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INFORMAČNÍ POVINNOST 
 

ke dni 30. 06. 2016 
 

Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ustanovení § 16b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších ustanovení ve spojení s Přílohou č. 10 k vyhlášce č. 
163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních družstvech a obchodníků s cennými papíry. 
 
 
Údaje o XTB Česká republika 
 
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA AKCYJNA, organizační složka se sídlem Pobřežní 12, 186 00 Praha 
8, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 
56720, IČO: 27867102, DIČ: CZ27867102 (dále jen jako „XTB Česká republika“) 
 
Právní forma: odštěpný závod zahraniční právnické osoby 
Datum zápisu do OR: 5. března 2007 
Datum zápisu poslední změny do OR a účel změny: 23. června 2015, i) změna trvalého bydliště vedoucího 
organizační složky pana Davida Šnajdra, ii) zánik členství v představenstvu pan Piotr Baszak, paní Ewa 
Stefaniak, iii) vznik členství v představenstvu pan Pawel Szejko. 
 
Vedení XTB Česká republika je přímo zodpovědné vůči zřizovateli: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA 
AKCYJNA, se sídlem Varšava, Ogrodowa 58, 00-876, Polská republika, IČ: (REGON): 015803782 a daňovým 
identifikačním číslem (DIČ) 527-24-43-955, registrovaná Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu, XII. 
hospodářským oddělením Vnitrostátního soudního rejstříku pod č. KRS 0000217580, s plně splaceným kapitálem 
ve výši 5.869.181,75 PLN. 
 
Počet zaměstnanců: 26  

 

Organizační struktura XTB Česká republika 

 

 
 
Údaje o vedoucím organizační složky  

 
Ing. David Šnajdr  

 
Funkci vedoucího organizační složky vykonává od 4. ledna 2013. Od roku 2007 započal své působení v XTB 
Česká republika na pozici Account Manager. V roce 2010 byl jmenován Vedoucím obchodního oddělení a 
zároveň Zástupcem ředitele. Během působení v XTB Česká republika získal zkušenosti v oblasti finančních trhů a 
také cenné zkušenosti s vedením týmu XTB obchodníků. XTB Česká republika neposkytla D. Šnajdrovi (Vedoucí 
organizační složky) žádné úvěry ani záruky.   
 
 
Údaje o činnosti XTB Česká republika 
 

Vedoucí 
organizační 

složky 
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XTB Česká republika poskytuje investiční služby podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a), b) a c) a ustanovení § 4 
odst. 3 písm. a), d), e) a g) zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).  
 
Předmět podnikání  

 
1. Hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu:  

a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;  
b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;  
c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet ve vztahu k investičním nástrojům, a to ve vztahu 
k investičním nástrojům dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu. 
Zapsáno: 20. září 2014   

 

2. Doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 Zákona o podnikání kapitálovém trhu:  
a) úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;  
d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných 
doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům dle 
ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;  
e) provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, a to ve vztahu k 
investičním nástrojům dle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu;  
g) služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota 
investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a 
která souvisí s poskytováním investičních služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům dle ustanovení 
3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.  
Zapsáno: 20. září 2014 
 

Přehled činností skutečně vykonávaných  
 

1. Hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu:  
a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;  
b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;  
c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet ve vztahu k investičním nástrojům, a to ve vztahu 
k investičním nástrojům dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu 
Zapsáno: 20. září 2014   

 
2. Doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 Zákona o podnikání kapitálovém trhu:  

a) úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;  
e) provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, a to ve vztahu k 
investičním nástrojům dle ustanovení 3 odst. 1 písm. a), d), f) a g) Zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu.  
Zapsáno: 20. září 2014 

 
Přehled činností, jejíž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo 
vyloučeno.  
 
XTB Česká republika vykonává výše uvedené investiční služby v plném rozsahu a jejich vykonávání jí nebylo 
Českou národní bankou nijak omezeno či vyloučeno. 
 
Informační povinnost dle bodu a) a b) ustanovení § 7 odstavce 3 Vyhlášky 114/2006 sb., o poctivé 
prezentaci investičních služeb  
 
XTB Česká republika nevydává žádné investiční doporučení ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.  
 


