
Bitcoin je komodita 

Podle zákona o komoditních burzách 
(Commodity Exchange Act – „CEA“) 
jsou bitcoin a jiné virtuální měny 
vymezeny jako komodity. Komise 
reguluje zejména kontrakty na komoditní 
deriváty, které jsou kryty podkladovými 
komoditami. I když zákonná pravomoc 
dozoru komise CFTC nad hotovostními 
trhy s komoditami je omezená, 
zachovává si všeobecnou vynucovací 
pravomoc proti podvodu a manipulaci 
na hotovostních trzích s virtuálními 
měnami jako komoditou v mezistátním 
obchodu. 

 

 

 
 

Informační zpráva pro klienty: Seznámení s riziky obchodování 
s virtuálními měnami 

Komise pro obchodování s komoditními futures Spojených států amerických (Commodity Futures 

Trading Commission – „CFTC“) vydává tuto informační zprávu pro klienty s cílem informovat 

veřejnost o možných rizicích spojených s investováním nebo spekulacemi týkajícími se virtuálních 

měn nebo nedávno zavedených futures a opcí na 

bitcoiny. 

Virtuální měna je digitální zastoupení hodnoty, která funguje 

jako prostředek směny, zúčtovací jednotka nebo uchovatel 

hodnoty, ale nemá status zákonného platidla. Virtuální 

měny se někdy směňují za americké dolary nebo jiné měny 

po celém světě, v současnosti však nejsou kryty ani 

podporovány žádnou vládní nebo centrální bankou. Jejich 

hodnota je plně odvozena tržními silami nabídky a poptávky 

a mají větší volatilitu než tradiční nekryté měny. Zisky 

a ztráty související s touto volatilitou se v maržových 

kontraktech na futures násobí. 

 

Pro zajišťovatele – ty, kteří vlastní bitcoiny nebo jiné 

virtuální měny a hledají svoji ochranu proti potenciálním 

ztrátám nebo zamýšlejí nákup virtuálních měn někdy 

v budoucnu – jsou k zajištění ochrany proti této volatilitě 

určeny kontrakty na futures a opce. Podobně jako u všech 

produktů týkajících se futures by však spekulace na těchto 

trzích měla být považována za vysoce rizikovou transakci. 

 
Co způsobuje rizikovost virtuální měny? 

Nákup virtuálních měn na hotovostním trhu, například vynaložení dolarů na nákup bitcoinů pro vaši osobní 

peněženku, s sebou nese řadu rizik, včetně těchto: 

• většina hotovostních trhů není regulována nebo nad nimi nevykonává dozor vládní úřad; 

• platformy na hotovostním trhu mohou postrádat kritická bezpečnostní opatření, včetně ochran 

klientů; 

• volatilní cena na hotovostním trhu má výkyvy nebo prudce padá; 

• manipulace na hotovostním trhu; 

• kybernetická rizika, například proniknutí do peněženek klientů; a/nebo 

• platformy prodávající ze svých vlastních účtů a vystavující klienty nepoctivé nevýhodě. 

Rovněž je důležité poznamenat, že změny na trhu, které ovlivňují cenu virtuální měny na hotovostním trhu, 

mohou nakonec ovlivnit cenu futures a opcí na virtuální měny. 

Když klienti koupí kontrakt na futures krytý virtuální měnou, nemusí být oprávněni obdržet 



skutečnou virtuální měnu, a to v závislosti na konkrétním kontraktu. Podle většiny v současnosti 

nabízených kontraktů na futures klienti kupují právo obdržet nebo zaplatit částku hodnoty podkladové 

komodity v dolarech někdy v budoucnu. Tyto kontrakty na futures se nazývají „s hotovostním vypořádáním“. 

Klienti zaplatí nebo obdrží (podle toho, kterou stranu kontraktu zaujali – dlouhou nebo krátkou) ekvivalent 

virtuální měny v dolarech podle ceny indexu nebo aukční ceny stanovené v kontraktu. Klienti by se tudíž 

sami měli informovat o tom, jak je stanovena cena indexu nebo aukční cena, která se použije k vypořádání 

kontraktu. 

Sjednání kontraktů na futures prostřednictvím účtů s pákovým efektem může rizika obchodování 

s produktem znásobit. Při použití maržového účtu účastníci typicky pouze financují kontrakty na futures 

zlomkem ceny podkladové komodity. Vzniká tím „pákový efekt“, který násobí riziko podkladového produktu, 

čímž ještě zvyšuje význam změny hotovostní ceny. Při pohybu cen ve prospěch klientů poskytuje pákový 

efekt klientům větší zisk za relativně malou investici. Když však trhy jdou proti pozicím klientů, budou nuceni 

doplnit své maržové účty nebo uzavřít své pozice a nakonec mohou přijít o více než své počáteční investice. 

Pamatovat na související podvod 

Virtuální měny jsou běžně cílem hackerů a zločinců, kteří se dopouštějí podvodu. V případě krádeže vaší 

virtuální měny neexistuje žádné zajištění odvolání. Dávejte pozor na to, jak a kde svoji virtuální měnu 

uchováváte. Komise CFTC obdržela stížnosti o podvodech na burzách s virtuální měnou a také na Ponzi 

a „pyramidové“ programy. 

Pokud se rozhodnete koupit virtuální měny nebo jimi kryté deriváty, pamatujte na tyto rady: 

• Pokud se někdo pokouší prodat vám investici do opcí nebo futures na virtuální měny, včetně 

bitcoinů, ověřte, zda je zaregistrovaný u komise CFTC. Registrace zkontrolujete na stránce 

SmartCheck.gov, kde se také případně dozvíte více o běžných investičních podvodech. 

• Pamatujte – mnoho hotovostních trhů s virtuální měnou působí prostřednictvím internetových 

obchodních platforem, které mohou být neregulované a bez dozoru. 

• Neinvestujte do produktů nebo strategií, kterým nerozumíte. 

• Ujistěte se, zda rozumíte rizikům a tomu, jak s produktem lze přijít o peníze, a také zda znáte 

pravděpodobnost ztráty. Spekulujte pouze s penězi, o které si můžete dovolit přijít. 

• Neexistuje nic jako garantovaná investice nebo obchodní strategie. Pokud vám někdo říká, že 

nehrozí žádné riziko, že přijdete o peníze, neinvestujte. 

• Investoři by předtím, než poskytnou informace o kreditní kartě, převedou peníze nebo nabídnou 

citlivé osobní údaje, měli provést rozsáhlý průzkum zákonnosti platforem virtuální měny 

a digitálních peněženek. 

• Komise SEC také upozornila, že některé prodeje tokenů nebo první nabídky digitální měny (Initial 

Coin Offering – „ICO“) lze použít k nečestnému přilákání investorů sliby vysokých výnosů.1 
1 

 

Pokud věříte, že jste mohli být obětí podvodu, nebo chcete nahlásit podezřelou aktivitu, obraťte se na nás na 

tel. č. 866.366.2382 nebo navštivte webovou stránku CFTC.gov/TipOrComplaint. 

 
1 Viz https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib coinofferings. 

 
Komise CFTC poskytla tyto informace jako službu investorům. Nejedná se ani o právní výklad, ani o prohlášení o politice komise CFTC. 
Máte-li jakékoli dotazy týkající se významu nebo aplikace konkrétního zákona nebo nařízení, obraťte se na právního zástupce. 
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