Informace pro klienty
Sdělení klíčových informací (PRIIPs & KIDs)
I.

Úvod

Poskytovatelem investičních služeb je společnost LYNX B.V., organizační složka (dále jen „LYNX“) 1.;
IČO: 02451778; Sídlo: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika; právní
forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby; spis.zn. A 76398 vedená u Městského soudu v Praze.
Sdělení klíčových informací (KIDs), poskytujeme klientům v souladu s nařízením PRIIPs; LYNX má
vyhrazeno právo na jejich průběžnou aktualizaci.2 LYNX při poskytování služeb uplatňuje čestné, spravedlivé
a profesionální jednání v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků 3 (dále jen „klientů“). Ochrana investora
a ochrana spotřebitele, resp. jejich zájmů u všech klientů je naší prioritou.

II.

Právní předpisy

Pravidla pro PRIIPs vychází zejména z EU a ČR právních předpisů, které uvádíme níže4:
•
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (zde) o sděleních klíčových informací
týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční
složkou.
•
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1904 (zde), kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, pokud jde o zásahy u produktů.
•
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (zde), kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se
strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy
sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení.
•
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, dále jen „ZPKT“ (dostupný
zde) aj.

III.

Závěrečná ustanovení

LYNX připravil pro klienty dokumenty a informace, vč. poučení o rizicích, které naleznete na webových
stránkách www.lynxbroker.cz a dále též v sekci Dokumenty“. Sdělení klíčových informací naleznete zde:
https://www.lynxbroker.cz/priips/ . Dokumenty jsou klientům volně k dispozici a tímto klienty žádáme, aby si je
v dostatečném časovém předstihu prostudovali a seznámili se s nimi.
Povinností LYNX je jednat především s odbornou péčí, která mj. vyžaduje, aby měl klient k dispozici
dostatek informací, zejména o rizicích produktu, s odkazem na ust. § 15d ZPKT. LYNX není tvůrcem produktů.
LYNX zajišťuje především: (i) kompletní před-akceptaci klientů, (ii) podporu a profesionální servis klientům
LYNX, (iii) zprostředkování otevření i vedení majetkového účtu u společnosti Interactive Brokers (U.K.)
Limited, na jejíž platformě klienti obchodují s investičními nástroji bez zásahu LYNX; LYNX nevede přímo
majetkové účty svých klientů a neobhospodařuje přímo majetek klientů.
Tištěná verze tohoto dokumentu je k dispozici v sídle LYNX.
LYNX si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu.
Datum účinnosti dokumentu: 10. července 2020.

LYNX je regulována Českou národní bankou a je vedena jako „Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky)“ v Seznamech
regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu. Pro poskytování investičních služeb musí být respektovány skupinové LYNX B.V.
interní předpisy, dále také evropské a lokální právní předpisy.
1
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Sdělení klíčových informací („Key Information Document“, KIDs) si klade za cíl zlepšit transparentnost a vzájemnou srovnatelnost
investičních produktů pro retailové klienty (spotřebitele/ investory).
3
Zákazníci, kteří jsou ze Slovenska a Polska jsou před-akceptováni pobočkou LYNX Česká republika. Klientem LYNX se rozumí
např. investor, zákazník, spotřebitel, zmocněnec, statutární zástupce právnické osoby, UBO, ale i právnická osoba (společnost).
4
Výše, jsou uvedeny pouze nejzásadnější právní předpisy, které se na činnost LYNX vztahují; výčet není taxativní.
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