Prohlášení o rizicích
platné od 28. června 2014
1.

Obecné ustanovení
1.1. Tento dokument je nedílnou součástí [Smlouvy] uzavřené mezi HighSky Brokers, a.s. se sídlem Vodičkova
710/31, Praha 1, IČ: 247 101 64 (dále jen „Obchodník“ nebo „HighSky“) a Zákazníkem.
1.2. Tento dokument popisuje nejdůležitější zdroje investičního rizika vztahující se k operacím na finančních trzích
pomocí nástrojů nabízených Obchodníkem. Seznam identifikovaných rizik zde nemusí být kompletní.
1.3. Na všechny pojmy použity v tomto dokumentu se vztahují definice uvedené v „Smluvních podmínkách“.

Různé Investiční nástroje obnášejí různá rizika v závislosti na podkladovém trhu
2.1 Investiční nástroje nabízené Obchodníkem jsou deriváty nástrojů OTC (Over-the-counter) trhu založené na
spotových nebo budoucích cenách a jejich podkladem můžou být hodnoty měnových kurzů, komodit,
burzovní indexy nebo jiné trhy.
2.2 OTC (Over the Counter) deriváty mohou být vysoce volatilní (nestálé) a jejich ceny mohou rychle kolísat ve
velkém rozsahu a mohou odrážet nepředvídatelné události nebo změny v podmínkách, přičemž nic z toho
nemůže být kontrolováno Zákazníkem ani Obchodníkem.
2.3 Každý Podkladový nástroj obsahuje specifická rizika s ohledem na příslušný trh. V důsledku toho, riziko
spojené s využíváním různých Investičních nástrojů nabízených HighSky se bude lišit a Zákazníci jsou
vystaveni potenciálním ztrátám v důsledku tržních rizikových faktorů, které ovlivňují celkovou výkonnost
podkladových finančních trhů..
2.4 Tržní riziko je definováno jako riziko, že cena jakékoli investice do finančních nástrojů může fluktuovat dolu
nebo nahoru a je dokonce pravděpodobné, že investice může zcela ztratit hodnotu. Tržní riziko zahrnuje
měnové riziko, komoditní riziko, akciové riziko a riziko úrokových sazeb.
2.4.1
Měnové riziko je spojeno s tržními měnovými kurzy včetně kurzů hlavních měn, kurzů měnových párů a
druhotných měnových kurzů, vzhledem k tomu, že jejich volatilita se může intenzivně měnit.
2.4.2
Komoditní riziko je spojeno s tržními cenami podkladových komoditních instrumentů včetně kovů (např. zlato,
stříbro, měď), energií (např. zemní plyn), plodin (např. káva, cukr, bavlna), obilniny (např. sója, pšenice,
kukuřice), vzhledem k tomu, že jejich volatilita se může významně měnit.
2.4.3
Akciové riziko je spojené s tržními cenami akciových podkladových instrumentů včetně indexů a akcií, vzhledem
k tomu, že jejich volatilita se může významně měnit.
2.4.4
Úrokové riziko je spojené s rizikem tržních úrokových sazeb podkladových instrumentů, vzhledem k tomu, že
jejich volatilita se může významně měnit.
2.5 Specifická rizika daného trhu zahrnují riziko závažných politických nebo ekonomických změn a jiné faktory,
které můžou neustále měnit obchodní podmínky a/nebo úroveň cen na trhu.
2.6 Informace o minulé výkonnosti Finančního nástroje nezaručuje jeho současnou anebo budoucí výkonnost.
Použití historických údajů neznamená závaznou nebo bezpečnou předpověď budoucích výnosů Finančního
nástroje, ke kterému se informace vztahuje.
2.

3.

Riziko likvidity
3.1. Rizika specifická pro daný trh zahrnují výskyt podmínek neobvykle nízké likvidity, takže Zákazník se může
dostat do situace, kdy nemůže prodat dané nástroje nebo získat bez obtíží informace o ceně těchto nástrojů
nebo o rozsahu s nimi spojených rizik.
3.2. Za určitých tržních podmínek může být pro Zákazníka obtížné nebo nemožné zpeněžit svou pozici, odhadnout
spravedlivou cenu nebo odhadnout vystavení riziku.
3.3. Za určitých tržních podmínek může provedení Zákazníkova pokynu Stop Loss k limitování jeho ztrát horší než
za stanovenou cenu a realizovaná ztráta může být vyšší, než očekávaná ztráta.

4. Finanční páka a její důsledky
4.1. Nakládaní s Investičními nástroji obnáší značné množství rizik a těžkých finančních ztrát, a to zejména
v případě derivátů nástrojů OTC (Over-the-counter) trhu, které jsou neodmyslitelně spjaty s finanční pákou.
4.2. Mechanismus finanční páky znamená, že Zákazník má možnost uzavřít Obchod na daný Investiční nástroj, na
základě vkladu pokrývajícím určité procento z nominální hodnoty Smlouvy.
4.3. Obchod je uzavřen jen pokud Zákazník složí jistotu ve formě peněžní částky před uzavřením Obchodu.
Obchodní označení "GI Broker" je majetkem a je využíváno společností HighSky
Brokers, a. s. se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, IČO 247 10 164, zapsanou v
obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 16338. Společnosti
HighSky Brokers, a.s. bylo Českou národní bankou uděleno povolení k činnosti
obchodníka s cennými papíry. Telefon: +420 222 767 111, e-mail:
info@gibroker.com.
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4.4. Jelikož je nominální hodnota Obchodu podstatně vyšší než předmětný vklad, může mít i malá změna ceny
Investičního nástroje za následek významnou změnu hodnoty Obchodu, včetně možnosti rozsáhlých finanční
ztrát.
4.5. Mechanizmus finanční páky může mít za následek, že ztráta převýší částku počátečního vkladu Obchodu a
v případě nepříznivých podmínek až do výše celé částky na investičním účtu.
4.6. Zákazník nesmí koupit Finanční nástroj, pokud není ochoten podstoupit riziko ztráty veškerých peněz, které
investoval, a jakýchkoli dalších poplatků a vzniklých nákladů.
5.

Riziko Vyšší moci
5.1. Běžné podmínky činnosti Obchodníka můžou být narušeny Vyšší mocí, jako je definována v Smluvních
podmínkách tvořících nedílnou součást [Smlouvy].
5.2. V případě výskytu vyšší moci se tržní podmínky ovlivněných Investičních nástrojů můžou změnit tak, že:
5.2.1.
zabrání Zákazníkovi podat, změnit nebo zrušit objednávku,
5.2.2.
zabrání provedení objednávky Zákazníka,
5.2.3.
způsobí, že objednávky Zákazníka budou provedeny způsobem podstatně méně výhodným, než
by byly za běžných tržních podmínek.

6.

Technické riziko
6.1. Zákazník by měl vzít na vědomí, že v cenách obchodů mohou být nedostatky, vzhledem k tomu, že ceny a
vlastnosti OTC obchodů jsou sjednávány individuálně a neexistuje centrální zdroj pro získávání cen.
6.2. Kotace nástrojů se mohou měnit kdykoli bez předešlého upozornění, vzhledem k tomu, že jsou poskytovány
pouze pro účely pomoci Zákazníkům činit nezávislá investiční rozhodnutí. Obchodník nezaručuje přesnost
takových informací.
6.3. Před uzavřením [Smlouvy] je Zákazník povinen se seznámit s technickou specifikací obchodního systému
Obchodníka.
6.4. Uzavření [Smlouvy] je považováno za potvrzení, že Zákazník zná a souhlasí s technickou specifikací
obchodního systému, včetně jeho limitů a souvisejících rizik. To mimo jiné zahrnuje zejména:
6.4.1.
fungování systému
6.4.2.
zadávání objednávek
6.4.3.
uzavírání Obchodů
6.4.4.
rizika nebo omezení elektronického nebo telefonického přístupu do obchodního systému, které
mohou být závislé na třetí osobě, jako např. telekomunikační společnosti nebo poskytovateli
internetu.
6.5. Zákazník potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že obchodování s Investičními nástroji prostřednictvím
Systému elektronického obchodování a dálkových nebo elektronických způsobů komunikace s sebou nese
riziko, že jeho objednávka nebude vykonána nebo bude vykonána způsobem odlišným od jeho požadavku.
6.6. Zákazník si je také vědom rizik spojených se spoléháním se na telefon nebo elektronické způsoby
komunikace poskytovaných třetími osobami (např. telekomunikační společnost nebo poskytovatel internetu)
při přístupu do Systému elektronického obchodování. Výše zmíněná rizika mohou vést k situaci, když přístup
do Systému elektronického obchodování nebude možný nebo bude omezen okolnostmi, za které Obchodník
nenese odpovědnost. V tomto případě Zákazník nese všechny náklady a důsledky vyplývající z této situace,
včetně nákladů zmeškaných příležitostí.
6.7. Systém elektronického obchodování může být dočasně nepřístupný v důsledku jeho nesprávního použití
Zákazníkem, za což Obchodník nenese žádnou odpovědnost. To mimo jiné zahrnuje zejména tyto situace:
6.7.1.
podávaní velkého množstva žádostí o cenu, aniž by byl Obchod skutečně uzavřen
6.7.2.
zavření okna „žádost o cenu“ v Systému elektronického obchodování jiným způsobem, než
stiskem tlačítka „Zrušit“, před získáním odpovědi ze serveru.
6.8. Vzhledem k tomu, že Obchodník nemá pod svou vlastní plnou vnitřní kontrolou různé cenové zdroje, jejich
přejímání nebo přebírání prostřednictvím Internetu, konfiguraci Zákazníkova vybavení ani spolehlivost jeho
připojení, nemůže Obchodník odpovídat za chyby v online komunikaci, narušení nebo zpoždění během
dálkového obchodování.
6.9. Technické riziko spojené s využíváním dálkového obchodovacího systému není limitováno pouze na selhání
hardware, software nebo internetového připojení Obchodníka, ale také se vztahuje na rizika obchodních
partnerů.

7.

Riziko obchodních partnerů
7.1. Obchodní partneři, se kterými Obchodník spolupracuje, by mohli mít opačné zájmy, než Zákazníci.
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7.2. Platební neschopnost obchodního partnera používaného Obchodníkem k vypořádávání transakcí by mohla
vést k uzavření Zákazníkových pozic proti jeho vůli.
8.

Způsob omezení rizik
8.1. Před zahájením jakýchkoliv skutečných investice se všem Zákazníkům důrazně doporučuje obeznámit se
s charakteristikami příslušných finančních trhů, zpřístupněnými v Systému elektronického obchodování
Obchodníka, jejími technickými omezeními a zvláštnostmi, jako i dokumentací upravující spolupráci mezi
Zákazníkem a Obchodníkem.
8.2. Obchodník nabízí možnost obeznámit se se Systémem elektronického obchodování a principy fungování
příslušných finančních trhů prostřednictvím demo účtu, jehož cílem je simulace podmínek skutečného účtu a
který může být zdarma stažen z internetové stránky Obchodníka.
8.3. Zákazník nakládající s Investičními nástroji by si měl být vědom možných řešení, včetně jejich rizik a nevýhod,
které mohou omezit potenciální ztrátu, jako např. použití příkazů k zastavení dalších ztrát (stop loss) nebo
aktivní řízení rozsahu otevřených pozic. V každém případě Zákazník potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že
žádné ze zde zmíněných řešení nezakládá garanci společnosti předcházení nebo omezení finančních ztrát,
protože nepříznivé tržní podmínky můžou způsobit, že takové akce nebudou efektivní.

9.

Mechanizmus zastavení
9.1. Cílem mechanizmu zastavení je předejít tomu, aby hodnota účtu Zákazníka klesla pod úroveň vložené jistiny.
Za obvyklých podmínek mechanizmu zastavení automaticky uzavře jednu nebo více otevřených pozic s
Finančními nástroji na účtu Zákazníka v situaci, kdy zůstatek [Rejstříku operací] („Equity”) je roven nebo nižší
než 30% [Margin] nezbytného pro udržení otevřené pozice na účtu Zákazníka.
9.2. V nepříznivých tržních podmínkách jako je nízká likvidita, vysoká volatilita nebo cenové rozdíly, mechanizmus
nemusí být plně účinný a důsledkem mohou i velké finanční ztráty.
9.3. Systém elektronického obchodování poskytovaný Highsky pro informativní účely ukazuje vztah mezi
zůstatkem [Rejstříku operací] („Equity”) a [Marginem] nezbytným pro udržení otevřené pozice. Tato hodnota je
označována jako „Úroveň rezerv“.
9.4. Zákazník je informován o nutnosti monitorovat úroveň vložené jistiny dostupné na jeho účtu a „Úroveň rezerv“.
Obchodník není povinen dodatečně žádat Zákazníka, aby doplnil svůj vklad.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Před uzavřením [Smlouvy] a následným Obchodem s deriváty Investičních nástrojů, Zákazník zváží svých
ohledem na své zkušenosti, znalosti, investiční riziko, sledované cíle, technické prostředky a podmínky a jiné
relevantní faktory, zda jsou tyto nástroje pro něj vhodné.
10.2. Před uzavřením dohody se Zákazníkovi důrazně doporučuje obeznámit se s právními a finančními
podmínkami poskytování finančních služeb Obchodníkem. Mimo jiné to zahrnuje náklady a poplatky spojené
s obchodováním s Investičními nástroji, náklady za vedení účtu a specifika Investičních nástrojů.
10.3. Podpisem dokumentu Zákazník potvrzuje, že si je vědom:
10.3.1.
investičního rizika a všech finančních důsledků spojených s obchodováním nástroji deriváty
Investičních nástrojů a obdržel všechny doplňující informace ohledně rizikových faktorů a
zvláštností dotčeného trhu,
10.3.2.
rizik spojených se skutečností, že vzhledem k mechanizmu finanční páky používanému při
obchodování s deriváty Investičních nástrojů, i malá změna ceny Podkladového nástroje může
mít za následek značné finanční ztráty,
10.3.3.
že není možné mít zisk z obchodování s deriváty Investičních nástrojů bez převzetí značných
finančních rizik,
10.3.4.
Obchodník neposkytuje žádnou záruku a neslibuje zisk nebo zamezení ztrát Zákazníka.
10.4. Zákazník je srozuměn se skutečností, že v případech popsaných v [Smluvních podmínkách], Obchodník je
oprávněn uzavřít některé nebo i všechny otevřené pozice na Investičních nástrojů na účtu Zákazníka, bez
ohledu na to, že taková operace může mít za následek finanční ztráty.
10.5. Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za svá rozhodnutí přijatá v souvislosti s Investičními nástroji.
Zejména pak Zákazník zprošťuje Obchodníka odpovědnosti za finanční ztráty vzniklé v důsledku investičních
rozhodnutí. Zákazník potvrzuje, že nebude moct tvrdit, že takové rozhodnutí přijal na základě informace nebo
návrhu poskytnutého Obchodníkem nebo jeho Zaměstnanci.
10.6. Zákazník potvrzuje, že jeho finanční situace mu dovoluje investovat na trzích odvozených Investičních
nástrojů a částky vloženy pro tento účel jsou pro něj vhodné.
Obchodní označení "GI Broker" je majetkem a je využíváno společností HighSky
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HighSky Brokers, a.s. bylo Českou národní bankou uděleno povolení k činnosti
obchodníka s cennými papíry. Telefon: +420 222 767 111, e-mail:
info@gibroker.com.
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Prohlašuji, že jsem byl obeznámen s tímto Prohlášením o riziku a souhlasím s ním v plném rozsahu.

Podpis Zákazníka
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