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Obecné prohlášení Interactive Brokers LLC o podílových 

fondech 
 

Důležité informace o podílových fondech 
 

1. Interactive Brokers zákazníkům nabízí možnost investovat do určitých podílových fondů. Tím, že IB 

zákazníkům podílový fond nebo skupinu podílových fondů zpřístupní, mu negarantuje přiměřenost ani 

vhodnost investice do podílového fondu, ani tím nevydáváme žádné konkrétní doporučení. 

 

2. Výkonnost podílového fondu v minulosti není ukazatelem budoucích výsledků. Výkonnost podílového 

fondu se může v průběhu času měnit v závislosti na řadě tržních podmínek a ceny podílů mohou podléhat 

každodenním fluktuacím. Vaše investice mohou nabývat vyšší nebo nižší hodnoty, než byly původní 

náklady na odkoupení vašich podílů. 

 

3. IB zákazníkům doporučuje, aby si pečlivě přečetli prospekty fondu, než budou do podílového fondu 

investovat. Prospekt obsahuje důležité informace o záměrech, investičních strategiích, rizicích a nákladech 

fondu. Zákazníci mohou rovněž získat kopii prospektů fondu, zkontaktováním fondu nebo návštěvou 

webové stránky fondu. Zákazníci mohou rovněž kontaktovat zákaznický servis IV na čísle (877) 442-2757 

a vyžádali si prospekt. Vezměte, prosím, na vědomí, že IB nemůže ověřit nebo jinak zaručit přesnost nebo 

úplnost žádného z prospektů podílových fondů, jejich oznámení o doplňujících informacích, zpráv 

pro podílníky/akcionáře ani materiálů sloužících k hlasování podílníku/akcionářů 

 

4. Některé podílové fondy umožňují investice IB do mezinárodních cenných papírů. Mezinárodní podílové 

investiční fondy mohou nést určitá rizika, mimo jiné včetně politické a ekonomické nestability, fluktuací 

ve směnných kurzech měn, zahraničního zdanění a rozdílů v regulatorních požadavcích a ve standardech 

finančního účetnictví. 

 

5. Některé fondy mohou ve vztahu ke svým podílům požadovat minimální dobu držby. Některé fondy 

zpoplatňují poplatky za předčasné vyplacení, pokud se prodají před koncem stanoveného období držby. 

Informace o tom, zda pro ně tyto podmínky platí, naleznete v prospektech těchto fondů. 

 

6. Jako podílník podílového fondu můžete ze svých investic do podílového fondu dostávat zdanitelné 

dividendy anebo kapitálové podíly. IB neposkytuje žádné daňové poradenství. Investoři podílových fondů 

by se měli poradit se svými daňovými poradci, aby zjistili, jaký je daňový dopad na jejich investice 

do podílového fondu. 

 

7. Vedle poplatků pro společnost Interactive Broker za transakce v podílových fondech, ukládají některé 

podílové fondy podílníkům poplatky za marketing a služby (např. poplatky 12b-1). Část těchto poplatků 

může obdržet Interactive Brokers jako kompenzaci za služby poskytované podílníkům a za marketing. 

Informace týkající se platebních postupů a poskytování náhrad u určitého podílového fondu, naleznete v 

prospektu a oznámení o doplňujících informacích fondu, nebo navštivte webovou stránku fondu. IB může 

poskytnout část těchto náhrad získaných od podílových společností vašemu finančnímu poradci. 

 

8. Uzávěrka příkazů na nákup/odkup podílových fondů. Vezměte, prosím, na vědomí, že příkazy 

na nákup/odkup podílových fondů přijaté před uzavřením Newyorské burzy cenných papírů (New York 

Stock Exchange) (většinou 16:00 h EST) dosáhnou ceny podílových fondů NAV pro tento den, pokud je 

příkaz přijat v tento den obchodování. Všechny příkazy na nákup/odkup podílových fondů přijaté 

po uzavření Newyorské burzy cenných papírů obdrží cenu podílových fondů NAV platnou v následujícím 

dni obchodování. Jakékoliv příkazy k nákupu/odkupu podílových fondů přijaté v dny, kdy je Newyorská 

burza cenných papírů zavřená (např. ve svátky) obdrží cenu podílových fondů NAV platnou v následující 

den obchodování. 
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