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Príloha č. 4: Informácie o charakteristikách a rizikách obchodovania 
s úverom podloženým cennými papiermi 

Definície 

Maržový účet: Typ účtu, kde je každej pozícii v portfóliu daná konkrétna minimálna záruka (marža). 

Požiadavka na maržu: Súčet všetkých požadovaných marží pri všetkých pozíciách v portfóliu na maržovom účte. 

Zaistenie (kolaterál) (alebo: majetok s pôžičkou): Celkové zaistenie, ktorým je možné prispieť a ktoré je možné použiť na krytie 
pozícií v portfóliu. Vypočíta sa podľa nasledovného vzorca: 100 % likvidných aktív + 100 % hodnoty akcií + 100 % hodnoty 
dlhopisov + 100 % hodnoty investičných fondov. 

Marža na udržovanie (alebo: bežná prebytočná likvidita): Celkové aktíva slúžiace ako vyrovnávacia zásoba, indikujúca taktiež 
disponibilnú likviditu nad maržu na udržovanie pred tým, ako dôjde k nedodržaniu marže na udržovanie. Marža na udržovanie sa 
vypočíta podľa nasledovného vzorca: zaistenie – požiadavka na maržu. 

Všeobecné informácie 
Ako klient spoločnosti LYNX otvárate účet cenných papierov so spoločnosťou Interactive Brokers („IB“). S účtom cenných papierov 
je možné spojiť účet hotovosti alebo maržový účet. V prípade maržového účtu musí klient rozumieť právam a povinnostiam 
súvisiacim s týmto účtom a potvrdiť ich. Maržové účty sa vždy vzťahujú na maržu na udržovanie a zaistenie. Toto zaistenie je 
možné na maržovom účte použiť na dva účely: 

(i) ako zaistenie pre investície financované vypožičanými peniazmi („úver podložený cennými papiermi“), 
 
(ii) na splnenie platnej požiadavky na maržu pre pozície (napríklad) na futures a/alebo opcie („marža na opcie/futures“). 

Táto príloha je obmedzená na opis charakteristík a rizík úveru podloženého cennými papiermi (pozri v bode (i) vyššie). O rizikách 
a charakteristikách súvisiacich s maržou na opcie/futures (pozri bod (ii) vyššie) sa podrobnejšie hovorí v prílohe č. 3 k zmluve 
s klientom a v zmluve o zapožičaní marže spoločnosti IB. 

V prípade úveru podloženého cennými papiermi sa investície uskutočňujú s vypožičanými peňažnými prostriedkami. Úver 
podložený cennými papiermi nie je možné použiť na iný účel než financovanie investícií. Pri úvere podloženom cennými papiermi 
koná spoločnosť LYNX ako sprostredkovateľ broker, ako je uvedené v  článku 1.2 (ii) Zmluvy s klientom. Spoločnosť IB je 
poskytovateľom úveru podloženého cennými papiermi. 

Skôr ako klient začne obchodovať s finančnými nástrojmi so zapožičanými peňažnými prostriedkami, je povinnosťou prečítať si 
s náležitou pozornosťou nasledovné informácie. Ak sú akékoľvek otázky a/alebo pripomienky, pokiaľ ide o charakteristiky a riziká 
úveru podloženého cennými papiermi, musí sa klient poradiť so spoločnosťou LYNX. 

Investície s vypožičanými peňažnými prostriedkami prostredníctvom spoločnosti IB 
Keď spoločnosť IB predĺži úver podložený cennými papiermi, portfólio cenných papierov klienta je ako celok alebo sčasti dané do 
zálohy spoločnosti IB. Úver podložený cennými papiermi je revolvingový úver a predstavuje úverový prostriedok. Klient je vždy 
oprávnený tento úver podložený cennými papiermi vypovedať oznámením spoločnosti IB a/alebo spoločnosti LYNX.  

Keď klient využije úver podložený cennými papiermi, bude to mať za následok záporný peňažný zostatok. Z tohto záporného 
zostatku je klient povinný zaplatiť debetnú úrokovú sadzbu. Platné sadzby je možné nájsť na webe spoločnosti LYNX: 
https://www.lynxbroker.sk/tarify/. Úrokové sadzby sa vypočítajú zo záporných zostatkov každý deň a odčítajú sa z peňažného 
zostatku na účte na tretí obchodný deň nasledujúceho mesiaca. Pre výšku úveru je stanovená maximálna hodnota a závisí od 
hodnoty zaistenia v reálnom čase (aktuálnej) a požiadavky na maržu pri pozíciách už otvorených. 

Príklad: 
Predpokladajme, že investor má v súčasnosti na svojom účte peniaze iba vo výške 10 000 €. V dôsledku toho má tento investor 
na svojom účte zaistenie vo výške 10,000 € (100 % hodnoty peňazí). Keďže tento investor nemá žiadne pozície, nie je žiadna 
požiadavka na maržu, a teda marža na udržovanie je tiež rovná hodnote 10,000  €. 

 

 

 

https://www.lynxbroker.sk/tarify/
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Ďalej predpokladajme, že tento investor chce otvoriť majetkovú pozíciu v cene 30 000 €. Keďže tento investor má k dispozícii 

peniaze iba vo výške 10 000 €, bude zvyšnú časť pozície financovať úverom podloženým cennými papiermi. Ďalej predpokladajme, 

že požiadavka na maržu pre túto majetkovú pozíciu je 25 %. 

 
 

Peniaze -20,000 € (10,000 €- 30,000 €) 

+ Akcie 30,000 €  

 Zaistenie 10,000 €  

- Požiadavka na maržu  7,500 € (30,000 € * 25%) 

 Marža na zdržovanie 2,500 €  

 

Keďže marža na udržovanie bude po tejto transakcii stále kladná, tento investor môže otvoriť túto majetkovú pozíciu s  využitím 
úveru podloženého cennými papiermi. Ak však tento investor chce otvoriť ďalšiu majetkovú pozíciu vo výške 30 000 € a v dôsledku 
tejto transakcie vznikne záporná marža na udržovanie, so zohľadnením rovnakej požiadavky na maržu vo výške 25 % nebude 
môcť túto transakciu vykonať, pretože marža na udržovanie nesmie byť záporná. Z tohto dôvodu bude nutné vložiť ďalšie zaistenie. 

 Peniaze 10,000  € 

+ Akcie 0  € 

 Zaistenie 10,000  € 

- Požiadavka na maržu 0  € 

 Marža na udržovanie 10,000 € 
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Peniaze -50,000 € (-20,000 € -  30,000 €) 

+ Akcie 60,000 €  

 Zaistenie 10,000 €  

- Požiadavka na maržu 15,000 € (60,000 € * 25%) 

 Marža na udržiavanie -5,000 €  

    

Investovanie s vypožičanými peňažnými prostriedkami vytvára pákový efekt. V dobrých termínoch to môže mať za následok ďalšie 
výnosy, pretože rastúca cena cenných papierov nakúpených s využitím úveru podloženého cennými papiermi môže vyniesť ďalšie 
výnosy. V zlých termínoch, keď cena klesá, to môže viesť ku sklamaniu. Nielenže klient nie je schopný dosiahnuť svoj investičný cieľ, ale 
môžu mu zároveň vzniknúť straty alebo nadmerné straty, prípadne mu môže dokonca zostať nedoplatok dlhu voči spoločnosti IB. Ostatne, 
ak hodnota podkladových cenných papierov klesne, klesne aj hodnota zaistenia. Tento pokles zaistenia môže byť taký značný, že bude 
mať za následok zápornú maržu na udržovanie. 
Vrátime sa k príkladu opísanému vyššie: 

Predpokladajme, že klesne cena akcií tohto investora v hodnote 30 000 € a že súčasná hodnota je v súčasnosti 25 000 €. Výsledkom 

tohto poklesu ceny je záporná marža na udržovanie vo výške – 1 250 €. 

 Peniaze 20 000 €  

+ Akcie 25 000 € (súčasná hodnota) 

 Zaistenie 5 000 €  

- Požiadavka na maržu 6 250 € (25 000 € * 25 %) 

 Marža na udržovanie – 1 250 €  

 
Ak hrozí riziko, že marža na udržovanie bude záporná, poskytovateľ úveru podloženého cennými papiermi, v tomto prípade spoločnosť 
IB, upozorní klienta zmenou farby pozadia v obchodnej platforme. Potom má klient možnosť buď vložiť ďalšie peňažné prostriedky, alebo 
pozície uzavrieť (t. j. znovu predať nakúpené akcie), aby marža na udržovanie vzrástla a tým bolo zaistené dostatočné zaistenie na 
splnenie požiadaviek na splatenie úveru. Ak klient stále nesplní záväzok, celé jeho portfólio cenných papierov alebo jeho časť budú (môžu 
byť) zlikvidované. Klient môže zostať so zvyškovým dlhom, ak výťažok z likvidácie portfólia cenných papierov bude nedostatočný na 
splatenie úveru podloženého cennými papiermi. Finančné trhy a produkty môžu byť veľmi volatilné. S cieľom maximálne možne ochrániť 
klienta proti zvyškovému dlhu môže spoločnosť IB uzavrieť jednu alebo viac pozícií na účte cenných papierov klienta bez 
predchádzajúceho upozornenia odvtedy, čo klientova marža na udržovanie dosiahla zápornú hodnotu. V tomto prípade klient nemôže 
zvoliť ani ovplyvniť, ktoré pozície budú uzatvorené, alebo zvoliť alebo ovplyvniť časový rámec týkajúci sa príkazu, v ktorom budú pozície 
uzatvorené. Účelom Postupu pre výzvu na doplnenie marže je pokúsiť sa poskytnúť klientovi v tomto smere ďalšiu ochranu. 

Riziká spojené s obchodovaním s vypožičanými peňažnými prostriedkami 

Dôležité je, aby klient v plnom rozsahu rozumel rizikám spojeným s obchodovaním s cennými papiermi s využitím vypožičaných 
peňažných prostriedkov. Tieto riziká v každom prípade zahŕňajú: 
 

- Klient môže stratiť viac peňazí, než ktoré uložil na svoj maržový účet. Ostatne, skutočnosť, že klient môže nakúpiť viac cenných 
papierov (s vypožičanými peniazmi), môže mať za následok väčšiu stratu (oproti väčšiemu zisku). Pokles hodnoty cenných papierov 
nakúpených s vypožičanými peňažnými prostriedkami môže vyžadovať, aby klient na svoj maržový účet previedol ďalšie peňažné 
prostriedky, prípadne môže klient potrebovať znížiť požiadavku na maržu na maržovom účte uzavretím pozícií s cieľom zamedziť 
nútenému uzavretiu jednej alebo viacerých pozícií držaných na jeho maržovom účte. 
 

- Cenné papiere budú dané spoločnosti IB ako zaistenie podľa zmluvy, ktorú klient uzatvára so spoločnosťou IB v tejto súvislosti. Ak 
klient nesplní povinnosti platby alebo splatenia v kontexte úveru podloženého cennými papiermi, môže spoločnosť IB tieto cenné 
papiere použiť na výkon svojich práv ako veriteľ. 
Pokiaľ ide o úschovu rôznych finančných nástrojov, odkazuje sa na stránku s informáciami na webe spoločnosti LYNX: 
www.lynxbroker.sk . 
 

- Spoločnosť IB môže uplatniť uzavretie jednej alebo viacerých pozícií na účte klienta s účinnosťou odvtedy, čo marža na udržovanie 
dosiahne zápornú hodnotu. K tomu dôjde vtedy, keď požiadavka na maržu dosiahne hodnotu vyššiu než zaistenie. 
 

http://www.lynxbroker.sk/
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- Klient nesie zodpovednosť a je zodpovedný voči spoločnosti IB za splatenie zvyškového dlhu na účte po tomto uzavretí jednej alebo 
viacerých pozícií. 
 

- Záporná marža na udržovanie môže vzniknúť aj vtedy, keď sa spoločnosť IB rozhodne uplatniť vyššiu požiadavku na maržu. Na 
ochranu klienta môže spoločnosť IB zvýšiť požiadavku na maržu pre jednu alebo viac pozícií, keď toto opatrenie vyžaduje situácia 
na trhu, jednostranne a bez predchádzajúceho písomného upozornenia klienta (napríklad v prípade zvýšenej volatility trhu 
a dôležitých udalostí, napríklad zverejnenia finančných výsledkov vystaviteľmi („príjem“)).  

 
Vráťme sa k príkladu opísanému vyššie: 
 
Predpokladajme, že spoločnosť IB zvýši pri majetkovej pozícii tohto investora požiadavku na maržu z 25 % na 40 %. Výsledkom 
tohto zvýšenia je záporná marža na udržovanie vo výške – 2 000 €. 

 

 Peniaze 20 000 €  

+ Akcie 30 000 € (súčasná hodnota) 

 Zaistenie 10 000 €  

- Požiadavka na maržu 12 000 € (30 000 € * 40 %) 

 Marža na udržovanie – 2 000 €  

 

- Spoločnosť IB môže uzavrieť jednu alebo viac pozícií na účte klienta bez toho, aby ho najprv kontaktovala. Niektorí investori sa 
mylne domnievajú, že finančný ústav ich musí najprv kontaktovať a podať vysvetlenie vo veci uzavretia jednej alebo viacerých 
pozícií. Nie je to však tak, ak spoločnosť IB ponúka klientovi úver podložený cennými papiermi


