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„AKCIE ZDARMA PRO DOBRÝ ZAČÁTEK“ 
OBCHODNÍ PODMÍNKY SPECIÁLNÍ NABÍDKY 

§1
OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Speciální nabídka není hazardní hrou ani vzájemnou sázkou ve smyslu

zákona o hazardních hrách ze dne 19. listopadu 2009.
2. Účelem této Speciální nabídky je popularizovat investování do akciových

instrumentů.
3. Tato Speciální nabídka není investičním doporučením ani informací doporučující

nebo navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o

zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES

a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a ve smyslu nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se

doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o
regulační technické normy pro technická opatření pro objektivní předkládání

investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících
investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo náznaků střetu

zájmů. Tato Propagace není ani žádným jiným poradenstvím, a to ani v rámci
investičního poradenství ve smyslu zákona o obchodování s finančními nástroji ze

dne 29. července 2005. Poskytnutí Akcie zdarma Klientovi nepředstavuje
doporučení týkající se dalšího pořízení konkrétních akcií.

4. Kdykoliv tyto Podmínky odkazují na:
a. Speciální nabídka – rozumí se jí "Akcie zdarma" Speciální nabídka;

b. Podmínky – rozumí se tyto Podmínky speciální nabídky "Akcie zdarma";
c. Organizátor nebo XTB – rozumí se společnost XTB S.A. se sídlem na

adrese Prosta 67 ve Varšavě, zapsaná v obchodním rejstříku Národního
soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu



 

 

 

XTB Česká republika 
Pobřežní 12 
186 00 Praha 
 
        +420 226 259 900 
 
        office@xtb.cz 
 
 www.xtb.cz 

ve Varšavě, obchodní oddělení XIII Národního soudního rejstříku pod číslem 

KRS 0000217580, působící na základě licence udělené polským Úřadem pro 
finanční dohled (KNF); 

d. Účastník - rozumí se jím zákazník, který se účastní Promo akce a splňuje 
podmínky stanovené v těchto Podmínkách;  

e. Potenciální zákazník - rozumí se jím fyzická osoba, která neuzavřela, ale 
chce uzavřít Smlouvu s XTB a zapojit se do Promo akce; 

f. Zákazník - rozumí se jím fyzická osoba, se kterou XTB uzavřela Smlouvu; 
g. VOP - rozumí se jimi Podmínky poskytování služeb spočívajících v realizaci 

příkazů k nákupu nebo prodeji vlastnických práv a cenných papírů, správě 
vlastnických účtů a peněžních účtů společností XTB S.A. (dále jen 

"Všeobecné obchodní podmínky"); 
h. Účet - rozumí se jím Obchodní účet založený a vedený ve prospěch 

Zákazníka v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.  

i. Internetová stránka - rozumí se tím Internetové stránky XTB dostupné 
na adrese https://www.xtb.com/cz a na příslušných stránkách v národních 

jazycích zemí uvedených v oddíle 5. 
j. Odměna - rozumí se Akcie zdarma (definovaná níže) přidělená XTB k účtu 

vedenému XTB pro Účastníka Speciální nabídky; 
k. Akcie - cenný papír, který dává svému majiteli právo na podíl 

(spoluvlastnický podíl) v akciové společnosti, v rámci předmětné Speciální 
nabídky podíl AXA; 

l. Smlouva - Rámcová smlouva o realizaci příkazů na nákup nebo prodej 
vlastnických práv, správu vlastnických účtů a peněžních účtů, popisující 

pravidla, podle nichž se provádějí Obchodní pokyny ve vztahu k Finančnímu 
nástroji prostřednictvím Obchodního účtu, a to včetně všech příloh; 

m. Registrační formulář - formulář pro otevření účtu u XTB, který je k 
dispozici na Internetových stránkách: https://www.xtb.com/cz/realny-ucet a 

na příslušných stránkách v národních jazycích zemí uvedených v oddíle 5; 
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n. Zákon o dani z příjmu fyzických osob - rozumí se jím zákon o dani z 

příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991; 
o. Rezident - rozumí se jím fyzická osoba, která má bydliště na území Polska 

a podléhá neomezené daňové povinnosti na území tohoto státu; 
p. Nerezident - rozumí se jím fyzická osoba, která nemá bydliště na území 

Polska. 
 

5. Speciální nabídka se koná na území Polské republiky. Speciální nabídka se 
vztahuje také na Pobočky klientů ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Německu, 

Rumunsku, na Slovensku, v České republice a Itálii.   
6. Před účastí ve Speciální nabídce je Účastník povinen se seznámit s Podmínkami a 

při vyplňování Registračního formuláře je přijmout. Účast Účastníka ve Speciální 
nabídce se rovná souhlasu s podmínkami Speciální nabídky stanovenými v těchto 

Podmínkách. 

7. Účastí ve Speciální nabídce Účastník potvrzuje, že se jí účastní dobrovolně. 
 

§2 
ÚČASTNÍCI SPECIÁLNÍ NABÍDKY 

 
1. Speciální nabídky se může zúčastnit každá fyzická osoba, která si přeje uzavřít a 

uzavře smlouvu s XTB, pokud splní podmínky stanovené ve VOP.  
2. Speciální nabídka je určena výhradně osobám, které zahájily registrační proces 

(což znamená, že vyplnily Registrační formulář pro založení reálného účtu u XTB) 
nejdříve v den zahájení Speciální nabídky uvedený v článku 3 odst. 5. 

3. Účastníkem Speciální nabídky nemůže být osoba, která je nebo byla Zákazníkem 
XTB před zahájením Speciální nabídky. 

4. Účastníkem Speciální nabídky může být pouze osoba s daňovou rezidencí v 
Evropské unii. 
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5. Počet přípustných Účastníků speciální nabídky je omezen a speciální nabídky se 

může zúčastnit prvních 10 000 oprávněných Potenciálních zákazníků splňujících 
podmínky stanovené v těchto Podmínkách. 

 
§3 

PODMÍNKY SPECIÁLNÍ NABÍDKY 
 

1. Podmínkou účasti ve Speciální nabídce opravňující k získání Odměny je uzavření 
platné Smlouvy o poskytování investičních služeb s XTB, vložení libovolné peněžní 

částky na Obchodní účet v době trvání Speciální nabídky a splnění těchto 
Podmínek a VOP. Lhůta pro zaúčtování vložené hotovosti je 30 dnů od data 

ukončení Speciální nabídky (uvedeného v článku 3 odst. 5), pokud Speciální 
nabídka nebude ukončena dříve z důvodu vyčerpání fondu Odměn uvedeného v 

článku 3 odst. 6. 

2. XTB může odmítnout uzavřít Smlouvu, jak je uvedeno ve VOP.  

3. Účastník Speciální nabídky obdrží Odměnu (akcie zdarma) na hlavní Obchodní 

účet Zákazníka, kterého se Speciální nabídka týká, ve lhůtě a podle pravidel 
uvedených v článku 4 odst. 1 VOP. 

4. Jedna osoba může získat pouze jednu Odměnu bez ohledu na počet zřízených 
účtů nebo podúčtů.  

5. Speciální nabídka začíná 9. ledna 2023 v 8:00 SEČ a končí 31. ledna 2023 ve 12:00 
SEČ nebo do vyčerpání Odměn v souladu s ustanovením 3 odst. 6 níže, pokud 

nastane dříve.  

6. Počet Odměn je omezen na 10 000 akcií, což znamená, že Odměna bude udělena 

prvním 10 000 Účastníkům ve všech zemích uvedených v bodě 1(5) dohromady. 
Pořadatel může rozšířit počet Odměn. 
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7. Organizátor si vyhrazuje právo ukončit Speciální nabídku dříve v případě, že Akcie 

budou z jakéhokoli důvodu pozastaveny nebo staženy z burzy.  

 

§4 
PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ ODMĚN 

 
1. Zákazník obdrží Odměnu teprve potom, co si otevře Obchodní účet, vloží do něj 

libovolnou částku v hotovosti a vklad bude XTB zaúčtován. 
2. Všichni Účastníci obdrží Akcie stejného Emitenta. Vzhledem ke kolísání cen 

finančních nástrojů není Organizátor schopen jednoznačně stanovit hodnotu Akcie 
v okamžiku jejího předání Účastníkovi.   

3. Volná Akcie bude po splnění všech podmínek stanovených v těchto Podmínkách 
přidělena na hlavní účet Klienta, a to do 3 pracovních dnů ode dne zaúčtování 

složené hotovosti na účtu vedeném XTB. Organizátor vynaloží veškeré úsilí, aby 

Akcie byla přidělena následující pracovní den. 
4. Po obdržení Odměny s ní může Účastník nakládat dle vlastního uvážení, včetně 

jejího prodeje nebo čerpání výhod z ní, a to bez splnění dalších podmínek.  
5. Sponzorem Odměry je Organizátor. 

6. Odměnu nelze vyměnit za peněžní ekvivalent nebo odměnu jiného typu.  
7. V případě Rezidentů-příjemců, kteří jsou fyzickými osobami nepodnikajícími, 

podléhají Ceny z Akce zdanění 19% daní podle § 30 odst. 1 bod 4 zákona o daních 
z příjmů. 

8. Podle § 22 odst. 1 bodu 68 zákona o DZP je však od daně z příjmů osvobozena 
hodnota cen v soutěžích a hrách organizovaných a vydávaných (vyhlašovaných) 

hromadnými sdělovacími prostředky (tisk, rozhlas, televize) a soutěžích v oblasti 
vědy, kultury, umění, žurnalistiky a sportu, jakož i cen spojených s prodejem 

prémií, pokud jednorázová hodnota těchto cen nepřesáhne 2000 PLN.  
9. Vzhledem k tomu, že hodnota Odměny ve Speciální nabídce nepřesáhne částku 

uvedenou v článku 4 odst. 8 těchto Podmínek, může být vyňata, jak je uvedeno 
v článku 4 odst. 8 výše. 
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10. V případě Příjemců, kteří nejsou daňovými rezidenty a předloží XTB platné 

potvrzení o daňovém domicilu, bude daň podle § 30 odst. 9 zákona o DZP vybírána 
v souladu s ustanoveními příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Většina 

smluv o zamezení dvojího zdanění osvobozuje tyto příjmy od zdanění v Polsku. V 
případě nepředložení takového potvrzení se použijí vnitrostátní předpisy týkající 

se zdanění odměn daní z příjmů uvedené v bodě 4 odst. 7 až 9 těchto podmínek.  
11. V souladu s čl. 42 odst. 2 bod 2 zákona o PIT XTB jako plátce daně vystaví 

informace IFT-1R pro odměněné - nerezidenty do konce února následujícího 
daňového roku. 

12. V případě Příjemců - nerezidentů může být  ve Speciální nabídce zdaněna daní z 
příjmů podle místních zákonů platných v zemi, kde má Příjemce - nerezident 

bydliště. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za řádné vypořádání případné 
daně ze strany Příjemce-nerezidenta v zemi jeho daňového domicilu.  

 

§5 
VYLOUČENÍ 

 
1. Účastník nemá nárok na Odměnu (nebo může o již získanou odměnu přijít), 

pokud: 
a. Poruší, zmanipuluje nebo nedodrží ustanovení těchto Podmínek nebo poruší 

pravidla této Speciální nabídky.  
2. XTB může posoudit, zda Účastník porušuje výše uvedená ustanovení, podle 

vlastního uvážení a za použití objektivních kritérií. 
 

§6 
STÍŽNOSTI 

 
1. Zásady týkající se způsobu podávání a vyřizování stížností jsou uvedeny ve VOP, 

které jsou k dispozici na Internetových stránkách. 
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§7 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Podmínky speciální nabídky jsou k dispozici na webových stránkách. 
2. Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny v těchto VOP, se použijí ustanovení 

VOP a Smlouvy. 
3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu trvání Speciální nabídky změnit 

tyto Podmínky nebo Speciální nabídku ukončit ze závažného důvodu, jak je 
uvedeno v článku 7 odst. 4 níže, s výhradou ustanovení těchto Podmínek. O všech 

provedených změnách bude Účastník informován elektronickou poštou a změněné 
Podmínky budou zveřejněny na Webových stránkách.  

4. Mezi důležité důvody pro ukončení Speciální nabídky nebo změny Podmínek patří: 
a. změny obecně závazných právních předpisů, které ovlivňují nebo by mohly 

ovlivnit podnikání společnosti XTB, včetně služeb poskytovaných společností 

XTB nebo služeb pro Zákazníky; 
b. požadavek na přizpůsobení Podmínek platným právním předpisům; 

c. změny výkladu práva vyplývající ze soudních rozsudků, usnesení, rozhodnutí, 
doporučení nebo jiných aktů státních orgánů; 

d. požadavek na přizpůsobení Podmínek rozhodnutím, pokynům, doporučením 
nebo jiným stanoviskům orgánů; 

e. požadavek na přizpůsobení Obchodních podmínek požadavkům souvisejícím 
s ochranou spotřebitele; 

f. změna rozsahu provozované činnosti nebo změna rozsahu poskytovaných 
služeb nebo způsobu poskytování služeb; 

g. zavedení nových produktů nebo služeb do nabídky XTB nebo změna nabídky 
XTB spočívající ve změně služeb nebo produktů, včetně rozsahu nebo 

způsobu jejich poskytování; 
h. požadavek na přizpůsobení Obchodních podmínek podmínkám na trhu, 

včetně sladění s nabídkami konkurenčních makléřských společností, 
technologické změny, změny ve fungování trhu s deriváty. 
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5. V případě změny obchodních podmínek uvedených v článku 7 odst. 3 vstupují 

změněné Obchodní podmínky v platnost dnem jejich vyhlášení. 
6. Pokud Účastník dosud neobdržel Odměnu, může svou účast ve Speciální nabídce 

ukončit do 14 dnů ode dne vyhlášení změněných Podmínek.  
7. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které Zákazníkovi 

vzniknou, mimo jiné včetně nepřímých nebo následných ztrát, ušlého podnikání 
nebo zisku, v důsledku nedodržení podmínek a zásad účasti Zákazníka ve Speciální 

nabídce. 
8. Rozhodným právem pro tyto Podmínky je polské právo. 

9. Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 09.01.2023.  

 

 


