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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY 
XTB 

 
 
 

Společnost X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ: 00 – 876, Polsko (dále jen „XTB“) 
je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím své organizační složky X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI 

SPÒŁKA AKCYJNA, organizační složka, IČ: 278 67 102, se sídlem: Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ: 186 00 (dále jen „Organizační složka“), a to 
v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“). XTB se při 
poskytování investičních služeb řídí příslušnými ustanoveními Zákona, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“), zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších 
předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“), zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o AML“), vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti 
bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů („Pravidla obezřetného podnikání“), 
vyhlášky ČNB č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb. Z tohoto důvodu se na vztah 

Zákazníka, který uzavřel Smlouvu s XTB, vztahují i následující doplňující smluvní podmínky („Doplňující informace“). 
 

Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že tyto Doplňující informace jsou součástí Smluvní dokumentace, která je specifikována ve VOP a tvoří 
nedílnou součást Smlouvy. Jakákoliv slova a výrazy v těchto Doplňujících informacích na začátku s velkým písmenem budou mít význam 
definovaný ve VOP. V případě, že některá ustanovení Doplňujících informací budou v rozporu s ustanoveními VOP, použijí se ustanovení 

Doplňujících informací. 
 

 

1. Doplňující základní informace 
1.1.   XTB poskytuje v České republice prostřednictvím své Organizační složky svým Zákazníkům investiční služby dle ustanovení § 4 odst. 

2 písm. a), b), c) a § 4 odst. 3 písm. a), d), e) a g) Zákona, které spočívají zejména v provádění Pokynů na koupi nebo prodej 
Finančních nástrojů na účet Zákazníků, a to v souladu se smluvními podmínkami uvedenými ve VOP. 

1.2.  Při uzavírání Smlouvy a při dalších úkonech jedná za XTB vedoucí organizační složky (pobočky) v souladu s ustanovením § 503 odst. 
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že Organizační složka nemá právní 

subjektivitu, a že veškeré právní úkony učiněné vedoucím organizační složky za XTB jsou právními úkony XTB a zavazují přímo XTB. 
 
 

2. Doplňující informace ke způsobu uzavíraní Smlouvy 
 

Uzavření Smlouvy za přítomnosti pověřeného zaměstnance XTB 
2.1.  V případě přímého uzavření Smlouvy za přítomnosti pověřeného Zaměstnance XTB v souladu s článkem 3.5. písm. a) VOP předchází 

procesu uzavření Smlouvy identifikace zájemce o uzavření Smlouvy. XTB je tak oprávněna ještě před podepsáním Smlouvy 
prostřednictvím příslušného oprávněného zaměstnance společnosti, vyžadovat osobní údaje, předložení dokladů nebo dokumentů 

prokazujících totožnost zájemce a pořizovat z nich kopie nebo výpisy za účelem uzavření Smlouvy v souladu s ustanovením § 8 odst. 
9 Zákona o AML. 

2.2. Zájemce, Zákazník - fyzická osoba je povinen XTB doložit všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum 

narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o Zákazníka, zájemce - podnikající fyzickou osobu, 
též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo, DIČ a údaje o příslušném 

Finančním úřadě. Zájemce, Zákazník - fyzická osoba je povinen při uzavírání Smlouvy jako podmínku uzavření Smlouvy dostatečně 
prokázat svou identitu, a to předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas či jiný doklad totožnosti 
obsahující potřebné identifikační údaje, aktuální fotografii). Zájemce, Zákazník – podnikající fyzická osoba je kromě předložení 

platného dokladu totožnosti povinen předložit i dokument, na základě kterého je oprávněn podnikat (aktuální výpis ze 
živnostenského rejstříku či jiné osvědčení obsahující informace ohledně jeho obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího 

označení, místa podnikání a jeho identifikačního čísla). 
2.3.  Zájemce, Zákazník - právnická osoba je povinen XTB doložit obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího 

označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, DIČ a údaje o příslušném Finančním úřadě; u osob, 

které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, pak všechny údaje vyžadované u Zákazníka – fyzické osoby v souladu 
s článkem 2.2. těchto Doplňujících informací. Zájemce, Zákazník – právnická osoba je dále povinen předložit: 

a.  aktuální výpis z obchodního či jiného rejstříku potvrzující existenci a právní subjektivitu právnické osoby ne starší 3 měsíců; 
b.  potvrzení o přidělení DIČ, není-li DIČ uvedeno v jiném předloženém dokumentu – DPH; 
c.  doklad, obsahující seznam osob oprávněných k jednání jménem takové právnické osoby ve vztahu k XTB, zejména podávat 

Obchodní pokyny a disponovat s nashromážděnými finančními prostředky na Účtech; 
d.  podpisové vzory osob, o nichž se hovoří v bodě e) níže; 
e.  čestné prohlášení obsahující jméno skutečného majitele právnické osoby v souladu s § 4 odst. 4 Zákona o AML; 
f.  fyzické osoby, které jsou členem statutárního orgánu anebo skutečným majitelem Zákazníka - právnické osoby, jsou povinné 

předložit XTB prohlášení, zda jsou či nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona o AML; 
g.  fyzické osoby, které jsou členem statutárního orgánu, jsou povinné při uzavírání Smlouvy jako podmínku uzavření Smlouvy 

dostatečně prokázat svou identitu, a to předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas či jiný doklad 

totožnosti obsahující potřebné identifikační údaje, aktuální fotografii). 
Tyto doklady musí být XTB předkládány v originálech nebo v úředně ověřených kopiích. V případě cizojazyčných dokumentů je 

XTB oprávněn vyžadovat úředně ověřené překlady dokumentů. 
2.4.  V případě, že je zájemce o uzavření Smlouvy zastoupen na základě plné moci, předloží zmocněnec XTB plnou moc s úředně 

ověřeným podpisem zmocnitele a XTB provede v souladu se Zákonem o AML identifikaci zmocněnce. 
 

Uzavření Smlouvy korespondenčním způsobem prostřednictvím pošty 
2.5.  V případě uzavírání Smlouvy korespondenčním způsobem prostřednictvím pošty v souladu s článkem 3.5 písm. b) VOP je zájemce o 

uzavření Smlouvy povinen nejprve vyplnit Investiční dotazník a zaslat jej elektronicky XTB. Investiční dotazník je  ke stažení na 

Internetových stránkách XTB. XTB vyhodnotí údaje zaslané zájemcem o uzavření Smlouvy a v případě jejich kompletnosti zašle 
Zákazníkovi dvě vyhotovení Smlouvy a ostatní dokumenty Smluvní dokumentace. Namísto zaslání Smlouvy a Smluvní dokumentace 
Zákazníkovi XTB, může Zákazník získat jmenované dokumenty samostatně z Internetových stránek XTB. XTB je oprávněna 

požadovat od zájemce následující informace a doklady za účelem provedení identifikace v souladu s požadavky Zákona AML: 
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a.  Zájemce, Zákazník - fyzická osoba a Zákazník – podnikající fyzická osoba, která vystupuje mimo rámec své podnikatelské 

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání je povinen XTB doručit kopii dokladu potvrzujícího existenci 
účtu vedeného na jméno takového zájemce u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce mající sídlo na území 
členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Následně je povinen dodat kopie příslušných částí 

průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu zájemce, z nichž lze zjistit identifikační údaje zájemce – 
fyzické osoby v rozsahu stanoveném v článku 2.2 těchto Doplňujících informací a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, 

popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. První platba zájemce, resp. následně již Zákazníka, ve prospěch XTB 
na základě takto uzavřené Smlouvy musí být uskutečněna pouze prostřednictvím výše uvedeného účtu; 

b.  Zájemce, Zákazník - podnikající fyzická osoba, která vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného 
výkonu svého povolání a Zákazník - právnická osoba je povinen buď požádat notáře, krajský úřad či obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, aby provedl identifikaci takového zájemce – podnikající fyzické osoby, která vystupuje v rámci své 

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nebo zájemce – právnické osoby v souladu s § 10 
Zákona o AML, anebo je povinen udělit souhlas s převzetím identifikace takové úvěrové či finanční instituci a takovým 

způsobem, jak předpokládá § 11 téhož Zákona o AML. 
2.6.  Každý zájemce – fyzická osoba, podnikající fyzická osoba i právnická osoba pak XTB, kromě výše jmenovaných dokumentů, rovněž 

doručí podepsaná dvě vyhotovení Smlouvy a jedno vyhotovení Investičního dotazníku. Podepsané vyhotovení dokumentu Základní a 

předsmluvní informace o X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka a o poskytování investičních služeb, doručí v případě, že 
založení reálného účtu neproběhne prostřednictvím registračního formuláře. Jestli je zájemce právnická osoba, podpis Zákazníka na 

Smlouvě a Investičním dotazníku musí být úředně ověřen. 
2.7.  XTB provede kontrolu doručených a podepsaných dokumentů, kdy v případě jejich kompletnosti odešle Zákazníkovi jedno 

vyhotovení podepsané Smlouvy zpět na Zákazníkem uvedenou adresu. Smlouva je uzavřena v okamžiku jejího podepsání oběma 

Smluvními stranami. 
2.8.  XTB je oprávněna odmítnout uzavřít se zájemcem Smlouvu, pokud bude mít pochybnosti zejména o totožnosti zájemce - osoby 

uzavírající Smlouvu korespondenčním způsobem prostřednictvím pošty nebo o autentičnosti zájemcem předložených dokladů. 
2.9.  XTB je oprávněna kdykoli rozhodnout o ukončení uzavírání Smluv korespondenčním způsobem prostřednictvím pošty. Informace o 

této skutečnosti budou dány Zákazníkům a zájemcům na vědomí na Internetových stránkách XTB. 
 

Uzavření Smlouvy dálkovým způsobem prostřednictvím elektronické komunikace 
2.10. V případě uzavírání Smlouvy dálkovým způsobem prostřednictvím elektronické komunikace v souladu s článkem 3.5. písm. c) VOP je 

Smlouva uzavírána prostřednictvím sítě internet, kdy Zákazník vyplní online formulář na XTB internetových stránkách, přičemž 

prohlásí, že souhlasí s uzavřením smlouvy elektronickým způsobem a že se seznámil se všemi dokumenty Smluvní dokumentace. 
Uzavření Smlouvy dálkovým způsobem prostřednictvím elektronické komunikace není možné v případě uzavírání smlouvy se 
Zákazníkem – podnikající fyzickou osobou, která vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu 

svého povolání a se Zákazníkem – právnickou osobou. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností k procesu uzavření Smlouvy 
prostřednictvím elektronické komunikace se uvádí, že: 
a.  pro uzavření Smlouvy je nezbytné, aby Zákazník vyjádřil souhlas s uzavřením Smlouvy dálkovým způsobem prostřednictvím 

elektronické komunikace a vyjádřil bezvýhradný souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování investičních služeb; 
b.  pro uzavření Smlouvy je nezbytné, aby se Zákazník předem seznámil se všemi dokumenty potřebnými k uzavření Smlouvy a 

tuto skutečnost potvrdil v online formuláři, a aby dále potvrdil, že byl informován o finančním riziku souvisejícím 
s poskytovanými službami; 

c.  označení prohlášení o přijetí uzavření Smlouvy dálkovým způsobem prostřednictvím elektronické komunikace představuje 
přijetí nabídky uzavřít Smlouvu s XTB s podmínkou, že ze strany XTB dojde ke kladnému ověření dokumentů a údajů 

poskytnutých Zákazníkem požadovaných k uzavření Smlouvy;  
d.  Smlouvu lze uzavřít tímto postupem pouze se Zákazníkem – fyzickou osobou a Zákazníkem – podnikající fyzickou osobou, 

která nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání; 

e.  postup Zákazníka směřující k uzavření Smlouvy tímto způsobem nezavazuje XTB Smlouvu uzavřít. XTB je oprávněna 
odmítnout Smlouvu uzavřít zejména v případě pochybností o totožnosti Zákazníka nebo pochybností o autentičnosti 

Zákazníkem předložených informací a dokladů.   
2.11.  S ohledem na shora uvedené skutečnosti a specifika uzavření Smlouvy dálkovým způsobem prostřednictvím elektronické komunikace 

je Smlouva uzavřena následujícím postupem: 
2.11.1  Zákazník samostatně, pravdivě a v souladu s faktickým a právním stavem vyplní online registrační formulář pro 

založení reálného účtu, který je dostupný na XTB internetových stránkách, jehož prostřednictvím poskytne XTB 

svou e-mailovou adresu, zadá své heslo a poskytne XTB potřebné osobní údaje, údaje o daňovém statusu pro 
potřeby FATCA, zvolí si typ účtu, obchodní platformu, případně také vyplní Investiční dotazník. Zákazník se seznámí 
se všemi dokumenty, které tvoří Smluvní dokumentaci, což potvrdí v online registračním formuláři. Zákazník se 

zároveň rozhodne, zda poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas se zasíláním obchodních sdělení, 
případně další v online registračním formuláři uvedené souhlasy a potvrdí, zda je či není politicky exponovaná 

osoba. 
2.11.2 Zákazník se může rozhodnout, že investiční dotazník nevyplní. V takovém případě je povinen potvrdit, že si přeje 

uzavřít Smlouvu i přesto, že XTB nebude schopna provést posouzení vhodnosti služeb a nebude schopna 
poskytnout mu přiměřenou úroveň ochrany. Zákazník také potvrdí, že mu byly poskytnuty veškeré informace o 

XTB, investičních službách a rizicích spojených s investičními službami. 
2.11.3.  Pokud Zákazník investiční dotazník vyplní a XTB na základě vyhodnocení investičního dotazníku Zákazníkovi 

oznámí, že zvolené služby nejsou pro něj vhodné, je Zákazník povinen potvrdit, že si přeje uzavřít Smlouvu i 

přesto, že služby pro něj nejsou vhodné a představují riziko, o kterém byl XTB informován. Také potvrdí, že mu 
byly poskytnuty veškeré informace o XTB, investičních službách a rizicích spojených s investičními službami.   

2.11.4.  V případě kladného vyhodnocení investičního dotazníku je Zákazník povinen potvrdit, že obdržel informace o XTB, 
o investičních službách poskytovaných XTB a o rizicích spojených s investičními službami.   

2.11.5. Po vyplnění online registračního formuláře se může Zákazník přihlásit do svého Profilu investora. XTB odešle 
Zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou Zákazník poskytl v online registračním formuláři, dokument ve formátu 
PDF, který bude obsahovat Smlouvu a Investiční dotazník včetně údajů poskytnutých Zákazníkem při vyplnění 

online formuláře a plného znění souhlasů a prohlášení, které zákazník zaškrtl a přijal. XTB Zákazníkovi na 
uvedenou e-mailovou adresu rovněž zašle i veškeré dokumenty ve formátu PDF, které tvoří smluvní dokumentaci.   

2.11.6.  Výše uvedený PDF dokument se Smlouvou, jakož i všechny ostatní dokumenty ve formátu PDF, které tvoří smluvní 
dokumentaci, budou automaticky uloženy na internetových stránkách XTB v Profilu investora. Tam budou uloženy 
po dobu trvání smluvního vztahu se Zákazníkem. Přístup do Profilu investora bude mít jen Zákazník a XTB, a 

dokumenty nebude možné upravovat. 
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2.11.7.   Zákazník je povinen nahrát do Profilu investora kopie dvou požadovaných osobních dokladů a uvést číslo 

bankovního účtu, které je dokladem potvrzující existenci účtu vedeného na jméno Zákazníka u úvěrové instituce 
nebo u zahraniční úvěrové instituce mající sídlo na území členského státu Evropské unie nebo Evropského 
hospodářského prostoru. Zákazník potvrdí čestným prohlášením, že je majitelem bankovního účtu a bere na 

vědomí, že první vklad na obchodní účet u XTB se uskuteční pouze prostřednictvím tohoto bankovního účtu 
vedeného u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce mající sídlo na území členského státu Evropské 

unie nebo Evropského hospodářského prostoru. 
2.11.8. Zákazník bude moci začít obchodovat, tj. k poskytnutí jakékoliv služby ze strany XTB Zákazníkovi dojde až poté, co 

Zákazník poskytne XTB všechny požadované informace, poskytne nezbytné souhlasy a prohlášení a uloží v Profilu 
investora všechny požadované kopie dokumentů a informace. XTB na základě takto poskytnutých informací a 
dokumentů plně identifikuje Zákazníka, ověří jeho identifikaci a vyhodnotí vhodnost poskytování služeb. 

2.11.9.  Pokud bude na základě poskytnutých informací Zákazník vyhodnocen jako nevhodná protistrana Smlouvy, bude 
XTB Zákazníka informovat o tom, že s ním nelze Smlouvu uzavřít.   

2.12. K elektronickému uzavření Smlouvy dochází bez fyzického podpisu dokumentů. Po tom, co Zákazník vyplní online registrační 
formulář, XTB doručí Zákazníkovi Smlouvu a Investiční dotazník, jakož veškeré dokumenty smluvní dokumentace ve smyslu bodu 
2.11.5. výše v PDF formátu na jeho e-mailovou adresu a zároveň uloží všechny dokumenty ve smyslu bodu 2.11.5. a 2.11.6. výše do 

Profilu investora na internetových stránkách XTB a umožní mu vstup do Profilu investora. Vyplněním online registračního formuláře 
však automaticky nedochází k uzavření Smlouvy a k možnosti obchodování prostřednictvím reálného účtu ze strany Zákazníka. 

K uzavření Smlouvy a rovněž i k poskytnutí veškerých služeb Zákazníkovi dochází okamžikem, když XTB informuje Zákazníka o tom, 
že Zákazník poskytl všechny požadované informace, uložil v Profilu zákazníka všechny požadované kopie dokumentů, XTB Zákazníka 
plně identifikovala a ověřila jeho identifikaci.  

2.13. XTB je oprávněna odmítnout uzavřít se zájemcem Smlouvu, pokud bude mít pochybnosti zejména o totožnosti zájemce - osoby 
uzavírající Smlouvu dálkovým způsobem prostřednictvím elektronické komunikace nebo o autentičnosti zájemcem předložených 

dokladů. 
2.14. XTB je oprávněna kdykoli rozhodnout o ukončení uzavírání Smluv dálkovým způsobem prostřednictvím elektronické komunikace. 

Informace o této skutečnosti budou dány Zákazníkům a zájemcům na vědomí na Internetových stránkách XTB. 
 
 

3. Doplňující informace ke kategorizaci Zákazníků 
3.1. V souladu s nařízením MIFID 2004/39/EC, bude každý Zákazník ze strany XTB klasifikován jako neprofesionální Zákazník, pokud 

Zákazník nepožádá v souladu s ustanovením § 2b Zákona o jinou klasifikaci. Z této klasifikace vyplývá, že každý Zákazník XTB obdrží 
od XTB úplné informace týkající se odpovídajících poskytovaných služeb, rizik spojených s obchodováním Finančních nástrojů, 
principů zadávání Pokynů a dalších podmínek souvisejících s poskytováním investičních služeb XTB.  

3.2.  S ohledem na charakter služeb poskytovaných XTB, XTB přistupuje ke všem svým Zákazníkům jako k neprofesionálním Zákazníkům 
a ve smyslu požadavků § 15 d Zákona svým Zákazníkům poskytuje zejména následující informace: 

3.2.1.  veškeré nutné informace o povaze a vlastnostech Finančních nástrojů a rizik spojených s Finančními nástroji, 
kterých se má investiční služba týkat (veškeré nutné informace najde Zákazník ve Smluvní dokumentaci, a to 

v dokumentu Prohlášení o vědomí investičního rizika a v tomto dokumentu Doplňující informace); 
3.2.2.  informace o obsahu závazkového vztahu mezi Zákazníkem a XTB (obsahem Smluvní dokumentace), a to před 

uzavřením Smlouvy (příslušné informace najde Zákazník na Internetových stránkách XTB, kde jsou uvedeny 

veškeré informace a dokumenty tvořící Smluvní dokumentaci); 
3.2.3.  veškeré nutné informace o pravidlech provádění Pokynů XTB, přičemž XTB získává předchozí souhlas Zákazníka 

s těmito pravidly před vykonáním prvního Pokynu (příslušné informace najde Zákazník v dokumentu Pravidla 
provádění pokynů); 

3.2.4.  informace o poplatcích a provizích XTB a o veškerých nákladech spojených s realizací Obchodů, které bude muset 

Zákazník vynaložit v souvislosti s investičními službami (příslušné informace najde Zákazník v dokumentu Tabulka 
podmínek); 

3.2.5.  informace o režimu ochrany Majetku Zákazníků a všech zajišťovacích nároků a práv a práva na zápočet, které má 
XTB ve vztahu k Finančním nástrojům nebo peněžním prostředkům Zákazníka (příslušné informace jsou uvedeny 
ve Smluvní dokumentaci a ve VOP); 

3.2.6.  informace o způsobu získání a vyhodnocování informací o Zákazníkovi před poskytnutím přístupu ke službám XTB, 
na základě kterých XTB  posuzuje, zda služby poskytované v souladu se Smlouvou jsou vhodné pro daného 

Zákazníka s přihlédnutím k jeho znalostem a investičním zkušenostem (příslušné informace jsou uvedeny 
v dokumentu Investiční dotazník o investičních vědomostech Zákazníka). 

3.3.  Zákazník jako neprofesionální Zákazník může v souladu s ustanovením § 2b Zákona požádat XTB o změnu kategorizace na 
profesionálního zákazníka, a to za splnění následujících podmínek: 

3.3.1. písemně požádá XTB o tuto změnu kategorizace a ze žádosti bude zřejmé, jakého obchodu anebo obchodů s Finančním nástrojem 

nebo investiční služby se tato žádost týká, přičemž žádost bude obsahovat písemné prohlášení Zákazníka o tom, že si je vědom 
následků ztráty práv uvedených v článku 3.2 výše, a že tato změna může mít za následek ztrátu nároku na náhradu finančních 

prostředků ze zahraničního garančního systému obdobnému systému zabezpečovanému Garančním fondem obchodníků z cennými 
papíry a za předpokladu, že XTB s touto žádostí souhlasí, a zároveň splňuje alespoň 2 z těchto 3 kritérií: 
a.  Zákazník provedl za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí na příslušném evropském regulovaném trhu nebo v 

příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie obchody s 
Finančním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí; 

b.  objem jeho majetku tvořeného peněžními prostředky a Finančními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR, 
c.  Zákazník vykonával po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo 

funkce činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká. 
3.4.  XTB může udělit souhlas se shora uvedenou žádostí Zákazníka, pokud se ujistí, že Zákazník splňuje kritéria uvedená v bodu 3.3.1. 

výše a má ohledně obchodu nebo obchodů s Finančním nástrojem nebo investiční služby, jejichž se žádost týká, potřebné zkušenosti 

a odborné znalosti, je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe související rizika. 
3.5.  Předpokladem zařazení Zákazníka do kategorie profesionálního Zákazníka je uzavření dodatku ke Smlouvě. Pokud se Zákazník stane 

profesionálním Zákazníkem, nebude mu XTB povinna poskytnout úroveň ochrany a informace v rozsahu uvedeném v článku 3.2. 

výše. 
 

 

4. Doplňující informace k poplatkům a provizím 
4.1.  Podrobné informace o poplatcích a provizích jsou k dispozici v Tabulkách podmínek, dostupných na Internetových stránkách XTB. 
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4.2. Tabulka podmínek obsahuje základ pro stanovení celkové ceny, kterou má Zákazník zaplatit v souvislosti s poskytováním investiční 

služby, včetně všech poplatků, provizí, popřípadě daní placených prostřednictvím XTB. XTB tímto plní svou informační povinnost v 
souladu s § 15d odst. 1 písm. c) Zákona.   
 

 

5. Doplňující informace k Souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů 
5.1.  XTB shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje Zákazníků v souladu s právní úpravou na ochranu osobních údajů a právní 

úpravou ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 
5.2.  Uzavřením Smlouvy uděluje Zákazník společnosti XTB svůj výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1, 2 a 5 Zákona o 

ochraně osobních údajů, v platném znění, a ustanovení § 7 Zákona o některých službách informační společnosti, se zpracováním 
jeho osobních údajů za účelem spojeným s realizací Smlouvy, k použití těchto údajů k marketingovým účelům a k zasílání 

obchodních sdělení, nabídky produktů a služeb XTB elektronickou poštou či poštou. Rovněž Zákazník uděluje XTB souhlas s tím, že v 
rámci služeb poskytovaných XTB mohou být jeho osobní údaje poskytnuty osobám, které poskytuji XTB služby v České republice i v 

zahraničí, včetně marketingových informací. 
5.3.  Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje správnost osobních údajů, které XTB poskytl, a souhlasí s tím, že XTB bude tyto osobní údaje 

shromažďovat, uchovávat a zpracovávat, a to pro účely jednání podle Smlouvy a VOP, které mimo jiné spočívá v realizaci a 
udržování smluvního vztahu se Zákazníkem, ve vymáhání splatných pohledávek, v posuzování a vyhodnocení rizik spojených s 
pokyny Zákazníka a s obchodním vztahem se Zákazníkem, v zajištění souladu s právními a regulatorními požadavky, a rovněž i ve 

vývoji a analýze produktů a služeb poskytovaných XTB.  
5.4.  Zákazník uzavřením Smlouvy uděluje XTB souhlas s předáním osobních údajů a údajů, týkajících se peněžních transakcí na 

Obchodním účtu Zákazníka, uvedených ve Smluvní dokumentaci, třetím stranám výhradně za účelem uzavření a plnění práv a 
povinností ze Smlouvy nebo smluv uzavřených mezi Zákazníkem, XTB a těmito třetími stranami. Tyto třetí strany společnost XTB 
zastupují nebo jinak chrání její zájmy, podílejí se na poskytování a provozování jejích služeb, spolupracují v trestních řízeních, plní 

dohled nad dodržováním práv a povinností stanovenými zákony. Mezi tyto třetí strany patří zřizovatel XTB, finanční instituce, orgány 
činné v trestním řízení, auditorské společnosti, společnosti zaměřené na informační technologie, poradci, advokátní kanceláře, notáři, 

státní instituce, poštovní a kurýrních společnosti. XTB je oprávněna poskytnout pouze ty osobní údaje a to pouze v rozsahu 
nezbytném pro plnění povinností a práv vyplývající ze závazků mezi XTB a třetími stranami. Poskytování služeb prostřednictvím XTB 
může vyžadovat přenos osobních údajů Zákazníků třetím stranám poskytujícím služby XTB v jiných zemích, včetně zemí mimo 

Evropský hospodářský prostor.  
5.5.  Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytování služeb XTB může být podmíněno předáním osobních údajů Zákazníka 

třetím osobám, které XTB poskytují služby mimo území České republiky, a to v souladu s § 27 Zákona o ochraně osobních údajů.  
5.6.  V případě, že Zákazníka se službami XTB seznámil Zprostředkovatel, souhlasí Zákazník, aby XTB s tímto Zprostředkovatelem sdíleli 

osobní údaje Zákazníka. Zprostředkovatel je v takovém případě oprávněn osobní údaje Zákazníka shromažďovat, zpracovávat a 

uchovávat, a to v souladu a v rozsahu stanoveném Smlouvou, VOP a smlouvou uzavřenou mezi XTB a Zprostředkovatelem, za 
předpokladu, že Zprostředkovatel plní své povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů plynoucí ze Zákona o ochraně osobních 

údajů. Sdílení osobních údajů Zákazníka mezi XTB a Zprostředkovatelem může, mimo jiné, spočívat ve sdílení informací o vedení a 
operacích provedených na Účtu Zákazníka. Souhlas podle tohoto článku může Zákazník odvolat formou písemného oznámení 

doručeného do Sídla Organizační složky. 
5.7.  Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje poskytl XTB dobrovolně, a že k těmto osobním údajům má právo přístupu a právo na 

jejich opravu, a to v souladu s ustanovením § 11 Zákona o ochraně osobních údajů.  

5.8. Zákazník bere na vědomí a je obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 
Zákon o ochraně osobních údajů, tedy se svým právem požádat správce o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů, 

se svým právem v případě zjištění či domněnky, že XTB, třetí osoba uvedená ve čl. 5.4. a 5.5. výše, nebo Zprostředkovatel uvedený 
ve čl. 5.6. výše provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v 
rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat 

XTB, třetí osobu uvedenou ve čl. 5.4. a 5.5. výše, nebo Zprostředkovatele uvedeného ve čl. 5.6. výše o vysvětlení, požadovat, aby 
XTB, třetí osoba uvedená ve čl. 5.4. a 5.5. výše, nebo Zprostředkovatel uvedený ve čl. 5.6. výše odstranil takto vzniklý stav, zejména 

o blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, požádat o provedení opravy jeho osobních údajů, obrátit se na Úřad pro 
ochranu osobních údajů a v případě vzniku újmy uplatňovat své nároky v souladu s příslušnými právními předpisy.  

5.9.  Zákazník bere na vědomí, že XTB je oprávněna archivovat veškeré osobní údaje, které jí Zákazník poskytl po nezbytnou dobu, a to 

v souladu s platnými právními předpisy. 
 

 

6. Souhlas se zaznamenáváním pokynů a vyhotovení zvukových nahrávek 
6.1. Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby XTB zaznamenávala všechny Pokyny zadávané Zákazníkem v souvislosti s poskytováním 

investičních služeb a na základě Smlouvy prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Zákazník také souhlasí ve smyslu § 84 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vyhotovením jakéhokoli zvukového záznamu telefonického rozhovoru mezi Zákazníkem a 

XTB a souhlasí s vyhotovením záznamů pomocí jiných komunikačních prostředků a uchováváním korespondence v elektronické 
podobě. Zákazník dále souhlasí s využitím zvukových záznamů jako důkazů ve všech sporech mezi Zákazníkem a XTB, jako i pro 

účely hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců XTB a tréninkové účely související se službami XTB. 
6.2.  XTB je oprávněna uchovávat veškeré nahrávky a záznamy dle předchozího bodu 6.1. výše, a to po dobu 10 let od jejich pořízení. 

 
 

7. Doplňující ustanovení ke změnám VOP 
7.1.  XTB má právo vykonat změny VOP v případě, že dojde ke změně  

a. v rozsahu investičních služeb poskytovaných XTB,  
b. v právních předpisech, kterými se XTB řídí,  
c. v obchodních zvyklostech na relevantních trzích,  
d. způsobu poskytování služeb, nebo  
e. z důvodů potřeby změny s ohledem na zkušenosti, které XTB získala při poskytování investičních služeb v jiných krajinách. 

Změny VOP vejdou v platnost v souladu s ustanovením článku 19.10. VOP. 

7.2. Oznámení o změně VOP dle bodu 19.10. VOP bude obsahovat informaci o obsahu bodu 19.14. VOP, a to, že Zákazník, který 
s úpravami VOP uvedených v bodech 19.10. až 19.12. VOP nesouhlasí, má právo Smlouvu vypovědět a zrušit některý nebo všechny 

Účty s okamžitou platností. 
 

8. Doplňující informace k systému ochrany investic Zákazníků 
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8.1.  XTB tímto poskytuje svým Zákazníkům stručný popis opatření, které přijímá na zabezpečení ochrany Finančních nástrojů nebo 

peněžních prostředků Zákazníka, včetně stručných informací o příslušném systému náhrad pro investory, respektive systému ochrany 
vkladů, které se na XTB vztahují jako na obchodníka s cennými papíry licencovaného v Polské republice. 

8.2.  XTB přikládá velký význam ochraně finančních prostředků Zákazníka nashromážděných na účtech XTB. Finanční prostředky 

Zákazníka jsou drženy výhradně na účtech u renomovaných bank a XTB každý rok vyhodnocuje solvenci těchto bankovních institucí. 
Na základě hodnocení se XTB každoročně rozhodne o pokračování anebo ukončení spolupráce s příslušnou bankovní institucí. XTB je 

ze zákona povinna držet aktiva Zákazníků na bankovních účtech odděleně od vlastních prostředků společnosti. 
8.3.  Pokud Zákazníci uskuteční ve prospěch XTB v souvislosti s investičními službami poskytovanými Organizační složkou vklady, tyto 

vklady jsou zajištěné systémem kompenzace ve shodě s požadavky polského zákona definující Obchodováni s finančními 
instrumenty ze dne 29. července 2005.  

8.4.  Systém kompenzace zajišťuje Zákazníkům výplatu finančních prostředků vložených na Účet vedený XTB a náhradu zakoupených 

Finančních nástrojů shromážděných v makléřské společnosti (dle výkladu polského zákona je touto společností XTB) a příslušných 
pobočkách. Prostředky jsou vymahatelné Zákazníkem od Státního depozitáře cenných papíru v Polské republice v následujících 

případech: 
a.  prohlášení konkurzu (bankrotu) na XTB, anebo 
b.  pravomocného zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu (bankrotu) z důvodu nedostatku finančních prostředků na pokrytí 

nákladů insolvenčního řízení, anebo 
c.  rozhodnutí KNF o finanční neschopnosti XTB v důsledku které XTB není a v nejbližší době nebude schopen plnit své závazky 

vůči svým Zákazníkům. 
8.5.  Systém kompenzace zajišťuje výplatu 100 % finančních prostředků investorovi, snížených o pohledávky makléřské společnosti vůči 

investorovi, do výše hodnoty 3 000 EUR. V případě, že tato suma je vyšší, investorovi bude uhrazeno 90 % zbylé částky. Informace 

týkající se zajištění vkladů klientů XTB a horní hranici zajištění garančního fondu pro aktuální rok jsou uvedeny v dokumentu 
"Informace týkající se zajištění vkladu Zákazníků XTB" na internetových stránkách XTB v sekci Informace o účtech. 
 
 

9. Doplňující informace k povaze Finančních nástrojů 
9.1.  XTB poskytuje na území České republiky prostřednictvím své Organizační složky svým Zákazníkům investiční služby ve vztahu 

k Finančním nástrojům – derivátům uvedených v ustanovení § 3 odst. 1 písm. d), f) g) Zákona a uvedených v Tabulce podmínek. 

Jsou to zejména: 
a.  Opce k Podkladovým aktivům, kterými jsou zejména měny, komodity, akcie, finanční indexy a ze kterých vyplývá právo na 

vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje; 
b.  CFD (Kontrakt na vyrovnání rozdílů) (finanční rozdílové smlouvy) k podkladovým aktivům, kterými jsou zejména měny, 

komodity, akcie, burzovní indexy a další Podkladová aktiva, z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo 

alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti 
nebo jiné obdobné nemožnosti plnění. 

 
 

10. Doplňující informace ke Smlouvě 
10.1. V případě, že Zákazník včas neuhradí pohledávky vyplývající ze zúčtování provedených Obchodních pokynů, Zákazník souhlasí s tím, 

aby XTB použila a započetla peněžní prostředky vložené anebo převedené Zákazníkem na Účet Zákazníka, anebo zablokované v 

podobě Zúčtovací zálohy (Marže), a to v takové výši, která je nezbytná pro vypořádání závazků Zákazníka z provedených 
Obchodních pokynů Zákazníka, příslušných poplatků, provizí či úroků a jakýchkoli jiných peněžních závazků Zákazníka vůči XTB. 

10.2. Zákazník souhlasí s tím, aby vůči němu plnila XTB svou zákonnou informační povinnost dle § 15d odst. 1, § 15q odst. 1 a § 15r odst. 
1 Zákona prostřednictvím ESPP

1
 a elektronické pošty na emailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě. Zákazník prohlašuje, že 

má trvalý přístup k internetu. 
10.3. Zákazník prohlašuje, že bankovní účet, jehož existenci doložil kopií požadovaného dokumentu nutného k otevření reálného účtu  

v souladu s bodem 2. 5. výše, je veden na jeho osobu a veškeré transakce (vklad a výběr peněz/depozitu) prováděné v rámci 
smluvního vztahu s XTB založeného touto Smlouvou, budou realizovány z tohoto bankovního účtu. V případě, že se tak nestane, 
bere Zákazník na vědomí, že se vystavuje riziku šetření Ministerstva financí České republiky podle Zákona o AML. 

10.4. Zákazník prohlašuje, že bankovní účet, jehož existenci potvrdil prohlášením v Profilu investora v souladu s bodem 2.11.7 výše, je 
veden na jeho osobu a veškeré transakce (vklad a výběr peněz/depozitu) prováděné v rámci smluvního vztahu s XTB založeného 

touto Smlouvou, budou realizovány z tohoto bankovního účtu. V případě, že se tak nestane, bere Zákazník na vědomí, že se 
vystavuje riziku šetření Ministerstva financí České republiky podle Zákona o AML. 

10.5. XTB je v souladu § 15i a násl. Zákona a v souladu s § 43 odst. 1 vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při 
poskytování investičních služeb povinna požadovat od Zákazníka informace o jeho odborných znalostech v oblasti investic, 
zkušenostech v oblasti investic a případně o jeho vzdělání či povolání, pokud se vztahuje k obchodům s Finančními nástroji. XTB je 

povinna požadovat od Zákazníka tyto informace v takovém rozsahu, který mu umožní vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční 
služby týkající se požadovaného Finančního nástroje nebo provedení obchodu s Finančním nástrojem v rámci investiční služby 

odpovídá odborným znalostem a zkušenostem Zákazníka potřebným pro pochopení souvisejících rizik. 
10.6. Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu obchodníka s cennými papíry a 

zákazníka, zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu finančnímu arbitrovi, a to nejpozději do jednoho roku ode 

dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u obchodníka s cennými papíry poprvé. Právo stran sporu, domáhat se 
ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více 

informací je uvedeno na stránkách finančního arbitra: http://www.finarbitr.cz/cs/. 

 

 

                                                      
1
 ESPP (Elektronický systém podávání pokynů) je internetová počítačová aplikace, která slouží Zákazníkovi k přímemu podávání Obchodních 

pokynů. Jedná se například o tyto aplikace: MetaTrader a xStation. 
 

https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech
http://www.finarbitr.cz/cs/

