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Nařízení č. 07/CZ/09 

předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. 

z 12. června 2009 
 
V souladu s ustanoveními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostředkovatelských služeb a provádění 

příkazů při obchodování s finančními nástroji, vedení účtů a rejstříků s tímto obchodováním spojených, X-

Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna zavádí pro klienty X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka 
Akcyjna organizační složka v České republice (dále jen XTB ČR) závazně: 

 
 

 
 

Vanilla opce (Vanilla Options) 

Instrument Popis instrumentu 
Nominální hodnota 
kontraktu (lot) 

Bazický instrument Referenční cena opce 
Max. výše pokynu 
v lotech 

EURCZK Euro vůči České koruně 100 000 EUR EURCZK 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

20 

USDCZK 
Americký dolar vůči  
České koruně 

100 000 USD USDCZK 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

15 

EURUSD 
Euro vůči Americkému 
dolaru 

100 000 EUR EURUSD 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

15 

GBPUSD 
Britská libra vůči 
Americkému dolaru 

100 000 GBP GBPUSD 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

10 

USDJPY 
Americký dolar vůči 
Japonskému yenu 

100 000 USD USDJPY 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

20 

USDCHF 
Americký dolar vůči 
Švýcarskému franku 

100 000 USD USDCHF 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

20 
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AUDUSD 
Australský dolar vůči 
Americkému dolaru 

100 000 AUD AUDUSD 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

20 

EURCHF 
Euro vůči Švýcarskému 
franku 

100 000 EUR EURCHF 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

30 

EURGBP Euro vůči Britské libře 100 000 EUR EURGBP 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

15 

EURJPY 
Euro vůči Japonskému 
yenu 

100 000 EUR EURJPY 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

10 

EURPLN* 
Euro vůči Polskému 
zlotému 

100 000 EUR EURPLN 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

10 

GBPJPY 
Britská libra vůči 
Japonskému yenu 

100 000 GBP GBPJPY 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

10 

USDCAD 
Americký dolar vůči 
Kanadskému dolaru 

100 000USD USDCAD 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

20 

NZDUSD 
Novozélandský dolár voči 
Americkému doláru 

100 000 NZD NZDUSD 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

20 

USDPLN* 
Americký dolar vůči 
Polskému zlotému 

100 000 USD USDPLN 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

10 

OIL 
Nástroj, jehož cena 
vychází z tržní hodnoty 
barelu ropy Brent 

Cena barelu ropy 
Brent * 2000 USD 

OIL 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

5 

GOLD 
Nástroj, jehož cena 
vychází z tržní hodnoty 
trojské unce zlata 

Cena trojské unce 
zlata * 300 USD 

GOLD 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

5 
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COPPER 

Nástroj, jehož cena 
vychází z tržní hodnoty 
tuny mědi na světových 
trzích 

Cena tuny mědi * 30 
USD 

COPPER 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

5 

ZINC 

Nástroj, jehož cena 
vychází z tržní hodnoty 
tuny zinku na světových 
trzích 

Cena tuny zinku * 50 
USD 

ZINC 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

5 

SILVER 
Nástroj, jehož cena 
vychází z tržní hodnoty 
trojské unce stříbra 

Cena trojské unce 
stříbra * 18 000 USD 

SILVER 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

4 

W20PLN 

Nástroj, jehož cena 
vychází z kotace indexu 
WIG20 na burze ve 
Varšavě 

Hodnoda kontraktu 
future * 100 PLN 

W20PLN 
Medián ceny bazického 
instrumentu (W20PLN) v  
16:10 v den expirace opce 

15 

US30 

Nástroj, jehož cena 
vychází z kotace future 
kontraktu na index DJIA 
(USA) 

Hodnota indexu * 10 
USD 

US30 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

15 

DE30 

Nástroj, jehož cena 
vychází z kotace future 
kontraktu na index DAX30 
(Německo) 

Hodnota indexu * 20 
USD 

DE30 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

10 

US5008 

Nástroj, ktorého cena 
vychádza z kotácie future 
kontraktu na index 
S&P500 (USA) 

Hodnota future 
kontraktu * 100 USD 

US5008 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

10 

UK1008 

Nástroj, ktorého cena 
vychádza z kotácie future 
kontraktu na index 
FTSE100 (Veľká Británia) 

Hodnota future 
kontraktu * 20 USD 

UK1008 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

15 

EU508 

Nástroj, ktorého cena 
vychádza z kotácie future 
kontraktu na index 
EUROSTOXX 

Hodnota future 
kontraktu * 50 USD 

EU508 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

10 
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SPA358 

Nástroj, ktorého cena 
vychádza z kotácie future 
kontraktu na index 
IBEX35 (Španielsko) 

Hodnota future 
kontraktu * 10 USD 

SPA358 
Medián ceny bazického 
instrumentu v 16:00 v den 
expirace opce 

10 

 

Poznámky: 

1. Hodnota jednoho bodu představuje minimální hodnotu, o kterou se může změnit cena derivátu.  
2. Jeden lot je transakční jednotka pro všechny deriváty s tou výhradou, že lze obchodovat s minimální nominální 

hodnotou odpovídající jedné desetině lotu (0.1), což znamená, že hodnota jednoho bodu rovněž bude 
odpovídat jedné desetině hodnoty uvedené  v tabulce. V případě komodit ALUMINIUM, CATTLE, COCOA, 
COFFEE, COPPER, CORN, COTTON, GASOLINE, GOLD, HEATINGOIL, LEAD, LEANHOGS, NATGAS, NICKEL, OIL, 
PALLADIUM, PLATINUM, RICE, SILVER, SOYBEAN, SOYMEAL, SOYOIL, SUGAR, TIN, WHEAT, ZINC a také v 
případě finančních instrumentů navázaných na ceny akcií, je minimální nominální hodnota transakce 
odpovídající 0.05 lotu s minimální možnou změnou 0.01.  

3. Zisky a ztráty v elektronickém systému podávaní pokynů (ESPP) jsou vyjádřeny v základní měně poté, co jsou 
na ni přepočteny zisky a ztráty zjištěné v druhé měně z daného páru, případně v měně, v níž je vyjádřena 
hodnota derivátu při kurzu střed.  

4. V době od 17:00 do 19:00 středoevropského času se USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN standardně obchodují se 
spreadem 100 pipů, v době od 19:00 do 08:00 středoevropského času se spreadem 150 pipů.  

5. V době od 17:00 do 19:00 středoevropského času se GBP/PLN standardně obchodují se spreadem 150 pipů, v 
době od 19:00 do 08:00 středoevropského času se spreadem 250 pipů.  

6. V době od 17:00 do 19:00 středoevropského času se EUR/CZK a USD/CZK standardně obchodují se spreadem 
100 pipů, v době od 19:00 do 09:00 středoevropského času se spreadem 150 pipů.  

7. V době od 17:00 do 19:00 středoevropského času se EUR/HUF a USD/HUF standardně obchodují se spreadem 
100 pipů, v době od 19:00 do 09:00 středoevropského času se spreadem 150 pipů.  

8. V době od 17:00 do 09:00 středoevropského času se EUR/RON a USD/RON standardně obchodují se spreadem 
400 pipů.  

9. X-Trade Brokers upozorňuje, že deriváty, pro něž základní nástroj představují úrovně burzovních indexů, jsou 
nástroji typu „over-the-counter” (mimoburzovní) a nelze s nimi obchodovat na žádné z výše uvedených burz. 
Ceny těchto finančních nástrojů stanoví X-Trade Brokers a náležitě odrážejí reálné hodnoty burzovních indexů s 

tím, že se aktuální ceny koupě a prodeje mohou mírně lišit od úrovní burzovních indexů zveřejňovaných 
burzami.  

10. Standardní velikost spreadu a maximální velikost příkazu u transakcí jsou referenční hodnoty, které mohou být v 
případě znatelné volatility a omezené likvidity podkladového aktiva změněny.  

11. Termíny rolování mezi příslušnými kontraktními měsíci podkladových future kontraktů sloužících jako báze 
ohodnocení opčních instrumentů jsou k dispozici v tabulce Rolování.  

12. Instrumenty kotované výlučně pro potřeby uzavření otevřených pozic (close only).  
13. X-Trade Brokers upozorňuje, že může dojít při otevírání trhů v neděli ve 23:00 k rozšíření standardního spreadu. 

Důvodem je omezená plunulost trhu a častá, nadprůměrná volatilita. Instrumenty s touto charakteristikou 
začínají obchodování se zvýšeným spreadem. Spread se vrací na standardní hodnoty, když to plynulost a 
volatilita trhu umožňují. Průměrná doba rozšíření je od 10 do 20 minut, v případě omezené plynulosti nebo 
zvětšené volatility může toto rozšíření trvat delší dobu.  

14. Během období od 23:00 do 0:00  středoevropského času se instrument GOLD standardně obchoduje se 
spreadem 200 pipů.  

15. X-Trade Brokers nabízí dva typy opčních finančních instrumentů: opce typu Vanilla a Evropské binární opce.  
16. Transakční jednotkou pro opce typu Vanilla je lot s tou výhradou, že lze obchodovat s minimální nominální 

hodnotou odpovídající jedné desetině lotu. U Evropských binárních opcí klient definuje výplatní částku (Payout) 
opce.  

17. Expirační doba obou typů opcí (Vanilla a Evropské binární) se pohybuje v intervalu 7 až 180 dní.  
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18. Zisky a ztráty uvedené v obchodní platformě Option Trader jsou přepočítávané dle bazického instrumentu, resp. 
ceny kurzu střed denominační (druhé) měny uvedeného v obchodní platforme X-Trader.  

19. Termínem expirace (vyhasnutí, DW) opce se rozumí čas 16:00 v den ukončení práv a povinností smluvních 
stran uzavřených v rámci obchodního systému Option Trader v den otevření pozice na opčním nástroji. V 
případě instrumentů PLNCASH a W20PLN se jedná o čas 16:10 v den expirace opce, avšak i v tomto případě by 
mělo dojít k uzavření pozice nejpozději v 16:00.  

20. Realizační cena (CW) opčního instrumentu je cena za kterou vlastník Vanilla opce typu Call (Put) má právo 
koupit (prodat) bazický instrument, na který je navázán opční instrument.  

21. V případě opčního instrumentu typu Call se výsledek transkace v den expirace opce stanovuje jako větší ze 
dvou hodnot: 0 a ( referenční cena opce - cena realizace ) * počet lotů * nominální hodnota lotu * kurz střed.  

22. V případě Vanilla opce typu Put  se výsledek transakce v den expirace opce stanovuje jako větší ze dvou 
hodnot: 0 a ( cena realizace - referenční cena ) * počet lotů * nominální hodnota lotu * kurz střed.  

23. Existují 4 typy Evropských binárních opcí: Above, Below, Inside Range, Outside Range. Klient v dlouhé (krátké) 
pozici obdrží (zaplatí)předem dohodnutou výplatní částku, pokud jsou v den expirace splněny následující 
podmínky: (a) referenční cena je vyšší než exekuční (trigger) cena v případě opce typu Above, (b) referenční 
cena je nižší než exekuční (trigger) cena v případě opce typu Below, (c) referenční cena je vyšší než nižší 
Trigger nebo nižší než vyšší Trigger cena v případě opce typu Inside Range, (d) referenční cena je nižší než 

nižší Trigger nebo vyšší než vyšší Trigger cena. Pokud se referenční cena shoduje s cenou Trigger, pak je 
považována za vyšší ve všech případech.  

24. Maximální výši pozice v lotech se rozumí maximální nominální hodnota všech otevřených pozic na opcích typu 
Vanilla navázaných na stejný bazický instrument. Maximální velikost pozice se může změnit v případě 
nadprůměrné nebo nízké volatility bazického instrumentu.  

25. Spread pro opční instrumenty je uváděn na rozdílných úrovních v závislosti na velikosti nominální hodnoty a 
datu expirace opce. Tabulky spreadů pro Evropské binární opce a opce typu Vanilla naleznete v sekci Obchodní 
podmínky. Nutno brát v potaz, že spready jsou pouze cílové a v případě nadprůměrné volatility nebo nízké 
likvidity bazického instrumentu mohou být změněny.  

26. Ceny opčních instrumentů prezentované v opční obchodní platformě jsou informační a mohou se v některých 
případech lišit od transakční ceny obdržené v rámci odpovědi na dotaz o cenu.  

27. Ceny Evropských binárních opcí jsou uváděny v bazických bodech (od 0 do 1) a opční premie je definována jako 
cena (v bazických bodech) * hodnota výplatní částky zadané klientem.  

28. V případě Evropských binárních opcí je stanovena minimální a maximální velikost pozice. Minimální velikost 
odpovídá jedné transakci. Maximální velikost je definována jako celková hodnota výplatních částek u otevřených 
obchodů jednoho instrumentu.  

29. Pro výplatní částky otevřených pozic Evropských binárních opcí je stanoven limit. Ten je aktuálně ve výši 30 000 
USD a může být změněn s jednotýdenním upozorněním.  

30. Portfolio klienta v případě Vanilla opcí se vypočítá jako součet absolutních hodnot těchto produktů: hodnota 1 
lotu podkladového aktiva (v USD), 1-měsíční volatilita pro tento instrument a delta instrumentu (v lotech). Limit 
pro výpočet portfolia je stanovený na 500 000 USD a může být změněný s jednotýdením upozorněním.  

31. Detailní popis způsobu exekuce příkazů užívaných X-Trade Brokers je zveřejněn v dokumentu nazvaném “Policy 
of order execution” na stránkách www.xtb.com v záložce “Regulations”.  

32. Příklad: Cílový spread pro opci call USD/JPY 2 týdny delta 30% při spot 89,00 se stanoví: 
dolní rozpětí cílového spreadu: 0,11%*89,00=0,098 
horní hranice cílového spreadu: 0,21%*89,00=0,187 
Spread takové opce by se mel nacházet v rozpětí od 9 do 19 bodů. V případě nízké volatility se spread bude 
nacházet v dolní části uvedené hodnoty (nižší hodnota prémie) a v případě vyšší volatility v horní části uvedené 
hodnoty (větší hodnota prémie) 

X-Trade Brokers si vyhrazuje právo zúčtovat transakce provedené u finančních nástrojů na základě individuální 
specifikační tabulky finančních nástrojů. V případě použití individuální tabulky X-Trade Brokers dá tuto tabulku k dispozici 
zákazníkovi, a to písemnou formou, a bude jej dále informovat o každé změně tabulky způsobem uvedeným v 
obchodních podmínkách. 
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X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizační složka 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00 

IČO: 27867102, DIČ: CZ 27867102 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720 
Společnost jako obchodník s cennými papíry pracuje pod zákonným dohledem České národní banky. 

 
organizační složka zahraniční právnické osoby – akciové společnosti X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓLKA AKCYJNA 

se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ 00-876, Polsko, reg. č.: 015803782, zapsána v národním rejstříku společností pod č. KRS 0000217580 

 

Pobřežní 620/3 
186 00 Praha 8 
office@xtb.cz 

Kancelář 
tel. +420 224 832650 
fax. +420 224 832651 

Obchodní oddělení 
tel. +420 224 832652 

sales@xtb.cz 

Zákaznická podpora 
tel. +420 224 832652-3 

support@xtb.cz 
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Tato rezoluce platí pouze pro klienty XTB ČR a nahrazuje veškeré předchozí rozhodnutí týkající se klientů 

registrovaných pod XTB ČR. 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 22. června 2009. 
 

 


