  Společnosti,  příp  za
zpoždění nebo selhání při zadávání příkazů nebo obchodů.

g) Při  obchodování  na  elektronické  platformě  podstupuje  Klient  riziko
finančních ztrát, které mohou být důsledkem mimo jiné: 

 Selhání Klientského zařízení, softwaru a slabé kvality připojení.

 Selhání  softwaru  nebo  hardwaru  Společnosti  nebo  Klienta,  jeho
špatné fungování nebo zneužití.

 Nesprávné fungování Klientského zařízení.

 Špatné nastavení Klientského terminálu.

 Zpožděné aktualizování Klientského terminálu.

h) V souvislosti  s  použitím  počítačových  zařízení,  sítí  datové  a  hlasové
komunikace, nese další rizika výhradně Klient, přičemž u takových rizik
nenese  Společnost  žádnou  odpovědnost  za  případné  ztráty  (není-li
Dohodou stanoveno jinak): 

 Výpadek proudu v zařízení  na straně Klienta nebo poskytovatele,
příp. komunikačního operátora (včetně hlasové komunikace) Klienta.

 Fyzické poškození (nebo zničení) komunikačních kanálů používaných
ke spojení Klienta a poskytovatele (komunikačního operátora), a s
obchodním nebo informačním serverem Klienta.

 Výpadek  (nepřijatelně  nízká  kvalita)  komunikace  přes  kanály
používané  Klientem  nebo  poskytovatelem  nebo  komunikačního
operátora  (včetně  hlasové  komunikace),  kteří  jsou  Klientem
využíváni.

 Chyba nebo nesoulad s požadavky na nastavení Klientova terminálu.

 Zpožděná aktualizace Klientova terminálu.

 Použití  komunikačních  kanálů,  hardwaru  a  softwaru,  generujících
riziko  nepřijetí  zprávy  (včetně  textových  zpráv)  Klientem  od
Společnosti.

 Porucha  nebo  neschopnost  provozu  obchodního  systému
(platformy), které mohou zahrnovat i Klientský terminál.
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 Výpadek  (nepřijatelně  nízká  kvalita)  komunikace  přes  kanály
používané  Společností,  obzvláště  fyzické  poškození  (zničení)
komunikačních kanálů třetí stranou.

7. Události vyšší moci

V případě události vyšší moci není Společnost v postavení zajištění realizace
Klientových  příkazů  nebo  plnění  svých  povinností  dle  dohody  s  Klientem.
V důsledku  toho  může  Klient  utrpět  finanční  ztrátu  a  přijímá  tímto  riziko
následné finanční ztráty (podrobnější informace viz Dohoda). 

Insolvence:  Vstup  Společnosti  do  insolvence  nebo  pochybení  může  vést  k
tomu,  že  budou  likvidovány  pozice  nebo  budou  uzavírány  bez  Klientova
souhlasu.  V  případě  insolvence  může  Klient  utrpět  ztráty.  Podrobnější
informace  naleznete  v  pravidlech  o  Investorském kompenzačním fondu na
našich webových stránkách.

Cizí  měna: Když je finanční  nástroj  obchodován v jiné měně, než je měna
místa  Klientova  trvalého  pobytu,  jakékoliv  změny  směnných  kurzů  mohou
negativně ovlivnit hodnotu, cenu nebo realizaci obchodu s takovým nástrojem
a mohou vést ke ztrátám Klienta. 

Finanční  nástroje v té samé měně jako podkladová aktiva,  očekávání  zisku
nebo ztrát  na  cizích  trzích  jsou  také  ovlivněny změnami  směnných  kurzů.
Finanční  nástroj  s měnou jako podkladovým aktivem,  očekávání  jeho zisku
nebo  ztráty  z obchodů  s ním,  jsou  také  ovlivněny  volatilitou  na  měnových
trzích.  Pozornost  Klienta  by  měla  být  obzvláště  zaměřena  na  měny
obchodované tak nepravidelně nebo málo často, že nemůže být jisté, že cena
bude vždy kótována, nebo že bude obtížné získat transakce za ceny, které
byly kótovány, kvůli absenci protistrany.

Neobvyklé  tržní  podmínky:  Klient  si  uvědomuje,  že  za  neobvyklých  tržních
podmínek může být doba, během níže je příkaz proveden, prodloužena nebo
může být nemožné příkaz provést za uváděnou cenu nebo jej nebude možné
provést vůbec. 

Mohou nastat situace, pohyby a/nebo podmínky o víkendu, na začátku týdne
nebo  během  dne  po  publikování  významných  makroekonomických  čísel,
ekonomických nebo politických novinek, které mohou mít za následek otvírání
na měnovém trhu za takové ceny,  které se mohou významně lišit  od cen
předchozích. V takovém případě existuje významné riziko, že příkazy zadané k
zajištění otevřených pozic a otevření nových pozic mohou být provedeny za
ceny výrazně jiné než ty dříve stanovené. 
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	Některé podkladové nástroje CFD nemusí být likvidné hned v důsledku snížené poptávky po podkladových nástrojích a Klient nemusí obdržet informaci o ceně těchto nástrojů nebo o rozsahu souvisejících rizik.
	Obchodování na CFD je spekulativní a je s ním spojen vysoký stupeň rizika. Důvodem je zejména skutečnost, že je realizováno za použití marginu (který pokrývá jen malé procento hodnoty podkladového aktiva, s nímž bude obchodováno) a jako takové může dokonce i při malých změnách cen podkladových aktiv/produktů CFD vést k výrazným nebo úplným ztrátám. Klient by si měl uvědomit, že obchodováním s CFD může dojít ke ztrátě marginu drženého Společností jako kolaterál pro otevírání a udržování obchodních pozic. Proto je obchodování s CFD vhodné pouze pro osoby, které: (a) rozumí a respektují ekonomická, právní a další rizika takových transakcí; a (b) jsou finančně schopné ustát ztráty svého počátečního marginu a jakýchkoliv dalších prostředků převedených na Společnost pro udržení jejich pozic.
	Pokud obchodujete s CFD, zadáváte svůj obchod ve vztahu k pohybům cen stanovených Společností. Ceny uváděné Klientům Společností zahrnují spread, mark-up nebo mark-down ve srovnání s cenami, které může Společnost přijmout, nebo jejich přijetí očekávat ke krytí obchodních transakcí s vámi formou obchodu na mezibankovním trhu nebo s jinou protistranou. Celkový dopad spreadu může být významný ve vztahu k velikosti marginu a může ztížit realizaci profitu z vašeho obchodování. Klient by měl důkladně zvážit efekt spreadů, mark-upů nebo mark-downů, na schopnost profitovat z obchodování.
	„Páka” dostupná u CFD (leverage, gearing) je zvláštním znakem obchodování CFD (např. prostředky, které Společnost vyžaduje, abyste poskytli pro otevřenou pozici ve srovnání s nominální velikostí obchodu, který můžete uzavřít) a znamená, že i malý vklad marginu může vést k významnému zisku nebo ztrátám. To také znamená, že i nevýznamný pohyb cen může vést k proporčně mnohem větší ztrátě nebo zisku, tedy může mít pro Vás jak prospěšné tak negativní důsledky.
	Můžete ztratit všechny částky uložené u Společnosti jako margin. Zadání některých příkazů (např. „stop-loss” nebo „limit”), které mají omezit ztráty na určité částky nemusí být vždy realizováno vzhledem k tržním podmínkám nebo technologickým omezením, které mohou jejich provedení znemožnit. Berte také na vědomí, že všechny příkazy (včetně garantovaných stop-loss příkazů) mohou zkončit se ztrátou (které chcete svým příkazem předejít) v krátkém časovém úseku. V jiných případech může být cena provedení stop-loss příkazu horší než stanovená cena v jeho pokynu a skutečné ztráty mohou být větší, než se očekávalo.
	Obchody s CFD jsou spojeny s nepředvídatelnými skutečnostmi a možnými závazky z nich vzniklých, přičemž by si Klienti měli být vědomi následků této skutečnosti, zejména v rámci požadavků Společnosti na margin. Po Klientech je požadován vklad na jejich obchodní účet za účelem otevření pozice. Marginové požadavky záleží na podkladovém nástroji CFD. Marginové požadavky mohou být fixovány nebo vypočítány ze současné ceny podkladového nástroje na základě Dohody o poskytování služeb.
	Klient je zodpovědný za sledování svého účtu a za jakékoliv další vklady částek pro udržení svých pozic. Bude-li margin shledán nedostatečným k udržení aktuálně otevřených pozic, může být v takovém případě Klient požádán o další vklad jednoduchým upozorněním nebo snížením expozice. Pokud tak neučiní v požadované lhůtě dle margin callu, může to mít za následek likvidaci pozic i se ztrátou a Klient bude odpovídat za vzniklý deficit.
	Transakce s CFD nejsou prováděny na uznávané nebo určené burze, ale prostřednictvím obchodních systémů Společnosti, kde probíhá její realizace, a mohou Klienta vystavit větším rizikům než u burzovních transakcí. Zatímco některé neburzovní trhy jsou vysoce likvidní, transakce neburzovních nebo nepřevoditelných derivátů mohou s sebou nést vyšší riziko než investice do burzovních derivátů, protože tam není vytvořen burzovní trh, na kterém dochází k uzavírání otevřených pozicí. Může být nemožné likvidovat existující pozici, posoudit hodnotu pozice vyplývající z mimoburzovních transakcí nebo posoudit velikost vystavení se riziku. Nabídkové a poptávkové ceny nemusí být kótovány, jsou-li, budou stanoveny protistranou pro tyto nástroje, přičemž může být následně obtížné určit ,,spravedlivou cenu.”
	Do obchodování na CFD se můžete zapojit se Společností pouze pro podkladová aktiva (měny a komodity) dle nabídky Společností. Společnost se nezavazuje nabízet všechna taková podkladová aktiva. Ceny se odvozují z cen podkladových aktiv/tržních cen a jsou určovány příslušným poskytovatelem likvidity. Společnost nemá žádnou kontrolu nad pohyby v podkladových cenách, které mohou být volatilní a nepředvídatelné. Tyto pohyby ovlivní ceny Společnosti od poskytovatele likvidity bez ohledu na skutečnost, jestli můžete nebo nemůžete otevírat a zavírat obchodní pozice a bez ohledu na ceny jejich realizace.
	Společnost může mít přístup k informacím, které vám nejsou dostupné, dosahovat obchodních pozic za ceny, které vám nejsou dostupné, a mít zájmy odlišné od Vašich. Na základě Pravidel o nejlepším provádění není Společnost povinná vám poskytovat tržní nebo jiné informace, které získá, ani si upravit nebo se zdržet vlastního obchodování.
	Některé CFD se nemusí stát likvidními okamžitě na základě čehož nemusíte být schopni je prodat nebo získat jednoduše informace o hodnotě těchto CFD nebo o rozsahu souvisejících rizik.
	4. Rizika třetích stran
	Varování pro Klienty před riziky třetích stran, neurčí-li Dohoda jinak:
	a) Společnost může převést peněžní prostředky přijaté od Klienta na třetí stranu (např. poskytovatele likvidity) k udržování nebo uchovávání za účelem realizace transakcí prostřednictvím takové osoby nebo k realizaci povinnosti Klienta zajistit kolaterál (např. požadavek počátečního marginu) pro obchod. Společnost nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv jednání či opomenutí kterékoliv třetí strany, na kterou převede peníze od Klienta.
	b) Třetí strana, na niž Společnost převede peníze, je může držet na sběrném účtu a nemusí být možné oddělit prostředky na něm od Klientových peněz nebo peněz třetích stran. V případě insolvence nebo podobných situací ve vztahu k této třetí straně může mít Společnost jen nezabezpečený nárok proti této třetí straně ve jménu Klienta, a Klient bude vystaven riziku, že peníze přijaté Společností od třetí strany nebudou dostatečné k uspokojení jeho nároků ve vztahu k příslušnému účtu. Společnost nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv ztráty z takové situace.
	c) Společnost může držet Klientské peníze mimo EEA ve jménu Klienta. Právní a správní režim vztahující se na jakoukoli banku nebo právnickou osobu bude odlišný od toho kyperského a v případě insolvence nebo podobného procesu ve vztahu k této bance nebo osobě, může být s peněžními prostředky Klienta jednáno odlišně, než v případě, pokud by jeho peníze byly drženy na účtu na Kypru. Společnost nenese odpovědnost za insolvenci, jednání nebo opomenutí kterékoliv třetí strany uvedené v tomto odstavci.
	d) Společnost může uložit Klientské peníze u depozitáře, který může mít zájem na zabezpečení, zástavě nebo právo na započtení ve vztahu k těmto penězům.
	e) Společnost drží Klientské peníze na účtu, který je oddělený od jejich vlastních peněz, ale neposkytuje absolutní ochranu v případě neplnění třetí strany, u níž jsou Klientské peníze drženy.
	5. Daně
	Varování pro Klienty:
	a) Existuje riziko, že Klientské obchody s finančními nástroji mohou být nebo se mohou stát předmětem zdanění a/nebo jiné povinnosti, například kvůli změnám v předpisech nebo na základě osobních okolností.
	b) Dohoda nebo transakce podle Dohody mohou být předmětem zdanění a/nebo jiné poplatkové povinnosti v některých jurisdikcích a Společnost nezaručuje, že taková daň a/nebo jiná poplatková povinnost bude jako taková splatná.
	c) Klient je odpovědný za všechny daně a/nebo jiné povinnosti, které mohou vyvstat v souvislosti s jeho obchody.
	6. Technická rizika
	Varování pro Klienty ohledně následujících technických rizik mimo rizik uvedených v Dohodě:
	a) Za rizika nebo finanční ztráty způsobené selháním, pochybením, přerušením, odpojením od sítě nebo ůmyslným jednáním ve vztahu k informacím, komunikaci, elektrické energii, elektronickému či jinému systému nese odpovědnost výhradně Klient.
	b) Provádí-li Klient transakce prostřednictvím elektronického systému, bude vystaven rizikům spojeným se systémem, včetně selhání hardwaru, softwaru, serveru, komunikačních sítí a internetu. Výsledkem takového selhání může být nemožnost provedení příkazu podle jeho pokynů nebo jeho neprovedení vůbec. Společnost nenese v případě takového selhání žádnou odpovědnost.
	c) Společnost nenese žádnou odpovědnost, pokud třetí neoprávněná osoba získá přístup ke Klientským informacím, včetně elektronických adres, elektronických komunikací a osobních údajů, přístupových dat, dojde-li k tomu v důsledku Klientovy nedbalosti nebo v rámci převádění mezi Společností, Klientem nebo jakoukoliv třetí stranou za použití internetu nebo jiných komunikačních prostředků, telefonu nebo jiných elektronických prostředků či pošty.
	d) Klient je upozorněn, že nekódované informace přenášené e-mailem nejsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.
	e) Ve chvílích vysokého objemu příchozích obchodů může mít Klient potíže s připojením přes telefon nebo systém Společnosti, zvláště na volatilním trhu (například pokud jsou publikovány klíčové makroekonomické indikátory).
	f) Klient si uvědomuje, že internet může být předmětem takových událostí, které mohou ovlivnit jeho přístup k systému Společnosti, zejména včetně přerušení nebo přenosových přerušení, selhání softwaru a hardwaru, odpojení internetu, selhání veřejné elektrické sítě, nebo útoků hackerů. Není-li v Dohodě uvedeno jinak, Společnost není zodpovědná za jakékoliv škody nebo ztráty z takových událostí, které jsou mimo její kontrolu, nebo za jakékoliv jiné ztráty, náklady, závazky nebo výdaje (zejména včetně ztrát a zisků), které mohou vzniknout z Klientovy neschopnosti připojení se k systému Společnosti, příp za zpoždění nebo selhání při zadávání příkazů nebo obchodů.
	g) Při obchodování na elektronické platformě podstupuje Klient riziko finančních ztrát, které mohou být důsledkem mimo jiné:
	Selhání Klientského zařízení, softwaru a slabé kvality připojení.
	Selhání softwaru nebo hardwaru Společnosti nebo Klienta, jeho špatné fungování nebo zneužití.
	Nesprávné fungování Klientského zařízení.
	Špatné nastavení Klientského terminálu.
	Zpožděné aktualizování Klientského terminálu.
	h) V souvislosti s použitím počítačových zařízení, sítí datové a hlasové komunikace, nese další rizika výhradně Klient, přičemž u takových rizik nenese Společnost žádnou odpovědnost za případné ztráty (není-li Dohodou stanoveno jinak):
	Výpadek proudu v zařízení na straně Klienta nebo poskytovatele, příp. komunikačního operátora (včetně hlasové komunikace) Klienta.
	Fyzické poškození (nebo zničení) komunikačních kanálů používaných ke spojení Klienta a poskytovatele (komunikačního operátora), a s obchodním nebo informačním serverem Klienta.
	Výpadek (nepřijatelně nízká kvalita) komunikace přes kanály používané Klientem nebo poskytovatelem nebo komunikačního operátora (včetně hlasové komunikace), kteří jsou Klientem využíváni.
	Chyba nebo nesoulad s požadavky na nastavení Klientova terminálu.
	Zpožděná aktualizace Klientova terminálu.
	Použití komunikačních kanálů, hardwaru a softwaru, generujících riziko nepřijetí zprávy (včetně textových zpráv) Klientem od Společnosti.
	Porucha nebo neschopnost provozu obchodního systému (platformy), které mohou zahrnovat i Klientský terminál.
	Výpadek (nepřijatelně nízká kvalita) komunikace přes kanály používané Společností, obzvláště fyzické poškození (zničení) komunikačních kanálů třetí stranou.
	7. Události vyšší moci
	V případě události vyšší moci není Společnost v postavení zajištění realizace Klientových příkazů nebo plnění svých povinností dle dohody s Klientem. V důsledku toho může Klient utrpět finanční ztrátu a přijímá tímto riziko následné finanční ztráty (podrobnější informace viz Dohoda).
	Insolvence: Vstup Společnosti do insolvence nebo pochybení může vést k tomu, že budou likvidovány pozice nebo budou uzavírány bez Klientova souhlasu. V případě insolvence může Klient utrpět ztráty. Podrobnější informace naleznete v pravidlech o Investorském kompenzačním fondu na našich webových stránkách.
	Cizí měna: Když je finanční nástroj obchodován v jiné měně, než je měna místa Klientova trvalého pobytu, jakékoliv změny směnných kurzů mohou negativně ovlivnit hodnotu, cenu nebo realizaci obchodu s takovým nástrojem a mohou vést ke ztrátám Klienta.
	Finanční nástroje v té samé měně jako podkladová aktiva, očekávání zisku nebo ztrát na cizích trzích jsou také ovlivněny změnami směnných kurzů. Finanční nástroj s měnou jako podkladovým aktivem, očekávání jeho zisku nebo ztráty z obchodů s ním, jsou také ovlivněny volatilitou na měnových trzích. Pozornost Klienta by měla být obzvláště zaměřena na měny obchodované tak nepravidelně nebo málo často, že nemůže být jisté, že cena bude vždy kótována, nebo že bude obtížné získat transakce za ceny, které byly kótovány, kvůli absenci protistrany.
	Neobvyklé tržní podmínky: Klient si uvědomuje, že za neobvyklých tržních podmínek může být doba, během níže je příkaz proveden, prodloužena nebo může být nemožné příkaz provést za uváděnou cenu nebo jej nebude možné provést vůbec.
	Mohou nastat situace, pohyby a/nebo podmínky o víkendu, na začátku týdne nebo během dne po publikování významných makroekonomických čísel, ekonomických nebo politických novinek, které mohou mít za následek otvírání na měnovém trhu za takové ceny, které se mohou významně lišit od cen předchozích. V takovém případě existuje významné riziko, že příkazy zadané k zajištění otevřených pozic a otevření nových pozic mohou být provedeny za ceny výrazně jiné než ty dříve stanovené.

