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Seznámení s riziky intradenního obchodování 

Toto seznámení s riziky intradenního obchodování je vám poskytováno v případě, že váš maržový 

účet u společnosti Interactive Brokers (IB) začíná být, nebo již je, klasifikován jako účet denního 

obchodníka. Jak vyžadují nyní platná pravidla a předpisy Komise pro kontrolu cenných papírů 

Spojených států amerických (Securities and Exchange Commission – „SEC“) a samoregulační 

organizace (Self-Regulatory Organisation – „SRO"), bude společnost IB klasifikovat účet, na kterém 

se uskuteční tři (3) intradenní obchody v rámci doby pěti (5) dnů, jako účet denního obchodníka 

(intradenní obchod je nákup a prodej stejného cenného papíru ve stejný den). Předpisy zakazují 

společnosti IB povolit, aby na účtu denního obchodníka byly uskutečněny jakékoli transakce, pokud 

na tomto účtu není plněn požadavek udržování minimálního vlastního kapitálu ve výši alespoň 

25 000 $. 

Než se začnete věnovat strategii intradenního obchodování, měli byste posoudit následující body. 

Pro účely tohoto upozornění znamená termín „strategie intradenního obchodování“ celkovou 

obchodní strategii charakterizovanou pravidelným přenosem intradenních příkazů klienta 

k provedení nákupní i prodejní transakce u stejného cenného papíru nebo cenných papírů. 

Intradenní obchodování může být mimořádně rizikové. 

Intradenní obchodování obecně není vhodné pro osobu s omezenými zdroji, omezenými zkušenostmi 

s investováním nebo obchodováním a nízkou tolerancí rizika. Měli byste být připraveni na ztrátu veškerých 

peněžních prostředků, které pro intradenní obchodování použijete. Zejména byste neměli aktivity 

intradenního obchodování financovat úsporami na důchod, studentskými půjčkami, druhotnými hypotékami, 

peněžními prostředky pro případ nouze, peněžními prostředky odloženými stranou pro takové účely, jako je 

vzdělání nebo vlastnictví domu, nebo peněžními prostředky potřebnými k hrazení vašich životních nákladů. 

Dále, určité známky naznačují, že investování méně než 50 000 $ významně zmenší možnost denního 

obchodníka vytvořit zisk. Investice ve výši 50 000 $ nebo vyšší částka však samozřejmě úspěch nijak 

nezaručí. 

Buďte opatrní na tvrzení o velkých ziscích z intradenního obchodování. 

Měli byste být opatrní na reklamy nebo jiná prohlášení, která zdůrazňují potenciál velkých zisků při 

intradenním obchodování. Intradenní obchodování může také vést k velkým a okamžitým finančním ztrátám. 

Intradenní obchodování vyžaduje znalost trhů cenných papírů. 

Intradenní obchodování vyžaduje velmi důkladnou znalost trhů cenných papírů a obchodních technik 

a strategií. Ve snaze dosáhnout zisku prostřednictvím intradenního obchodování musíte konkurovat 

profesionálním obchodníkům s licencí, zaměstnaným firmami specializovanými na cenné papíry. Než se 

začnete věnovat intradennímu obchodování, měli byste mít patřičné zkušenosti. 

Intradenní obchodování vyžaduje znalosti provozu firmy. 

Měli byste být seznámeni s obchodní praxí firmy specializované na cenné papíry, včetně provozu firemních 

systémů a postupů pro provádění příkazů. Za určitých podmínek na trhu můžete zjistit, že je obtížné nebo  
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nemožné rychle likvidovat pozici za přiměřenou cenu. K tomu může dojít například tehdy, když trh u akcií 

náhle klesne, nebo pokud je obchodování zastaveno v důsledku nedávných událostí ve zprávách nebo 

neobvyklé obchodní činnosti. Čím větší je volatilita akcií, tím větší je pravděpodobnost, že při provádění 

transakce je možné čelit problémům. Kromě normálních tržních rizik se můžete setkat se ztrátami v důsledku 

poruch systémů. 

Intradenní obchodování generuje značné provize i tehdy, když náklady na jeden obchod jsou nízké. 

Intradenní obchodování zahrnuje agresivní obchodování, obvykle z každého obchodu zaplatíte provizi. 

Celkové denní provize, které zaplatíte ze svých obchodů, se připočítají k vašim ztrátám nebo významně 

sníží vaše výdělky. Například za předpokladu, že obchod stojí 16 $ a za jeden den je provedeno průměrně 

29 transakcí, by investor potřeboval jen k pokrytí výdajů na provize vygenerovat roční zisk 111 360 $. 

Intradenní obchodování na marži nebo krátký prodej mohou mít za následek ztráty překračující vaši 

počáteční investici. 

Při intradenním obchodování s peněžními prostředky vypůjčenými od firmy nebo někoho jiného můžete přijít 

o větší částku než jen peněžní prostředky, které jste původně vystavili riziku. Pokles hodnoty vámi

nakoupených cenných papírů může vyžadovat, abyste pro firmu zajistili další peněžní prostředky k zamezení 

nucenému prodeji těchto cenných papírů nebo jiných cenných papírů na vašem účtu. Krátký prodej jako 

součást vaší strategie intradenního obchodování může také vést k mimořádným ztrátám, protože můžete být 

nuceni koupit akcie za velmi vysokou cenu, abyste kryli krátkou pozici. 

Případné požadavky na registraci. 

Osoby poskytující investiční poradenství druhým osobám nebo spravující účty cenných papírů pro druhé 

osoby mohou mít povinnost zaregistrovat se buď jako „investiční poradce“ podle zákona o investičních 

poradcích Spojených států amerických 1940, nebo jako „broker“ nebo „prodejce“ podle zákona o burzách 

cenných papírů Spojených států amerických 1934. Tyto činnosti mohou také znamenat požadavky na státní 

registraci. 

Rectangle


