
 

Roklen360 a.s. • Václavské náměstí 838/9 • Praha 1 • 110 00 • Česká republika  
IČ: 607 32 075 • DIČ: CZ60732075 • Zapsaná v OR pod značkou B 20437 
E-mail: office@roklen.cz • Tel. (+420) 236 071 600 • www.roklen360.cz 

 

Dotazník a poučení o aspektech obchodování 
s cennými papíry 

vyžadovaný v souladu s § 15h a § 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

 

Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné. Podle ustanovení § 15h § 15i zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu je obchodník s cennými papíry povinen od zákazníků vyžadovat informaci o jejich finanční situaci, o 

zkušenostech v oblasti investic, odborných znalostech v oblasti investic a o investičních cílech. Na základě získaných 

informací je proveden test vhodnosti. Na takto sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle tohoto 

zákona.  

Pokud zákazník odmítne na otázky v dotazníku odpovědět, nebo některou z otázek nezodpoví pravdivě, vystavuje se 

riziku, že obchodník mylně vyhodnotí skutečné potřeby zákazníka a zvolí pro zákazníka investiční strategii, která pro 

něj není nejvhodnější. Odmítne-li zákazník odpovědět na otázky, může dojít k tomu, že mu obchodník s cennými 

papíry požadovanou službu vůbec neposkytne, protože nebude znát zákazníkovy potřeby. Pokud bude zákazník přesto 

na svém pokynu trvat, provede jej obchodník s cennými papíry teprve po předchozím upozornění na nevhodnost 

takového požadavku. 

 

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo:  

1. Záměry, které chce zákazník dosáhnout  

1.1 Očekávaný výnos 

1.1.1. Jaký roční výnos v procentech ze své investice považujete za reálný při zachování 
současných podmínek na finančních trzích? 

 do 7 % p.a. 
 7-15 % p.a. 
 15 - 25 % p.a. 
 více než 25 % p.a. 

1.2. Vztah k riziku 

1.2.1. Dáváte při investování přednost velikosti výnosu nebo jistotě? 

 Nemusím na své investici rychle vydělat, ale chci, abych investoval do aktiv se zaručenou 
návratností. 

 Investuji proto, že chci vyšší výnos, ale vím, že se v případě nepříznivého vývoje trhů může 
hodnota mých investic i snížit. 

 Očekávám nadprůměrné výnosy. Jsem srozuměn s tím, že mé prostředky budou investovány 
do aktiv, kde není zaručena jejich návratnost. 

1.3. Likvidita investice 

1.3.1. Nyní investované peníze hodlám mít pro investování vyčleněné pravděpodobně po dobu: 

 do tří měsíců 
 do jednoho roku 
 jeden až tři roky 
 déle než tři roky 

 



 

Roklen360 a.s. • Václavské náměstí 838/9 • Praha 1 • 110 00 • Česká republika  
IČ: 607 32 075 • DIČ: CZ60732075 • Zapsaná v OR pod značkou B 20437 
E-mail: office@roklen.cz • Tel. (+420) 236 071 600 • www.roklen360.cz 

 

1.3.2. Jak důležitá je možnost okamžitě přeměnit investici na hotové peníze? 

 Není, své peníze určitě nechám investovány po celou dohodnutou dobu. 
 Mohlo by se stát, že budu peníze potřebovat dříve, ale není to příliš pravděpodobné. 
 Je velmi pravděpodobné, že budu peníze potřebovat před uplynutím dohodnuté doby. 

1.4 Účel a cíl investování 

1.4.1. Co si představujete pod pojmem účel investování? 

 Účelem investice je zhodnocení peněžních prostředků, které mají charakter peněžní rezervy 
na předem známý účel. 

 Účelem investice je zhodnocení volných peněžních prostředků, které nemají předem určený 
účel, ale je vysoce pravděpodobné, že je v budoucnu budu alespoň zčásti potřebovat. 

 Účelem investice je uložení peněžních prostředků do takových nástrojů, které mohou 
generovat nadprůměrný výnos, ale se kterými je rovněž spojeno riziko ztráty, pro tyto 
peněžní prostředky do budoucna nezamýšlím konkrétní využití. 

2. Odborné znalosti a zkušenosti zákazníka v oblasti investic do investičních instrumentů 

(bližší informace o investičních nástrojích a rizicích viz www.roklen360.cz / Ostatní dokumentace / 
Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích)  

2.1. Odborné zkušenosti z oblasti investic 

2.1.1. Uveďte všechny druhy investičních nástrojů, které znáte: 

 žádné 
 akcie 
 dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky 
odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem 

 podílové listy 
 investiční certifikáty 
 deriváty 

2.1.2 Počet let a hloubka zkušeností s obchodováním s investičními nástroji: 

 nemám zkušenosti 
 základní, do 1 roku 
 dostatečné, 1-3 roky 
 expertní, delší než 3 roky 

2.1.3. Uveďte, jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval(a): 

 žádné 
 obchodování s investičními nástroji 
 obhospodařování majetku zákazníka (správa portfolia) 
 investiční poradenství 
 obchodování s použitím úvěru nebo půjčky (maržové obchodování a prodeje na krátko) 

2.1.4. Uveďte, jaké typy transakcí s investičními nástroji jste v minulosti uzavřel(a), v jaké četnosti 
a v jakém objemu: 

 žádné 
 transakce s akciemi 

  jednorázově   zřídka   pravidelně  do 100 000 Kč   do 500 000 Kč   více 

 transakce s cennými papíry kolektivního investování (podílové listy) 
  jednorázově   zřídka   pravidelně  do 100 000 Kč   do 500 000 Kč   více 
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 transakce s dluhopisy, depozitními směnkami 
 jednorázově   zřídka   pravidelně  do 100 000 Kč   do 500 000 Kč   více 

 transakce s deriváty 
 jednorázově   zřídka   pravidelně  do 100 000 Kč   do 500 000 Kč   více 

2.2. Znalosti klíčových pojmů investování 

2.2.1. Mechanismus a rizika obchodování s využitím úvěru od obchodníka (maržové obchodování, 
tzv. margin trading): 

 nerozumím, ale nebude při mém investování použit 
 byl mi vysvětlen obchodníkem 
 dostatečně rozumím 

2.2.2. Podstata pákového efektu (leverage) integrovaného přímo v investičním nástroji (např. v 
tzv. certifikátu, ETF, apod.): 

 nerozumím, ale nebude při mém investování použit 
 byl mi vysvětlen obchodníkem 
 dostatečně rozumím 

2.2.3. Podstata prodeje na krátko (tzv. short sales): 

 nerozumím, ale nebude při mém investování použit 
 byl mi vysvětlen obchodníkem 
 dostatečně rozumím 

2.2.4. Náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry: 

 nerozumím podmínkám výplaty náhrad 
 rozumím podmínkám výplaty náhrad 

2.3. Vzdělání a dosavadní povolání 

 Nemám vysokoškolské vzdělání v oboru, ani nevykonávám a nikdy jsem nevykonával 
podobné povolání po dobu delší než 1 rok. 

 Vykonávám nebo jsem vykonával povolání, které souvisí s obchodováním s investičními 
nástroji, po dobu delší než 1 rok. 

 Získal jsem vysokoškolské vzdělání v oboru, který souvisí s obchodováním s investičními 
nástroji. 

3. Finanční situace zákazníka 

3.1.  Výše investice ve vztahu k majetku zákazníka 

3.1.1. Kolik finančních prostředků plánujete investovat? 

 do 100 000 Kč 
 od 100 001 Kč do 500 000 Kč 
 od 500 001 Kč do 1 000 000 Kč 
 více než 1 000 001 Kč 

3.1.2. Uveďte, jakou část Vašeho majetku (včetně nemovitostí, investic, likvidních aktiv) 
představuje zamýšlená investice: 

 převážnou část celkového majetku 
 více než polovinu celkového majetku 
 méně než polovinu celkového majetku 
 zanedbatelnou část celkového majetku 
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3.1.3. V případě, že by se významně snížila hodnota zamýšlené investice: 

 komplikovalo by to značně zajištění mých základních potřeb 
 neznamenalo by to pro mě významné existenční potíže 
 ztracená suma pro mne není důležitá 

3.1.4. Byly k investici použity prostředky z půjčky nebo jiných cizích zdrojů? (mimo cizích zdrojů 
poskytnutých obchodníkem) 

 Ano  
 Ne 

3.2. Zdroje příjmů zákazníka 

3.2.1. Uveďte, do které kategorie osob patříte: 

 zaměstnanec 
 zaměstnavatel (zahrnuje i OSVČ s min. 1 zaměstnancem) 
 OSVČ – podnikatel 
 příjemce dávek důchodového zabezpečení 
 příjemce důchodu z vlastnictví (dividendy, podíly na zisku společnosti…) 
  jiné, uveďte:……………………………………... 

3.2.2 Uveďte výši Vašich pravidelných čistých měsíčních příjmů: 

 do 15 000 Kč 
 od 15 001 Kč do 50 000 Kč 
 od 50 001 Kč do 100 0000 Kč 
  více než 100 000 Kč 

3.2.3. Uveďte výši Vašeho majetku včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí: 

 do 100 000 Kč 
 od 100 001 Kč do 500 000 Kč 
 od 500 001 Kč do 1 000 000 Kč 
 více než 1 000 000 Kč 

3.2.4. Uveďte výši Vašich pravidelných měsíčních závazků (hypotéka, leasing, úvěr, aj.): 

 0 Kč 
 do 15 000 Kč 
 od 15 001 Kč do 50 000 Kč 
 do 50 001 Kč do 100 000 Kč 
  více než 100 001 Kč 

3.2.5. Jsou Vaše pravidelné měsíční příjmy vyšší než Vaše pravidelné měsíční závazky? 

 Ano 
 Ne 

 
 
V ________________ dne ____________   Za Roklen360 a.s. přijal dne ____________ 
 
Zákazník:      Zástupce za Roklen: 
   
 
 
Podpis: ______________________   Podpis: ______________________ 


