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INFORMACE O PŘÍJÍMANÍ A POSKYTOVÁNÍ ZVÝHODNĚNÍ 

SPOLEČNOSTÍ X-TRADE BROKERS 

X-Trade Brokers DM S. A., organizační složka (dále jen „XTB“) provozuje brokerskou činnost spolehlivě a profesionálně, a to s ohledem na 

nejlepší zájem svých Zákazníků a v souladu se zásadami čestného obchodování. V souvislosti s poskytováním příslušných služeb v rámci své 

brokerské činnosti poukazuje XTB svým Zákazníkům nebo třetím stranám poplatky, provize nebo nepeněžní odměny specifikované v tabulce 

níže, které mohou být považovány za zvýhodnění definovaná v následujících předpisech: 

 

 Směrnice 2004/39/EC Evropského Parlamentu a Rady z 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění Směrnice 

Rady 85/611/EEC a 93/6/EEC a Směrnice 2000/12/EC Evropského parlamentu a Rady a ruší Směrnice Rady 93/22/EEC; 

 Směrnice Komise 2006/73/EC z 10. srpna 2006 zavádějící Směrnici 2004/39/EC Evropského Parlamentu a Rady, pokud jde o 

organizační požadavky a provozní podmínky investičních firem a vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice; 

V rámci brokerské činnosti může XTB na základě Smlouvy dostávat a nabízet Zákazníkům peněžní a nepeněžní odměny (např. Standardní 

poplatky a provize). Bez ohledu na výše uvedené může XTB účtovat třetím stranám poplatky a provize, které jsou nezbytné pro poskytování 

brokerských služeb (např. Regulační nebo právní poplatky). XTB má navíc právo dostávat a nabízet drobné dary a odměny při speciální 

události (např. vstupenky na vzdělávací akce nebo knihy). 

Ostatní poplatky, provize a nepeněžní odměny, které nejsou uvedeny výše, může společnost XTB přijímat nebo nabízet, pouze pokud jsou 

splněny dvě z následujících podmínek: (1) jejich účelem je zlepšit kvalitu brokerských služeb poskytovaných Zákazníkovi a (2) Zákazník byl 

informován o obecných zásadách přijímání a nabízení takových poplatků, provizí nebo odměn před uzavřením smlouvy. 

Platby povolené bezpodmínečně  Platby povolené podmínečně 

• platby přímo či nepřímo poskytnuté mezi Zákazníkem a 
investiční společností; 

• platby poskytnuté investiční společností třetím stranám, 

které jsou nezbytné  pro poskytování brokerských služeb a 
nepředstavují střet zájmů mezi Zákazníkem a investiční 

společností; 

• platby poskytnuté nebo přijaté třetími stranami, které splňují 
všechny uvedené podmínky: 
 Jsou Zákzaníkovi oznámeny předem; 

 Jsou určeny pro zlepšení kvality služeb; 

 Neporušují povinnost jednat v nejlepším zájmu Zákazníka. 

Výše uvedené požadavky se v případě XTB nevztahují na malé dary a dárkové předměty při speciální události až do výše  

4 000 CZK. 

 

Níže uvedená tabulka uvádí typy benefitů a obecné zásady nabízení poplatků, provizí nebo nepeněžních odměn jiných, než jaké jsou 

uvedeny v tabulce poplatků a provizí. 

Benefit Služba vztahující se 

k benefitu  

Subjekt přijímající 

benefit 

Podmínky poskytování benefitů 

Slevový systém / cash 

back 
 

Hodnota benefitu: 
1% - 40% hodnoty 
spreadu nebo poplatku 

zaplaceného 
profesionálním Zákazníkem 

 profesionální zákazníci 

XTB 

Sleva / cash back je poskytován profesionálním 

zákazníkům dle pravidel a předpisů jednotlivých 
propagačních akcí. Platby v zásadě představují 

úhradu poplatku nebo provize zaplacené 
profesionálním zákazníkem, což je cena za 
provedení Transakce. Benefity jsou poskytovány 

s cílem zlepšit kvalitu poskytované brokerské 
služby. 

Knihy, elektronické 
nahrávky 

 
Hodnota benefitu: 

Do výše částky 1 000 CZK 

 Zákazníci XTB Knihy a elektronické nahrávky se nabízejí 
vybraným Zákazníkům jako odměny, gesta a 

odměny při speciálních událostech nebo za 
účelem zlepšení kvality poskytované brokerské 

služby. 

Konference a školení 

pro Zákazníky 
 
Hodnota benefitu: 

Od 500 CZK do 4 000 CZK 

 Zákazníci XTB Konference a školení jsou organizovány pro 

Zákazníky s cílem zlepšit kvalitu poskytované 
brokerské služby. 

Startovací balíček   Nákup nebo prodej 

finančních nástrojů 

na vlastním účtu 

Zákazníci XTB Pokud Zákazník na svůj obchodní účet pošle 

první vklad v hodnotě minimálně 10 000 CZK, 
30 000 CZK nebo 60 000 CZK a zrealizuje 

alespoň 1 obchod, může získat jeden ze tří 
startovacích edukativních balíčků: 

 Základní balíček - Za vklad 10 000 CZK a 
zrealizování alespoň 1 obchodu získá 



 

2 
 

XTB Česká republika 
Pobřežní 12 

186 00 Praha 
 
        800 900 110 

 
        sales@xtb.cz 

 
 

Zákazník knihu FX trading pro začátečníky 

a 1 Obchodní strategii dle vlastního 
výběru. 

 Stříbrný balíček - Za vklad 30 000 CZK a 
zrealizování alespoň 1 obchodu získá 

Zákazník knihu FX trading pro začátečníky, 
knihu Technická analýza a 3 Obchodní 
strategie dle vlastního výběru. 

 Zlatý balíček - Za vklad 60 000 CZK a 

zrealizování alespoň 1 obchodu získá 
Zákazník knihu FX trading pro začátečníky, 
knihu Technická analýza, knihu Ziskové 

strategie a 5 Obchodních strategií dle 
vlastního výběru. 

 

V případě zájmu budou Zákazníkovi XTB poskytnuty podrobné informace o odměnách uvedených v této tabulce. 

Pokud má Zákazník zájem o podrobnější informace o přijatých nebo nabízených standardních poplatcích, provizích nebo nepeněžních 

benefitech jiných než jsou ty, které vyplývají ze Smlouvy se Zákazníkem nebo jsou nezbytné pro poskytnutí brokerských služeb, XTB 

poskytne tyto informace Zákazníkovi elektronicky. Žádost lze podat na tuto e-mailovou adresu: support@xtb.cz 

XTB aktualizuje a dle potřeby upravuje specifikaci benefitů a výhod uvedených v tabulce výše. 


