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Nařízení č. 10/CZ/09 

předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. 

z 24. září 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: 

 

Tabulka zúčtovacích záloh 

Zůstatek na peněžním účtu 
zákazníka v CZK 

Hodnota vybírané 
marže při 
zahájení obchodní 
transakce na 
měnových 
finančních 
nástrojích a 
instrumentu 
TNOTE, 
BUND10Y, 
SCHATZ2Y.* 

Hodnota marže 
(margin) vybírané 
při zahájení 
obchodní 
transakce na 
finančních 
derivátech 
vycházejících z 
cen burzovních 
indexů (hodnoty 
vyjádřené jako % 
hodnoty otevřené 
pozice)1* 

Hodnota marže 
(margin) vybírané 
při zahájení 
obchodní 
transakce na 
finančních 
derivátech 
vycházejících z 
cen komodit a 
burzovních indexů 
(hodnoty 
vyjádřené jako % 
hodnoty otevřené 
pozice)2* 

Hodnota marže 
(margin) vybírané 
při zahájení 
obchodní 
transakce na 
finančních 
derivátech 
vycházejících z 
cen amerických 
akcií (hodnoty 
vyjádřené jako % 
hodnoty otevřené 
pozice)3 

Hodnota marže 
(margin) vybírané 
při zahájení 
obchodní 
transakce na 
instrumentu 
PLNCASH a 
W20PLN.* 

Hodnota marže 
(margin) vybírané 
při zahájení 
obchodní 
transakce na 
finančních 
derivátech 
vycházejících z 
cen českých a 
španělských akcií 
(hodnoty 
vyjádřené jako % 
hodnoty otevřené 
pozice)9 

0 – 1 499 999,99 1.00% 2.00% 3.00% 7.00% 3.00% 15.00% 

1 500 000 – 2 499 999,99 1.52% 3.03% 4.55% 10.61% 4.55% 22.80% 

2 500 000 – 4 999 999,99 3.03% 6.06% 9.09% 21.21% 9.10% 45.45% 

5 000 000 – 6 499 999,99 4.00% 8.00% 12.00% 28.00% 12.00% 60.00% 

6 500 000 – 12 999 999,99 10.00% 20.00% 30.00% 70.00% 30.00% 100.00% 

nad 13 000 000 20.00% 40.00% 60.00% 100.00% 60.00% 100.00% 

 

* změna páky má za následek přepočet úrovně marže u otevřených pozic v souladu s novými sazbami. 

Poznámky: 

1. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou následující 
nástroje: USACASH, USBCASH, USCCASH, RUSCASH, CZKCASH, BOVESPA, US30, US500, UK100, 
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DE30, FRA40, EU50, SPA35, ITA40, SUI20, RUS50, HUNComp, BRAComp, JAP225, HKComp, 

CHNComp, INDIA50, EURRUB, USDRUB, EURTRY, USDTRY.  

2. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou následující 
nástroje: W20PLN, GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM, COPPER, ALUMINUM, ZINC, NICKEL, 

LEAD, TIN, OIL, NATGAS, GASOLINE, HEATINGOIL, CORN, SOYBEAN, WHEAT, RICE, SUGAR, 
COTTON, COFFEE, COCOA, SOYOIL, SOYMEAL, LEANHOGS, CATTLE.  

3. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou následující 
nástroje: EBAY, YAHOO, MICROSOFT, INTEL, NOKIA, IBM, PFIZER, EXXONMOBIL, GE.  

4. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou opce (typu Vanilla 
nebo Evropské binární), se stanoví ve výši 0.00% nominální hodnoty otevřené pozice v případě 

nákupu opce.  

5. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou opce typu 
Vanilla, je stanovena ve výši nominální hodnoty otevřené pozice, která je:  0,5% v případě opce, 

jejíž předmětem jsou EURCHF, EURCZK, 1% v případě opce, jejíž předmětem jsou USDPLN, 

EURPLN, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCZK, 1,5% v 
případě opce, jejiž předmětem jsou AUDUSD, GBPJPY, NZDUSD, GOLD, US30, 2% v případě opce, 

jejiž předmětem jsou DE30, UK100, SPA35, EU50, US500, 2,5% v případě opce, jejíž předmětem je 
SILVER, 3% v případě opce, jejiž předmětem je W20PLN, 3,5% v případě opce, jejiž předmětem 

jsou OIL, COPPER, ZINC 

6. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou Evropské binární 
opce, je kalkulována následovně: Doba splatnosti 7-29 dni: výplata* min[0,30; 1-Cena(cena bid v 

bazických bodech)] 

Doba splatnosti 30-119 dní: výplata* min[0,15; 1-Cena(cena bid v bazických bodech)] 
Doba splatnosti 120-180 dní: výplata * min[0,06; 1-Cena(cena bid v bazických bodech)] 

Podmínkou je, aby úroveň marže týkající se dané transakce neklesla pod hodnotu 100%.  

7. V případě, že změna zůstatku na peněžním účtu zákazníka vede ke změně hodnoty stanovené 
marže, týká se změna všech otevřených pozic, včetně těch, jež byly otevřeny před změnou zůstatku 

na účtu.  

8. V případě účtů, u nichž existuje důvodné podezření, že jsou spravovány jednou osobou, případně 
skupinou vzájemně propojených osob, jsou zůstatky daných účtů sčítány a marže se pro všechny 

účty stanoví v jednotné výši podle uvedené tabulky.  

9. Marže (margin) vybíraná při otevření obchodní transakce, jejímž předmětem jsou následující 
nástroje: CEZ.CZ, ERSTE.CZ, KB.CZ, TELO2.CZ, UNI.CZ, ACX.ES, REP.ES, SAN.ES, IBE.ES, TEF.ES, 

CITIGROUP.  

 

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 1. října 2009. 


