
  

 Sdělení klíčových informací – CFD na Akcie 
Účel 
V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. 
Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, 
možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. 
Produkt 
 
Toto CFD na akcie nabízí společnost FxPro Financial Services Ltd, („FxPro“, „my“ nebo „nás“), kterou 
autorizuje a reguluje Cyprus Securities and Exchange Commission. 
Webové stránky: https://www.fxpro.cz│ E-mail: support@fxpro.com │ Telefonní číslo: +357 25969200 
Tento dokument byl vytvořen / naposledy aktualizován 24. ledna 2020. 
 

       Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný. 

O jaký produkt se jedná? 
Typ 
Contract for difference („CFD“) je pákový kontrakt uzavřený se společností FxPro na bilaterálním základě 
vypořádaný v hotovosti. Investorovi umožňuje spekulovat na stoupající nebo klesající ceny podkladové akcie. 
Investor má možnost koupit (nebo uzavřít „dlouhou“ pozici) CFD k získání výhody z rostoucích cen akcie; 
nebo prodat (nebo uzavřít „krátkou“ pozici) CFD k získání výhody z klesajících cen akcie. Cena CFD na akcii 
je odvozena od ceny podkladové akcie.   
 
CFD jsou pákové produkty a páku upravuje a nastavuje klient. Na konci dne se reinvestují všechny otevřené 
pozice a účtuje se denní poplatek za převod. Vezměte prosím na vědomí, že obchodování s marží vyžaduje 
extra pozornost, protože můžete realizovat velké zisky, pokud jde cena směrem výhodným pro Vás, ale 
riskujete značné ztráty, pokud se cena pohybuje proti Vám. Pokud se Vám nepodaří vložit další prostředky, 
abyste splnili požadavek udržovací marže, který je výsledkem negativního cenového pohybu, pak může dojít 
k automatickému zavření CFD. Toto nastane, pokud zbývající jmění účtu klesne pod požadavek udržovací 
marže. 
CFD na akcie nemá předem stanovené datum splatnosti, a proto má otevřený konec. Společnost FxPro si 
ponechává možnost jednostranně ukončit jakýkoliv CFD kontrakt, pokud se domnívá, že byly porušeny 
podmínky kontraktu. 
 
Cíle 
Cílem CFD je umožnit investorovi vystavení pohybu hodnoty podkladové akcie (ať je nahoru, nebo dolů) s 
pákovým efektem, aniž by vlastnil skutečnou akcii. Toto vystavení má pákový efekt, protože CFD vyžaduje 
složit jako počáteční marži pouze malou část pomyslné hodnoty kontraktu. Pokud investor například koupí 1 
000 jednotek CFD s počáteční částkou marže 20 % a cenou podkladové akcie €5, pak bude počáteční 
investice €1000 (20 % x 1000 x 5). Účinek pákového efektu je v tomto případě 5:1 (1 / 0,2), což má za 
výsledek pomyslnou částku kontraktu €5 000 (€5 x 1 000). To znamená, že za každá změna ceny podkladové 
akcie o 1 cent změní hodnotu kontraktu CFD o 10 EUR (1 000 x €0,01). Například, pokud investor uzavře 
dlouhou pozici a trh navýší hodnotu, pak každé navýšení o 1 cent na tomto trhu učiní zisk €10. Nicméně, 
pokud trh sníží hodnotu, pak každé snížení o 1 bod na tomto trhu učiní ztrátu €10. Naopak platí, že pokud 
investor drží krátkou pozici, pak učiní zisk s každým poklesem na tomto trhu a ztrátu s každým navýšením 
na trhu. 
 
CFD nemají obecně doporučenou dobu držení a je na uvážení každého individuálního investora, aby rozhodl 
o nejvhodnější době držení na základě své vlastní individuální obchodní strategie a cílů. 
 
Zamýšlený retailový investor 
CFD jsou určeny pro investory, kteří mají znalosti a zkušenosti s pákovými produkty, a rozumí, jak se odvozují 
ceny CFD, klíčovým konceptům marže a páky, skutečnosti, že ztráty mohou překročit vklady, a mají 
dostatečné finanční prostředky na pokrytí ztráty celé investované částky. 
 

 
 

https://www.fxpro.cz/


  

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?  
 
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, 
jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme 
schopni zaplatit. 

 
 
 
Zařadili jsme tento produkt do třídy 7 ze 7, 
což je nejvyšší třída rizik. Toto oceňuje 
možné ztráty kvůli budoucí výkonnosti na 
velmi vysokou úroveň.  
 
CFD jsou pákové produkty, které mohou 
kvůli pohybům podkladového trhu rychle 
generovat ztráty. Neexistuje žádná ochrana 
kapitálu proti tržnímu riziku, úvěrovému 
riziku nebo riziku likvidity. 
 

 
Mějte na paměti měnové riziko. CFD na akcie je možné prodat nebo koupit v měně, která se liší od základní 
měny Vašeho účtu. Závěrečná návratnost, kterou můžete získat, závisí na směnném kurzu těchto dvou měn. 
Výše uvedený ukazatel nezvažuje toto riziko. 
 

Obchodování na páku zvětšuje ztráty cenových pohybů a neúspěšné vložení dalších prostředků může mít 
za následek automatické zavření CFD. Podléháte také rizikům souvisejícím s poruchami internetu, 
poruchami komunikace nebo krádežemi hesla k účtu. 

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucímu výkonu trhu, takže můžete přijít o celou svou 
investici nebo její část. Pokud vám nebudeme schopni vyplatit dlužnou částku, můžete přijít o celou svou 
investici. Nicméně, můžete využít program ochrany spotřebitelů (viz sekce „Co se stane, když společnost 
FxPro nebude schopna uskutečnit výplatu?“). Výše uvedený ukazatel nezvažuje toto riziko. 
Scénáře výkonnosti 
Níže uvedené scénáře ukazují, jak by se mohla Vaše investice vyvíjet. Můžete je porovnat s ostatními scénáři 
jiných produktů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z 
minulosti, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a 
jak dlouho si CFD ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných 
okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. 

Pro vytvoření scénářů v Tabulce 1 byly použity následující předpoklady: 
 
 
 
 
 
 
 
Table 1: 
Scénář 
výkonu 
DLOUHÉ 
pozice 

Zavírací 
cena 

Změna 
ceny 

Zisk/Ztráta Scénář 
výkonu 
KRÁTKÉ 
pozice 

Zavírací 
cena 

Změna 
ceny 

Zisk/Z
tráta 

Příznivý 
Umírněný 
Nepříznivý 
Stresový 

50.75 
50.25 
49.25 
47.5 

1.5% 
0.5% 
-1.5% 
-5% 

€750 
€250 
-€750 
-€2500 

Příznivý 
Umírněný 
Nepříznivý 
Stresový 

49.25 
49.75 
50.75 
52.50 

-1.5% 
-0.5% 
1.5% 
5% 

€750 
€250 
-€750 
-€2500 

 
*Ztráta je omezena na zůstatek Vašeho účtu, protože nabízíme ochranu proti negativnímu zůstatku kapitálu. 
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu. Pokud Vám tento produkt prodal někdo jiný 
nebo Vám třetí strana radí ohledně tohoto produktu, pak tyto údaje nemusí zahrnovat veškeré náklady, které 
jim zaplatíte. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte 
zpět. 

                                                Akcie CFD (drženo intradenně) 
Otevírací cena akcie: P       €50 
Velikost obchodu (na CFD): TS 1,000 
Marže (%): M 20 % 
Požadavek na marži (£): MR = P x TS x M 
Pomyslná hodnota obchodu (£): TN = MR/M 

€10,000 
€50,000 

 



  

Co se stane, když společnost FxPro nebude schopna uskutečnit výplatu? 
Pokud nemůže společnost FxPro dostát svým finančním závazkům k Vám, pak můžete přijít o hodnotu své 
investice. Nicméně, všechny prostředky retailových klientů udržujeme odděleně od našich vlastních peněz v 
souladu s regulačními požadavky. Společnost FxPro se také účastní Fondu pro odškodnění investorů („ICF“), 
který pokrývá oprávněné investice až do 20 000 eur na osobu na firmu. Další informace můžete najít v „ 
Oznámení Fondu pro odškodnění investorů’. 

S jakými náklady je investice spojena? 
Dříve, než začnete obchodovat CFD na akcie, byste se měli seznámit se všemi jednorázovými a průběžnými 
náklady, za které budete odpovědní. Tyto poplatky sníží jakýkoliv čistý zisk nebo zvýší Vaše ztráty. Další 
informace najdete na našich webových stránkách. 

 
Tato tabulka ukazuje různé kategorie typů nákladů a jejich význam 
 
Jednorázové náklady 

Spread Všechny naše 
platformy 

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se 
nazývá spread. 

Převod měn Všechny naše 
platformy 

Poplatek účtovaný za převod realizovaného 
zisku/ztráty z měny nástroje na měnu účtu. 
 

Průběžné náklady Náklady na 
financování 

Všechny naše 
platformy 

Náklady na financování za každý den, kdy 
máte otevřenou pozici. V závislosti na 
držené pozici (např. dlouhé nebo krátké) a 
našich převládajících úrokových sazbách, 
mohou být náklady na financováni přičteny k 
Vašemu účtu nebo odečteny od Vašeho 
účtu. 
 

 

Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně? 

CFD jsou určeny pro krátkodobé obchodování, v některých případech intradenně a obecně nejsou vhodné pro 
dlouhodobé investice. Neexistuje doporučená doba držení ani období bez možnosti zrušení. CFD na Index 
můžete otevírat a zavírat kdykoliv během obchodních hodin každého CFD. 

Jak mohu podat stížnost? 
Pokud si přejete podat stížnost, můžete ji odeslat e-mailem na compliance@fxpro.com. Další podrobnosti 
najdete v našem „ Postupu zpracování stížností’. Pokud nejste spokojeni se závěrečnou odpovědí na svou 
stížnost, můžete kontaktovat Finančního ombudsmana státu Kypr.   

Další související informace 
 
Věnujte pozornost následujícím informačním dokumentům, které musí být povinně dostupné podle Zákona, a 
jsou dostupné zde.  
 
Klientská smlouva − kontrakt, na základě kterého jsou Vám poskytovány investiční služby, a který obsahuje 
podmínky a ujednání řídící náš obchodní vztah. 
 
Zásady realizace objednávek − shrnuje postup, podle kterého realizujeme objednávky. Dále popisuje různé 
typy objednávek a způsob jejich realizace na všech námi nabízených platformách, požadovanou udržovací 
marži na platformu a zacházení s firemními akcemi. 
 
Oznámení o zřeknutí se rizik − shrnuje hlavní rizika během investování do CFD. 
 
Zásady střetu zájmů − popisuje způsob, kterým identifikujeme, spravujeme nebo řídíme různé střety zájmů, 
které mohou nastat v průběhu našich obchodních aktivit. 
 
Zásady ochrany osobních údajů − vysvětluje, jak zacházíme s různými informace, které nám poskytujete. 
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