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 KLÍČOVÝ INFORMAČNÍ DOKUMENT 

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto Fondu. Nejedná se o marketingový materiál. 

Tyto informace jsou poskytovány ze zákona, k porozumění povahy investice do tohoto Fondu, 

souvisejícím rizikům, nákladům, potencionálnímu zisku a ztrátám tohoto produktu. Dále slouží také ke 

snadnému porovnání tohoto produktu s jiným produktem. 

 

Produkt 

iShared Physica Gold ETC („ETC“), ISIN: IE00B4ND3602, zhotoven iShares Physical Metals plc („Společnost“). Společnost je zaregistrovaná v Irsku, pod dohledem 

Centrální banky Irska („CBI“) v souvislosti s tímto klíčovým informačním dokumentem. Více informací naleznete na www.blackrock.com/kiid nebo zavolejte na 

0845 357 700. Tento dokument byl vytvořen k 22. červenci 2022. 

Varování: Investoři ve Španělsku – Na základě vaší jurisdikce, si hodláte koupit produkt, který není jednoduchý a porozumění produktu může 

být obtížné. 

Co je tento produkt? 

Typ 

iShares Physical Gold ETC („ETC“) je série zabezpečených dluhových cenných papírů vázaných na fyzické zlato, vydány iShares Physical Metals 

limited company („Společnost“). ETC cenné papíry jsou uvedeny na Londýnské burze. Jsou zahrnuty v dluhových cenných papírech a nejsou 

jednotkami kolektivního investičního schématu. 

Cíle 

• ETC cenné papíry cílí k poskytování investiční expozice na fyzické zlato a jsou oceňovány cenou zlata dle London Bullion Market Association (LBMA). 

• Společnost drží fyzické zlato. Každý ETC má Metal Entitlement. („Metal Entitlement“ je částka fyzické zásoby zlata náležící danému ETC). Jeho denní hodnota 

je vypočítávána na základě denní Metal Entitlement. Denní Metal Entitlement naleznete na www.ishares.com. 

• ETC jsou zalistovány a obchodovány na Londýnské burze. Za normálních podmínek, pouze oprávnění účastníci mohou nakupovat a prodávat ETC cenné 

papíry přímo u Společnosti. Investoři, kteří nejsou oprávnění členové burzy (tj. vybrané finanční instituce) mohou obvykle koupit nebo prodat ETC jen na 

sekundárním trhu (tj. přes brokera na Londýnské burze) za běžnou tržní cenu. Převažující tržní cena, za kterou se cenné papíry ETC obchodují na 

sekundárním trhu, se může lišit od denní hodnoty ETC, a nemusí přesně odrážet cenu drahého kovu, který je podkladovým aktivem cenných papírů ETC. 

• Vztah mezi výnosy z investice, jaký má dopad a doba držení investice jsou rozebrány níže v sekci „Jak dlouho bych měl držet investici a mohu vybrat peníze 

dříve?“ 

• Cena zlata denně kolísá. Hodnota zlata je řízena mnoha faktory zahrnující vzácnost, využití v průmyslových procesech a využití jako investiční komoditu. 

Oceňování vzácnosti kovů může být ovlivněno základními problémy nabídky a poptávky, politickou nebo ekonomickou situací (obzvlášť v zemích 

produkujících vzácné kovy) a přírodními katastrofami. Všechny tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu vaší investice. 

• Vaše ETC jsou denomitovány v amerických dolarech, základní měna ETC. 

• ETC cenné papíry jsou kotovány na jedné či více burzách a obchodovány v jiných měnách než v základní měně. Výkonnost vašich ETC může být ovlivněna 

kurzovým rozdílem.  

Cílový retailový investor 

ETC cenné papíry jsou určený pro retailové investory se schopností nést ztráty až do výše investice do ETC. ETC cenné papíry jsou vhodné pro 

střednědobé a dlouhodobé investice, avšak mohou být také vhodné pro krátkodobé expozice (podrobněji níže „Jak dlouho bych měl držet 

investici a mohu vybrat peníze dříve?“). 

Pojištění 

ETC nenabízí žádné pojištění. 

Podmínky 

ETC cenné papíry nemají pevně stanovenou dobu trvání nebo dobu splatnosti, ale za určitých okolností může Společnost nebo (v případě 

úpadku Společnosti) správce, State Street Custodial Services (Irsko) Limited, rozhodnout o předčasném vyplacení, pokud předem písemně 

upozorní investory, a v případě že: (a) Společnost využívá call opci s oznámením investorům minimálně 10 dní předem (b) nastane právní či 

regulatorní změna ovlivňující společnost (c) společnost bude povinna, nebo existuje velká pravděpodobnost že bude povinna, zaplatit DPH (d) 

někteří dodavatelé služeb vypoví se Společností smlouvu, nebo je s nimi spolupráce ukončena a není určen jejich nástupce do 60 dní od 

ukončení spolupráce (e) společnost je v platební neschopnosti déle než 14 dní (f) Společnost nevykazuje nebo neplní závazky za podmínek ETC 

cenných papírů po uplynutí promíjející lhůty (g) Společnost je v likvidaci. 

  

http://www.blackrock.com/kiid
http://www.ishares.com/
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Jaká jsou rizika a co mohu získat?  

Rizikové faktory 

• Rizikový ukazatel slouží k porovnání rizikovosti tohoto produktu s produkty 

jinými. Ukazuje, jak tento produkt může ztrácet hodnotu buď kvůli pohybům 

na trhu nebo kvůli naší platební neschopnosti. 

• Klasifikovali jsme tento produkt na kategorii 4 ze 7, což je střední třída 

rizikovosti. Tato klasifikace řadí potencionální ztráty z budoucí výkonnosti do 

střední úrovně a také špatné tržní podmínky mohou ovlivnit hodnotu vaší 

investice. Tato kvalifikace není garantována, může se v čase měnit a nemusí 

být spolehlivým indikátorem budoucího rizikového profilu těchto ETC. Nejnižší 

kategorie neznamená žádné riziko. 

• Berte na vědomí měnové riziko. Měna těchto ETC (a/nebo obchodovací linie vašich ETC cenných papírů) se může lišit od měny ve vaší zemi. 

Jakmile obdržíte platbu v cizí měně, finální výnos je závislý na měnovém kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není zahrnuto 

v indikátoru výše. 

• Berte na vědomí rizika související s obchodováním na sekundárním trhu a likviditou cenných papírů ETC. Převažující tržní cena vašich cenných 

papírů ETC obchodovaných na sekundárním trhu, včetně burzy cenných papírů, na které jsou cenné papíry ETC kótovány, může být ovlivněna 

řadou vnějších faktorů, mimo jiné likviditou cenných papírů ETC (více informací o těchto vnějších faktorech naleznete v Základním prospektu 

ETC). 

• Platební neschopnost instituce poskytující služby jako např. úschova cenných papírů, může vystavit ETC finančním ztrátám. 

• Tento produkt nezahrnuje žádné zajištění vůči budoucí tržní výkonnosti, takže je možnost ztráty části nebo celé investice. 

• Jestliže ETC není schopna vyplatit to, co vlastníte, existuje možnost ztráty celé investice. 

Možné scénáře vývoje  

Investice 10 000 USD       

Scénáře    1 rok  3 roky  5 let 

        
(Doporučená 

doba držení) 

    USD  USD  USD 

Stresový  Co dostanete zpět po odečtení nákladů  3,900  5,486  4,515 

  Průměrný výnos každý rok  -61.0%  -15.0%  -11.0% 

Pesimistický  Co dostanete zpět po odečtení nákladů  9,038  9,241  9,836 

  Průměrný výnos každý rok  -9.6%  -2.5%  -0.3% 

Neutrální  Co dostanete zpět po odečtení nákladů  10,749  12,560  14,615 

  Průměrný výnos každý rok  7.9%  8.5%  9.2% 

Optimistický  Co dostanete zpět po odečtení nákladů  12,864  17,038  21,673 

  Průměrný výnos každý rok  28.6%  23.5%  23.3% 

 

• Tato tabulka ukazuje, kolik peněz byste mohli získat za 5 let při různých scénářích, za předpokladu investice 10 000 USD. 

• Scénáře ilustrují, jak by se mohla investice do ETC vyvíjet. Lze je porovnat se scénáři ostatních produktů. Pokud nakupujete nebo 

prodáváte cenné papíry ETC na sekundárním trhu, nemusí uvedené scénáře přesně zobrazovat tržní cenu, kterou můžete na 

sekundárním trhu získat. 

• Současné scénáře jsou odhad budoucí výkonnosti založené na vývoji v minulosti, nejedná se o přesný indikátor. Jakou částku získáte 

bude záležet na výkonnosti trhu a na tom, jak dlouho budete investovat do produktu/investice. 

• Stresový scénář ukazuje, co lze získat zpět za extrémních tržních podmínek. Nezahrnuje to situaci, kdy vám nebudeme schopni splatit 

nazpět žádné peníze.  

• Částky zahrnují všechny náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které budete platit svému brokerovi, 

finančnímu poradci nebo distributorovi. Částky nezahrnují osobní daňovou situaci, což také může ovlivnit vrácenou částku. 

Co se stane, pokud iShares Physical Metals plc není schopen vyplácet? 

Podkladové cenné kovy jsou drženy v úschově u Custodiana Společnosti, JPMorgan Chase Bank N.A. London Branch, a / nebo u sub-custodianů (vybraných 

Custodianem). V případě insolvence nejsou podkladové cenné kovy v úschově u Custodiana ohroženy. V případě úpadku custodiana nejsou podkladové cenné 

kovy součástí konkurzní podstaty, jelikož jsou drženy na segregovaných klientských účtech, které jsou zároveň odděleny i od ostatních klientských účtů. 

Kompenzace z UK Financial Services Compensation Scheme ani jiných schémat, nebude investorů poskytnuta v případě úpadku Společnosti, Custodiana, či sub-

custodianů.  

 

  Nižší riziko                          Vyšší riziko     
Ukazatel rizika je stanoven pro předpokládanou 

dobu držení 5 let. Aktuální riziko se může 

změnit, pokud výběr provedete dříve. 
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Jaké jsou poplatky? 

Správní poplatky 

 Investice 10 000 USD     

 Scénáře Výběr po 1 roku Výběr po 3 letech Výběr po 5 letech  

 Celkové poplatky (USD) 16 58 117  

 Vliv na výnosy (RIY) za rok 0.16% 0.16% 0.16%  

Přehled poplatků 

• Snížení výnosů (Reduction in Yield – RIY) ukazuje, jak velký může být celkový vliv splatných nákladů na výnosnost investice. Celkové náklady se skládají 

z jednorázových nákladů, správních nákladů a vedlejších nákladů. 

• Uvedené výše jsou kumulativní náklady produktu samotného. Model předpokládá s investicí 10 000 USD. Hodnoty jsou odhady a mohou se v budoucnu 

měnit. Prosím požádejte svého brokera, finančního poradce nebo distributora, který by mohl požadovat další poplatky, o informace související s náklady a 

jejich vliv na investici.  

Skladba poplatků 

Tato tabulka ukazuje roční dopad na výnos  

Jednorázové poplatky 
Vstupní poplatek 0,00% Dopad poplatků, které platíte na začátku investice 

Výstupní poplatek 0,00% Dopad poplatků, které platíte na konci investice při splatnosti 

Průběžné poplatky 

Transakční poplatek 0,00% Dopad poplatků, které platíme my při nákupu podkladových aktiv 

Poplatek za pojištění Žádné Dopad poplatku, který platíte při nákupu pojištění 

Ostatní průběžné poplatky 0,16% Dopad poplatku, který si pravidelně strháváme každý rok za správu investice 

Vedlejší náklady 
Výkonnostní poplatek 0,00% Výkonnostní poplatky nejsou ETC účtovány 

Odměna za zhodnocení kapitálu 0,00% Dopad odměn za zhodnocení kapitálu 

Tato tabulka ukazuje každoroční vliv různých typů nákladů na investiční výnos při doporučené době držení a také význam rozdílných kategorií 

nákladů. 

* Nevztahuje se na investory sekundárního trhu. Investoři na sekundárním trhu obchodují přímo s oprávněnými stranami a skrz burzu. Budou 

platit poplatky stanovené jejich brokerem nebo oprávněnými osobami. Poplatky burzy jsou zveřejněny na burze, na které jsou akcie kotované a 

obchodované nebo u brokera. Prosím obraťte se na svého brokera, finančního poradce nebo distributora pro aktuální poplatky. 

Jak dlouho bych měl držet investici a mohu vybrat peníze dříve? 

Doporučená doba držení: 5 let 

Doporučená doba držení (recommended holding period – RHP) byla určena s ohledem na s investiční strategií ETC a s časovým rámcem, ve 

kterém je možné dosažení stanovených investičních cílů ETC. Každá investice by měla být zvážena s ohledem na vaše specifické investiční 

potřeby a rizikovým apetitem. BlackRock nezahrnoval vhodnost nebo přiměřenost této investice pro vaší osobní situaci. Pokud jste na vážkách 

ohledně vhodnosti ETC pro vaše potřeby, měli byste se poradit s profesionálem. Můžete denně nakupovat nebo prodávat ETC cenné papíry na 

sekundárním trhu přes brokera. Pokud vyberete peníze dříve než RHP,je možné, že obdržíte méně než očekáváte. RHP je odhad a není garance 

nebo známka budoucí výkonnosti, výnosů nebo rizikového stupně. Prosím kontaktujte vašeho brokera, finančního poradce nebo distributora 

pro informaci o poplatcích. 

Jak si mohu stěžovat? 

Pokud nejste plně spokojeni s poskytnutými službami a přejete si podat stížnost, tak celý proces podání stížností můžete najít na 

www.ishares.com. Také můžete napsat na Investor Services Team do oficiálních kanceláří, 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL nebo 

nám pošlete mail na info@ishares.co.uk 

Další relevantní informace 

Poslední tištěné a elektronické verze tohoto dokumentu, ETC Base Prospectus a poslední roční zpráva a pololetní zpráva jsou dostupné zdarma 

v angličtině a v dalších jazycích, od iShares na stránkách www.ishares.com nebo volejte na 0800 917 1770, dále od vašeho brokera, finančního 

poradce či distributora. Náklady, výkonnost a vypočítané riziko v klíčovém informačním dokumentu (KID) jsou zřízeny dle předpisů EU. 

 

http://www.ishares.com/

