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Švýcarské fyzicky vypořádané opční listy mohou 
zaniknout jako bezcenné, pokud nebudou uzavřeny 
před datem vypršení. 

 
Měli byste rozumět rizikům spojeným s investicemi do opčních listů a investiční rozhodnutí 

byste měli provést až po pečlivém zvážení těchto rizik a po revizi emisních dokumentů opčních 

listů zveřejněných na webových stránkách emitentů. Investice do opčních listů s sebou vysoké 

riziko ztráty celé počáteční investice. 

 
Naprostá většina akciových opčních listů vydaných k obchodování na burze SIX Swiss Exchange 

(dále jen „opční listy“) se vypořádává fyzicky. To znamená, že při uplatnění jsou podkladové akciové 

cenné papíry vydávány emitentem opčních listů investorovi. 

 
Společnost Interactive Brokers („IB“) nepodporuje fyzické dodání podkladových akcií a neposkytuje 

systém pro přijímání podkladových akcií opčních listů. Opční listy držené na vašem účtu u společnosti 

Interactive Brokers nemohou být fyzicky vypořádány. Než začnete investovat do opčních listů, měli byste 

mít na paměti, že jakoukoli tržní hodnotu opčního listu u obchodů před datem vypršení budete moci 

realizovat pouze uzavřením pozice. POKUD POZICE NEBUDE UZAVŘENA PŘED DATEM VYPRŠENÍ 

OPČNÍHO LISTU, OPČNÍ LIST ZANIKÁ JAKO BEZCENNÝ, A TO I TEHDY, KDYŽ MÁ TEORETICKOU 

HODNOTU PODLE VNITŘNÍHO TRHU. 

 
Společnost IB neprovádí automatické uzavírání vašich pozic v opčních listech, aby se zabránilo omylům. 

NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA SLEDOVÁNÍ DAT, KDY VYPRŠÍ, A POSLEDNÍCH DAT, 

KDY MŮŽETE OBCHODOVAT OPČNÍ LISTY, KTERÉ MÁTE V DRŽENÍ, A DÁLE ZA ODPOVÍDAJÍCÍ 

SPRÁVU VAŠICH POZÍC. Rozumíte a berte na vědomí, že spread nabídky / poptávky se může 

s blížícím se datem vypršení výrazně rozšířit a měli byste to mít na paměti při rozhodování o tom, kdy 

uzavřete své pozice. 

 
Emitenti opčních listů nebo hlavní manažeři, jsou-li k dispozici, mají za obvyklých tržních podmínek 

v úmyslu pravidelně poskytovat nabídkové a/nebo poptávkové ceny opčních listů. Emitenti nebo případně 

vedoucí manažeři však nemají žádnou pevně stanovenou povinnost dodávat likviditu prostřednictvím 

nabídkových a/nebo poptávkových cen opčních listů ani žádnou zákonnou povinnost takové ceny kotovat 

ani s ohledem na úroveň nebo stanovení takových cen. 

 
Neměli byste spoléhat na možnost, že budete moci prodat opční listy v určitém čase nebo za určitou 

cenu. Je třeba mít na paměti, že uvedené ceny obvykle zahrnují spread, a proto se mohou lišit od tržní 

hodnoty opčních listů. Ve zvláštních situacích na trhu může být spread mezi nabídkovou a poptávkovou 

cenou na sekundárním trhu dočasně rozšířen. Je možné, že budete muset prodat za cenu výrazně nižší, 

než jaká je skutečná hodnota opčních listů v době jejich prodeje. PRODEJEM OPČNÍCH LISTŮ 

NA SEKUNDÁRNÍM TRHU MŮŽETE ZÍSKAT MÉNĚ, NEŽ JE KAPITÁL, KTERÝ JSTE INVESTOVALI. 

POKUD NEPRODÁTE OPČNÍ LISTY PŘED DATEM VYPRŠENÍ, VAŠE INVESTICE ZANIKÁ JAKO 

BEZCENNÁ. 
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