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Rizika investování do složitých produktů  

Hlavní sdělení  

 Pokud nerozumíte hlavním rysům produktu, který se nabízí, nebo hlavním 

rizikům, jež obnáší, neinvestuje. Namísto toho se poraďte s odborníkem, jaká 

investice je pro vás vhodná. 

 Nezapomínejte, že název produktu někdy nemusí odrážet jeho rysy. Dejte si pozor 

na sliby typu „vysoká“, „zaručená“, „absolutní“ návratnost či návratnost 

„zajištěná před rizikem“. Často se ukáže, že tyto sliby jsou zavádějící. 

 Buďte opatrní, pokud potřebujete získat přístup ke svým penězům před 

stanoveným výplatním termínem. 

 Před realizací investice si zjistěte, jaké jsou celkové náklady. Náklady na investici 

ovlivní výnos, jakého můžete dosáhnout. Mohou totiž existovat podobné, méně 

složité produkty s nižšími náklady.     

Proč vydáváme toto varování?   

Během současného období historicky nízkých 

úrokových sazeb reagovaly investiční podniky na 

vyhledávání investičních výnosů nabídkou složitých 

investičních produktů. Některé z těchto produktů 

jsou vytvořeny tak, aby umožnily retailovým 

investorům přístup k různým druhům aktiv 

(kmenovým akciím, dluhopisům, komoditám) a 

k investičním strategiím, které byly dříve k dispozici 

pouze profesionálním investorům. 

Složité produkty jsou často uváděny na trh 

agresivním způsobem. Reklamy někdy používají 

lákavé slogany, jako např. „absolutní návratnost“, 

„zaručený“ a „zajištěný nárůst“, případně inzerují 

výnosy zdaleka překračující výnosy vkladních účtů, 

které jsou aktuálně k dispozici u bank. Tyto 

velkolepé sliby se často ukážou jako zavádějící anebo 

znamenají něco jiného, než jste si mysleli. 

Investoři často nerozumějí tomu, jak tyto složité 

produkty fungují. Konkrétně se jedná o to, že rizika 

s nimi spojená, náklady a očekávané výnosy nejsou 

v mnoha případech ihned zřejmé či snadno 

pochopitelné.   
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Některé složité produkty vyžadují vysokou úroveň 

znalostí, aby se dala vyhodnotit a posoudit rizika. 

Kromě toho vyžadují aktivní správu a monitoring po 

celou dobu investice. Aktivní správa a monitoring 

představují činnosti, které jsou pro drobné 

(retailové) investory často náročné na čas a obtížně 

proveditelné. Přemýšlíte-li o investici do složitých 

produktů, měli byste tyto obtíže zvážit. 

Organizace, které se označují za profesionální in-

vestory, by měly uvážit, zda jsou náležitě vybaveny a 

mají odborné znalosti k tomu, aby mohly provádět 

aktivní správu a monitoring na potřebné úrovni.  

O jakých „složitých produktech“ 

hovoříme?   

Složitost je relativní pojem. Produkt může být ob-

tížně srozumitelný z mnoha důvodů. Produkt bude 

nejspíš považován za složitý, jestliže:    

 jde o derivát nebo zahrnuje derivát (derivát je 

finanční nástroj, jehož hodnota je odvozena 

z hodnoty jiného finančního nástroje či jiného 

podkladového aktiva či indexu, jako jsou 

např. zahraniční měny nebo úrokové sazby; 

deriváty jsou často zahrnuty do finančního 

produktu, aby vytvořily nebo vylepšily určitou 

investiční strategii a zároveň aby chránily 

před určitými riziky, nebo je vyrovnávaly), 

 má podkladová aktiva nebo indexy, které 

nelze jednoduše ocenit, či jejichž ceny nebo 

hodnoty nejsou veřejně dostupné, 

 má pevně stanovený termín investice a obsa-

huje například pokuty v případě předčasného 

výběru prostředků, které nejsou jasně 

vysvětleny, 

 používá k určení návratnosti vaší investice 

četné proměnné nebo složité matematické 

vzorce, 

 obsahuje záruky nebo kapitálovou ochranu, 

které jsou podmíněné či částečné nebo které 

mohou v případě určitých událostí zaniknout.  

Následující produkty představují příklady produktů, 

které jsou považovány za složité: cenné papíry kryté 

aktivy (asset-backed securities); některé druhy 

dluhopisů, např. konvertibilní nebo podřízené 

dluhopisy (convertible and subordinated bonds); 

certifikáty (certificates); rozdílové smlouvy 

(contracts for difference, CFDs); úvěrové dluhové 

cenné papíry (credit linked notes); strukturované 

produkty (structured products) a warranty 

(warrants). 

Jaká jsou hlavní rizika a nevýhody in-

vestování do složitých produktů?   

Třebaže vám mohou složité produkty přinášet výho-

dy, jsou s investováním do nich spojena určitá rizika 

a potenciální nevýhody. Tato rizika a nevýhody 

nemusejí být zřejmé či snadno pochopitelné. Abyste 

mohli činit informovaná investiční rozhodnutí, ta-

kových rizik si musíte být plně vědomi a musíte 

dostatečně porozumět hlavním rysům daného 

produktu.    

Riziko likvidity  

Riziko likvidity spočívá v tom, že nebudete schopni 

produkt jednoduše prodat, pokud tak budete chtít 

učinit před koncem jeho splatnosti. Není-li váš 

produkt likvidní, což se často u složitých produktů 

stává, je vysoce pravděpodobné, že produkt budete 

muset prodat s výraznou slevou oproti nákupní ceně 

(a tudíž přijdete o peníze), případně jej nebudete 

schopni prodat vůbec.    
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Riziko pákového efektu 

„Páka (leverage)“ je termín, který se používá 

k popisu způsobů nebo strategií ke znásobení 

potenciálních zisků a ztrát, jako je např. půjčování 

peněz nebo využívání takových produktů, jako jsou 

deriváty. Možná se vám dostane doporučení 

investovat s využitím páky, abyste eventuálně mohli 

dosáhnout vyšších výnosů, ale mějte na paměti, že 

páka může znásobit také vaše ztráty. 

Tržní riziko 

Tržní riziko je každodenním rizikem ztrát, které 

plynou z pohybů tržních cen. Složité produkty vás 

mohou vystavit rozličným tržním rizikům, jelikož 

jsou často určeny k investování do různých trhů 

s podkladovými nástroji (např. s akciemi, 

úrokovými sazbami, směnnými kurzy, komoditami). 

 

Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko spočívá v tom, že emitent produktu 

nebo ten, se kterým obchoduje, selžou a nebudou 

schopni splnit své smluvní závazky a splatit vaši 

investici. 

Některé nástroje jsou hodnoceny ratingovými 

agenturami. Pokud zvažujete investici do 

hodnoceného nástroje, ujistěte se, zda rozumíte 

tomu, co hodnocení (rating) znamená. Nízké 

hodnocení znamená, že existuje vyšší riziko selhání 

emitenta a vy nedostanete investované prostředky 

zpět. Vysoké hodnocení poukazuje na to, že 

pravděpodobnost selhání emitenta je mnohem nižší, 

ale nutně to neznamená, že investice vám zajistí 

návratnost, jakou očekáváte. Měli byste si také být 

vědomi toho, že hodnocení emitenta se může během 

doby životnosti produktu měnit. 

Cena složitosti 

Složité struktury produktu mohou znamenat, že 

produkt má vyšší cenu, protože platíte za základní 

rysy produktu. Kromě toho jsou do struktury 

produktů často zabudovány poplatky a provize, a 

tudíž nejsou vždy na první pohled zřejmé.  

 

Další informace  

Vždy si zkontrolujte, zda má podnik, s nímž jste v kontaktu, povolení (licenci) provádět investiční obchody ve 
vaší zemi. Můžete tak učinit na internetových stránkách příslušného vnitrostátního regulačního orgánu podniku. 
Pokud podnik není povolen či regulován, je pravděpodobnější, že nevyhovuje pravidlům ochrany investorů, a vy 
tak nemusíte mít přístup k reklamačním řízením nebo systémům pro odškodnění investorů. 

Seznam všech příslušných vnitrostátních regulačních orgánů a jejich webových stránek je rovněž k dispozici na 
webových stránkách orgánu European Securities and Markets Authority (ESMA) na adrese http://
www.esma.europa.eu. 


