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Seznámení s riziky obchodování s futures a opcemi 
na bitcoiny 

OBCHODOVÁNÍ S FUTURES NEBO OPCEMI NA BITCOINY („PRODUKTY NA BITCOINY“) JE 

ZVLÁŠTĚ RIZIKOVÉ A JE URČENO POUZE PRO KLIENTY S VYSOKOU TOLERANCÍ RIZIKA 

A FINANČNÍ MOŽNOSTÍ SNÉST ZTRÁTY, POKUD POZICE SOUVISEJÍCÍ S BITCOINY PŘESTANOU 

BÝT ZISKOVÉ. MŮŽETE PŘIJÍT O VÍCE, NEŽ JSTE INVESTOVALI. 

Zabýváním se obchodem s produkty na bitcoiny prostřednictvím společnosti Interactive Brokers 

klient bere na vědomí následující a souhlasí s tím: 

1. Klient prostudoval seznámení s riziky pro futures a opce poskytnuté na webu společnosti IB a je 

srozuměn, že rizika popsaná v seznámení s riziky platí stejně nebo ve větší míře i pokud jde 

o obchodování s produkty na bitcoiny. Níže je uveden seznam některých možných rizik obchodování 

s produkty na bitcoiny, mohou však existovat další rizika, která nejsou konkrétně zmíněna. Před 

obchodováním s produkty na bitcoiny by se klient měl poradit se svým finančním poradcem. 

2. Futures a opce na bitcoiny jsou maržové produkty. Z tohoto důvodu jsou ztráty (nebo zisky) znásobené. 

Klient bere na vědomí, že by mohl ztratit celou svoji investici a že případné ztráty nejsou omezeny na 

peněžní prostředky a majetek uložené na účtu. Klient může být povinen zaplatit společnosti Interactive 

Brokers další peněžní prostředky ke krytí ztrát z produktů na bitcoiny. 

3. Bitcoiny jsou „virtuální“ měna, která není řízena žádnou suverénní zemí a jejíž hodnota není kryta žádnou 

hmotnou komoditou, cenným papírem, ekonomickou mírou nebo zákonným závazkem společnosti nebo 

vlády. Kromě zákona nabídky a poptávky nemusí existovat žádný základní nebo ekonomický základ pro 

ocenění bitcoinů a jejich ceny se mohou pohybovat náhodně. 

4. „Hotovostní“ trhy na podkladové produkty pro bitcoiny (produkt, z kterého jsou odvozeny futures a opce 

na bitcoiny) jsou převážně neregulované a mnoho jich je tzv. offshore. Trhy s podkladovými bitcoiny 

nemusí podléhat požadavkům na registraci, poskytnutí licence nebo vhodnost, pravidlům pro kontrolu 

průběhu zpracování nebo obchodní hlášení, pravidlům pro integritu trhu, fingovanou koupi, navádění 

k nesprávné akci nebo jiným pravidlům proti podvodu, požadavkům na obnovu po havárii nebo 

kybernetickou bezpečnost, požadavkům na dozor nebo pravidlům proti praní špinavých peněz. Vzhledem 

k těmto faktorům mohou být trhy s bitcoiny neobvykle náchylné k podvodu a manipulaci, což by mohlo mít 

nepříznivý vliv na cenu futures a opcí na bitcoiny. 

5. Ceny bitcoinů byly historicky vysoce volatilní, s náhlými a neočekávanými cenovými výkyvy směrem 

nahoru i dolů, což zvyšuje riziko obchodování s futures nebo opcemi na bitcoiny. 

6. Pokud máte „krátkou“ pozici na produkty na bitcoiny a tržní ceny u těchto produktů rostou, vaše 

potenciální ztráta je neomezená. V závislosti na tom, jak rychle ceny bitcoinů rostou, nemusíte být 

schopni svoji krátkou pozici uzavřít, a tudíž nemusíte být schopni zastavit nebo omezit ztráty, které vám 

vznikají. Platí to zejména tehdy, pokud burzy s produkty na bitcoiny zastaví obchodování z důvodu 

náhlého pohybu cen. Pokud máte „dlouhou“ pozici na produkty na bitcoiny a ceny klesají, můžete utrpět 

podobné ztráty. 
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