
 
 

Dokument obsahující klíčové informace – CFD na Kryptoměny 

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační 
materiály. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, 
nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. 

 

Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited),, který poskytuje obchodování 
s CFD kontrakty je autorizován a regulován kyperským orgánem finančního dozoru CySEC, licenční číslo 
227/14. Adresa: Strovolos, 128 – 130 Limassol Avenue, Office 301, 3rd floor, CY 2015, Nicosia, Kypr. 

 

Chystáte se koupit produkt, který je komplikovaný a který může být těžké pochopit. 

 

Produkt: 

Typ - CFD na Kryptoměny 

Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) jsou populární finanční deriváty pro účely obchodování. CFD 

kontrakty dovolují spekulovat na pohyb rostoucí i klesající ceny rychle se měnících globálních trhů (nebo 

instrumentů), v tomto případě Kryptoměny. Jedna z výhod obchodování s CFD kontrakty je, že 

obchodujete na základě blokované marže a můžete podávat pokyny SELL (short prodej), tedy 

spekulovat na pokles ceny a pokyny BUY (nákup), pokud si myslíte, že cena bude růst. V případě 

obchodování s CFD kontrakty fyzicky nekupujete ani prodáváte podkladové aktivum, tedy opět v našem 

případě Kryptoměny. Kupujete či prodáváte počet jednotek daného instrumentu návaznosti na to, jestli 

předpokládáte, že cena instrumentu bude růst či klesat. V případě, že cena se bude pohybovat ve váš 

prospěch v tomto případě profitujete násobkem počtu jednotek CFD kontraktů, které jste nakoupili či 

prodali. V případě, pokud se cena bude pohybovat proti vám, v tomto případě generujete ztrátu. Váš 

zisk závisí na výkonu (pohybu) podkladového aktiva a velikosti (objemu) pozice. Prosím berte na 

vědomí, že obchodování s CFD kontrakty je rizikové a hrozí ztráta celého investovaného kapitálu. 

Naše cena a trhy na Kryptoměny jsou přebírány z digitálních decentralizovaných burz, kde se 

Kryptoměny obchodují. Pokud bereme v úvahu, že tyto burzy nejsou regulované, přebírané ceny a trhy 

mohou mít jiná vnitřní pravidla a postupy, které mohou být velice odlišné od regulovaných burz. Proto, 

přebrané ceny z těchto neregulovaných burz nejsou předmětem pohledu regulatorních orgánů a 

mohou být kdykoli změněny v návaznosti na nová pravidla a postupy jednotlivých burz. 

Dále, tyto burzy mohou pozastavit obchodování, nebo zavést jiná opatření, které mohou vyústit 

v pozdržení nebo zrušení obchodování na dané burze a jejich ceny a trhy se mohou stát pro nás jako 

brokera nedostupnými.  Tyto faktory mohou mít za následek nepříznivý vliv na otevřené pozice a mohou 

také vést ke ztrátě celého investovaného kapitálu. V případě, že se stane, že dojte k přerušení nebo 

zrušení obchodování na dané digitální burze od které přejímáme ceny pro danou Kryptoměnu, vaše 

pozice na dané Kryptoměně budou naceněny (kótovány) na nejlepší možné hodnotě dané Kryptoměny, 

a vy nebudete moci uzavřít, nebo jinak naložit s danou obchodní pozicí, ani vybrat finanční prostředky 

dokud se obchodování na dané burze neobnoví (pokud vůbec).  

V tomto případě akceptujete a souhlasíte, pokud se obchodování obnoví na dané burze nebo na jiné, 

že může dojít k výrazné změně ceny (může nastat tzv. cenová mezera „gap“), který může mít dopad na 

http://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37648/


 
hodnotu vaši CFD pozice s danou Kryptoměnou a může vyústit ve výrazné zisky, či ztráty. Pokud se 

obchodování neobnoví, vaše obchodní pozice může být nenávratně ztracena.  

Akceptujete a potvrzujete, že jste byli o těchto skutečnostech plně informování naší společností a 

chápete veškerá rizika s tím spojená a vždy musíte mít tato rizika na paměti, pokud hodláte obchodovat 

Kryptoměny s CFD kontrakty.    

Pro více informací ohledně kontraktů CFD na Kryptoměn navštivte naši webovou stránku. 

 

O jaký investiční nástroj se jedná? 

Kontrakty CFD jsou založené na finanční páce, to znamená, že pro obchodování stačí vložit pouze určité 

procento z celkové nominální hodnoty pro otevření obchodu. Tento druh se nazývá „maržovým 

obchodováním“ (požadavek na marži). Mějte na paměti, že tento druh obchodování vyžaduje extra 

obezřetnost; jelikož obchodování umožňuje zvyšovat výnosy, to samé platí i o případných ztrátách, 

které se také umocňují v návaznosti na velikosti CFD kontraktu, které mohou zapříčinit ztrátu celého 

vloženého kapitálu. 

Spread: Za otevření každé obchodní pozice platíte rozdíl mezi cenou nákupní a prodejní ceny, které se 
nazývá spread. V případě otevření buy pozice využíváte nákupní cenu a v případě ukončení (zavření) 
pozice vystupujete za prodejní cenu. Čím nižší je spread, tím menší pohyb ceny musí být ve váš 
prospěch, abyste začali profitovat, v opačném případě je to ztráta.  

Například, pokud očekáváte, že cena CFD Bitcoinu poroste, v tomto případě můžete podat pokyn pro 
nákup buy a nakoupit kontrakt o velikosti 5 lotů (5 CFD) na ceně 10.000 USD. V případě, že trh poroste 
o 100 bodů dolarů na cenu 10.100 USD a vy uzavřete pozici, v tomto případě činí zisk 500 USD. Tedy 
100krát 5 kontraktů. Avšak, že cena bude klesat a cena Bitcoinu se propadne o 100 bodů na 9.900 USD, 
bude to znamenat ztrátu 500 USD. 

 

Oproti tradičnímu akciovému obchodování pouze pro nákup akcie, můžete také spekulovat s CFD 
kontrakty na pokles ceny instrumentu, tento typ pokynu se nazývá short selling (pozice na krátko – sell) 
a profitovat tak i v případě poklesu ceny instrumentu.  

 

Příklad 

Může být vyhlášena významná regulace Kryptoměn a Bitcoin se bude obchodovat na ceně 10.000 USD  
Věříte, že na základě těchto informací cena Bitcoinu bude klesat. 

Otevřete pozici Sell 1 CFD kontraktu bitcoinu za ceně 10.000 USD 

Bitcoin klesne o 2.000 bodů na cenu 8.000 USD a vy se rozhodnete pozici ukončit. 

 

Hedging – zajištění pozice 

CFD kontrakty dovolují obchodovat na pokles ceny instrumentu typem pokynu sell, proto mohou být 
také využity jako nástroj pro vyvažování ztrát v portfoliu. 

Na příklad, budete držet pozici BUY CFD na kyptoměnu Bitcoin o velikosti nominální hodnoty 10.000 
USD a budete si myslet, že cena Bitcoinu může krátkodobě oslabit. V tomto případě se můžete 
rozhodnout ochránit své portfolio otevřením sell pozice o stejné nominálně hodnotě 10.000 USD 
Bitcoinu pomocí kontraktu CFD.  



 
Předpokládejme, že cena Bitcoinu se propadne o 5% a díky otevřené proti pozici SELL o stejné nominální 
hodnotě tento pohyb ceny může být kompenzován. V tomto případě se tedy můžete ochránit, tedy 
pozici zajistit proti podobným situacím.  

 

 

Popis obchodníka 

Obchodování s CFD kontrakty není vhodné pro každého obchodníka a je především určena pro osoby, 
které vyhledávají možnosti zisku v krátkém časovém horizontu s investičními instrumenty a trhy a kteří 
obchodují s penězi, které mohou prodělat. 

V případě obchodování s CFD kontrakty by měl mít obchodník dostatečné znalosti a zkušenosti 
s produkty založené na finanční páce a chápat možná rizika spojená s maržovým obchodováním. Je také 
vyžadováno, aby obchodník rozuměl, jak jsou ceny CFD kontraktů odvozeny, základní principy fungování 
marže a finanční páky a tak, že hrozí riziko celého ztráty investovaného kapitálu. Také pochopení podílu 
risku a zisku s porovnáním s tradičními finančními nástroji jako je akciové obchodování. Obchodník by 
měl disponovat s vhodným kapitálem a měl schopnost nést ztrátu tohoto kapitálu. 

 

Expirace CFD kontraktu 

Kontrakty CFD na ETF jsou založené pouze podávání pokynu, tzv. exekuci pokynů, a proto nemají žádnou 
dobu expirace, tedy nemá pevnou ani doporučenou lhůtu vypršení kontraktu. Toto rozhodnutí je jen 
na obchodníkovi kdy obchodní pozici otevře a ukončí, avšak otevření pozice bude záležet na 
dostatečném kapitálu na obchodním účtu v případě pokrytí ztrát v návaznosti na požadavku marže 
dané pozice.  

Více informací ohledně každém finančním instrumentu CFD na měnové páry a možnostech 
obchodování je zde. 

 

 

Jaké jsou rizika a možné výnosy?  

Indikátor rizika 

 

 

  

Indikátor rizika předpokládá, že skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud začnete obchodovat brzy, 
a tedy obdržet méně, s ohledem na to, že se může a nemusí jednat o méně likvidní instrument a tedy 
potřebovat značné finanční prostředky. V případě, že se jedná o riziko likvidity pravděpodobně nebude 
možné instrument uzavřít tak snadno, nebo obchodník bude nucen instrument uzavřít za cenu, která 
výrazně může ovlivnit možné zisky. Tento produkt je klasifikován na stupeň 7 ze 7, tedy s nejvyšším 

https://www.trade.com/cs/crypto


 
rizikem v dané třídě aktiv. Tato míra rizika klasifikuje potenciální ztrátu v budoucím výkonu instrumentu 
a vysoce vysokém stupni.  

 

CFD kontrakty jsou založené na finanční páce. V návaznosti na to v případě pohybů trhu se mohou 
generovat vysoké ztráty. Ochrana kapitálu před tržním rizikem, úvěrovým rizikem a rizikem likvidity 
není možná. Je nutné také brát v potaz měnové riziko.  

 

Obchodní platforma dává možnosti podávat obchodní pokyny buy a sell s kontrakty CFD v různých 
měnách něž v jakém je vedena a výnosy jsou odvislé od kurzového rozdílu mezi dvěma měnami. Tento 
druh rizika není zahrnut v tabulce indikátoru rizika uvedeného výše. V návaznosti na specifika tržních 
podmínek můžeme v některých případech uzavřít pokyn za horší cenu, která může vážně ovlivnit dopad 
na výnosy v případě obchodník nebude brát v potaz minimální požadovanou marži a v případě porušení 
tržních předpisů.  

 

Tento instrument nezahrnuje žádnou ochranu před budoucím vývojem trhu, proto je možná částečná 
či úplná ztráta investovaného kapitálu. V případě, že nejsme schopni plnit závazky klientů, obchodník 
může přijít o celou investici. Avšak, klient může participovat na systému ochrany spotřebitele (více 
v sekci „Co dělat v případě nemožnosti plnění závazků ze strany brokera“). Indikátor rizika výše také 
nezahrnuje tento druh rizika. 

 

Scénáře možných výsledků: 

Je zde několik faktorů, který mohou ovlivnit průběh výsledku obchodování a které by měli být brány 
v potaz před podáním obchodního pokynu:  

 

• Riziko finanční páky 

• Riziko ztráty investovaného kapitálu 

• Riziko marže 

• Riziko burzy 

• Tržní riziko 

• Riziko neregulovaného trhu 

• Riziko narušení trhu 

• Riziko protistrany 

• Riziko online obchodní platformy and riziko Informační technologie  
• Riziko střetu zájmů 

Níže můžete nalézt různé obchodní scénáře jak pro nákupní buy pozici, tak i pro prodejní sell pozici na 
příkladu CFD kontraktu Bitcoinu: 

 

Cena otevření pozice: 10.000 USD 

Velikost obchodní pozice kontraktu CFD: 10 

Nominální hodnota pozice: 100.000 USD 

 

Obchod  Zisk / (Ztráta) Cenový pohyb 

Scénář – 
nákupní buy 

pozice 

   



 
Scénář krajního 

výsledku 
Cena uzavření 
pozice: 9,000 

USD 

(10,000) USD -10% 

    

Nevýhodný 
scénář 

Cena uzavření 
pozice: 9,500 

USD 

(5,000) USD -5% 

    

Mírný scénář Cena uzavření 
pozice: 10,500 

USD 

5,000 USD 5% 

    

Výhodný scénář Cena uzavření 
pozice: 11,000 

USD 

10,000 USD 10% 

 

Obchod  Zisk / (Ztráta) Cenový pohyb 

Scénář – 
nákupní buy 

pozice 

   

Scénář krajního 
výsledku 

Cena uzavření 
pozice: 11,000 

USD 

(10,000) USD 10% 

    

Nevýhodný 
scénář 

Cena uzavření 
pozice: 10,500 

USD 

(5,000) USD 5% 

    

Mírný scénář Cena uzavření 
pozice: 9,500 

USD 

5,000 USD -5% 

    

Výhodný scénář Cena uzavření 
pozice: 9,000 

USD 

10,000 USD -10% 

 

 

Jaké jsou náklady? 

Předtím než klient začne obchodovat instrumenty CFD s měnovými páry by se měl seznámit se všemi 
poplatky a náklady, které jsou s obchodováním spojeny. Tyto poplatky sníží čistý zisk, popřípadě navýší 
možné ztráty. Tyto náklady jsou následně popsány níže. 

 

Spread:  



 
Spread je rozdíl mezi cenou bid (sell) a ask (buy) pozice.  

Spread chargé je počítán na WebTrader obchodní platformě následovně: 

Objem * Spread instrumentu  

Na platformě MT4 je spread počítán následovně: 

objem * velikost pozice * spread instrument 

 

Swapy: 

Swap je náklad držení pozice do druhého obchodního dne přes půlnoc. Negativní swap se klientovi 

odečítá a v případě pozitivního swapu připočítá jako zisk. 

Swap charge na WebTrader obchodní platformě je vypočítán následovně: 

Objem* Hodnota uzavřené pozice * přes půlnoční Swap Charge * počet dnů držení pozice 
 
Na platformě MT4 swapy se počítají následovně: 

Objem * Velikost pozice * velikost swapu přes noc * Velikost ticku * počet dnů držení pozice 
 

Směnné kurzy 

V případě že klient má veden obchodní účet denominovaný v jiné měně než obchodovaný instrument, 
veškeré zisky či ztráty budou počítány ve měně ve které má klient vedený účet po započítání 
směnného kurzu mezi klientským účtem a instrumentem v době transakce. 

 

Jaké jsou nové nařízení ESMA a kdy vejdou v platnost? 

 

Následující nařízení (regulace ESMA podle článku 40 o Nařízení o Trzích a Finančních Nástrojů – Markets 
in Financial Instruments Regulation (dále jen „MiFIR“)) o marketingu a prodeji CFD kontraktů pro 
maloobchodní klienty, která vyjde v platnost 1.8.2018: 

 
i. Snížení finanční páky na 2:1 pro CFD na jednotlivé Kryptoměny pro maloobchodní klienty*: 

ii. Zvýšení stop out marginu na celý obchodní účet pro účely obchodování CFD kontraktů na 
úroveň 50%. 

iii. Zavedení ochrany před negativním zůstatkem na jednotlivý obchodní účet. 
iv. Omezení poskytovaní finančních odměn, peněžitých výhod pro klienty obchodující CFD 

kontrakty. 
v. Zavedení standardizovaného upozornění na rizika, včetně % vyčíslení ztrát klientů. 

 

 

 

Jak dlouho držet obchodní pozici? Mohu investici ukončit dříve a požádat o výplatu finančních 
prostředků?  



 
Kontrakty CFD na měnové páry nemají žádnou doporučenou dobu držení obchodní pozice. Za 
předpokladu, že Společnost poskytuje obchodování, klient může pozici otevřít a zavřít kdykoliv. Je 
důležité si uvědomit, jaké jsou dopady v případě obchodování v návaznosti na marži a s tím spojeny i 
poplatky v případě, že využijete strategii „nakup a drž“ při obchodování CFD kontraktů.  

 

 

Jakým způsobem mohu podat stížnost či reklamaci? 

Stížnost či reklamaci klient podává prostřednictvím Formuláře zde poštou na adresu: Strovolos, 128 – 
130 Limassol Avenue, Office 301, 3rd floor, CY 2015, Nicosia, Cyprus, nebo 
emailem: compliance@tradecapitalmarkets.com.  

Veškeré stížnosti a reklamace budou brány striktně důvěrné. V případě, že klient nabyde pocitu, že 
reklamace nebyla řešena spravedlivě, klient má právo využít na Finančního ombucmana Republiky 
Kypru complaints@financialombudsman.gov.cy, ADR mechanismu, nebo relevantního soudu. 

 

 

 

Ostatní informace 

Měli byste být seznámeni s tím, že Kryptoměny nejsou předmětem Finančních produktů pro účely 
regulace MiFID. V případě obchodování CFD s podkladovým aktivem Kryptoměn, musíte brát v úvahu, 
že Krytoměny jsou obchodovány na neregulovaných a decentralizovaných digitálních burzách. 

V návaznosti na tyto okolnosti, cena a cenové pohyby Kryptoměn jsou odvislé pouze od vnitřcích 
pravidel daných digitálních burz, které mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění a čas 
vést k velmi vysokým intradenním pohybům (volatilitě) cen, které nemusí odpovídat Finančním 
instrumentům regulovaným podle MiFID.  

Pákové obchodování s cizími měnami, CFD kontrakty, nebo dalšími mimoburzovními produkty nesou 
značnou výši rizika a nemusí být vhodné pro každého obchodníka. Předtím než klient začne 
obchodovat je důrazně doporučeno pochopit veškerá rizika a varování s tím spojená: Risk Disclosure 
Statement and our Terms & Conditions. 
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