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INFORMÁCIE O ROZDIELOCH MEDZI DEMO A REÁLNYM ÚČTOM  

Spoločnosť X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, IČ (REGON): 015803782, so sídlom Ogrodova 58, 00-

876 Varšava, Poľská republika podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky X-

TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizačná zložka, IČO  36 859 699,  so sídlom Bratislava, Poštová 

1,  PSČ 811 06, zapísanej v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1623/B (ďalej len ako 

„XTB“) vynakladá všetko úsilie, aby prostredie demo účtu zodpovedalo čo najvernejšie podmienkam na reálnom účte. Vzhľa-

dom k technickým obmedzeniam sa prevádzka demo účtu môže od prevádzky reálneho účtu mierne líšiť. 

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI – DEMO ÚČET 

Spoločnosť X-Trade Brokers ponúka svojím Zákazníkom a širokej verejnosti možnosť testovania svojich investorských schop-

ností a obchodných stratégií prostredníctvom bezplatných demo účtov. Zákazník má možnosť založiť si súbežne až 5 demo 

účtov. Platnosť demo účtu je maximálne 30 dní od jeho založenia, potom dôjde k expirácii daného demo účtu a je nutné 

založenie nového demo účtu. Demo účty Zákazníkov, ktorí extrémne zaťažujú transakčný server veľkým počtom operácií, 

môžu byť zablokované. 

Demo účty verne simulujú obchodovanie na reálnych účtoch, avšak vzhľadom na ich významné množstvo nie je možné 

aplikovať na obchodovanie s virtuálnymi prostriedkami niektoré prvky skutočného obchodovania. Pri obchodovaní na demo 

účtoch pri inštrumentoch Akcie CFD, pri ktorých dochádza k vyplateniu dividend, sa dividendy nepripisujú (v prípade dlhej 

pozície) resp. neodpisujú (v prípade krátkej pozície) do, resp. zo zostatku na účte Zákazníka. V prípade reálnych účtov 

dochádza k pripísaniu, resp. odpísaniu výšky dividend štandardným spôsobom. 

ROZDIELY MEDZI DEMO A REÁLNYM ÚČTOM 

1) Prostredie na demo účte pracuje v automatizovanom režime, ktorý v určitých situáciách má za následok odlišný spôsob 

realizácie niektorých Pokynov. Hlavný rozdiel spočíva v spôsobe realizácie čakajúcich pokynov (buy limit, sell limit, take 

profit „t/p“, stop loss „s/l“). Na reálnom účte prebieha realizácia takýchto Pokynov buďto na základe najlepšej dostup-

nej trhovej ceny alebo, v prípade umiestnenia čakajúceho Pokynu v cenovej medzere mimo obchodných hodín, na 

základe otváracej ceny príslušného inštrumentu, pretože XTB negarantuje plnenie takých Pokynov mimo obchodných 

hodín, ale výhradne počas danej obchodnej seansy. Na demo účte sú z dôvodu automatizovaného režimu všetky 

Pokyny realizované na cenách stanovených Zákazníkom. 

2) Ďalšie nepatrné rozdiely možno registrovať v prípade rolovania Futures kontraktov na nasledujúci kontraktný mesiac. 

Počas rolovania dochádza o polnoci k pripočítaniu alebo odpočítaniu swapových bodov (v závislosti na pozícii), čím 

môže dôjsť k aktivácii stop Pokynu, a to v prípade poklesu výšky Marže pod 50 % ako následok pripočítania alebo 

odpočítania swapových bodov. Ak vznikne táto situácia na reálnom účte, nedochádza k uzavretiu žiadneho z Pokynov 

skôr ako po otvorení trhu inštrumentu, ktorého sa rolovanie týka. Pre porovnanie, ak vznikne podobná situácia na 

demo účte, dochádza vzhľadom k automatizovanému režimu k okamžitému uzatvoreniu inkriminovaných Pokynov. 

3) Prostredie na demo účte negarantuje pri čakajúcich Pokynoch mechanizmus Limit & Stop počas vyhlasovania dôležitých 

makrodát, stop Pokyny a limit Pokyny Limit - vzdialenosť ceny (v bodoch) od aktuálnej trhovej ceny, v rámci ktorej nie 

je dovolené nastaviť stop loss, take profit alebo čakajúce Pokyny. Pri nastavovaní pokynov v rámci tejto vzdialenosti 

zobrazí server poznámku "Nesprávne hodnoty S/L alebo T/P" a daný Pokyn nebude realizovaný. 

4) V prípade Pokynov na Equity CFD hĺbka trhu na demo účte nie je braná do úvahy, pričom všetky Pokyny v móde 

trhovej realizácie sa plnia na cenách dopytu a ponuky prítomnej v systéme, bez ohľadu na zadaný objem Pokynu. 

5) Ceny Equity CFD, fyzických akcií a ETF sú uvedené s pätnásťminútovým oneskorením oproti reálnym trhovým dátam. 

6) Na demo účtu pri Equity CFD, fyzických akciách a ETF nedochádza k vyplácaniu dividend, ani k ďalším korporátnym 

akciám. 

7) Ak vznikne na trhu cenová medzera (price gap), a to napríklad vplyvom rolovania inštrumentu alebo mimoriadnych 

udalostí, potom na demo účte môže dôjsť k realizácii Pokynov (čakajúce Pokyny, stop loss, take profit a automatických 

uzatvorení pokynov v dôsledku dostupnej marže nižšej 50 %) i na hodnotách ceny inštrumentu zadaných v 
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tejto cenovej medzere, zatiaľ čo na reálnych účtoch sú Pokyny vyrovnané podľa jednotlivých typov účtov v súlade s 

dokumentom Stratégia vykonávania pokynov, ktorý je k dispozícii na Internetových stránkach XTB v sekcii Dôležité 

dokumenty. 

8) Na demo účte nedochádza pri zvýšenej hodnote zostatku k zvyšovaniu hodnoty zúčtovacej zálohy (Marže). Na reálnych 

účtoch dochádza s rastúcim zostatkom k zvyšovaniu hodnoty zúčtovacej zálohy (Marže) podľa Tabuľky zúčtovacích 

záloh pre jednotlivé skupiny inštrumentov. 
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