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Účel 
Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační 
materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, 
nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. 
 
Produkt 
Název produktu: High yield depositum 

Tvůrce produktu: Česká spořitelna, a.s. Pro další informace volejte: 800 207 207 
 

Regulatorní orgán: Česká národní banka Sdělení vytvořené 3.1.2019 

 

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný. 
 

O jaký produkt se jedná? 
 
Typ 
High Yield Depositum je investičním produktem kombinujícím termínovaný vklad s (vnořeným) měnovým 
derivátem. 
 
Cíle 
Pokud u nás složíte vklad v určité měně označené jako komoditní měna, my Vám k datu splatnosti 
zaplatíme sjednaný úrok v této měně. K datu splatnosti Vám vyplatíme vklad v komoditní měně, nebo v 
alternativní měně označené jako termínová měna. Měna, ve které Vám bude vklad vyplacen, bude záviset 
na vztahu aktuálního tržního kurzu komoditní měny (např. EUR/CZK) v dohodnutém čase ocenění 
(referenční kurz) vůči sjednanému rozhodnému směnnému kurzu (rozhodný kurz). Tento produkt má 
pevnou dobu splatnosti a bude vyplacen v den splatnosti. Je možné, že nebudete moci produkt ukončit 
předčasně, nebo můžete utrpět značnou ztrátu, pokud tak učiníte. 
 
Vklad vyplatíme 

 
1. V komoditní měně, pokud bude referenční kurz nižší než rozhodný kurz. 
2. V termínové měně po konverzi rozhodným kurzem, pokud bude referenční kurz stejný nebo vyšší 
než rozhodný kurz. 

 
Všechny parametry produktu jsou zde uvedeny pouze pro ilustraci za účelem pochopení produktu. Vaše 
skutečná transakce se může od tohoto příkladu výrazně lišit. 
 

Splatnost 30 dnů 
Termínová měna CZK 
Komoditní měna EUR 
Referenční kurz WMR4 fix, dva obchodní dny před datem splatnosti 
Úroková sazba 2,50% p.a. 
Rozhodný kurz EUR/CZK 25,550  

 
Zamýšlený investor 
Tento produkt je vhodný pro investory hledající možnost zhodnocení prostředků formou vkladu v komoditní 
měně, kteří neočekávají v krátkém horizontu její zhodnocení proti alternativní měně a jsou ochotni přijmout 
riziko, že vklad může být vyplacený v této alternativní měně. 
 
Tento produkt je určený pro investory, kteří budou držet produkt po stanovené období, neukončí transakci 
před stanoveným datem splatnosti, a kteří mohou tolerovat ztrátu kapitálu až do výše investované částky. 
Potenciální investor má předchozí znalosti nebo dostatečné zkušenosti ve vztahu k tomuto nebo k 
podobnému produktu. 

Sdělení klíčových informací 
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Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. 
Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám 
nejsme schopni zaplatit. 
Zařadili jsme tento produkt do třídy 2 ze 7 tříd, což je nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí 
výkonnosti na nízkou úroveň a je velmi nepravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu ovlivní naše 
možnosti Vám zaplatit. Pokud nebudeme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o celou 
svou investici. 
Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, 
závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném 
ukazateli zvažováno. 

Scénáře výkonnosti 

Investice 10 000 
EUR 
Scénáře

Pokud budete 
držet tento 
produkt do data 
splatnosti

Stresový scénář
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů 9 550,57 
Procentní výnosnost -4,49% 

Nepříznivý scénář
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů 9 959,16 
Procentní výnosnost -0,41% 

Umírněný scénář
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů 10 020,00 
Procentní výnosnost 0,20% 

Příznivý scénář
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů 10 020,00 
Procentní výnosnost 0,20% 

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za příštích 30 dnů podle různých scénářů, za 
předpokladu, že investujete 10 000 EUR. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. 
Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. 
Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak 
variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, 
jak je trh výkonný a jak dlouho si investici/produkt ponecháte 
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za mimořádných okolností na trhu, a nebere v potaz 
situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. 
 
Tento produkt nelze vyinkasovat. To znamená, že je obtížné odhadnout, kolik byste získali zpět, pokud 
byste jej vyinkasovali před koncem doporučené doby držení/splatnosti. 
Buď nebudete moci inkasovat předčasně, nebo budete muset zaplatit vysoké náklady či utrpět značnou 
ztrátu, pokud tak učiníte. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu. Údaje neberou v 
úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. 
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!

Nižší riziko           Vyšší riziko 

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte až do splatnosti. Skutečné riziko se 
může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně a můžete získat zpět méně. 
Možná nebudete moci snadno prodat svůj produkt nebo jej možná budete muset prodat 
za cenu, která podstatně ovlivni, kolik získáte zpět. 
 ! 
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Co se stane, když Česká spořitelna, a.s. není schopna uskutečnit výplatu?
Vaše pohledávky ze smlouvy o prémiovém vkladu jsou, za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o 
bankách, pojištěny v rámci systému pojištění pohledávek z vkladů, který provozuje Garanční systém 
finančního trhu. 
 
S jakými náklady je investice spojena? 
 
Investice 10 000 EUR 
Scénáře

Pokud provedete odprodej na konci doporučené doby držení 

Náklady celkem 8,22 EUR 
Dopad na výnos (RIY) 1%  

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné 
náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který 
budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici. 
 
Skladba nákladů 
Tabulka níže ukazuje: 
• dopad různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby 
držení 
• význam různých kategorií nákladů 
 
Tato tabulka ukazuje dopad na výnos 

Jednorázové 
náklady 

Náklady na vstup 1% 
Dopad nákladů již zahrnut v ceně. To je 
maximum, které zaplatíte, a můžete zaplatit 
méně. 

Náklady na výstup 0% 
Dopad nákladů na ukončení Vaši investice, 
když dosáhla splatnosti. 

Průběžné 
náklady 

Transakční náklady 
portfolia 

0% 
Dopad nákladů našich nákupů a prodejů 
podkladových investic na produkt. 

Jiné průběžné náklady 0% 
Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na 
správu Vašich investic. 

Vedlejší 
náklady 

Výkonnostní poplatky 0% Dopad výkonnostního poplatku 
Odměny za 
zhodnocení kapitálu 

0% Dopad odměn za zhodnocení kapitálu. 

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? 

Doporučená doba držení: 30 dnů

Doba, po kterou má být tento produkt držen, je až do data jeho splatnosti. Předčasné ukončení vkladu Vám 
může způsobit ztrátu. 
 

Jakým způsobem mohu podat stížnost? 
Se všemi stížnostmi na vysvětlení produktu, na osobu poskytující poradenství, nebo osobu, která produkt 
prodává, se obracejte na Českou spořitelnu, a.s. Stížnost nám můžete předat v otevírací době na našich 
pobočkách, na bezplatné infolince 800 207 207, prostřednictvím internetového bankovnictví, na e-mailu 
csas@csas.cz. Nebudete-li s vyřízením spokojeni, obraťte se na tým Ombudsman Finanční skupiny České 
spořitelny, Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4; e-mail: ombudsman@csas.cz. 
 

Jiné relevantní informace 
Podrobné podmínky konkrétního obchodu Vám v rámci předběžných podmínek transakce poskytne osoba, 
která Vám tento produkt bude prodávat nebo Vám o něm bude poskytovat poradenství. 


