
INFORMACE O FINANČNÍCH NÁSTROJÍCH

Arca Brokerage House poskytuje klientům investiční služby a vedlejší služby spojené s následujícími finančními nástroji:
a)  akcie a jiné cenné papíry, s nimiž jsou spojena obdobná práva jako s akciemi (dále jen „akcie“),
b)  dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry (dále jen „dluhopisy“),
c)  nástroje peněžního trhu,
d)  cenné papíry a/nebo majetkové účasti ve fondech kolektivního investování (dále jen „Fondy“).

1.  POPIS NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VŠEOBECNÝCH RIZIK SPOJENÝCH S FINANČNÍMI NÁSTROJI

Měnové riziko je riziko změny hodnoty finančního nástroje vyjádřeného v jedné měně v důsledku změny směnného kurzu této 
měny vůči měně, ve které je tento nástroj denominován. Toto riziko se může projevit, například pokud investor investuje v domácí 
měně do finančních nástrojů denominovaných v cizích měnách a v domácí měně také hodnotu této investice porovnává.

Riziko kolísání (volatility) je riziko kolísání hodnoty finančních nástrojů zejména v důsledku změny podmínek na finančních trzích, 
na kterých se finanční nástroj obchoduje. Toto riziko se může významně projevit především při porovnávání hodnoty finančního 
nástroje během kratšího období.

Riziko likvidity je riziko snížené možnosti dostatečně rychle prodat finanční nástroj za tržní cenu. Významnost tohoto rizika závisí 
na trhu, na kterém se finanční nástroj obchoduje, na množství účastníků tohoto trhu, na množství majitelů nebo potenciálních 
majitelů nástroje, na hodnotě objemu požadovaného prodeje a na samotném finančním nástroji. Jestliže finanční nástroj není 
obchodován na žádném regulovaném trhu nebo například pokud nebyl vydán formou veřejné nabídky, jeho likvidita může být 
významně omezená.

Riziko vypořádání je riziko spojené s možností, že protistrana obchodu nebo ten, kdo zajišťuje jeho vypořádání, nesplní svoje zá-
vazky včas a v plné výši. Riziko se může projevit nezaplacením kupní ceny nebo nedodáním kupovaného finančního nástroje.

Riziko země je spojené zejména s politickými, ekonomickými nebo právními (například daňovými) riziky existujícími v daném státu, 
případně regionu. Významněji se toto riziko může projevit při investování na tzv. rozvíjejících se trzích (například země, které nejsou 
členem OECD).

2.  VŠEOBECNÝ POPIS POVAHY FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A ZVLÁŠTNÍCH RIZIK S NIMI SPOJENÝCH

A) Akcie jsou cenné papíry, které opravňují jejich majitele (akcionáře) hlasovat na valném shromáždění, podílet se na řízení akciové 
společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Výnos z investování do akcií může být dosažen formou dividendy nebo změny tržní ceny akcie. Vyplácení a výše dividendy je pro-
měnlivá a závisí na výsledcích hospodaření akciové společnosti a rozhodnutí valného shromáždění akcionářů.
Změna tržní hodnoty akcií obvykle výrazně podstatněji ovlivňuje celkový výnos z investování do akcií. Riziko volatility je u akcií 
významnější v porovnání s jinými finančními nástroji.
Zvláštní akciové riziko je riziko změny hodnoty akcie v důsledku změny celkové situace na akciových trzích nebo v důsledku změny 
vnímání konkrétní akcie (akciové společnosti) mezi účastníky trhu. V kritických případech (například úpadek společnosti) může toto 
riziko vést až ke ztrátě celé investice. Zvláštní akciové riziko je zpravidla vyšší u akcií menších společností a naopak.

B) Dluhopisy jsou cenné papíry, u nichž je jejich majitel věřitelem toho, kdo dluhopisy vydal (emitent, dlužník). Emitent dluhopisu 
má povinnost vyplatit majiteli jmenovitou hodnotu ve stanovený den splatnosti a platit úrok (kupón) podle předem definovaných 
podmínek.
Výnos z investování do dluhopisů je tvořen kupónovým výnosem a případným kapitálovým výnosem. Zatímco kupón je obvykle 
předem znám, kapitálový výnos může vznikat jako rozdíl mezi cenou dluhopisu při jeho nákupu a prodeji, resp. jako rozdíl mezi jeho 
cenou při vydání a při splacení. Celkový výnos dluhopisu proto může být dopředu přesně vypočítán jen za předpokladu, že ho majitel 
bude držet až do splatnosti (výnos do splatnosti).

Existuje několik druhů dluhopisů, podle typu emitenta může jít o státní, bankovní, komunální nebo podnikové dluhopisy. Zvláštním 
druhem dluhopisů jsou hypoteční záložní listy, kryté nemovitostmi.
Na finančních trzích se s dluhopisy obchoduje obvykle ve vysokých objemech a obvykle mimo regulované trhy, proto riziko likvidity 
zejména pro investora s nižším objemem investice je významně vyšší.
Zvláštní kreditní riziko je riziko změny hodnoty dluhopisu v důsledku změny bonity emitenta a změny jeho vnímání mezi účastníky 
trhu. V kritických případech (například úpadek emitenta) může toto riziko vést k nesplnění závazků emitenta, a tím až ke ztrátě celé 
investice. Stupeň významnosti tohoto rizika může být vyjádřen například formou tzv. ratingu. Ten přiřazují renomované ratingové 
agentury. Kreditní riziko emitentů s vysokým ratingem (například AAA) je výrazně nižší v porovnání s rizikem emitenta s nižším 
ratingem (například BB) nebo bez ratingu.
Zvláštní úrokové riziko je riziko změny hodnoty dluhopisu v důsledku změny úrovně úrokových sazeb na finančním trhu. Jestliže 
úrokové sazby na trhu rostou, hodnota dluhopisů obvykle klesá a naopak.

Zerobond (dluhopis s nulovým kupónem)
Výnos z investování do zerobondů je tvořen na rozdíl od klasických dluhopisů jen kapitálovým výnosem. To znamená, že zerobond 
během svojí životnosti nevyplácí investorovi žádný kupón nebo jiný výnos. Kapitálový výnos vzniká jako rozdíl mezi nákupní cenou 
zerobondu a jeho prodejní cenou, resp. jako rozdíl mezi jeho cenou při vydání zerobondu a při jeho splacení v předem určeném 
termínu splatnosti. Celkový kapitálový výnos zerobondu může být proto přesně vypočítán za jakékoli období životnosti tohoto dlu-
hopisu. Rizika spojená s investováním do dluhopisu s nulovým kupónem jsou stejná jako u ostatních druhů dluhopisů.

C) Nástroje peněžního trhu jsou finanční nástroje, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu. Splatnost nástrojů peněžního 
trhu je však kratší, zpravidla do jednoho roku. Mezi nástroje peněžního trhu patří zejména pokladní poukázky a vkladové listy. Stu-
peň významnosti většiny rizik je u nástrojů peněžního trhu obvykle nižší v porovnání s dluhopisy.
 
D) Fondy jsou finanční nástroje tzv. kolektivního investování. Kolektivním investováním je shromažďování a správa peněžních 
prostředků velkého množství individuálních investorů a následné hromadné investování těchto prostředků do cenných papírů a 
jiných finančních nástrojů.
Výnos z investice do Fondů je proměnlivý a není možné ho stanovit předem, závisí na výnosech jednotlivých finančních nástrojů v 
majetku Fondu. Část dosaženého výnosu může být podle podmínek Fondu (statut a prospekt) vyplacena formou dividendy.



Existuje několik základních druhů Fondů, podle zaměření investiční strategie a způsobu investování může jít například o:
–  fondy peněžního trhu – obvykle investují výhradně do nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů s průměrnou splat-

ností (nebo dobou trvání) do jednoho roku,
–  dluhopisové fondy – obvykle investují do dluhopisů a jiných nástrojů s pevným příjmem s průměrnou dobou trvání delší než 

jeden rok, přičemž podíl jiných investic je podstatně limitován (max. 10 %),
–  akciové fondy - obvykle investují většinu aktiv (alespoň 67 %) do akcií a jiných akciových investic,
–  smíšené fondy - zahrnují obvykle libovolné kombinace výše jmenovaných Fondů,
–  fondy fondů - obvykle investují většinu aktiv (alespoň 67 %) do jiných Fondů,
–  fondy nemovitostí - investují do nemovitostí a jiných finančních nástrojů, jejichž výnos je odvozen od nemovitostí.

S investicí do Fondů jsou přiměřeně spojena všeobecná i zvláštní rizika spojená s jednotlivými finančními nástroji. Vzhledem k po-
vaze těchto nástrojů, jejichž cílem je omezování a rozkládání rizik, je úroveň jednotlivých rizik u Fondů obvykle nižší, resp. diverzifi-
kovaná v porovnání s jednotlivými finančními nástroji.

Zvláštní rizika jsou spojena s různými právními formami Fondů a jejich různým stupněm regulace. Nejvyššímu stupni ochrany, kon-
troly, a tím i nejnižšímu stupni rizika z tohoto pohledu podléhají otevřené fondy regulované na úrovni členských zemí Evropské unie 
(tzv. UCITS). Úroveň regulace, ochrany práv investorů a míra rozkládání rizik mohou být u Fondů registrovaných v jiných zemích 
(zejména mimo OECD) výrazně nižší.

Zvláštním rizikům podléhají například uzavřené fondy (bez práva investora na vrácení podílového listu) nebo speciální fondy (inves-
tující do rizikového kapitálu nebo do nemovitostí).

Zvláštním režimem se řídí i investování Fondů určených pro kvalifikované nebo profesionální investory, které předpokládá určité 
znalosti a zkušenosti na straně klienta. Zákonné požadavky a omezení nejsou tak přísné jako v případě standardních evropských 
fondů. Fondy kvalifikovaných investorů mohou investovat do široké škály finančních i nefinančních aktiv (např. nemovitosti, pohle-
dávky, půjčky) a mohou mít formu podílového fondu i investičního fondu s vlastní právní subjektivitou (akciová společnost).

3. DALŠÍ MOŽNÁ RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

Návratnost a případný zisk z každé investice závisí na riziku spojeném s touto investicí. S potenciálně vyšším ziskem je spojeno větší 
riziko a menší pravděpodobnost návratnosti investice. Iracionální chování investorů a analytiků a nepředvídatelné náhodné události 
mohou ovlivnit vývoj ceny, a tím i návratnost a ziskovost investice. Velikost rizika závisí na době trvání investice. Předcházející vývoj 
ceny není zárukou jejího stejného vývoje v budoucnu a v minulosti dosažený zisk není zárukou dosažení zisku i v budoucnosti. In-
vestováním peněžních prostředků do různých typů aktiv v rámci investičního portfolia se může redukovat riziko návratnosti takto 
investovaných peněžních prostředků.

Arca Brokerage House nedoporučuje investovat peněžní prostředky získané z poskytnutého úvěru z důvodu, že zisku lze obvykle 
dosáhnout jen při větším riziku a tento zisk je značně redukován úrokem za poskytnutý úvěr.

Arca Brokerage House neposkytuje konzultační služby o zdaňování výnosů.

Při investování do takového typu aktiv (zejména cenných papírů), jejichž obchodování není časté nebo se obchodují ve velkých ob-
jemech nebo jejichž obchodování neprobíhá na organizovaném trhu, může být pro klienta obchod neuskutečnitelný v čase, který si 
určí, nebo může být cena pro klienta nevýhodná v čase, který si klient určí pro obchod.

Riziko proveditelnosti pokynů ke koupi, pokynů k prodeji nebo instrukcí závisí na podmínkách stanovených v pokynu nebo v in-
strukci, které případ od případu mohou a nemusí vyhovovat podmínkám organizovaného trhu, přičemž podmínky na organizova-
ných trzích se mohou změnit a jsou odlišné.

Riziko změny kurzu cizí měny při investování do aktiv denominovaných v cizích měnách se nespojuje jen s investicemi návratnými 
v těchto cizích měnách, ale i s aktivy denominovanými v cizích měnách a obchodovanými v domácí měně z důvodu, že vývoj jejich 
ceny obvykle závisí na změně kurzu měny, ve které jsou denominovány.

Mít nižší stupeň klasifikace spolehlivosti plnit svoje závazky (rating) znamená platit vyšší úrok ze získaných peněžních prostředků. 
Vyšší výnos než je výnos z poskytnutých peněžních prostředků na peněžním trhu mají jen dluhové cenné papíry (tj. ty, ze kterých 
vyplývá právo na určité peněžní plnění v určitém čase) s větším rizikem návratnosti peněžních prostředků. Cena dluhových cenných 
papírů nezávisí jen na výši nároku na výnos z nich nebo na ekonomických výsledcích jejich emitenta, ale i na vývoji úrokových sazeb 
a vývoji na trhu, kde se obchodují. Pokud se dlužník (emitent) stane platebně neschopným, pak mohou být peněžní prostředky in-
vestované do jím vydaných dluhových cenných papírů zčásti nebo zcela nenávratné a znamenat ekonomickou ztrátu pro investora.

Vývoj cen akcií nezávisí jen na hospodářských výsledcích společnosti, ale i na dění a vývoji na trhu, kde se akcie obchodují. Pokud 
se společnost stane platebně neschopnou, pak mohou být peněžní prostředky investované do jí vydaných akcií zčásti nebo zcela 
nenávratné a znamenat ekonomickou ztrátu pro investora.

Riziko investování peněžních prostředků do podílových listů podílových fondů je v možnosti jejich zpětného prodeje a v investiční 
strategii fondu, tj. do čeho může fond investovat (např. jen dluhová aktiva splatná do 1 roku, jen dluhopisy, jen akcie, jen podílové 
listy jiných fondů, různé kombinace). V případě podílových listů otevřeného podílového fondu spravovaného správcovskou spo-
lečností na Slovensku má jejich majitel zákonné právo na jejich zpětný prodej vůči správcovské společnosti se sídlem ve Slovenské 
republice, která je vydala.

Při měnové konverzi je potřeba vzít v potaz možné změny směnného kurzu.


