
 

 

 

 

                                            Sdělení klíčových informací („KID“) - CFD a Futures 

 

ÚČE L 

Tento dokument poskytuje klientovi klíčové informace o finančním derivátu CFD a Futures Nejedná se o propagační 

materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby klientům pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům a 

možným ziskům a ztrátám v souvislosti s tímto produktem a také s jeho porovnáním s ostatními produkty. 

PRODUKT 

Název: Windsor Brokers Ltd. („Windsor Brokers“, „Společnost“) 

Webové stránky: www.windsorbrokers.eu 

Telefonní číslo pro další informace: +357 25 500505 

Kontrolní úřad: Kyprská komise pro cenné papíry („CySEC“) s číslem licence 030/04 

Vytvořeno (KID): Prosinec 2018 ⇥ Poslední aktualizace: Srpen 2020 
 

 

Informace o produktu: 

TYP 

 

Rozdílová smlouva („CFD“) je smlouva s pákovým efektem, která umožňuje klientům spekulovat o 

cenovém rozdílu podkladového aktiva / finančního derivátu. Klienti mají možnost CFD koupit (neboli 

„dlouhá pozice“), aby měli prospěch z rostoucí ceny podkladového aktiva / finančního nástroje; 

nebo 

CFD prodat (neboli „krátká pozice“) a těžit z klesajících cen. Cena CFD je odvozena od tržní ceny 

podkladového aktiva / finančního derivátu, což může být buď cena okamžitá („spot“), nebo budoucí 

(„future“). Například pokud klienti drží „dlouhou“ pozici a cena podkladového aktiva / finančního 

instrumentu stoupá, hodnota CFD se zvýší, měli by možnost pozici uzavřít s kladným výsledkem. 

Rozdíl mezi „závěrečnou“ a „otevírací“ cenou CFD je kladný. Naopak, pokud drží „dlouhou“ pozici a 

cena podkladového aktiva / finančního instrumentu klesá, hodnota CFD se sníží, uzavírali by pozici 

se záporným výsledkem. Rozdíl mezi „závěrečnou“ a „otevírací“ cenou CFD je negativní. Součástí 

CFD je pákový efekt, který má za následek znásobování zisků i ztrát. 

 

CÍL 

Cílem obchodování s CFD je umožnit klientům obchodovat s pákovým efektem a spekulovat o 

pohybu hodnoty podkladového aktiva / finančního derivátu (buď nahoru nebo dolů), aniž by 

„nakupovali“ nebo „prodávali“ podkladové aktivum / finanční instrument. Expozice na trhu je 

zvýšená, protože pro obchodování s CFD je vyžadováno složit marži odpovídající pouze části 

nominální hodnoty kontraktu, což je jednou z klíčových charakteristik CFD. CFD založené na „cash“ 

cenách nemají předdefinované datum splatnosti, a jsou proto časově neomezené; oproti tomu CFD 

založené na „future“ (budoucích) cenách mají předem definované datum ukončení platnosti, avšak 

otevřené pozice podléhají „roll overům“ a jsou přesunuty do následujícího obchodovatelného 

smluvního měsíce. V důsledku toho neexistuje předdefinovaná doba držení pro ani jeden z těchto 

dvou typů CFD a je na uvážení klientů, aby ji sami určili na základě své vlastní strategie a cílů. V 

případech, kdy se ceny CDF pohybují opačným směrem než bylo očekáváno a hodnota účtu klienta 

se snižuje, tzn. ztráty jsou vyšší než vyžadovaná počáteční marže, a klient není schopen zajistit 

dodatečné finanční prostředky pro splnění požadavků, může dojít k uzavření jeho účtu. V případech, 

kdy je CFD založeno na „future“ ceně podkladového aktiva / finančního derivátu a vztahuje se na něj 

„roll over“, bude CDF automaticky uzavřen při vypršení data platnosti, pokud investor nedokáže 

zajistit dostatečné množství finančních prostředků pro požadovanou marži. Společnost si zachovává 

možnost jednostranně ukončit jakýkoli CDF kontrakt, kdy/kde to považuje za nutné a podmínky 

smlouvy mezi společností a klientem jsou porušeny. 

 

CÍLOVÝ 

RETAILOV 

Ý 

INVESTOR 

CDF jsou určeny pro investory, kteří rozumí a / nebo mají zkušenosti v oblasti obchodování s 
instrumenty s finanční pákou. Klienti potřebují rozumět tomu, jak jsou ceny CFD odvozeny, 

klíčovému konceptu marží, obchodování s finanční pákou, nákladům, faktu, že ztráty mohou převýšit 

počáteční vloženou částku, povaze rizik i příležitostí při obchodování s finančními deriváty v 

porovnání s tradičním obchodováním bez pákového efektu a musí být schopní unést ztráty 

přesahující výši počáteční investice. 

 
 

Chystáte se zakoupit komplikovaný produkt, který můţe být náročný na porozumění. 

 

http://www.windsorbrokers.eu/
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Jaké jsou rizika a co mohu naopak získat? 
 

 

 

       Nízké riziko                                                                Vyoké riziko 

Výše uvedený ukazatel se vztahuje k úrovni rizikovosti obchodování s CFD v porovnání s obchodováním s finančními 

nástroji bez finanční páky. CFD jsou klasifikovány jako finanční nástroje s nejvyšším rizikem, tzn. 7 ze 7. To 

naznačuje, že potenciální ztráty mohou být velmi vysoké. Nakupovat nebo prodávat CFD je možné v měně odlišné od 

základní měny klientských účtů. Směnný kurz mezi těmito měnami může ovlivnit výsledek transakce. 

MOŢNÝ VÝVOJ 

Klient si sám z vlastní iniciativy volí typ finančních derivátů CFD, příkazy („koupit“ „prodat“, kdy obchodovat, tj. „otevřít“ 

a „zavřít“ otevřené pozice, velikost pozic, zda použít nějaké opatření pro zmírnění rizik (jako příkazy stop loss, snížení 

pákového efektu, atd.). Každá otevřená pozice je ovlivněna jakoukoli jinou otevřenou pozicí, která je držena otevřená, 

směnným kurzem, počtem lotů, tržními podmínkami atd., což může významně ovlivnit riziko a návratnost příslušných 

transakcí. 

Následující příklad ukazuje scénář založený na nákupu 1 lotu zlata na kontrakt CFD (1 lot = 100 uncí) 

GOLD CFD (držené v rámci dne) 

Otevírací cena GOLD CDF: (C) 1212.45 

Velikost obchodu (na jeden 

kontrakt CFD): 
(VO) 

1 LOT (100oz ) 

Marţe %: (M) 5% 

Finanční páka: (P) 1:20 

Poţadovaná marţe ($): PM = C x VO x M $6,062.25 

Nominální hodnota obchodu ($): NH = PM x P $121,245 

 

KOUPIT / 

LONG 

Transakce - 

moţný vývoj 

Uzavírací 

cena 

(zahrnující 

'spread') 

Změna 

v ceně 
Zisk/Ztráta 

PRODAT / 

SHORT 

Transakce - 

moţný vývoj 

Uzavírací 

cena 

(zahrnující 

'spread') 

Změna 

v ceně 
Zisk/Ztráta 

Favourable [1248.82]  3% +3637$ Favourable [1176.08]  -3% +3637$ 

Moderate [1230.63]  1.5% +1818$ Moderate [1194.26]  -1.5% +1818$ 

Unfavourable [1176.08]  -3% -3637$* Unfavourable [1248.82]  3% -3637$* 

Stress [1139.70]  -6% -7275$* Stress [1285.20]  6% -7275$* 

Výše uvedené scénáře ilustrují, jak by mohla taková vzorová transakce proběhnout v závislosti na pohybu trhu 

příslušného finančního derivátu. Výše uvedené hodnoty zobrazují náklady spojené s transakcí ve vztahu k tržním 

podmínkám aktiva / finančního derivátu, nezahrnují však náklady spojené s poplatky, swapem a / nebo s roll overy, 

či poradci a daněmi. Otevřené transakce CFD mohou být zajištěny a / nebo uzavřeny v případech, kdy není pokrytá 

minimální požadovaná marže. Klient může ztratit vše, co investoval. 

Budoucí vývoj trhu nelze přesně předvídat. Zobrazené scénáře jsou pouze naznačením některých z 

moţných výsledků na základě nedávných výnosů. Skutečné výnosy by mohly být niţší. 

* Ztráta je omezena na zůstatek na vašem účtu, protoţe společnost nabízí ochranu záporného zůstatku. 

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady na samotný produkt. Pokud byl tento produkt prodán nebo doporučen 

klientovi třetí stranou, nezahrnují tyto údaje žádné náklady, které platíte jim. Není zohledněna ani osobní daňová 

situace klienta, což může take ovlivnit, kolik klient dostane nazpět. 

„Pouze pro obyvatele Francie: V souladu s požadavky Autorité des marchés (AMF) mají všechny CFD včleněnou 

vlastní ochranu a budou uzavřeny, jakmile ztráty dosáhnou požadované marže pro otevření pozice. “ 

Rizikový ukazatel naznačuje, že v důsledku 
volatility trhu nemusíte být schopni koupit 
nebo prodat CFD za cenou, kterou byste 
chtěli, nebo že můžete být nuceni koupit 
nebo prodat Vaše CFD za ceny, které 
zásadně ovlivní částku, kterou získáte zpět. 

1 2 3 4 5 6 7 
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CO SE STANE, POKUD SPOLEČNOST NENÍ SCHOPNÁ PLATIT? 

V tomto nepravděpodobném případě insolvence společnosti, mají klienti nárok získat finanční prostředky, které má v 

držení společnost, prostřednictvím fondu pro odškodnění investorů (Investor Compensation Fund). Právní předpisy 

vztahující se k CFD dávají investorům nárok na pokrytí částek až do výše 20 000 EUR. Další informace o fondu pro 

odškodnění investorů lze najít na webových stránkách CySEC v části „Investor Compensation Fund (ICF)“ / 

www.cysec.gov.cy 

JAKÉ JSOU NÁKLADY? 

V následující tabulce jsou uvedeny různé náklady, které mohou vzniknout při obchodování s  CFD na Futures 

„One off“ 

(jednorázové) 

náklady na „otevření“ 

a „uzavření“ pozice 

Spread To je rozdíl mezi „nákupní“ a „prodejní“ cenou nabízenou k obchodování. 

„One off“ náklady na 

„otevření“ 
Poplatky 

Jedná se o poplatek účtovaný při nákupu nebo prodeji CFD na Futures 

odvozený od velikosti vašeho obchodu v jednotkách lot. Více informací 

naleznete na firemním portálu společnosti. 

„One off“ náklady na 

„otevření“ a 

„uzavření“ 

Měnová 

konverze 

Realizované i nerealizované zisky / ztráty jsou automaticky převedeny a 

vyjádřeny v základní měně účtů. 

"Ongoing" (průběţné) 

náklady na otevřené 

pozice 

Roll over / 

ceny Swapu 

nebo 

Storage 

Pozice držené otevřené přes noc jsou podrobeny swapovým cenám, 

částkám účtovaných / placených na základě úrokových rozdílů za půjčení 

nebo vypůjčení si jedné měny oproti druhé. Oproti tomu je z účtů, na 

které se nevztahují Swapové poplatky, strhávána fixní částka nazývaná 

„Storage”. 

 

JAK DLOUHO BYCH MĚL DRŢET POZICI A MOHU SI VYBRAT PENÍZE I DŘÍVE? 

CFD jsou určeny pro krátkodobé obchodování, v některých případech pro obchodování v rámci jednoho dne, a obecně 

nejsou vhodné pro dlouhodobé investice. Žádná doporučená doba držení ani ukončení neexistuje. Klienti mohou otevřít 

a zavřít CFD kontrakt na měnové páry kdykoli během obchodních hodin každého CFD. 

KDE SE MŮŢE KLIENT INFORMOVAT NEBO PODAT STÍŢNOST? 

V případě jakéhokoli dotazu by se naši klienti měli obrátit na náš tým zákaznické podpory a to e-mailem na adrese 

support@windsorbrokers.eu. V případě, že obdržená odpověď není uspokojivá, měla by být stížnost podána na 

complaints@windsorbrokers.eu nebo je možné formulář zaslat oficiálně poštou a to vždy s označením „Windsor Brokers 

Center, Compliance Department“ na adresu 53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Kypr. Pokud se klient 

nedomnívá, že jeho stížnost byla vyřešena uspokojivé, může se obrátit na finančního ombudsmana Kyperské republiky. 

Další informace naleznete na Complaints Procedure (Reklamační řád). 

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE? 

Tento KID poskytuje souhrn informací týkajících se obchodování s CFD. Jeho účelem je poskytnout klientům doplňující 

informace k informacím uvedeným v „obchodních podmínkách“ a „popisu produktu“ ještě, než učiní rozhodnutí 

obchodovat. Neměl by být brán jako doporučení. Než si klient otevře účet a provede transakci, je povinen přečíst si 

veškerou dokumentaci utvářející spojení mezi stranami, včetně Smlouvy o klientském účtu, Dohody o online přístupu, 

dohody o mobilním obchodování, Prohlášení o zveřejnění rizika, Obchodních podmínek a Popisu produktu. 
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