
1. OBECNÁ PROHLÁŠENÍ

1.1. Toto Prohlášení popisuje jistá rizika související s devizovými 
transakcemi. Neobsahuje a nevysvětluje však všechna rizika 
a další důležité aspekty spojené s devizovými transakcemi. 
Toto Prohlášení nenahrazuje poradenství finančního 
odborníka.

1.2. Toto Prohlášení představuje nedílnou součást Zvláštních 
obchodních podmínek pro devizové organizace, a tedy i Smlouvy. 
Není-li zde uvedeno jinak, použijí se pro účely tohoto Prohlášení 
definice uvedené v Obecných obchodních podmínkách a ve 
Zvláštních obchodních podmínek pro devizové transakce.

1.3. Toto Prohlášení je nutné číst ve spojení s Obecnými obchodními 
podmínkami a Zvláštními obchodními podmínkami pro devizové 
transakce, informacemi na stránkách banky, Pravidly obchodování 
a různými prospekty, souhrny informací a dalšími informačními 
materiály, které jsou k dispozici na stránce banky či na libovolné 
platformě pro devizové transakce, přičemž všechny tyto materiály 
podrobněji popisují rizika spojená s devizovými transakcemi.

2. HLAVNÍ RIZIKA

2.1. Devizové transakce jsou vysoce spekulativní, je s nimi 
spojeno extrémní riziko a obecně jsou vhodné jen pro osoby, 
které jsou schopny převzít a unést riziko ztráty přesahující 
jejich marži. Devizové transakce svou podstatou generují 
ztráty, které jsou teoreticky neomezené. Pokud nedojde k 
intervenci, ztráta může výrazně překročit hodnotu veškerých 
aktiv, která má klient uložena u banky.

2.2. Devizové transakce mají obzvlášť spekulativní povahu kvůli 
významnému pákovému efektu, který při nich může být 
použit. Klient si může otevřít pozice, jejichž hodnota výrazně 
převyšuje jeho marži. Malý pohyb cen může vést k významnému 
zisku či ztrátě.

2.3. Předpokládejme například, že klient chce investovat 10 000 eur 
do otevření pozice EUR/USD s pákovým efektem 10. Klientova 
pozice EUR/USD tak bude mít hodnotu 100 000. Pokud EUR 
oslabí oproti USD o 1 %, ztratí klient 1 000 EUR, tedy 10 % 
částky, kterou investoval.

2.4. Devizové transakce sice nabízejí příležitost dosáhnout vysokého 
zisku, ale zároveň s sebou nesou velké riziko, jelikož drobné 
výkyvy cen mohou vést k významným ztrátám. Jinak řečeno čím 
větší je pákový efekt, tím výraznější je příležitost dosáhnout zisku, 
ale také riziko ztráty. Klient by měl využít pákový efekt v rozsahu, 
který je pro něj vhodný. Banka nezkoumá, zda je pákový efekt 
používaný klientem vhodný či doporučeníhodný vzhledem k jeho 
situaci.

2.5. Je možné, že klient si bude přát velmi rychle zvýšit marži, aby 
si udržel otevřenou pozici a zamezil její automatické likvidaci. 
Cenové fluktuace jsou však často tak rychlé, že otevřené pozice 
jsou likvidovány automaticky, aniž má klient čas zvýšit marži. 
Klient rovněž bere na vědomí, že snížení pákového efektu může 
vést k automatické likvidaci jeho otevřených pozic.

2.6. Klient si je vědom toho, že jakmile si na platformě pro devizové 
obchody otevře pozici, je čistě na něm, aby se informoval o 
maximálním možném pákovém efektu a aby přijal veškerá 
vhodná rozhodnutí.

2.7. Klient je srozuměn s tím, že banka má právo kdykoli bez 
předchozího vyrozumění pozměnit maximální pákový efekt na  
určité nebo neurčité období či pro jednotlivé klienty nebo jejich   
skupiny dle svého uvážení. Klient je srozuměn s tím, že změna

maximálního pákového efektu může vést k automatické likvidaci 
jeho otevřených pozic.

2.8. Devizový trh, trh zlata a trhy dalších aktiv, která slouží jako 
podklad pro devizové nástroje, jsou extrémně volatilní. 
Pohyby na těchto trzích jsou nepředvídatelné.

2.9. Mohou se na nich rovněž vyskytnout období snížené či 
dokonce nulové likvidity. Likviditní riziko může postihnout 
všechny účastníky trhu včetně banky, obzvlášť pokud dojde ke 
změnám likvidity, kterou nabízejí její protistrany. Nízká likvidita 
může vést k velmi rychlým a hektickým cenovým pohybům, širším 
rozpětím a/nebo vyšší míře zamítnutí transakcí. Z tohoto důvodu 
se může stát, že devizové transakce, které mají za cíl vyloučit 
či omezit rizika plynoucí z otevřených pozic, ať již ze strany 
klienta či banky, nebude možné provést vůbec, či jen za velmi 
nepříznivou cenu.

2.10. Výlučnou protistranou u všech devizových transakcí je 
banka. Devizové transakce se neprovádějí prostřednictvím 
burzy, mnohostranného obchodního systému či obdobné 
organizace. Veškeré otevřené pozice lze uzavírat pouze s 
bankou coby protistranou.

2.11. Devizové transakce pro klienta znamenají riziko, že za velmi 
krátkou dobu přijde o veškerá aktiva uložená u banky a v 
některých případech i o více, než u banky uložil, čímž mu 
vznikne závazek uhradit bance nepokrytou částku.

3. DALŠÍ RIZIKA

3.1. Za výjimečných okolností či jiných nežádoucích situací mohou 
pravidla vztahující se k devizovým transakcím dávat široké 
pravomoci trhům, clearingovým institucím, orgánům, organizacím 
a společnostem, které je vydaly, a pokud tyto pravomoci budou 
uplatněny, může to výrazně ovlivnit klientovy otevřené pozice 
nebo jeho schopnost provádět devizové transakce.

3.2. O víkendu či obecněji mimo dny obchodování může dojít k 
událostem, kvůli nimž mohou trhy otevřít s cenou výrazně 
odlišnou od ceny, s níž bylo obchodování uzavřeno. Mimo dny 
obchodování nelze provádět příkazy. To může vést k výrazným 
ztrátám. Příkazy stop-loss (dle definice na stránce banky či na 
platformách pro devizové obchody) mohou být prováděny za 
výrazně nepříznivějších cen, než si přeje klient. Klientovy otevřené 
příkazy dále nemohou být zrušeny mimo dny obchodování či 
mimo hodiny fungování platforem pro devizové obchody.

3.3. Insolvence banky, uschovatele či protistrany, jejíž služby banka 
využívá, mohou vést k tomu, že klientovy otevřené pozice 
budou zlikvidovány proti jeho vůli či bez konzultace s ním a bez 
předchozího oznámení.

3.4. Rizika spojená s devizovými transakcemi se dále znásobují, 
pokud se transakce týkají měn či jiných podkladových aktiv přímo 
či nepřímo spojených s rozvíjejícími si trhy. Mnoha rozvíjejícím 
se trhům chybí silná infrastruktura. Telekomunikační síť je 
obecně ve špatném stavu, banky a další finanční systémy nejsou 
vždy dobře rozvinuty, dobře regulovány a dobře integrovány. 
Tyto země mohou rovněž mít výrazný vnější dluh, který může 
ovlivňovat řádné fungování jejich ekonomik, což se zase může 
mít nepříznivý dopad na výkonnost jejich trhů. Existuje možnost 
náhlého uvalení arbitrárních či nadměrně zatěžujících daní, které 
mohou mít nepříznivý dopad na investory.

3.5. S devizovými transakcemi jsou spojena rizika, která jsou vlastní 
internetu a technologiím tak, jak jsou popsána ve Všeobecných 
obchodních podmínkách. Spadají sem rizika spojená s latencí, 
která klient omezí tím, že zajistí, aby IT a mobilní přístroje, jež
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využívá k provádění devizových transakcí, měly co nejrychlejší 
internetové připojení.

3.6. Další informace související s riziky najde klient v brožuře „Special 
risks linked to securities trading“ (Speciální rizika spojená s 
obchodem s cennými papíry), která je k dispozici na stránkách 
banky, zejména pak na straně věnované investicím do komodit.

4. KLIENTOVA SITUACE

4.1. Ve světle rizik popsaných v tomto Prohlášení by se klient do 
devizových transakcí měl pouštět, jen pokud chápe jejich 
podstatu a míru své expozice vůči nim a jen pokud jsou 
tyto transakce pro něj vhodné. Pro řadu osob jsou devizové 
transakce nevhodné.

4.2. Klient se zavazuje, že než začne obchodovat s devizovými 
nástroji, pečlivě zváží svou osobní (zejména pak finanční a 
daňovou) situaci. Klient potvrzuje, že má veškeré finanční zdroje 
potřebné pro devizové transakce, jež pro provádí, či pro příkazy, 
které mají být provedeny. Klient investuje pouze aktiva, o něž 
si může dovolit přijít, aniž bude nucen ke změně životního 
standardu, a přestane obchodovat s devizovými nástroji, 
pokud to jeho osobní situace přestane umožňovat. Klient si 
je vědom toho, že riziku devizových transakcí by měl vystavit 
pouze aktiva, která nejsou zapotřebí k hrazení běžných 
výdajů jeho domácnosti a která jsou přiměřená jeho příjmům 
a majetku. Banka může považovat marži pro devizové 
transakce za „rizikový kapitál“. Klient si je vědom, že pokud 
usiluje o pravidelný či bezpečný výnos, neměl by provádět 
devizové transakce.

4.3. Klient nese výlučnou odpovědnost za rozhodnutí, zda 
devizové transakce, které provádí, jsou vhodné s ohledem 
na jeho osobní (zejména pak finanční a daňovou) situaci, 
jeho investiční cíle a další relevantní okolnosti. Klient je dále 
srozuměn s tím, že devizové transakce rozhodně nejsou 
vhodné pro investici prostředků určených na zajištění ve 
stáří.

4.4. V případě pochybností by klient měl vyhledat nezávislé finanční 
poradenství.

5. ŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ OTEVŘENÝCH POZIC

5.1. Klient nese výlučnou odpovědnost za řízení a sledování svých 
otevřených pozic a otevřených příkazů.

5.2. V zájmu omezení rizik může klient zvážit různé typy příkazů, jako 
jsou příkazy typu stop, trailing stop, one cancels the other (OCO), 
if done, if done one cancels the other tak, jak jsou definovány 
na stránce banky či na platformách pro devizové obchody. 
Klient bere na vědomí, že zadání těchto příkazů nemusí nutně 
zaručovat omezení rizika, jelikož za jistých situací na trhu se 
může stát, že tyto příkazy nebudou provedeny. V závislosti na 
okolnostech, jako je likvidita dostupná na trhu, nemusí být banka 
schopna provést příkazy za cenu, kterou si klient přeje. V takovém 
případě nenese banka odpovědnost. Klient nese odpovědnost za 
libovolné devizové transakce provedené za ceny, které se liší od 
jeho příkazu.

5.3. Klient je srozuměn s tím, že bude často kontrolovat stav svého 
účtu a zejména že bude průběžně sledovat svou marži, pokud má 
na účtu alespoň jednu otevřenou pozici či otevřený příkaz.

5.4. Banka nemá povinnost přestat uzavírat devizové transakce, 
pokud klient utrpí ztráty a/nebo stav aktiv na účtu poklesne, i 
kdyby šlo o výrazný pokles.

6. POTVRZENÍ ZE STRANY KLIENTA

6.1 K datu otevření účtu, k datu libovolné transakce související s 
účtem a k libovolnému datu, k němuž je upravena či aktualizována 
Smlouva či libovolná její část, klient bance potvrzuje následující 
skutečnostmi a souhlasí s nimi v její prospěch:

a) Klient je srozuměn s tím, že devizové transakce jsou 
vysoce spekulativní, je s nimi spojeno extrémní riziko a 
obecně jsou vhodné jen pro osoby, které jsou schopny 
převzít a unést riziko ztráty přesahující jejich marži.

b) Klient je srozuměn se všemi riziky spojenými s 
devizovými transakcemi, zejména pak s rizikem 
plynoucím s využitím nadměrného pákového efektu, s 
rizikem tržní volatility, s rizikem likvidity, s právními riziky 
plynoucími zejména z tržních pravidel pro devizové 
transakce, s technologickými riziky a s dalšími riziky, která 
mohou vést ke ztrátě či jiné škodě. Klient potvrzuje, že je 
ochoten tato rizika přijmout.

c) Klient potvrzuje, že si přečetl a pochopil Všeobecné 
obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky pro 
devizové transakce, informace v dokumentech, na něž 
Zvláštní obchodní podmínky odkazují, a zejména informace 
na stránce banky, Pravidla obchodování a různé prospekty, 
souhrny informací a další informační materiály, které jsou 
k dispozici na stránce banky či na libovolné platformě pro 
devizové obchody.

d) Klient zejména potvrzuje, že rozumí vysvětlením o 
omezeních použití platforem pro devizové obchody, 
pákovém efektu a modifikaci maximálního pákového 
efektu, požadované marži a systému automatické 
likvidace tak, jak jsou vysvětleny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách pro devizové transakce a v dalších 
dokumentech, k nimž se Zvláštní obchodní podmínky 
pro devizové transakce vztahují. Klient rovněž potvrzuje, 
že rozumí roli banky v devizových transakcích, 
souvisejícím rizikům a střetům zájmů a že je přijímá.

e) Klient je srozuměn s tím, že banka má právo zlikvidovat 
jeho otevřené pozice, pro které chybí dostatečná marže, a 
klient ponese odpovědnost za veškeré ztráty v důsledku této 
likvidace. Klient je srozuměn s tím, že banka si vyhrazuje 
právo změnit likvidační procento dle vlastního uvážení.

f) Klient potvrzuje, banka ani její ředitelé, manažeři, 
zaměstnanci, agenti a jiní zástupci mu nezaručili 
a nezaručují, že devizové transakce pro něj budou 
ziskové. Minulé výnosy a zisky navíc nezaručují 
budoucí výkonnost.

g) Klient je srozuměn s tím,že v některých případech může 
přijít o částku vyšší, než je hodnota aktiv uložených u 
banky, a v tomto případě mu vznikne závazek uhradit 
bance nepokrytou částku.

h) Klient potvrzuje, že devizové transakce, které provede, jsou 
pro něj vhodné.
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7. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

7.1. Toto Prohlášení i Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní 
obchodní podmínky pro devizové transakce se řídí výlučně 
švýcarským právem a vykládají se podle něj.

7.2. Místem plnění, místem vymáhání vůči klientům se sídlem v 
zahraničí a výlučnou jurisdikcí pro libovolné spory plynoucí 
z tohoto Prohlášení, Obecných obchodních podmínek a 
Zvláštních obchodních podmínek pro devizové transakce je 
sídlo banky ve městě Gland ve švýcarském kantonu Vaud. 
Banka si však vyhrazuje právo zahájit řízení u věcně příslušných 
soudů, které mají jurisdikci v místě pobytu či domicilu klienta, 
nebo u jiných příslušných soudů, a v takovém případě se nadále 
bude používat výlučně švýcarské právo hmotné.

Prohlašuji, že jsem si přečetl(a) toto Prohlášení i Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky 
pro devizové transakce, že jim rozumím a že je přijímám.
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