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Úvodní slovo pro českou brožuru o ochraně investorů

Certifikáty patří do dobrého portfolia každého investora. Soukromým investorům
umožňují investovat do téměř všech dostupných trhů, což bylo dříve vyhrazeno jen
investorům institucionálním. Investoři tak mohou investovat nejen do mnoha podkladových aktiv, ale také do příslušných strategií, odvětví či regionů. V obrovské
nabídce produktů si každý může vybrat takové certifi káty, které se přesně hodí
k jeho rizikovým preferencím a tržnímu očekávání. Nezapomeňte, že při nákupu
certifikátů dostanou investoři pevný příslib splacení, takže již při nákupu znají
kromě výplatního profi lu i podmínky výše výplaty.
Jako profesní asociace ale také víme, že je potřeba odstranit ještě některé zábrany, které
mnohé investory odrazují od toho, aby se blíže zabývali inovativními finančními
produkty, jako jsou certifikáty. Deutsche Derivate Verband (DDV) a zastřešující
evropská asociace eusipa se proto zasazují za větší transparentnost a srozumitelnost
produktů a za větší ochranu investorů. Pak jsou investoři schopni buď sami, nebo
společně se svými poradci učinit dobrá investiční rozhodnutí. Tato brožura ukazuje,
že soukromí investoři jsou chráněni mnoha českými a evropskými zákony. Kromě
toho se nejvýznamnější evropští emitenti prostřednictvím svých národních profesních asociací přihlásili k evropskému Derivátovému kodexu. Tento dobrovolný
závazek emitentů je dodatečnou garancí, která zaručuje ochranu investorů nad rámec
již existujících právních ochranných mechanismů.
Přestože zákony a samoregulace odvětví vytváření pro investory určitou ochranu,
není možné očekávat, že by zákony či smluvní závazky investorům stoprocentně
zaručily dosažení zisku na kapitálovém trhu nebo je naprosto a za všech okolností
ochránily před ztrátami, pokud se investoři rozhodnou, že podstoupí určité tržní
riziko. Obecně platí, že znalosti a transparentnost jsou nejlepší ochranou investora.
A tak zůstává transparentnost hlavní cestou, po které by mělo odvětví certifi kátů
důsledně kráčet, nejen ve vlastním zájmu, ale i ve prospěch investorů.
Pouze tehdy, když je soukromý investor spokojený, dostává se mu férového jednání a
dobrého poradenství, koupí si certifi káty i v budoucnu.

Dr. Hartmut Knüppel
Výkonný člen představenstva, Deutsche Derivate Verband (DDV)
Member of the Board, European Structured Products Association (eusipa)
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Úvodní slovo autorů

Vážené investorky, vážení investoři, investiční poradci,
v době krizí čelí většina investorů velké míře nejistoty a bývá problematické najít
na trhu finanční produkt, který by byl vhodný pro realizaci individuálních záměrů.
Mnozí z Vás se již patrně setkali s investičními certifikáty. Ovšem investice do
těchto moderních finančních instrumentů je často spojena s celou řadou otázek. Na
některé z nich by chtěla tato publikace odpovědět.
Certifikáty jsou moderní finanční produkty, které umožňují investování do prakticky všech tržních segmentů a dostupných tříd aktiv. Podle Vašich individuálních
rizikových preferencí a tržních očekávání si můžete na trhu koupit certifi kát “ušitý”
na míru Vašim požadavkům. Při investování prostřednictvím certifi kátů je také
možné investovaný kapitál plně nebo částečně ochránit, nebo profitovat na vývoji
trhu nezávisle na tom, zda kurzy na kapitálových trzích rostou, stagnují nebo klesají.
Cílem této brožury je napomoci Vaší lepší orientaci v segmentu investičních
certifikátů, poskytnout základní informace a odpovědi na otázky, které byste si měli
položit při Vaší investici do těchto moderních finančních produktů a rovněž prodiskutovat s Vašimi investičními poradci.

Autoři
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Co jsou investiční certiﬁkáty

Certifikáty jsou dluhové cenné papíry, které ztělesňují závazek emitenta zaplatit
investorům částku, která se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, na které je certifikát emitován.
Přitom nemusí jít o přímou závislost. Certifi káty mohou bý t konstruovány i tak, že
jejich hodnota roste, když kurz podkladového aktiva klesá nebo stagnuje. Díky těmto
vlastnostem mohou certifi káty umožnit realizaci komplexních investičních strategií, které byly dříve dostupné jen asset managerům či profesio-nálním investorům.
Investor má tak možnost pouze s jedním produktem pokrýt velké množství podkladových aktiv nebo investovat do vybraného indexu.
Tržní segment certifikátů narostl již na několik stovek tisíc cenný ch papírů.
Investor může certifi kát kdykoliv nakoupit nebo prodat na burze nebo přímo u emitenta, přesný postup je popsán v emisním prospektu příslušného certifi kátu. Z hlediska časového horizontu mohou mít certifikáty stanovenu splatnost, ale existuje
celá řada cetifikátů, které nemají stanovenou splatnost, což dále zvyšuje variabilitu
investičních možností.
Na rozdíl od nákupu akcií nebo dluhopisů, nekupují investoři jednotlivé cenné
papíry, nýbrž hned kompletní investiční nápad a strategii. Pojem certifikát neznamená jen jeden specifický produkt, nýbrž hned celou paletu rozličných produktů.
Certifikáty se staly preferovanou alternativou k přímý m investicím. Dnes patří certifikáty k investičním produktům s velkými objemy obchodů a nabídka emitentů
(jsou jimi většinou banky a finanční zprostředkovatelé) se již dávno nezaměřuje
pouze na index certifikáty. Téměř každý den jsou na trh uváděny nové cenné papíry.
K těm nejznámějším patří:
•

Bonus certifi káty

•

Discount certifikáty

•

Garantované certifikáty

9

Bonus certifi kát
Bonus certifikáty se skládají ze tří komponent: Za prvé nabízejí šanci participovat na
vývoji zvoleného podkladového aktiva, například indexu nebo akcie. Za druhé, při
splatnosti je vyplacen tzv. bonus formou garantovaného úročení. Za třetí, bude bonus vyplacen pouze za předpokladu, že tržní cena příslušného podkladového aktiva
nedosáhne v průběhu celé doby trvání certifi kátu nikdy tzv. bariéry. Bariéra je při
emisi stanovena většinou výrazně níže pod emisní hodnotou podkladového aktiva.
Až po bariéru je tak investorům nabízena ochrana. Pokud však bude tato bariéra
v průběhu doby trvání certifi kátu prolomena, ihned se tento produkt přemění v
klasický index certifikát. Původně slibované garantované úročení, neboli bonus,
nebude vyplaceno. Investor má však stále šanci profitovat na opětovném zotavení
podkladového aktiva.

Podkladové aktivum
Bonus certifi kát

•

Pokud bude stanovená bariéra prolomena, začne se bonus certifi kát chovat jak běžný
index certifikát, který umožňuje neomezenou a úplnou participaci jak na růstu, tak
i na poklesu podkladového aktiva - zvoleného indexu.

•

Neomezená a úplná participace na pozitivním vý voji podkladového aktiva; při splatnosti se vyplatí nominální hodnota a bonus, pokud se hodnota podkladového aktiva
během celé doby trvání nedotkne nebo neklesne pod stanovenou bariéru.

•

Bonus certifikáty jsou obzvláště zajímavé pro investory, kteří očekávají, že trhy budou stagnovat, mírně nebo dokonce i silně porostou, a kteří hledají určitou míru
zajištění proti možnému riziku negativního vý voje.
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Co jsou investiční certiﬁkáty

Discount certifikát
Je investiční nástroj, který umožňuje investorům dosahovat zisků i na stagnujících
trzích. Discount certifikáty se vyznačují tím, že při vydání certifikátu poskytne emitent investorovi slevu (discount) z emisní ceny podkladového aktiva (např. akcie,
indexu), ale díky tomu může investor profitovat na růstu pouze do předem stanovené
výše, tzv. cap.

Podkladové aktivum
Discount certifi kát

•

Discount certifikát je velmi flexibilní investiční nástroj pro konzervativní investory,
kteří hledají investici s částečnou ochranou, která umožní dosáhnout vý nosů na
mírně rostoucích, stagnujících nebo klesajících trzích.

•

Již při emisi mají discount certifikáty stanoven tzv. nejvyšší možný vý nos, kterého
lze při splatnosti dosáhnout.

•

Hodnota discout certifi kátu nezávisí jen na vývoji podkladového aktiva, ale také na
volatilitě podkladového aktiva, úrokových sazbách a době do splatnosti.

•

Jsou vhodné tedy pro investory, kteří v budoucnosti očekávají méně dynamický růst
trhů.
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Garantovaný certifikát
Garantovaný certifikát umožňuje investorům ochranu proti poklesům kurzu zvoleného podkladového aktiva (většinou akcie nebo indexu). I pokud hodnota podkladového aktiva během doby trvání certifi kátu poklesne, bude při splatnosti vyplacena původně investovaná suma a to v plné výši.

Podkladové aktivum
Garantovaný certifi kát

•

Při splatnosti bude v každém případě vyplacen předem defi novaný obnos; současně
je umožněna participace na pozitivním vý voji podkladového aktiva.

•

Cenu za poskytnutou garanci zaplatí investor omezenou participací na pozitivním
tržním vývoji.

•

Garantované certifikáty jsou vhodné pro konzervativní, rizikově averzní investory,
kteří chtějí omezit či vyloučit ztráty a současně využít vý nosových šancí finančních
trhů. Jsou vhodné i jako alternativa k investici do dluhopisů.
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Právní úprava, požadavky na certiﬁkáty a ochrana investorů

Právní úprava investičních certifikátů v České republice

1.

2.

3.

ČR - zákon o podnikání a kapitálovém
trhu, zákon o cenných
papírech, vyhláška o
pravidlech poskytování
investičních služeb

EU - MIFID, směrnice
o prospektu, směrnice o
transparenci kótovaných
emitentů, doporučení
ESMA, iniciativa
PRIPS

Tržní standardy kodexy profesních
sdružení

Pojem investiční certifikát není právní úpravou specificky vymezen, zákonnou definici tedy v rámci právního řádu České republiky nenajdeme. Více než o právní pojem
se jedná o pojem ekonomický, resp. investiční. Povahu cenných papírů obecně vymezuje zákon o cenných papírech1, který však neoperuje přímo s pojmem investiční
certifikát či certifikát. Obecně lze pod cenným papírem rozumět listinu, se kterou
je spojeno určité právo, které lze uplatnit právě a jen prostřednictvím takové listiny.
V současné době se však setkáváme spíše s tzv. zaknihovanými cennými papíry, které
reálně nejsou představovány hmotnou listinou, nýbrž záznamem v příslušné evidenci
cennných papírů, která je vedena zpravidla v elektronické podobě.
Investiční certifi káty je možné podřadit pod kategorii dluhových cenných papírů.
O této kategorii cenných papírů hovoří např. zákon o podnikání na kapitálovém
trhu. Pojem dluhový cenný papír znamená, že tento cenný papír ztělesňuje závazek
emitenta splatit majitelům investičních certifikátů v budoucnu určitou částku,
přičemž jejíž výše se odvíjí od podmínek stanovených v emisních podmínkách. Na
rozdíl od dluhopisu, kde je vždy emitent povinen splatit jeho jmenovitou hodnotu,
není tato povinnost u investičních certifi kátů vždy stanovena. To, jakou částku zaplatí emitent investičního certifikátu při jeho splatnosti se odvíjí:

1

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
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1.

od hodnoty určitého podkladového aktiva (kterým může být např. hodnota
akcie, akciového indexu, měnového kurzu, hodnoty komodity, pohledávky
apod.),

2.

a je modifi kováno určitými podmínkami stanovenými individuálně v
případě každého typu investičního certifi kátu.
V případě negativního vývoje na trhu tak může nastat situace, kdy investor
při splatnosti neobdrží celou investovanou částku.
Z hlediska splatnosti má investiční certifikát zpravidla stanovenou splatnost pevným datem podobně jako dluhopis, nicméně často je jeho splatnost
navázána na určitou skutečnost, např. dosažení stanovené ceny či kurzu podkladového aktiva.
Ačkoli může být investiční certifikát na první pohled podobný např. akcii
(v případě, že se jedná o investiční certifikát, jehož hodnota je odvozena
od hodnoty kurzu určité akcie), nejsou s ním spojena práva obvykle s akcií spojená – majitel takového investičního certifikátu např. není oprávněn
vykonávat hlasovací práva.
V souladu s obecnými požadavky na jednoznačnou identifikaci cenného
papíru a práv s ním se pojících musí být součástí investičního certifikátu
určité údaje. Byť tuzemské právní předpisy tyto náležitosti nestanovují
výslovně, standardně se jedná zejména o následující údaje:

1.

název cenného papíru (tj. investiční certifikát);

2.

zpravidla identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro
identifikaci cenných papírů (tzv. ISIN);

3.

údaje o emitentovi investičního certifikátu;

4.

jmenovitá hodnota;

5.

výnos a způsob stanovení jeho výše;

6.

datum emise;

7.

číselné označení;

8.

datum splatnosti;

9.

způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty a výnosu resp. podmínky jejich
výplaty.
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Investiční certifikáty jako investiční cenné papíry a deriváty
Z hlediska regulace finančního trhu je třeba v případě investičních certifi kátů
provést podrobnější klasifi kaci. Pravidla pro takovou klasifi kaci obsahuje zákon
o podnikání na kapitálovém trhu 2. Podle tohoto zákona spadají investiční certifikáty
do kategorie tzv. investičních cenných papírů.
Některé investiční certifikáty mohou však obsahovat rovněž tzv. derivátovou složku
(zpravidla se jedná o využití finanční páky; typickým příkladem jsou turbo certifikáty).
Pravidla pro vydávání investičních certifi kátů a obchodování s nimi
Právní předpisy upravují rovněž další otázky spojené s investičními certifi káty, resp.
s cennými papíry obecně, a to zejména v oblasti jejich vydávání, nabízení a prodeje.
V České republice tuto problematiku upravuje zákon o podnikání na kapitálovém
trhu.
Investiční certifikáty jsou zpravidla nabízeny investorům formou tzv. veřejné nabídky,
kterou se rozumí sdělení informace o nabízených investičních certifikátech a podmínek pro jejich nabytí širšímu okruhu osob. Podle tuzemské legislativy v případě
veřejného nabízení investičních certifikátů musí jejich emitent nebo ten, kdo certifikáty nabízí, uveřejnit tzv. prospekt, který obsahuje veškeré informace o investičním
certifikátu. Prospekt obsahuje zejména charakteristiku příslušného investičního certifikátu, informace o emitentovi a o rizicích spojených s investováním do daného
investičního certifikátu. Prospekt dále obsahuje podrobný popis podkladového aktiva a způsobu, jakým bude realizován výnos, zda a v jakém rozsahu bude splacena
jmenovitá hodnota investičního certifikátu a kdo (emitent či investoři) a v jakém
rozsahu nese rizika z investice do podkladových aktiv, zda je využíváno pákového
efektu atp. V případě veřejné nabídky podléhá prospekt schvalování ze strany České
národní banky jakožto regulátora finančního trhu.
Ve výjimečných případech nemá emitent investičního certifi kátu povinnost uveřejnit
prospekt - tak je tomu v případech, kdy investiční certifi káty nejsou předmětem
veřejné nabídky. Typicky jde o nabídku, která není určena drobným investorům,
nýbrž tzv. kvalifikovaným investorům, případně pouze omezenému okruhu
investorů (max. 150 investorů v jednom členském státě EU) nebo také tehdy, je-li
minimální hodnota investice jednoho investora vyšší než 100 tis EUR.

2

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
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Investiční certifi káty mohou být obchodovány buď na burzovních trzích (tzv. regulované trhy), nebo rovněž mimo burzovní trhy - např. v rámci tzv. mnohostranného obchodního systému, nebo na neorganizovaném trhu 3. Zákon o podnikání
na kapitálovém trhu stanoví v návaznosti na prováděcí nařízení k MiFID podrobné
podmínky pro přijetí cenných papírů na regulovaný trh. Další povinnosti stanoví
pravidla pro přijímání a pro obchodování příslušného regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému. Např. Burza cenných papírů Praha v současnosti
organizuje obchodování s investičními certifi káty na tzv. volném trhu, což je segment regulovaného trhu. Pravidla pro přijetí investičních certifi kátů na tento trh
jsou stanovena v příslušných burzovních pravidlech dostupných na webu pražské
burzy4.
V případě, že má být investiční certifikát nabízen na regulovaném trhu, jsou na
emitenta takového investičního certifikátu kladeny rovněž další požadavky, a to
především v oblasti uveřejňování informací o jeho činnosti a hospodaření. Jedná
se především o uveřejňování výroční a pololetní zprávy, a plnění průběžných
informačních povinností. Tyto informace musí být zpřístupněny jak na internetových stránkách emitenta investičních certifikátů, tak i v rámci Centrálního
úložiště regulovaných informací provozovaného ČNB5. Plnění těchto požadavků
ze strany emitentů má zajistit zejména transparentnost trhu s investičními certifikáty a dostatečnou informovanost investorů ohledně investičního certifikátu, který
je předmětem obchodování na regulovaném trhu.

3

Tzv. trh přes přepážku - OTC (over the counter market), který se zpravidla realizuje v podobě dvoustranných transakcí uzavíraných individuálně po telefonu nebo prostřednictvím elektronických zpráv.

4

Burzovní pravidla část V. – Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na volném trhu burzy, Burzovní
pravidla část VI. – Podmínky přijetí a obchodování investičních nástrojů derivátového typu na volném trhu
burzy, které jsou dostupné na http://ftp.pse.cz/Info.bas/Cz/Predpisy

5

https://oam.cnb.cz
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Právní úprava, požadavky na certiﬁkáty a ochrana investorů

Nabízení investičních certifikátů a ochrana investorů
Z hlediska ochrany investorů lze za klíčovou považovat úpravu podmínek nabízení
investičních certifikátů, která je obsažena zejména v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a v souvisejících prováděcích vyhláškách České národní banky.
Investování do investičních cenných papírů a tedy i do investičních certifikátů mohou
nabízet výhradně osoby, které mají povolení nebo registraci ČNB. Konkrétně pak
obchodníci s cennými papíry a investiční zprostředkovatelé. V případě, že investiční
certifikát obsahuje derivátovou složku (viz výše), může takový investiční certifikát
nabízet pouze obchodník s cennými papíry, nikoliv investiční zprostředkovatel.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ukládá osobám nabízejícím investiční certifikáty celou řadu informačních povinností, přičemž rozsah těchto informací se odvíjí
zejména od tzv. kategorizace zákazníka. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ukládá osobám nabízejícím investiční certifikáty povinnost posoudit, zda investiční
certifikát nabízejí neprofesionálnímu zákazníkovi, profesionálnímu zákazníkovi
nebo tzv. způsobilé protistraně. Většina drobných investorů bude neprofesionálním
zákazníkem. Profesionálním zákazníkem jsou především finanční instituce nebo
osoby, které již mají rozsáhlejší předchozí zkušenosti s investováním.
Obchodník s cennými papíry/investiční zprostředkovatel je především povinen informovat své zákazníky o povaze investičních certifikátů, rizicích s nimi spojenými
(např. riziko emitenta, riziko podkladových aktiv, tržní a investiční riziko včetně rizika
možné úplné ztráty vložené investice), o celkové ceně, kterou zákazník zaplatí (tedy
včetně veškerých poplatků, které s danou investicí souvisí) a o dalších skutečnostech
nezbytných pro zákazníka k vytvoření představy o daném investičním certifi kátu.
V praxi to znamená, že v případě zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky
je nutno poskytnout ze strany obchodníka nebo investičního zprostředkovatele plný
rozsah informací. U profesionálních zákazníků zákon předpokládá, že jsou schopni
si tyto informace obstarat sami a není potřeba, aby je obchodník s cennými papíry
nebo investiční zprostředkovatel speciálně poučoval. Pokud je zákazníkům, kteří
mají zájem investovat do investičních certifikátů, poskytováno investiční poradenství, zákon o podnikání na kapitálovém trhu ukládá obchodníkům s cennými papíry
a investičním zprostředkovatelům řadu dalších povinností jako je např. posuzování
vhodnosti takovéto investice pro konkrétního investora.
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Evropská právní úprava
Úprava vydávání, nabízení a prodeje investičních certifi kátů v dnešní době plně vychází z harmonizovaných právních předpisů Evropské Unie. Za klíčové předpisy
lze považovat zejména směrnici o prospektu, směrnici o transparentnosti emitentů
kótovaných investičních cenných papírů a směrnici o trzích finančních nástrojů.
Důsledkem komplexní úpravy kapitálového trhu na evropské úrovni je sjednocení
pravidel pro veřejnou nabídku cenných papírů, podmínek pro přijetí cenných papírů
na regulovaných trh a podmínky transparentnosti emitentů ve všech členských
zemích Evropské Unie.
Právní úprava investování do investičních certifikátů a obchodování s nimi v České
republice tak plně odpovídá standardním požadavkům evropské regulace. Pro tuzemského investora z toho vyplývá možnost investovat za srovnatelných právních
podmínek do investičních certifikátů vydávaných a obchodovaných ve všech
členských státech Evropské unie.
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Informační povinnosti emitentů a distributorů certiﬁkátů

Vydávání a nabízení investičních certifikátů je, jak již bylo uvedeno, upraveno
poměrně rozsáhlou regulací. Zkušenosti z finanční krize však ukázaly, že tato regulace nemusí být vždy přesně cílená na podstatu těchto produktů.
Právní úprava distribuce investičních certifikátů stanoví principy, které mají být při
poskytování investičních služeb dodrženy ze strany obchodníků s cennými papíry
a investičních zprostředkovatelů.Tyto zákonné povinosti zahrnují především adekvátní informování investorů v rámci nabízení investic do certifikátů, doporučování
vhodných investičních strategií a typů certifikátů a upozorňování na související
rizika. Právní předpisy umožňují určitou felxibilitu při poskytovnání informací
včetně možnosti využít dobrou tržní praxi pro danou kategorii produktů. Tento
samoregulační prvek potom doplňuje regulaci obsaženou v právních předpisech.
Současná právní úprava zajišťuje investorovi poměrně velký rozsah informací
o hospodářské situaci emitenta, resp. jeho kreditním riziku. Nicméně slabinou
jsou omezené požadavky na přehledné informování o podstatě ostatních rizik,
s investičním certifikátem souvisejících. Správnost uveřejněných informací navíc
nepodléhá kontrole ze strany ČNB.
Investiční certifi káty jsou mimo jiné chápány jako alternativa k nástrojům kolektivního investování. Jsou totiž často zaměřeny na stejnou cílovou skupinu investorů,
podchycují obdobné investiční záměry. Regulace nástrojů kolektivního investování
přitom výše uvedené problémy poměrně dobře řeší. Investorům do standardních
fondů pro veřejnost jsou poskytovány tzv. Sdělení klíčových informací. Jedná se o
standardizovaný informační list v rozsahu max. 2 strany A4, který musí vždy obsahovat:
1.

cíle a investiční politiku

2.

rizikový profi l produktu, včetně jeho rizikového hodnocení (ratingu)

3.

informace o poplatcích souvisejících s investičním nástrojem

4.

informace o minulém vývoj

5.

další praktické informace.
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Tento informační list se musí používat běžně srozumitelný jazyk, stanoveny jsou
požadavky na jeho grafickou podobu, rozpracována je úprava jednotlivých náležitostí.
Pro účely informačních listů byla definována rovněž standardní terminologie.
Uvedenou úpravu z oblasti kolektivního investování lze využít i pro investiční certifikáty. Z posledního vývoje je zřejmé, že by ji uvítali nejen investoři, ale též emitentni, kteří vyvinuli v posledních několika letech zvýšené úsilí k vyšší transparentnosti segmentu investičních certifi kátů. Snahy jejich profesních organizací vedly ke
sjednocování názvosloví i podoby informací poskytovaných zákazníkům a procesu
investičního rozhodování. Přestože profesní standardy mají určité limity, spočívající
zejména v jejich vynutitelnosti, resp. úplné aplikovatelnosti napříč trhem, tvoří významný doplněk právní regulace kapitálového trhu.
Jak ostatně dokládá praxe z vyspělých trhů, jsou to především emitenti a distributoři
investičních certifikátů, kteří sami mají zájem na zvýšení transparentnosti a
uživatelského komfortu investorů. V rámci kultivace trhu je proto doporučováno
používání standardní terminologie a doporučeného formátu informací o investičních
certifikátech. Pro zkvalitnění procesu nabízení a doporučování investic lze rovněž
vřele doporučit využívání standarního postupu jakéhosi “desatera” investování do
investičních certifikátů.
Cílem této brožury je proto podpořit informovanost investorů, emitentů a
distributorů investičních certifikátů - v příloze této publikace je z tohoto důvodu
uvedena doporučená základní terminologie v oblasti investičních certifikátů,
vzor informačního listu a investiční desatero, které vychází ze zavedené praxe na
německém trhu.
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Checklist pro investování do certifi kátů
Tento Checklist by měl investorům, pomoci s vyhodnocením nejdůležitější aspektů
před investicí do certifikátu. Je proto koncipován jako soubor otázek, které by měly
být před investicí zodpovězeny. Pokud investor odpoví na každou následující otázku
„ano“, je pravděpodobné, že investiční certifikáty patří do jeho investičního portfolia.
Check list je sazmořejmě možné využít i ze strany obchodníků s cennými papíry a
investičních poradců, kteří nabízejí možnosti investovat do certifikátů.
Upozorňuejme, že pouhé zodpovězení uvedený otázek by však nemělo být jediným
úkonem investora před rozhodnutím o investici a je potřeba doporučit podrobnější
konzultaci s investičním, právním a daňovým poradcem.

•

Vyhovuje podkladové aktivum certifikátu preferencím?
Investiční certifi kát by se měl vztahovat na podkladové aktivum, se kterým máte
nějakou zkušenost a jste schopni individuálně odhadnout jeho další vývoj.

•

Zohledňuje certifi kát Vaše tržní očekávání?
Měli byste vědět, jakým směrem se musí vyvíjet hodnota podkladového aktiva, aby
bylo dosaženo zisku. Měli byste rovněž vědět, jaký vývoj hodnoty podkladového
aktiva povede ke ztrátám. Při výběru certifikátu by se mělo přihlédnout k Vašemu
očekávání možného vývoje ceny podkladového aktiva.

•

Rozumíte předpokladům, které musí být splněny, abyste s certifi kátem dosáhli
zisku?
Zhodnocení certifikátu závisí zpravidla na více podmínkách, které musí být splněny.
Měli byste vědět, které podmínky musí být splněny k určitému okamžiku, abyste s
vybraným certifikátem dosáhli pozitivního výnosu. U Express certifi kátů byste měli
být informováni o tom, v jakých rozhodných dnech musí hodnota podkladového
aktiva dosáhnout určité úrovně, případně ji překročit nebo této úrovně nedosáhnout,
aby certifikát byl v zisku.

•

Znáte důležité ovlivňující faktory, které mohou mít dopad na cenu certifi kátu?
Certifikáty podléhají po dobu trvání tržním vlivům, jako jsou vývoj hodnoty
podkladového aktiva, volatilita a změny úrokových sazeb.
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•

Jste informováni o tom, že Váš investiční úspěch závisí také na tom, zda budete
držet certifikát až do jeho splatnosti na konci doby trvání, nebo jej prodáte před
splatností?
Kurz certifikátu se může během doby trvání výrazně odchýlit od částky při splacení
na konci doby trvání. Mnoho certifi kátů ukáže své veškeré výhody teprve až při
splatnosti. Zvláště patrné je to u garantovaných certifikátů. U nich bude investorovi
na konci doby trvání vyplacena přinejmenším nominální hodnota certifi kátu, nezávisle na vývoji hodnoty podkladového aktiva. V průběhu doby trvání může kurz
certifikátu poklesnout pod tuto nominální hodnotu, takže při předčasném prodeji
by vznikly ztráty.

•

Víte, jaké jsou šance na úspěch, ale také jaká rizika jsou spojena s investicí do
certifi kátů?
Riziko certifi kátu se odvíjí podle různých charakteristických vlastností. Zatímco u
garantovaných certifikátů se jedná spíše o konzervativní kategorii produktů, na trhu
rovněž existují vysoce spekulativní certifikáty, které jsou vhodné pouze pro zkušené
investory. V každém případě byste měli znát riziko emitenta a okolnosti, které mohou vést ke ztrátě, jakož i možnost totální ztráty.

•

Zvážili jste tržní scénáře, které u Vás mohou vést ke ztrátě?
Měli byste znát potenciální hodnotový vývoj certifikátu. Pro vývoj hodnoty podkladového aktiva existují různé (tržní) scénáře. K nim také patří scénáře, které by
pro Vás mohly znamenat mírnou či výraznou ztrátu.

•

Víte, zda u certifi kátu existuje riziko ztráty všech investovaných prostředků?
Určité typy certifikátů mohou za určitých okolností přinést ztrátu celé investované
částky. O těchto okolnostech byste měli být informováni.

•

Víte, kdo je emitentem certifi kátu?
Banka, od níž certifikát získáte, nemusí být nutně také emitentem certifi kátu. Tzv.
White Labeling, tedy použití certifikátu cizího emitenta při současném vytvoření
marketingových materiálů pro tento certifi kát v designu banky může vést k tomu,
že investoři v některých případech nevědí, kdo je emitentem certifi kátu a jaké riziko
podstupují. Ujistěte se proto, kdo je emitentem certifi kátu.
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•

Víte, co u certifi kátů znamená pojem „riziko emitenta“?
Certifikáty jsou emitentem vydané dluhové cenné papíry. V případě insolvence jsou
rovnocenné se všemi ostatními závazky emitenta. Pokud by se emitent dostal do
platební neschopnosti, hrozí investorům do certifikátu nebezpečí ztráty celé investice.

•

Znáte výhody diverzifi kace rizika?
Pod tímto pojmem se rozumí rozložení investičního kapitálu na různé investice za
účelem snížení celkového rizika. Smyslem diverzifi kace je omezení potenciálních
ztrát: Čím menší je podíl prostředků vložených do jednotlivé investice, tím nižší vliv
má vysoká ztráta nebo vysoký zisk na celkově zainvestovaný kapitál.

•

Znáte výši případných poplatků, které vzniknou při nákupu a prodeji před splatností na konci doby trvání (emisní ažio, transakční poplatky, poplatek makléři)?
Poplatky snižují výnos. Proto byste měli znát veškeré náklady, které vzniknou při
úpisu, nákupu a prodeji.

•

Četli jste prospekty jednotlivých certifi kátů včetně pojednání o rizikových faktorech a pozoruměli jste jim?
Před investičním rozhodnutím byste si měli přečíst emisní podmínky investičních
certifikátů včetně popisu rizikových faktorům a porozumět jim.

•

Víte, na kterých burzách – nebo mimoburzovních trzích – v jakých časech a za
jakých podmínek může být s Vašim certifikátem obchodováno?
S certifikáty je možné obchodovat zásadně na burzách a na mimoburzovních trzích.
V Německu přibližně 99 % burzovních obchodů připadá na burzy ve Stuttgartu
(EUWAX) a Frankfurtu (Scoach). Mimoburzovní obchody se provádějí zpravidla
přímo s emitentem. U burzovního obchodu musí investor zaplatit provizi makléřům.
Ta odpadá u mimoburzovních obchodů. Mimo to je nutné uhradit transakční náklady.

•

Použili jste informační zdroje (prodejní prospekt, informační brožury, nezávislé
ratingy certifi kátů z internetu atd.)?
Po konzultaci s poradcem byste měli dostat veškeré relevantní materiály. Patří k nim
např. Product Flyer (produktový leták) nebo tzv. Term Sheet.
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•

Víte, jakou funkci má certifi kát ve Vašem celkovém portfoliu?
V celkovém portfoliu mohou certifikáty kromě budování majetku sloužit také k zajištění
jiných pozic.

•

Odpovídá certifikát Vašim investičním představám (doba trvání, disponibilita,
rizikové preference)?
Kromě šance na výnos se musí všechny ostatní vlastnosti certifi kátu hodit k Vašim
investičním představám. Zejména byste měli zvážit, jaké zkušenosti jste dosud získali v oblasti cenných papírů a jaké riziko jste ochotni postoupit.

•

Můžete s tímto certifi kátem dosáhnout Vašeho individuálního investičního cíle?
Měli byste si ujasnit Váš individuální investiční cíl. Přitom je třeba dbát zejména na
očekáváný výnos a dobu, ve které se tento cíl jeví jako realizovatelný.
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Obvyklé otázky související s investováním do certifi kátů
Co by měli vzít na vědomí investoři kupující certifi káty?
Investoři by měli kupovat jen takové produkty, kterým rozumí. Proto je nezbytný
podrobný rozhovor s investičním, právním a daňovým poradcem anebo podrobné
studium podkladů - tj zejména prospektu cenného papíru.
Jak se odlišují certifi káty a pákové produkty?
Hlavní rozdíl mezi těmito typy cenných papírů spočívá ve zvolené obchodní strategii a investičním horizontu. Zatímco certifikáty se nabízejí především pro střední
až dlouhodobobý investiční horizont a v popředí zpravidla stojí myšlenka budování
majetku, pákové produkty jsou většinou využívány pro krátkodobé investiční
příležitosti.
Kde je možné s certifi káty obchodovat?
S certifikáty je možné obchodovat burzovně nebo mimoburzovně. Nejvýznamnější
jsou burzy ve Frankfurtu (Scoach6) a Stuttgartu (EUWAX7). Lze obchodovat také
na Pražské burze. Mimoburzovní obchodování se zpravidla uskutečňuje přímo s
emitentem.
Jsou certifi káty chráněny pojištěním vkladů?
Certifikáty jsou dluhové cenné papíry vydané ve formě na doručitele. V případě
insolvence emitenta stojí na stejné úrovni se všemi dalšími závazky tohoto emitenta.
Garanční fond obchodníků s cennými papíry nebo Fond pojištění vkladů neposkytuje ochranu investorům do certifikátů v případě insolvence emitenta. Investoři by si
měli při svých investičních rozhodnutích dávat pozor na bonitu emitenta. Informace
o bonitě lze zjistit např. z úvěrového ratingu (credit rating), který udělují ratingové
agentury.

6

Scoach je celoevropská obchodní platforma pro strukturované produkty jako jsou warranty, turbo-warranty,
certifi káty a akciové dluhopisy. Scoach využívá technologii Deutsche Börse -Xetra. V současné době je na
Scoach obchodováno více než 400 000 strukturovaných produktů na velké množství podkladových aktiv.

7

EUWAX (European Warrant Exchange). Tržní segment stuttgartské burzy. Je to etablované vůdčí
obchodní místo v Evropě pro obchodování s certifi káty a strukturovanými fi nančními produkty.
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Slovníček základních pojmů pro investování do certifi kátů
Co je derivát?
Pojem derivát pochází z latinského označení “derivare” nebo “derivatum” a znamená “odvodit” resp. “odvozený”. Deriváty jsou finanční produkty, jejichž hodnota
se odvozuje od hodnotového vývoje jiného produktu.
Jaké druhy derivátů existují?
Trh derivátů zahrnuje investiční certifikáty (dále jen “certifikáty”) a pákové produkty. Objemy obchodů s certifi káty mají v současnoti tržní podíl přesahující 99%, podíl
pákových produktů je menší než 1%.
Co je certifi kát?
Certifikát je dluhový cenný papír vydávaný zpravidla na majitele, jehož
prostřednictvím se investor podílí na vývoji hodnoty podkladového aktiva, na které
byl certifi kát emitován. Investor může s certifikáty investovat při rostoucích, klesajících nebo stagnujících hodnotách podkladového aktiva. Kromě toho má investor možnost jen s jedním produktem pokrýt velké množství podkladových aktiv
nebo investovat do vybraného indexu. Certifikáty jsou vydávány s různou dobou
splatnosti, případně mohou být vydány i certifi káty bez konkrétně stanovené doby
splatnosti certifikátu.
Co je podkladové aktivum?
Každý certifikát je emitován na podkladové aktivum, často také označované jako
“underlynig”. Částka, která je investorům poskytnuta při splacení emisního kurzu,
popř. výplaty výnosů certifikátu závisí na hodnotovém vývoji podkladového aktiva.
Jaké jsou druhy podkladových aktiv?
V dnešní době existuje široká paleta různých druhů podkladových aktiv. Nejběžněji
se jako podkladové aktivum používají akcie, indexy, suroviny, úroky nebo měny.
Kdo je to emitent?
Emitent je společnost, která vydává cenné papíry. V případě investičních certifi kátů
je emitentem zpravidla banka nebo její dceřinná společnost.
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Co je dluhový cenný papír?
Dluhový cenný papír je cenný papír, ve kterém se dlužník (emitent) vůči věřiteli
zavazuje k zaplacení dluhu – většinou peněžní částkou v případě, že podkladové
aktivum nebo emitent či vlastník podkladového aktiva nesplní své závazky.
Co je regulovaný trh?
Regulovaný trh je definován jako trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém
se pravidelně obchoduje a který má stanovená pravidla pro přijímání investičních
nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném
trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh.
Co je prospekt cenného papíru?
Prospekt cenného papíru je listina, kterou emitent cenného papíru, který má být
přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům
základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném
cenném papíru. Vedle podbrobného prospektu emitenti povinně zpracovávají tzv.
shrnutí prospektu, kde jsou ve stručné podobě shrnuty nejpodstatnější infomace z
prospektu.
Co je mnohostranný obchodní systém?
Mnohostranný obchodní systém je obchodní platforma organizovaná obchodníkem
s cennými papíry nebo burzou, které má mírnější podmínky pro přijetí investičního
nástroje k obchodování, relativně mešní rozsah informačních povinností emitentů
a celkově poměrně flexibilnější podmínky k organizování obchodování než je tomu
na regulovaném trhu.
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Existuje při obchodování s certifi káty měnové riziko?
Investoři jsou vystaveni měnovému riziku, pokud vlastní cenné papíry emitované v cizí
měně a pokud příslušný devizový kurz klesá.
Lze u certifi kátů měnové riziko eliminovat?
Pokud emitent opatří investiční certifikáty funkcí quanto, je měnové riziko eliminováno. Evropský investor podstupuje měnové riziko vždy, když investuje do
finančních nástrojů, jejichž hodnoty jsou stanovovány v jiných měnách než euro.
Totéž platí pro české investory.
Co znamená pojem market making?
Většina emitentů certifikátů se zavazuje průběžně kotovat nákupní a prodejní
kurzy pro emitované finanční produkty (tzn i pro certifi káty). Tím automaticky
zabezpečují likviditu. Ve své podstatě jde o stanovování nákupních (bid) a prodejních (ask) kurzů.
Jak veliká může být participace?
Participace udává, do jaké míry umožňuje certifikát investorům podílet se na kurzovních změnách podkladového aktiva. U indexových a strategických certifikátů se
investoři neomezeně podílí na veškerých růstech nebo poklesech (100% tj. neomezená participace). Naproti tomu některé druhy certifi káty nabízejí nižší participaci
nebo participaci, která je omezená pouze do určité vý še.

Co vyjadřuje poměr odběru?
Udává, v jaké relaci zobrazuje příslušný certifikát hodnotový (kurzovní) vý voj podkladového aktiva. U certifi kátů, jejichž podkladový m aktivem jsou jednotlivé akcie,
činí poměr odběru zpravidla 1:1. Certifi káty, jejichž podkladový m aktivem jsou akciové indexy, mají poměr směny většinou 1:10 nebo 1:100.
V čem se udává spread?
Spread je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou certifi kátu. Udává se v procentech
nebo v bodech. O tento rozdíl se snižuje budoucí zisk investora. Je proto dobré, aby
spread byl co nejmenší.
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Bonus certiﬁkát na akcii Z a.s.
WKN: XYN34R / ISIN: DE000XYN34R4
Emitent: XY banka
1.Popis produktu / Způsob fungování
Typ produktu
Bonus-certifikát (dluhový cenný papír)
Všeobecný popis způdobu fungování
U tohoto bonus certifikátu bude investorovi při splatnosti vyplacena částka, jejíž
výše závisí na hodnotovém vývoje akcie.
a) Cena akcie se ve sledovaném období nikdy nebude kotovat na nebo pod bariérou,
odpovídá vyplacená částka referenční ceně, minimálně ale bonusu.
b) Cena akcie se ve sledovaném období bude minimálně jednou kotovat na nebo pod
bariérou, již neodpovídá vyplacená částka minimálně bonusu, nýbrž vždy referenční
ceně.
Během doby trvání investor neobdrží žádné průběžné výnosy (např. dividendy nebo
úrokové platby).
Investiční cíle a investiční strategie / Tržní očekávání (volitelné)
Bonus certifikát je určen pro investory, kteří předpokládají, že kurz akcie mírně
poroste, nebo alespoň během sledovaného období zůstane nad bariérou.
2.Informace o produktu
Podkladové aktivum (WKN / ISIN) Akcie Z-a.s. (123456 / DE000123456)
Sledované období 2. března 2010 – 28. června 2013
Měna bonus certifikátu EUR
Referenční cena Závěrečný kurz aktie (Xetra) v rozhodný den ocenění
Měna podkladového aktiva EUR
Rozhodný den ocenění 28. června 2013
Den emise 2. března 2010
Den splatnosti Tři obchodní dny po dni ocenění
Počáteční emisní cena EUR 26,71
Poměr odběru 1,0
Kurz akcie při emisi certifi kátu EUR 26,71
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Nejmenší obchodovatelná jednotka 1 certifikát
Bonus EUR 35,52 (133%)
Burzovní kotace Stuttgart (EUWAX), Frankfurt (Scoach Premium)
Bariéra EUR 16,03 (60%)
Poslední den obchodování na burze 27. června 2013
3.Rizika
Rizika při splatnosti
Akcie se ve sledovaném období kotuje minimálně jednou na nebo pod bariérou
a referenční cena leží pod nákupní cenou bonus certifi kátu, investor utrpí ztrátu.
Nejhorší varianta: Totální ztráta zainvestovaného kapitálu, když v rozhodný den
ocenění bude akcie bezcenná.
Tržní riziko během doby trvání
Během doby trvání může být hodnota bonus certifi kátu nepříznivě ovlivněna
především faktory, které jsou uvedeny v odstavci 4. Tyto faktory mohou negativně
ovlivnit hodnotu bonus certifikátu, která může být výrazně nižší než je nákupní cena.
Bonita / Riziko emitenta
Investoři jsou vystaveni riziku insolvence a tudíž i platební neschopnosti emitenta.
Údaje o ratingu jednotlivých emitentů jsou dostupné na www.vzorovastranka.cz.
Bonus certifikát jako dluhový cenný papír nepodléhá pojištění vkladů.
4. Použití
Obchodovatelnost
Po dni emise je bonus certifi kát obvykle možné koupit nebo prodat na burze nebo
mimoburzovně. Za normálních tržních podmínek bude emitent pro bonus certifi kát
průběžně stanovovat indikativní nákupní a prodejní kurzy (market making), aniž
by byl k tomu právně zavázán. Ve výjimečných tržních podmínkách nebo v případě
technických problémů může být nákup nebo prodej certifi kátu komplikovaný nebo
nemožný.
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Faktory určující tržní cenu během doby trvání
Během doby trvání se může hodnota bonus certifikátu nacházet zřetelně pod nákupní cenou. Tržní cena bonus certifikátu závisí především na kurzovním vývoji
podkladové akcie, avšak zpravidla nemusí tento vývoj přesně kopírovat. Především
následující okolnosti mohou dodatečně ovlivnit tržní cenu bonus certifikátu:
•
•
•
•

změna intenzity výkyvů kurzu akcie (volatilita)
zbývající doba do splatnosti bonus certifi kátu
změny úrokových sazeb
změna výše vyplacených dividend u pokladové akcie
Jednotlivé tržní faktory se mohou vzájemně posílit nebo neutralizovat.
5. Šance a exemplární scénář hodnotového vývoje
Následující příklady jsou platné při splatnosti. Nejsou indikátorem pro skutečný hodnotový vývoj bonus certifi kátu
Referenční cena

Kurz akcie se v žádném
okamžiku nenacházel
na nebo pod bariérou.
Investor za každý bonus
certifikát obdrží

Kurz akcie byl
minimálně jednou na
nebo pod bariérou.
Investor za každý bonus
certifikát obdrží

EUR 40,00
EUR 38,00
EUR 29,00
EUR 26,71
EUR 23,00
EUR 20,00
EUR 17,00
EUR 10,00
EUR 0

EUR 40,00
EUR 38,00
EUR 35,52
EUR 35,52
EUR 35,52
EUR 35,52
EUR 35,52
-

EUR 40,00
EUR 38,00
EUR 29,00
EUR 26,71
EUR 23,00
EUR 20,00
EUR 17,00
EUR 10,00
EUR 0

Při nákupu za počáteční emisní cenu:
Pro investora je vývoj pozitivní
Pro investora je vývoj neutrální
Pro investora je vývoj negativní
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6. Náklady / Prodejní provize
Jak počáteční emisní cena bonus certifikátu, tak i v průběhu doby trvání emitentem
stanovované nákupní a prodejní kurzy, se odvíjejí od interních oceňovacích modelů
jednotlivých emitentů. Především v těchto cenách může být zahrnuta marže, která
eventuálně pokrývá náklady spojené se strukturovnáním cenného papíru, zajištění
rizika emitenta a prodejní provize.
Náklady na nákup a prodej
Při dohodě pevné nebo stanovené ceny vzniknou při nákupu, eventuálně prodeji,
bonus certifikátu poplatky a výdaje, které včetně cizích nákladů nejsou účtovány
odděleně; jsou zohledněny v pevné ceně. V opačném případě (tzv. komisionářský
prodej) vzniknou při nákupu, eventuálně prodeji, bonus certifikátu poplatky dohodnuté s bankou a sjednané v určité výši, rovněž i případné další poplatky a výdaje (např.
burzovní poplatky) jsou kalkulovány zvlášť.
Emisní ážio: žádné
Průběžné náklady
Jsou náklady za úschovu, které se ve sjednané výši zaplatí bance.
Prodejní provize
Provize za umístění: 1,0 % z nákupní ceny. Existující provize: žádné
7. Zdanění
Investoři by si se svým daňovým poradcem měli vyjasnit individuální daňové dopady
nákupu, držení a prodeje, případně splacení bonus certifi kátu.
8. Ostatní informace
Informace o produktu obsažené v tomto produktovém listě nejsou investičním
doporučením k nákupu nebo prodeji bonus certifikátu a nemohou tak nahradit individuální poradenství ze strany banky nebo finančního poradce. Tento produktový list
neobsahuje všechny relevantní informace o bonus certifikátu. Úplné informace, zejména o struktuře a rizicích spojených s investicí do bonus certifikátu, mohou potenciální investoři získat z emisního prospektu, který lze spolu s finálními podmínkami a
eventuálními dodatky bezplatně získat u banky XY nebo stáhnout z www.xy-banka.cz.
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Autoři

Doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Díky svý m téměř 25letý m zkušenostem zná finanční a kapitálové trhy ze všech
možných perspektiv – portfolio manažera, analytika, finančního poradce, žurnalisty
a přirozeně i z pohledu investora, který na trzích investuje vlastní prostředky.
Od roku 2002 je vydavatelem finančního časopisu ZertifikateJournal, předního
informačně-poradenského média pro investování s certifikáty, strukturovaný mi
finančními produkty. Svůj odborný zájem zaměřuje na problematiku vý voje nových
finančních produktů a jejich využití při správě investičního portfolia. Působí na
katedře financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity.
Ing. David Rozumek
David Rozumek v současné době působí jako ředitel sekce dohledu nad finančním
trhem České národní banky. Je členem Řídícího výboru Evropského úřadu pro
bankovníctví (EBA). Má dlouholeté zkušenosti z regulace a dohledu finančího trhu.
Mj. působil na Komisi po cenné papíry a byl členem expertní skupině CESRu (Committee of European Securities Regulators) pro zprostředkovatele, která připravovala
direktivu o trzích s finančními nástroji (MiFID).
Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták
V současnosti působí jako of counsel v advokátní kanceláři BBH advokátní kancelář
v.o.s. v Praze, kde se věnuje poradenství v oblasti práva finančního trhu a regulace
mj. při vydávání cenných papírů a certifi kátů a poskytování investičních služeb.
V minulosti působil jako člen prezidia Komise pro cenné papíry a jako poradce Ministerstva financí. Podílel se mj. na transpozici směrnice MiFID a tvorbě souvisejících
prováděcích předpisů. Je předsedou etického výboru Asociace pro kapitálový trh a
přednáší právo kapitálového trhu a finančního trhu na Vysoké škole ekonomické v
Praze.
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Partneři

ZertiﬁkateJournal
Zertifi kateJournal je prvním a doposud jediný m médiem v České a Slovenské republice, který pravidelně informuje o investičních certifikátech a strukturovaných
finančních produktech. Zertifi kateJournal organizuje aktivní komunikaci mezi
emisními bankami, finančními médii, investičními poradci, profesionálními správci
majetku, soukromý mi i institucionálními investory.
Zertifi kateJournal tak chce vytvořit optimální profesionální platformu pro novou
investiční kulturu; včetně kompetentních rešerší, nezávislých analý z a srozumitelně
psaných informací – finanční trh, na kterém se dá podle našeho motta jednoduše a
inteligentně investovat.
Více na www.zertifi katejournal.cz

AFIZ, o.s.
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s.
Nabízí:
Odborné semináře k aktuálním tématům finančního trhu
Odbornou přípravu vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů pro poskytování služby přijímání a předávání pokynů
Odborné semináře na zakázku
Více na www.afiz.cz
AFIZ, o.s., Krakovská 25, Praha 1
sekretariat@afiz.cz
Tel. 222 515 568 Fax: 222 515 569
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BBH, v.o.s.
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