
AKCENTA CZ a.s. je povinna v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon"), získat informace o potřebných odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investic. V případě Klientů právnických 

osob se tyto informace získávají s ohledem na znalosti a zkušenosti osob pověřených Klientem k sjednávání a uzavírání transakcí. Společnost 

tak činí na základě tohoto Investičního dotazníku. Informace požadované Společností po Klientovi v tomto Investičním dotazníku slouží k tomu, 

aby Společnost při poskytování investičních služeb a nabídce investičních nástrojů mohla postupovat maximálně kvalifikovaně, čestně a 

spravedlivě a zejména v nejlepším zájmu Klienta.

  

Otázky Investičního dotazníku

Společnost tímto žádá v návaznosti na shora uvedené důvody o úplné, přesné a pravdivé zodpovězení následujících otázek. Pokud Klient 

některé otázce zcela nerozumí či si není jistý jejím smyslem či formulací, Společnost mu poskytne veškerá potřebná vysvětlení. Veškeré otázky 

zohledňuji specifika rozsahu investičních služeb poskytovaných Společností AKCENTA CZ a.s. 

Znalosti a zkušenosti v oblasti investování

1. Jaké typy finančních nástrojů znáte, tzn. že dokážete vysvětlit jejich vlastnosti a rozdíly?

měnový spot (FX spot)

forward (FX forward)

měnový swap (FX swap)

podílový list 

termínovaný vklad

jiné než uvedené FX deriváty

(opční deriváty, cross-currency swap, interest rate swap apod.) 

žádné z výše uvedených

2. Jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval

portfolio management / správa aktiv / obhospodařování aktiv 

Brokerage / podávání pokynů / služby invest. zprostředkovatele 

investiční poradenství 

jiné investiční služby

žádné z výše uvedených 

Investiční dotazník

3. Jaké typy transakcí s investičními nástroji jste uzavřel, v jaké četnosti a celkovém rozsahu za poslední 3 roky

b)   měnový forward (FX forward)

a)   měnový spot (FX spot) žádný

do 100 tis. Kč

do l0 transakcí

100 - 500 tis. Kč

více než l0 transakcí

více

c)   měnový swap (FX swap) 

d)   jiné než uvedené FX deriváty 
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žádný

do 100 tis. Kč

do l0 transakcí

100 - 500 tis. Kč

více než l0 transakcí

více

žádný

do 100 tis. Kč

do l0 transakcí

100 - 500 tis. Kč

více než l0 transakcí

více

žádný

do 100 tis. Kč

do l0 transakcí

100 - 500 tis. Kč

více než l0 transakcí

více



Podpis (Obchodní partner/zástupce dle plné moci)

Jméno a příjmení

Funkce

V:

Dne:

Za AKCENTA CZ a.s. Za klienta

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

V:

Dne:

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

V:

Dne:

Prohlášení klienta

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuji se bez zbytečného odkladu informovat společnosti 

AKCENTA CZ a.s. o jakýchkoli změnách týkajících se těchto údajů.

Na otázky uvedené v tomto Investičním dotazníku nechci odpovídat - a jsem si vědom/a toho, že bez poskytnutí informací uvedených 

v tomto dotazníku Společnosti jako Obchodník s cennými papíry nebude moci řádně posoudit přiměřenost poskytovaných služeb 

a sjednávaných obchodů.

4. S  jakými rizikovými transakcemi máte zkušenosti?

Investice do investičních nástrojů, kde je vždy zajištěna splatnost nominálu

Investice, kde hrozí nižší návratnost než je investovaná částka

Investice, kde hrozí nižší návratnost než je investovaná částka a navíc vznik dalších závazků (např. obchodování na úvěr, spekulativní 

deriváty, krátké prodeje apod.)

Nemám zkušenosti

5. Ú roveň vzdělání, profesní zkušenosti ve finanční oblasti

Klient fyzická osoba – Vystudoval jste obor, jehož specializace se zabývala i problematikou finanční aktivity? Ano Ne

Klient právnická osoba – Existuje v rámci společnosti / organizace zvláště organizační jednotka zaměřená na 

finanční aktivity se zkušenostmi s finančními instrumenty?

Klient fyzická osoba – Máte další (alespoň 2 letou) pracovní zkušenost z oblasti finančních služeb?

Klient právnická osoba – Vykonává nebo vykonávala osoba oprávněná zadávat za společnost / organizaci 

v poslední době pracovní činnost ve finanční oblasti?
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Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne
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