
 

 
 

Informace o převodních místech a kvalitě provádění Pokynů za rok 

2020 
 
I. Informace o pěti nejlepších místech provedení Pokynů – neprofesionální zákazníci 

 

Třída instrumentu 
Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) – Forex, Indexy, 

Komodity, Kryptoměny 

Oznámení, pokud <1 průměrný 

Obchod za Obchodní den v 

předchozím roce 

Ne 

Top 5 míst výkonu seřazených 

podle objemu Obchodů (sestupně) 

Podíl objemu 

obchodovaného 

jako procento z 

celkové částky v 

této třídě 

Podíl 

Obchodních 

pokynů 

provedených 

jako procento 

z celkové 

částky v této 

třídě 

Procento 

pasivních 

Obchodních 

pokynů 

Procento 

agresivních 

Obchodních 

pokynů 

Procento 

řízených 

Obchodních 

pokynů 

 

X-Trade Brokers DM SA 

100% 100% N/A N/A 
N/A 

LEI: 259400AVUPSABLEXNT19  

 

Třída instrumentu 
Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) – Akcie CFD, ETF 

CFD, Syntetické Akcie 

Oznámení, pokud <1 průměrný 

Obchod za Obchodní den v 

předchozím roce 

Ne 

Top 5 míst výkonu seřazených 

podle objemu Obchodů (sestupně) 

Podíl objemu 

obchodovaného 

jako procento z 

celkové částky v 

této třídě 

Podíl 

Obchodních 

pokynů 

provedených 

jako procento 

z celkové 

částky v této 

třídě 

Procento 

pasivních 

Obchodních 

pokynů 

Procento 

agresivních 

Obchodních 

pokynů 

Procento 

řízených 

Obchodních 

pokynů 

Saxo Bank A/S 
100% 100% 9.45% 90.55% 0.00% 

LEI: 549300TL5406IC1XKD09 

 

Třída instrumentu OMI 

Oznámení, pokud <1 průměrný 

Obchod za Obchodní den v 

předchozím roce 

Ne 

Top 5 míst výkonu seřazených podle Podíl objemu Podíl Procento Procento Procento 



objemu Obchodů (sestupně) obchodovaného 

jako procento z 

celkové částky v 

této třídě 

Obchodních 

pokynů 

provedených 

jako procento z 

celkové částky v 

této třídě 

pasivních 

Obchodních 

pokynů 

agresivních 

Obchodních 

pokynů 

řízených 

Obchodní

ch pokynů 

KBC BANK NV/SA 
100% 100% 22.26% 77.74% 0.00% 

LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53 

 

II. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("XTB") čerpá z detailního monitorování kvality 

provádění Pokynů dosahované v převodních místech, kde XTB provedla v roce 2020 
všechny Pokyny Zákazníků za následujících podmínek: 

V souladu s předpisy, XTB zveřejní shrnutí analýzy a závěry týkající se kvality provádění Pokynů 

dosahované v převodních místech. Shrnutí obsahuje následující informace:(a) vysvětlení, jaký 

relativní význam obchodník s cennými papíry při posuzování kvality provádění přisoudil 

faktorům ovlivňujícím provedení, jako je cena, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení 

nebo jakékoliv jiné hledisko včetně kvalitativních faktorů při posuzování kvality provádění;

         

Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) – Forex, Indexy, Komodity, Kryptoměny: V roce 2020 

byla XTB převodním místem těchto Finančních nástrojů. V procesu provádění Pokynů poskytla XTB 

jednotlivým faktorům tato relativní význam: nejvyšší hodnocení - Cena Finančního nástroje nebo 

Podkladového aktiva, jakož i rychlost a pravděpodobnost uzavření Transakce; vysoké hodnocení - 

objem Transakce, technologická stabilita a náklady na provedení Pokynu; střední hodnocení - povaha 

Obchodního pokynu; nízké hodnocení - jiné faktory.  

Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) – Akcie CFD, ETF CFD, Syntetické Akcie: Saxo Bank A 

/ S byla převodním místem těchto Finančních nástrojů v roce 2020. Transakce byly potom směrovány 

přes tohoto Zprostředkovatele a poskytovatele likvidity na regulované trhy nebo alternativní obchodní 

systémy (pomocí inteligentního směrování Pokynů) za účelem dosáhnutí co nejlepšího výsledku pro 

Zákazníky. XTB má dlouhodobý vztah se Saxo Bank A / S, která je považována za jednu z vedoucích 

společností na trhu.   

OMI: KBC BANK NV/SA byla převodním místem těchto Finančních nástrojů v roce 2020. V zájmu 

zajištění co nejlepších výsledků pro Zákazníky během provádění Pokynů, KBC BANK NV/SA, jejímž 

prostřednictvím XTB uskutečňovala Pokyny Zákazníků, zohlednila následující faktory: cena OMI; 

náklady související s provedením Pokynu; čas a rychlost provedení Pokynů; pravděpodobnost 

uzavření Transakce a její jednoduchost vyrovnání; velikost Transakce; zvláštní vlastnosti Pokynu. 

 (b) Popis případných úzkých vazeb, střetů zájmů a společného vlastnictví s kterýmkoliv z 

převodních míst využívaných k provádění Pokynů:       

Mezi Saxo Bank A / S, KBC BANK NV/SA a XTB neexistuje střet zájmů.    

(c) Popis případných zvláštních ujednání s kterýmkoliv z převodních míst týkajících se 

vyplácených či přijímaných plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod:  

Neexistují žádná zvláštní ujednání o přijatých platbách, obdržených slevách, rabatech nebo 

nepeněžních výhodách mezi společnostmi XTB a Saxo Bank A / S a KBC BANK NV/SA. XTB platí 

Zprostředkovatelům a poskytovatelům likvidity pouze provizi za dokončení Pokynu.   



(d) vysvětlení faktorů, které vedly ke změně seznamu převodních míst uvedených v Informacích 

o provádění Pokynů, pokud k takové změně došlo;       

V roce 2020 nedošlo k žádné změně.        

(e) vysvětlení způsobu, jakým se provádění Pokynu liší dle kategorizace Zákazníka, kde 

společnost zachází s kategoriemi Zákazníků odlišně a kde může ovlivnit způsob provádění 

Pokynů         

XTB neklasifikuje Zákazníky z pohledu provádění Pokynů.      

(f) vysvětlení, zda při provádění Pokynů neprofesionálních zákazníků byla dána přednost jiným 

kritériím, než jsou cena a náklady a jak tato jiná kritéria přispěla k zajištění nejlepšího možného 

výsledku pro Zákazníka z hlediska celkového plnění;      

Neexistují žádná další kritéria, která by byla zohledněna při provádění Pokynů se Zprostředkovateli a 

poskytovateli likvidity uvedenými v předchozích bodech.      

(g) vysvětlení, jakým způsobem obchodník s cennými papíry použil údaje či nástroje související s 

kvalitou provádění, včetně údajů zveřejněných dle Delegovaného nařízení Komise (EU) 

2017/575;           

Nejsou využívány žádné další údaje či nástroje pro měření kvality provádění s uvedenými 

Zprostředkovateli a poskytovateli likvidity. XTB přikládá mimořádný význam spolehlivosti 

Zprostředkovatelů a poskytovatelů likvidity a taktéž kvalitě systémů, které poskytují, což vysvětluje 

rozhodnutí výběru vhodných partnerů.        

(h) V relevantních případech vysvětlení, jakým způsobem obchodník s cennými papíry použil 

výstup od poskytovatele konsolidovaných obchodních informací zřízeného dle článku 65 

směrnice 2014/65 / EU.         

Nevyužívá se.  



 

 
 

 
I. Informace o pěti nejlepších místech provedení Pokynů – profesionální zákazníci 

 

Třída instrumentu 
Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) – Forex, Indexy, 

Komodity, Kryptoměny 

Oznámení, pokud <1 průměrný 

Obchod za Obchodní den v 

předchozím roce 

Ne 

Top 5 míst výkonu seřazených 

podle objemu Obchodů 

(sestupně) 

Podíl objemu 

obchodovaného 

jako procento z 

celkové částky v 

této třídě 

Podíl 

Obchodních 

pokynů 

provedených 

jako procento 

z celkové 

částky v této 

třídě 

Procento 

pasivních 

Obchodních 

pokynů 

Procento 

agresivních 

Obchodních 

pokynů 

Procento řízených 

Obchodních 

pokynů 

X-Trade Brokers DM SA 

100.00% 100.00% N/A N/A N/A LEI: 

259400AVUPSABLEXNT19 

 

Třída instrumentu 
Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) – Akcie CFD, ETF CFD, 

Syntetické Akcie 

Oznámení, pokud <1 průměrný 

Obchod za Obchodní den v 

předchozím roce 

Ne 

Top 5 míst výkonu seřazených 

podle objemu Obchodů 

(sestupně) 

Podíl objemu 

obchodovaného 

jako procento z 

celkové částky v 

této třídě 

Podíl 

Obchodních 

pokynů 

provedených 

jako procento z 

celkové částky 

v této třídě 

Procento 

pasivních 

Obchodních 

pokynů 

Procento 

agresivních 

Obchodních 

pokynů 

Procento 

řízených 

Obchodních 

pokynů 

Saxo Bank A/S 

100.00% 100.00% 0.73% 99.27% 0.00% LEI: 

549300TL5406IC1XKD09 

 

Třída instrumentu OMI 

Oznámení, pokud <1 průměrný 

Obchod za Obchodní den v 

předchozím roce 

Ne 

Top 5 míst výkonu seřazených podle 

objemu Obchodů (sestupně) 

Podíl objemu 

obchodovaného 

jako procento z 

celkové částky v 

této třídě 

Podíl 

Obchodních 

pokynů 

provedených 

jako procento 

z celkové 

částky v této 

třídě 

Procento 

pasivních 

Obchodních 

pokynů 

Procento 

agresivních 

Obchodních 

pokynů 

Procento 

řízených 

Obchodních 

pokynů 

KBC BANK NV/SA 
100% 100% 12.60% 87.40% 0.00% 

LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53 



 

II. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("XTB") čerpá z detailního monitorování kvality 

provádění Pokynů dosahované v převodních místech, kde XTB provedla v roce 2020 
všechny Pokyny Zákazníků za následujících podmínek: 

V souladu s předpisy, XTB zveřejní shrnutí analýzy a závěry týkající se kvality provádění Pokynů 

dosahované v převodních místech. Shrnutí obsahuje následující informace:    

(a) vysvětlení, jaký relativní význam obchodník s cennými papíry při posuzování kvality 

provádění přisoudil faktorům ovlivňujícím provedení, jako je cena, náklady, rychlost, 

pravděpodobnost provedení nebo jakékoliv jiné hledisko včetně kvalitativních faktorů při 

posuzování kvality provádění;         

Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) – Forex, Indexy, Komodity, Kryptoměny: V roce 2020 

byla XTB převodním místem těchto Finančních nástrojů. V procesu provádění Pokynů poskytla XTB 

jednotlivým faktorům tato relativní význam: nejvyšší hodnocení - Cena Finančního nástroje nebo 

Podkladového aktiva, jakož i rychlost a pravděpodobnost uzavření Transakce; vysoké hodnocení - 

objem Transakce, technologická stabilita a náklady na provedení Pokynu; střední hodnocení - povaha 

Obchodního pokynu; nízké hodnocení - jiné faktory.  

Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) – Akcie CFD, ETF CFD, Syntetické Akcie: Saxo Bank A 

/ S byla převodním místem těchto Finančních nástrojů v roce 2020. Transakce byly potom směrovány 

přes tohoto Zprostředkovatele a poskytovatele likvidity na regulované trhy nebo alternativní obchodní 

systémy (pomocí inteligentního směrování Pokynů) za účelem dosáhnutí co nejlepšího výsledku pro 

Zákazníky. XTB má dlouhodobý vztah se Saxo Bank A / S, která je považována za jednu z vedoucích 

společností na trhu.     

OMI: KBC BANK NV/SA byla převodním místem těchto Finančních nástrojů v roce 2020. V zájmu 

zajištění co nejlepších výsledků pro Zákazníky během provádění Pokynů, KBC BANK NV/SA, jejímž 

prostřednictvím XTB uskutečňovala Pokyny Zákazníků, zohlednila následující faktory: cena OMI; 

náklady související s provedením Pokynu; čas a rychlost provedení Pokynů; pravděpodobnost 

uzavření Transakce a její jednoduchost vyrovnání; velikost Transakce; zvláštní vlastnosti Pokynu. 

 (b) Popis případných úzkých vazeb, střetů zájmů a společného vlastnictví s kterýmkoliv z 

převodních míst využívaných k provádění Pokynů:"       

Mezi Saxo Bank A / S, KBC BANK NV/SA a XTB neexistuje střet zájmů.    

(c) Popis případných zvláštních ujednání s kterýmkoliv z převodních míst týkajících se 

vyplácených či přijímaných plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod;  

Neexistují žádná zvláštní ujednání o přijatých platbách, obdržených slevách, rabatech nebo 

nepeněžních výhodách mezi společnostmi XTB a Saxo Bank A / S a KBC BANK NV/SA. XTB platí 

Zprostředkovatelům a poskytovatelům likvidity pouze provizi za dokončení Pokynu.   

(d) vysvětlení faktorů, které vedly ke změně seznamu převodních míst uvedených v Informacích 

o provádění Pokynů, pokud k takové změně došlo;       

V roce 2020 nedošlo k žádné změně.        



(e) vysvětlení způsobu, jakým se provádění Pokynu liší dle kategorizace Zákazníka, kde 

společnost zachází s kategoriemi Zákazníků odlišně a kde může ovlivnit způsob provádění 

Pokynů         

XTB neklasifikuje Zákazníky z pohledu provádění Pokynů.      

(f) vysvětlení, zda při provádění Pokynů neprofesionálních zákazníků byla dána přednost jiným 

kritériím, než jsou cena a náklady a jak tato jiná kritéria přispěla k zajištění nejlepšího možného 

výsledku pro Zákazníka z hlediska celkového plnění;      

Neexistují žádná další kritéria, která by byla zohledněna při provádění Pokynů se Zprostředkovateli a 

poskytovateli likvidity uvedenými v předchozích bodech.      

(g) vysvětlení, jakým způsobem obchodník s cennými papíry použil údaje či nástroje související s 

kvalitou provádění, včetně údajů zveřejněných dle Delegovaného nařízení Komise (EU) 

2017/575;           

Nejsou využívány žádné další údaje či nástroje pro měření kvality provádění s uvedenými 

Zprostředkovateli a poskytovateli likvidity. XTB přikládá mimořádný význam spolehlivosti 

Zprostředkovatelů a poskytovatelů likvidity a taktéž kvalitě systémů, které poskytují, což vysvětluje 

rozhodnutí výběru vhodných partnerů.         

(h) V relevantních případech vysvětlení, jakým způsobem obchodník s cennými papíry použil 

výstup od poskytovatele konsolidovaných obchodních informací zřízeného dle článku 65 

směrnice 2014/65 / EU.         

Nevyužívá se. 

 


