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STRATÉGIA VYKONÁVANIA POKYNOV zo dňa 21.02.2022
 

 

Všeobecné ustanovenia  

A. Zaväzujeme sa, že budeme konať čestne, spravodlivo a profesionálne a v súlade s najlepšími záujmami našich Zákazníkov. Aby 
bola táto povinnosť účinná, prijali sme záväzný dokument  Stratégia vykonávania pokynov (ďalej len “Stratégia”), ktorá určuje 

podrobné zásady vykonávania Pokynov. Jej cieľom je dosiahnuť čo najlepšie možné podmienky pre Zákazníkov. 
B. Táto Stratégia je  neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok o poskytovaní investičných služieb spoločnosťou XTB S.A, 

spočívajúci v realizácii príkazov k nákupu alebo predaju vlastníckych práv a cenných papierov, vedeniu účtov cenných papierov, 

správe vlastníckych práv a peňažných účtov („Obchodné podmienky“ alebo „OP“),dostupných na XTB Internetových stránkach, 
pričom  musia byť interpretované a vnímané v spojitosti s týmto dokumentom. 

C. Táto Stratégia sa týka neprofesionálnych zákazníkov a profesionálnych zákazníkov. Podrobné informácie o kategorizácii Zákazníkov 
sú k dispozícii v dokumente Informácia o kategorizácii Zákazníkov v spoločnosti XTB S.A.,  na Internetových stránkach XTB.  

D. Konáme v najlepšom záujme Zákazníkov, podnikáme všetky nevyhnutné kroky za účelom dosiahnutia pre Zákazníkov čo možno 
najlepších možných výsledkov, s prihliadnutím k faktorom a kritériám uvedených v Stratégii. Pri vykonávaní Stratégie  nemôžeme 
zaručiť, že budú vo vzťahu k Zákazníkovi vždy dosiahnuté najlepšie možné výsledky. 

E. V niektorých prípadoch nie sme povinní alebo nemusíme byť schopní podniknúť kroky zamerané na dosiahnutie najlepších 
možných výsledkov. To sa konkrétne týka situácií, kedy Vy, Zákazníci stanovíte podmienky, za ktorých má byť Pokyn vykonaný. 

Takýto Pokyn vykonávame v súlade s Vami stanovenými podmienkami. 
F. Pri výbere systému na vykonávanie Pokynov, zohľadňujeme najmä také faktory, ako je Cena Finančného nástroja alebo 

Podkladového aktíva a náklady na vykonanie Pokynu, dôveryhodnosť subjektu, rozsah služieb ponúkaných subjektom, vyhliadky 

na ďalšiu spoluprácu a doterajší priebeh spolupráce (ak je relevantné). 
G. Túto Stratégiu revidujeme najmenej raz ročne a kedykoľvek dôjde k významnej zmene. Významnú zmenu predstavuje zmena, 

ktorá má  zásadný dopad na našu schopnosť dosiahnuť najlepšie možné výsledky pri vykonávaní Pokynov Zákazníkov. 
Vyhodnocujeme,  či došlo k významnej zmene a zvažujeme prípadné korekcie vo vzťahu k faktorom, ovplyvňujúcim schopnosti 
dosiahnuť najlepší spôsob pre vykonávanie Pokynu.  

H. Zákazníkovi oznámime akékoľvek zmeny v Stratégii v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok. 
I. Zákazník berie na vedomie, že vzhľadom k špecifikácii služieb, ktoré poskytujeme, čakajúce Pokyny: 

• s konkrétnou dobou platnosti alebo;  

• bez špecifického dátumu platnosti (tzv. Good Till Cancelled - OP, aktívne do zrušenia Zákazníkom) ;  
 na OMI, Syntetické akcie, akcie CFD a ETF CFD si po ukončení danej relácie nezachovávajú svoju prioritu (Pokyn) na 

Organizovanom trhu a príslušnej burze v zozname objednávok. Situácia popísaná v tomto bode môže mať zvláštny význam v 

prípade Finančných nástrojov s nízkou volatilitou. 
J. Zákazník berie na vedomie, že medzi oboma obchodnými platformami xStation a Meta Trader, ktoré poskytujeme pre vykonávanie 

Pokynov Zákazníka, existujú technologické rozdiely, ktoré ovplyvňujú spôsob vykonávania Pokynov. Rozsah tohto vplyvu je 
popísaný v  Stratégii. 

 

I. CFD- typ Finančné nástroje (Rozdielové Zmluvy)  
 

1. Oblasť použitia 
 
1.1 Pravidlá v tejto kapitole sa vzťahujú na všetky Obchodné pokyny podané Zákazníkmi, ktoré sú vykonávané mimo regulovaný trh 

alebo alternatívny obchodný systém, ktorý sa zameriava na CFD. 

 
2. Všeobecné ustanovenia 

 
2.1. Konáme ako druhá strana Transakcií realizovaných v súvislosti s vykonaním Vášho Obchodného pokynu. Fungujeme v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi a internými procedúrami zameranými na prevenciu konfliktu záujmov. 
2.2. Vaše Obchodné pokyny sú realizované prostredníctvom mimoburzového trhu (OTC), t. j. mimo regulovaného trhu alebo 

mnohostrannej obchodnej platformy, s čím vyjadrujete svoj súhlas. 

2.3. Podrobné informácie o pravidlách konania v prípade konfliktu záujmov, vrátane prijímania a poskytovania stimulov, sú popísané 
v dokumentoch Informácie týkajúce sa riadenia konfliktu záujmov a Informácie týkajúce sa prijímania a poskytovania benefitov,  

ktoré sú k dispozícii na Internetových stránkach XTB (kliknite tu). 
2.4. Pred vykonávaním Pokynov Zákazníkov overujeme obchodovateľnosť ponúkanej ceny na vykonanie Pokynu porovnaním s 

nezávislým zdrojom ceny. 

 

3. Miesto vykonávania Pokynov 
 
3.1. Vzhľadom k tomu, že  konáme ako druhá strana Transakcií uzatvorených so Zákazníkom na Finančných nástrojoch, je XTB miestom 

vykonávania Pokynov na Finančných nástrojoch CFD. 
3.2. Ak musíme zaistiť svoju pozíciu, proces sa uskutoční v ex-post móde, čo treba chápať ako situáciu, keď  najskôr vykonáme Pokyny 

Zákazníka a až potom vykonáme svoju vlastnú zaisťovaciu Transakciu. To znamená, že vykonanie zabezpečenia nemá vplyv na 

Pokyn Zákazníka a nie je ním nijak podmienené. Na účely zaistenia pozícií  využívame služby poskytovateľov likvidity, ktorých 
aktuálny zoznam je k dispozícii na Internetových stránkach XTB (kliknite tu). 

3.3. Vzhľadom k tomu, že miestom vykonávania Vašich Pokynov je XTB, ktorá je druhou stranou Transakcie a Pokyny sú vykonávané 
mimo miesta obchodovania, ste navyše vystavený možnému úverovému riziku protistrany. Preto náš záväzok vyplývajúci z 
Transakcie pred konečným vyrovnaním peňažných tokov súvisiacich s touto Transakciou vo výnimočných situáciách nemusí byť 

splnený. Na Vašu žiadosť poskytneme ďalšie informácie o dôsledkoch takéhoto spôsobu vykonávania Pokynov. 
3.4. Raz ročne zverejňujeme Informácie o prevodných miestach a kvalite vykonávania Pokynov týkajúce sa najlepšieho vykonania 

Pokynov, ktoré sú dostupné na Internetových stránkach XTB (kliknite tu). 
 

4. Kritéria Vykonávania Pokynov 
 
4.1. Podnikáme všetky primerané kroky k dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku pre Zákazníka. V tomto ohľade berieme do úvahy Cenu 

Finančného nástroja alebo Podkladového aktíva, náklady na vykonanie Pokynov, rýchlosť a pravdepodobnosť uzavretia Transakcie 
a vyrovnanie Pokynu, objem a povahu Pokynu, technologickou stabilitou a ďalšie faktory. 

4.2. K vyššie uvedeným faktorom v procese vykonávania Pokynov uvádzame nasledujúce hodnotenie: 
Najvyššia dôležitosť: 

a. Cena Finančného nástroja alebo Podkladového aktíva. Ceny by mali v maximálnej miere odrážať trhové ceny Podkladového 
aktíva. 

b. Rýchlosť a pravdepodobnosť uzavretia Transakcie. Doba vykonania Pokynu by mala byť čo najkratšia a percento dokonče-

ných Pokynov by malo byť čo najvyššie. 
Vysoká dôležitosť: 

http://www.xtb.com/sk
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/37/Informacie_tykajuce_sa_riadenia_konfliktu_zaujmov_20201212new_7706859861.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/37/Informacie_tykajuce_sa_riadenia_konfliktu_zaujmov_20201212new_7706859861.pdf
http://www.xtb.com/sk
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0051/12/Referencne%20Institucie_29092021_bd08140bcc.pdf
http://www.xtb.com/sk
https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/dolezite-dokumenty
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a. Objem Pokynu - môže ovplyvniť cenu z dôvodu dostupnej likvidity daného Finančného nástroja alebo Podkladového aktíva. 
b. Technologická stabilita - vyvíjame primeranú snahu o zaistenie najvyššej technologickej kvality  a uplatňujeme opatrenia 

zamerané na čo možno najlepšie vykonanie Vašich Pokynov. 
c. Náklady na vykonanie Pokynu - napríklad: spready,  swapové body/financovanie cez noc a provízie, stanovujeme na najkon-

kurencieschopnejšej  úrovni. 

Priemerná dôležitosť: 
a. Povaha Pokynu - môže ovplyvniť cenu kvôli dostupnej likvidite daného Finančného nástroja alebo Podkladového aktíva. 

Pokyny Zákazníkov vykonávame v poradí, v akom sú prijaté, a to pokiaľ zo Zmluvy alebo z podmienok, ktoré v Pokyne 
uvediete, alebo z povahy Pokynu nevyplýva niečo iné, alebo pokiaľ takýto postup vykonávania Pokynu nie je vo Vašom 
záujme.  

Nízka dôležitosť: 
a. Ostatné faktory. 

4.3. Pokiaľ ide o neprofesionálnych zákazníkov, najlepší výsledok je všeobecne určený s prihliadnutím k cene a nákladom spojeným s 
realizáciou Pokynu (ktoré pokrývajú všetky výdavky vynaložené Vami v priamej súvislosti s vykonaním takéhoto Pokynu). 

4.4. Bez zbytočného odkladu Vás budeme informovať o všetkých okolnostiach, ktoré bránia vykonaniu Pokynu. 

4.5. Môžeme využiť služby  protistrany k vykonaniu určitých Pokynov. 

 

5.  Kótovanie Cien 
 
5.1. Systematicky kótujeme Ceny Finančných nástrojov počas Obchodných dní na základe cien korešpondujúcich Podkladových aktív. 

5.2. Detailná špecifikácia Obchodných dní Finančných nástrojov je uvedená v Tabuľkách Podmienok dostupných na Internetových 
stránkach XTB. 

5.3. Ceny Transakcií budú kótované na Obchodnom Účte na báze aktuálnych cien poskytovaných Referenčnými inštitúciami uvedenými 

na Internetových stránkach XTB. 
5.4. Podrobný popis vývoja cien Finančných Nástrojov pre CFD nástroje založené na kryptomenách je k dispozícii na  Internetových 

stránkach XTB (kliknite tu). 
5.5. Zaväzujeme sa vynaložiť najvyššie úsilie na to, aby sa ceny Transakcií zásadne nelíšili od cien Podkladových aktív, zverejnených v 

reálnom čase renomovanými informačnými agentúrami. 
 

6.  Realizácia Pokynov 

6.1. Všeobecné Ustanovenia. 

6.1.1. S výhradou niektorých ustanovení Obchodných Podmienok, sú Okamžité Pokyny realizované za cenu, ktorú ste uviedli (s 

výhradou akýchkoľvek protichodných ustanovení stanovených v Obchodných podmienkach).  Vyhradzujeme si právo, avšak 
nie povinnosť, odmietnuť Vaše Pokyny. Toto ustanovenie sa môže v prípade Pokynov, ktoré boli vykonané v okamihu, kedy 
sa  cena Podkladového aktíva poskytovaného Referenčnou inštitúciou líšila od ceny Vášho Pokynu  najmenej o 0,5 

štandardného transakčného spreadu. Štandardný transakčný spread pre určitý Finančný nástroj je uvedený v Tabuľkách 
podmienok. 

6.1.2. Stop Pokyny a limit Pokyny môžu byť podané len v prípade, že je konkrétny Finančný nástroj obchodovaný, avšak 
s výhradou, že môžeme prijať  tieto typy Pokynov na vybranej Obchodnej platforme pre vybrané Finančné nástroje uvedené 
v Tabuľkách podmienok mimo Obchodné dni. 

6.1.3. Limit alebo stop Pokyny v čase otvorenia trhu sú realizované za  najlepšiu cenu, ktorú môžeme ponúknuť v danom okamihu, 
bez toho, aby sme od Vás museli získať ďalšie potvrdenie. V prípade stop Pokynu môže byť táto cena menej výhodná než 

tá, ktorú ste pre vyrovnanie Pokynu uviedli. Okamžité, trhové, limit a stop Pokyny, sa v čase otvorenia trhu vykonávajú iba 
v celkovej nominálnej hodnote Otvorenej pozície vrátane pozície, ktorá ešte len bude otvorená, vyjadrená v eurách a ktorá 

neprekročí Maximálnu Nominálnu hodnotu portfólia. 
6.1.4. Môžeme zrušiť nevybavený Pokyn, ak je zostatok na Vašom obchodnom účte rovný 0, o čom budete vopred informovaný 

alebo ak sú voľné finančné prostriedky na Vašom Obchodnom účte pre vykonanie čakajúceho Pokynu výrazne 

nedostatočné. 
6.1.5. Opačný obchod k aktuálne vlastnenej Otvorenej pozícii na Obchodnom účte môžete uzavrieť, ak po zatvorení pozície 

nebudú voľné finančné prostriedky na Vašom Obchodnom účte záporné.  
 

6.2. Špecifické pravidlá pre CFD 

 
Účet Basic 

6.2.1. Počas Obchodných dní, stop Pokyny a limit Pokyny nemôžu byt zadané na Účte Basic, pokiaľ existuje absolútny rozdiel 
medzi aktivačnou cenou Obchodného pokynu a aktuálnou Cenou Finančného nástroja a pokiaľ v prípade podania stop 
Pokynu alebo limit Pokynu mimo Obchodných dní je posledná Cena Finančného nástroja nižšia, ako je minimálny limit pre 

daný Finančný nástroj. Mimo Obchodné dni stop Pokyny a limit Pokyny nemôžu byť zadané na Účte Basic, pokiaľ je 
absolútny rozdiel medzi cenou aktivácie Pokynu a poslednou Cenou Finančného nástroja nižší, než minimálny limit pre daný 

Finančný nástroj. Hodnoty limitov sú vždy dostupné na Internetových stránkach XTB. Môžeme zvýšiť limity v dôsledku 
určitých ekonomických udalostí na základe zverejnených ekonomických údajov (viď sekcia „Ekonomický kalendár“, ktorá 

je k dispozícii na Internetových stránkach XTB alebo na základe významných zmien cien daného Finančného nástroja).  
6.2.2. Limity môžu byť rovnako zvýšené v okamihu otvorenia trhu, napríklad v nedeľu o 23:00 hod. Štandardné hodnoty limitov 

sa vracajú späť na výšku fixných hodnôt obvykle v rámci 10 - 20 minút, avšak v prípade zníženej likvidity alebo zvýšenej 

volatility môže uvedené trvať dlhšie. 
6.2.3. Pokyn na realizáciu Transakcie CFD na Účte Basic  môže byť zadaný nasledujúcimi spôsobmi: 

a. podaním okamžitého Pokynu za aktuálnu cenu CFD zverejnenú v Obchodnom účte; 
b. podaním limit Pokynu (buy limit; sell limit; take profit “t/p”); 
c. podaním stop Pokynu (buy stop; sell stop; stop loss “s/l”). 

6.2.4. Limit Pokyny na CFD na Účte Basic  sú realizované za indikatívnu cenu potvrdenú Vami alebo za cenu lepšiu. Pokyny buy 
stop a Pokyny sell stop sú realizované na prvej možnej trhovej cene, dostupnej potom, čo trhová cena dosiahne alebo 

prekročí indikatívnu cenu potvrdenú Zákazníkom. 
6.2.5. Najvyššie možné limity: 

a) pre Pokyny buy limit – je aktuálna Ask cena; 

b) pre pokyny sell stop- aktuálna Bid cena. 
     Najnižšie možné limity: 

a) pre Pokyny sell limit – aktuálna Bid cena; 
b) pre pokyny buy stop- aktuálna Ask cena. 
Všetky uvedené limity by mali byť upravené v súlade s hodnotami limitov pre Finančné nástroje. 

6.2.6. Pri stop loss Pokynoch na CFD Účte Basic je po dobu otvorenia príslušného trhu zaručené, že Pokyny budú vykonávané za 
indikatívnu cenu určenú Zákazníkom. V okamihu otvorenia trhu sú Pokyny stop loss realizované na prvej možnej trhovej 

cene, ak bola dosiahnutá úroveň aktivovaná. Táto cena môže byť horšia, ako cena Vami stanovená. 
 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/01/proces_vyvoja_ceny_za_nastroja_cfd_zalozene_na_kryptomenach__sk_c8bbc30786.pdf
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Účet Standard  

6.2.7. Pokyn na realizáciu Transakcie na CFD na Účte Standard môže byť zadaný nasledovnými spôsobmi: 

a. zadaním okamžitého Pokynu za aktuálnu CFD cenu  uvedenú na Obchodnom účte alebo zadaním trhového 
Pokynu za aktuálnu CFD cenu  uvedenú na Obchodnom účte- v závislosti na ponuke dostupnej Zákazníkovi, 
ktorá je uvedená na Internetových stránkach alebo v Tabuľkách podmienok; 

b. podaním limit Pokynu (buy limit; sell limit; take profit “t/p”); 
c. podaním stop Pokynu (buy stop; sell stop; stop loss “s/l”). 

6.2.8. Trhové Pokyny týkajúce sa CFD na účte Standard (trhová realizácia) sú vykonávané báze VWAP (priemerná cena vážená 
objemom). Ceny  uvedené na Obchodnom účte pred zadaním trhového Pokynu sú iba orientačné a nie sú záväzné.  
Konečná cena vykonania Transakcie bude poskytnutá po jej realizácii. Trhový Pokyn bude zamietnutý, pokiaľ objem Pokynu 

prekročí likviditu dostupnú v XTB v čase realizácie Pokynu. 
6.2.9. Limit Pokyny týkajúce sa CFD na Účte Standard sú realizované za indikatívnu cenu potvrdenú Zákazníkom alebo za cenu 

lepšiu. Pre účet Standard v režime realizácie trhu sa metóda líši. Ak je možné objem Pokynu zrealizovať na cene uvedenej 
Zákazníkom alebo za cenu lepšiu, alebo za cenu, ktorá prekročí likviditu dostupnú v danom okamihu, je Pokyn realizovaný 
na maximálnom možnom objeme. Zostávajúca časť Pokynu zostane aktívna až do jeho realizácie alebo zrušenia. 

6.2.10. Stop Pokyny CFD na Účte Standard  sú realizované na trhovej cene v momente dosiahnutia stanovenej stop úrovne. 
Stop Pokyny (vrátane stop loss Pokynov) pre účet Standard v prípade  okamžitej realizácie sú realizované na 

prvej možnej trhovej cene, ktorá môže byť horšia, ako cena uvedená Zákazníkom, ak bola dosiahnutá úroveň aktivovaná. 
V prípade trhovej realizácie  sú stop Pokyny realizované v súlade s pravidlami špecifikovanými pre trhové realizácie, ak 
trhová cena dosiahne alebo prekročí cenovú úroveň uvedenú Zákazníkom. V prípade trhovej realizácie, kedy v okamihu 

aktivácie objem Pokynu prekročí dostupnú likviditu, je Pokyn zamietnutý a Pokyn stop loss „s/l“ potom, čo bol zamietnutý, 
je obnovený so všetkými parametrami uvedenými Zákazníkom a  je realizovaný na prvej dostupnej trhovej cene po jeho 

aktivácii. 
6.2.11. Najvyššie možné limity: 

a) pre Pokyny byu limit – je aktuálna Ask cena; 
b) pre pokyny sell stop- aktuálna Bid cena. 
Najnižšie možné limity: 

a) pre Pokyny sell limit – aktuálna Bid cena; 
b) pre pokyny buy stop- aktuálna Ask cena. 

 
 
Účet PRO 

 
6.2.12. Pokyn na realizáciu Transakcie na CFD na Účte PRO  môže byť podaný nasledovnými spôsobmi: 

a. podaním trhového Pokynu za aktuálnu cenu CFD uvedenú v Obchodnom účte; 
b. podaním limit Pokynu (buy limit; sell limit; take profit “t/p”); 
c. podaním stop Pokynu (buy stop; sell stop; stop loss “s/l”). 

6.2.13. Trhové Obchodné pokyny týkajúce sa CFD k Účtu PRO sú vykonávané na VWAP (priemerná cena vážená objemom). Ceny 
uvádzané v rámci Obchodného účtu pre zadanie trhového Obchodného pokynu sú iba orientačné a nie sú záväzné. Konečná 

cena vykonania Transakcie bude poskytnutá po jej vykonaní. Trhový Pokyn bude zamietnutý, pokiaľ objem Pokynu prekročí 
likviditu dostupnú v XTB v čase jeho realizácie. 

6.2.14. Limit Pokyny týkajúce sa CFD na Účte PRO  sú vykonávané za cenu stanovenú Zákazníkom alebo za cenu lepšiu. Pre účet 
PRO v režime realizácie trhu sa metóda líši. Ak je možné objem Pokynu realizovať za cenu uvedenú zákazníkom alebo za 
cenu lepšiu, alebo za cenu, ktorá prevyšuje možnú likviditu v danom okamihu, je Pokyn realizovaný na maximálnom 

možnom objeme. Zostávajúca časť Pokynu ostane aktívna až do doby jej realizácie alebo zrušenia. 
6.2.15. Stop Pokyny (vrátane stop loss Pokynov) týkajúce sa CFD na Účte PRO  sú vykonávané za trhovú cenu platnú v 

momente aktivovania týchto Pokynov  v súlade s pravidlami realizácie pre trhové Pokyny. Ak  v okamihu aktivácie prekročí 
objem Pokynu dostupnú likviditu, je Pokyn zamietnutý.  Pokyn stop loss potom, čo je zamietnutý, je obnovený so 
všetkými parametrami určenými Zákazníkom a je zrealizovaný na prvej možnej trhovej cene  po splnení podmienky 

aktivácie.  
6.2.16. Najvyššie možné limity: 

a) pre Pokyny buy limit – je aktuálna (Ask) cena; 
b) pre pokyny sell stop- aktuálna (Bid) cena. 
Najnižšie možné limity: 

a) pre Pokyny sell limit – aktuálna (Bid) cena; 
b) pre pokyny buy stop- aktuálna (Ask) cena. 

 
6.3. Špecifické podmienky pre Syntetické akcie, Akcie CFD a ETF CFD 
 

6.3.1. Vzhľadom na  špecifiká Syntetických akcií, Akcií CFD a ETF CFD, sa pravidlá pre podávanie a realizáciu Trhových Pokynov 
týkajúcich sa týchto inštrumentov môžu v určitých ohľadoch líšiť od pravidiel uvedených vyššie. Pred uzatvorením 

akéhokoľvek Obchodu so Syntetickými akciami, Akciami CFD alebo ETF CFD by ste sa mali  oboznámiť so spôsobom 
zadávania rôznych typov Obchodných pokynov pre tieto typy Finančných nástrojov a s tým, ako uvedené môžu  ovplyvniť 

cenu Transakcie.  
6.3.2. Pokyn na realizáciu Transakcie na Syntetické akcie, Akcie CFD alebo CFD ETF  môže byť zadaný  nasledovným spôsobom: 

a. podaním trhového Pokynu za aktuálnu cenu Syntetických akcií, Akcií CFD alebo ETF CFD, uvedenou na 

Obchodnom Účte; 
b. podaním limit Pokynu (buy limit; sell limit; take profit “t/p”); 

c. podaním stop Pokynu (buy stop; sell stop; stop loss “s/l”). 
6.3.3. Trhové Pokyny na Syntetických akciách, Akciách CFD a ETF CFD sú vykonávané za najlepšiu možnú trhovú cenu. Cena 

vykonania Pokynu sa môže líšiť od ceny uvedenej na Obchodnom účte pred zadaním Pokynu. Cena uvedená na Obchodnom 

účte má len informatívny charakter a nie je záväzná. Konečná cena vykonania Transakcie bude poskytnutá po jej vykonaní.  
Pokiaľ je na konkrétnom Podkladovom aktíve pozastavené obchodovanie, bude Pokyn Zákazníka na Príslušnej burze 

v súlade s pravidlami obchodovania Príslušnej burzy, umiestnený počas pozastavenia aktívny do tej doby, kým nebude 
obchodovanie obnovené alebo kým nebude Pokyn zamietnutý.  

6.3.4. Trhové Pokyny na Syntetické akcie, Akcie CFD a ETF CFD, ktorých dopad na trhovú cenu, je potenciálne významný, môžu 

byť automaticky rozdelené na jednotlivé časti zasielané postupne na  Príslušnú burzu. Tento proces je zameraný na 
dosiahnutie najlepšej realizačnej ceny pre vykonanie Pokynu a obmedzenie dopadu na trhovú cenu. 

6.3.5. Limit Pokyny na Syntetické akcie, Akcie CFD alebo ETF CFD sú vykonávané za indikatívnu cenu potvrdenú Zákazníkom 
alebo za cenu lepšiu . Ak je možné vykonať Pokyn na cene uvedenej Zákazníkom alebo za cenu lepšiu, než je likvidita 

dostupná v danom okamihu, bude Pokyn zrealizovaný v maximálnom dostupnom objeme. Jeho zostávajúca časť ostane 
aktívna do momentu jeho realizácie alebo zrušenia. 

6.3.6. Stop Pokyny na Syntetické akcie, Akcie CFD alebo ETF CFD sú vykonávané za trhové ceny záväzné v okamihu aktivácie 

danej úrovne tohto Pokynu, v súlade s pravidlami vykonávania trhových Pokynov. 
6.3.7. Najvyššie možné limity: 

a) pre Pokyny buy limit – je aktuálna (Ask) cena; 
b) pre pokyny sell stop- aktuálna (Bid) cena. 
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Najnižšie možné limity: 
a) pre Pokyny sell limit – aktuálna (Bid) cena; 

b) pre pokyny buy stop- aktuálna (Ask) cena. 
6.3.8. Pri čakajúcich Pokynoch zadaných mimo obchodné hodiny je referenčnou cenou posledná Bid alebo Ask cena viditeľná v 

Obchodnej platforme. Ak sa na Príslušnej burze počas uzatvárania Transakcie za predobchodných podmienok (pre-market) 

zmení  trhová cena Podkladového aktíva vo vzťahu k poslednej cene viditeľnej v Obchodnej platforme, čakajúci Pokyn s 
cenovým limitom stanoveným v súlade so Stratégiou môže byť odmietnutý. 

6.3.9. Stop Pokyny a limit Pokyny k Syntetickým akciám, Akciám CFD alebo ETF CFD, podané bez určeného časového limitu, 
ostávajú platné  kým nebude Pokyn vykonaný alebo zrušený Zákazníkom 

6.3.10. Model agenta sa vzťahuje na Akcie CFD, ETF CFD a Syntetické akcie (model agenta, STP, DMA) - po prijatí Pokynu od 

Zákazníka je objednávka odoslaná na príslušný organizovaný trh s rovnakými parametrami ako Pokyn Zákazníka. 
 

7. Čas realizácie Pokynu  

7.1. Obchodné pokyny Zákazníka realizujeme v poradí, v akom sme ich prijali, pokiaľ nevyplýva  inak zo Zmluvy, z podmienok pre 
realizáciu Obchodného pokynu uvedených Zákazníkom, z povahy Obchodného pokynu  alebo ak takáto postupnosť vykonania 

Pokynu nie je vo Vašom záujme. V čase otvorenia trhu  štandardné pravidlá týkajúce sa doby vykonávania Pokynov uvedených 
nižšie  neplatia.  

7.2. S výhradou uvedenou v ustanoveniach Obchodných podmienok môže byť Otvorená pozícia na CFD bez súhlasu Zákazníka 
automaticky zatvorená  po uplynutí 365 dní odo dňa jej otvorenia, na prvej Cene Finančného nástroja poskytnutej XTB po tomto 

období, pokiaľ pred uplynutím tejto lehoty: 
a. neuzavriete pozíciu; 
b. nevyužijeme právo uzavrieť Transakciu Zákazníka skôr, a to  v situáciách popísaných v Obchodných Podmienkach. 

 
Štandardný čas vykonania Pokynu 

 
7.3. Vypočítavame historický štandardný čas pre vykonania Pokynov Zákazníkov za predchádzajúci štvrťrok a zverejňujeme ho na  

Internetových stránkach XTB pre informačné účely (kliknite tu).  

7.4. Nie sme povinní realizovať Pokyn Zákazníka v  štandardnom čase stanovenom na Internetových stránkach XTB. Nezodpovedáme 
za  nevykonanie Pokynu Zákazníka v štandardnom čase uverejnenom na  Internetových stránkach XTB. 

7.5. Štandardný čas realizácie Pokynu  nami poskytovaný nie je časom zaručeným, ale iba historickým, ktorý zverejňujeme iba  na 
informatívne účely.  

7.6. Pri realizácii Pokynu Zákazníka môže dôjsť k oneskoreniu.  Pokyn nemusí byť zrealizovaný v štandardnom čase v niektorej 

z nasledujúcich situácií: 
a. zlyhanie informačných systémov a telekomunikačných sietí; 

b. prerušenie alebo zrušenie kótovania Podkladových aktív alebo v iných podobných situáciách; 
c. cenové rozdiely; 

d. chybné kotácie poskytnuté dodávateľmi cien alebo likvidity; 
e. oneskorenia v prenose dát; 
f. významná volatilita ceny Podkladového aktíva; 

g. nízka likvidita na trhu Podkladového aktíva; 
h. mimoriadne udalosti na trhu Podkladového aktíva; 

i. okolnosti  Vyššej moci; 
j. zavedenie špecifických podmienok pre realizáciu obchodov na Príslušnej burze; 
k. otvorenie trhu; 

l. zverejnenie makroekonomických dát; 
m. významné trhové udalosti; 

n. špecifické inštrukcie Zákazníka; 
o.  podmienky realizácie Pokynu špecifické pre určitý Finančný nástroj; 
p. čakanie na potvrdenie alebo realizáciu Transakcie zo strany poskytovateľa likvidity (týka sa Pokynov na Equity CFD 

a Inštrumenty OMI); 
q. realizácia čakajúceho Pokynu; 

r. ďalšie okolnosti uvedené  v Zmluve. 
7.7. Na žiadosť Zákazníka poskytneme informácie o dĺžke času realizácie daného Pokynu a informácie týkajúce sa možného dôvodu 

oneskorenia, rovnakým spôsobom, akým posudzujeme reklamácie (podľa Obchodných podmienok). 

 

8. Zmeny Spreadu 
 

Pri uplatňovaní pravidiel kótovania cien Finančných nástrojov používame fixný alebo variabilný Spread. Detailné pravidlá kótovania 

nájdete v Obchodných podmienkach. 

 
9. Objem Pokynu 

 
Môžeme odmietnuť alebo zrušiť Obchodný pokyn Zákazníka, ak jeho objem presiahne maximálnu hodnotu Pokynu uvedenú v Tabuľkách 
podmienok.  

 

10. Rozdiely medzi obchodnými platformami 
 

10.1. Výpočet swapových bodov/financovania cez noc, zodpovedajúcich hodnôt a typu Otvorenej pozície na konci dňa závisí od 
Obchodnej platformy, ktorá obsluhuje Pokyn Zákazníka, pričom je vykonaný podľa nasledujúcich pravidiel: 

a) na Obchodnej platforme xStation: sa swapové body/financovanie cez noc pripíšu v prospech alebo na ťarchu 
investičného účtu o polnoci každého dňa v týždni podľa dennej sadzby; 

b) na Obchodnej platforme Meta Trader: sa swapové body/financovanie cez noc  pripíšu v prospech alebo na ťarchu 

investičného účtu:  
i. o polnoci podľa dennej sadzby - od pondelka do štvrtka; 

ii. o polnoci podľa trojitého denného kurzu - v piatok; 
iii. neuplatňuje sa - v sobotu a nedeľu. 

Bez ohľadu na zvolenú obchodnú Platformu, ktorá sa používa na obsluhu Pokynov, vyššie uvedené pravidlá výpočtu swapových 

bodov/financovania cez nocsa nevzťahujú na Otvorenú pozíciu na konci dňa pre vybrané Finančné nástroje, ktorých podrobné 
pravidlá výpočtu swapových bodov/financovania cez noc sú uvedené v Tabuľkách podmienok.  

10.2. Akákoľvek zmena hodnoty pákového efektu podľa ustanovení Obchodných podmienok a Tabuliek podmienok, v závislosti na 
príčine: 

a)  nemá vplyv na momentálne blokovanú hodnotu Marže pre Otvorenú pozíciu v Obchodnej platforme xStation; 

b)  upraví aktuálne blokovanú hodnotu Marže pre Otvorenú pozíciu,  pričom táto úprava sa vykoná s prihliadnutím na 
novú hodnotu pákového efektu v Obchodnej platforme Meta Trader. 

https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/dolezite-dokumenty/dolezite-informacie-a-dokumenty
https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/dolezite-dokumenty/dolezite-informacie-a-dokumenty
https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/typy-uctov
http://www.xtb.com/sk
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10.3. Typ Obchodnej platformy obsluhujúcej Pokyny Zákazníka bude mať vplyv na to, čo sa stane po uzavretí Opačnej Transakcie 
k aktuálne vlastnenej Otvorenej pozícii na Obchodnom účte Zákazníka: 

a) v Obchodnej platforme xStation - Marža je vypočítaná a blokovaná iba pre jednu Transakciu  Opačného obchodu, t.j. 
tá Transakcia, pre ktorú je vyššia hodnota Marže podľa Tabuliek podmienok. Tento mechanizmus sa uplatňuje aj v 
prípade, ak sú Transakcie otvorené pomocou inej hodnoty pákového efektu; 

b) v Obchodnej platforme Meta Trader -  aktuálne blokovaná hodnota Marže pre Otvorenú pozíciu sa upraví na úroveň 
50% a zvyšných 50% požadovanej Marže sa zablokuje pre novo otvorenú Opačnú Transakciu.  

10.4. V obchodnej platforme Meta Trader sa názvy jednotlivých prvkov v sekcii Status účtu môžu líšiť od definícií uvedených v 
Obchodných podmienkach. 

 

11. Sledovanie Stratégie vykonávania Pokynov 
 

Sledujeme dodržiavanie tejto Stratégie overovaním kvality kotácií (vrátane obchodovateľnosti kótovaných cien),  overovaním 
realizovaných odchýlok vykonaných transakčných cien Obchodov od cien uvedených v obchodnej platforme, sledovaním reklamácií  

týkajúcich sa Pokynov vykonávaných Zákazníkmi a nezávislým hodnotením spôsobu vykonávania Pokynov ako súčasť vnútornej kontroly 
alebo interného auditu. 

 

II. Inštrumenty Organizovaného Trhu (OMI) 
 

1. Platnosť 
 

1.1. Táto časť Stratégie sa vzťahuje na všetky Pokyny vykonané na určených Organizovaných trhoch a týkajúcich sa Inštrumentov 
Organizovaného Trhu (OMI). 

1.2. Môžeme pôsobiť na trhu prostredníctvom Makléra, ktorý Pokyn realizuje. 
 

2. Faktory týkajúce sa realizácie Pokynu (OMI) 
 

2.1. Pokyny Zákazníkov vykonávame priamo na príslušnom trhu prostredníctvom KBC Bank N. V. S cieľom zaistiť pre Zákazníka pri 

realizácii jeho Pokynu tie najlepšie výsledky, zohľadníme my aj sami využívaní Makléri, nasledujúce faktory: 
a) OMI cena; 

b) náklady spojené s realizáciou Pokynu; 
c) čas Transakcie a jeho rýchlosť; 
d) pravdepodobnosť uzatvorenia Transakcie a jednoduchosť jej vyrovnania; 

e) objem Pokynu; 
f) špecifické znaky Pokynu. 

2.2. Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme neustále sledovali správnosť vykonávania Pokynov Zákazníkov priamo na príslušných trhoch  
zo strany KBC Bank N. V. v súlade s bodom 2.1. Stratégie. Okrem toho Vás budeme bezodkladne informovať o okolnostiach, ktoré 
bránia riadnej realizácii Pokynov. 

 

3. Kritériá realizácie Pokynu v najlepšom záujme Zákazníka 
 
3.1. Najlepší záujem sa stanoví na základe zohľadnenia ceny OMI a nákladov súvisiacich s realizáciou Pokynu spolu s nákladmi, 

ktoré vzniknú Zákazníkovi v priamej súvislosti s realizáciou Pokynu vrátane poplatkov účtovaných inštitúciami, ktoré Transakciu 
realizujú, so schválením a vyrovnaním Transakcie a tiež ďalších poplatkov týkajúcich sa realizácie Pokynu. 

 

4. Miesto realizácie Pokynu 
 

4.1. Pokyny Zákazníka sa realizujú na regulovanom burzovom trhu alebo na mnohostrannej Obchodnej platforme (MTF). 
4.2. Pokyny Zákazníkov realizujeme priamo na príslušnom trhu alebo využitím služieb Makléra – t. j. KBC Bank N. V. ,  ktorý vykonáva 

objednávky v obchodných  systémoch, najmä: 

a) GPW, NYSE, NASDAQ, LONDÝN SE, Deutsche Börse (Frankfurt), Euronext Amsterdam, Euronext Brussel, Euronext Paris, 
Euronext Lisbon, Šesť švajčiarskych búrz, Borsa Italiana, Bolsa de Madrid, Nasdaq OMX (Helsinki, Kodaň, Stockholm), 

Oslo Bors - pre akcie OMI; 

b) LONDON SE, Deutsche Börse (Frankfurt), Euronext Amsterdam, Euronext Paris, GPW, Bolsa de Madrid- pre investičné 
fondy OMI ETF; 

c) GPW, NYSE, NYSE ARCA, NASDAQ, LONDÝN SE, Deutsche Börse (Frankfurt), Euronext Amsterdam, Euronext Brussel, 

Euronext Paris, Euronext Lisbon, Šesť švajčiarskych búrz, Borsa Italiana, Bolsa de Madrid, Nasdaq OMX (Helsinki, Copen-
hagen, Stockholm), Oslo Bors – pre akcie a majetkové podiely vo fondoch kolektívneho investovania. 

4.3. Sme povinní prijať všetky opatrenia, aby sa predišlo tomu, že Zákazníkovi budú rôzne inštitúcie realizujúce Pokyny účtovať po-

platky a provízie, čo by pre Zákazníka bolo diskriminačné. 
4.4. Budeme Vás informovať, ak dôjde  k zmene Makléra, prostredníctvom ktorého vykonávame Pokyny na príslušných trhoch. 

4.5. Raz ročne zverejňujeme Informácie o najlepších systémoch vykonávania Pokynov. Tieto informácie sú dostupné na Internetových 
stránkach XTB (kliknite tu). 
 

5. Všeobecné pravidlá pre realizáciu Pokynu 
 

5.1. Vaša Pokyny realizujeme promptne, spoľahlivo a rýchlo, a to v poradí, v akom boli prijaté, ak: 
a) Ste sa nerozhodli inak, alebo 

b) charakter Pokynu či podmienky na trhu znemožňujú realizovať Pokyn uvedeným spôsobom, alebo 
c) z našich dostupných informácií vyplýva, že Váš najlepší záujem vyžaduje iný postup. 

 

6. Podrobné pravidlá pre  vykonávanie Pokynov pre OMI 
 

6.1. Vzhľadom ku charakteristikám  sa pravidlá zadávania a vykonávania Pokynov pre OMI môžu v niektorých aspektoch líšiť od 
bežných pravidiel pre CFD, ako je uvedené v Stratégii. Pred zadaním akejkoľvek Transakcie na OMI by ste si mali uvedomiť, ako 

sú pre tieto Finančné nástroje vykonávané rôzne typy Pokynov a ako to môže ovplyvniť cenu Transakcie. 
6.2. Pokyn na realizáciu Transakcie na OMI je možné podať nasledujúcim spôsobom: 

a) podaním trhového Pokynu za aktuálnu cenu OMI, uvedenú na Obchodnom účte; 

b) podaním limit Pokynu (buy limit; sell limit); 
c) podaním stop Pokynu (buy stop; sell stop). 

6.3. Pri zadávaní Trhových Pokynov sa Zákazník rozhodne, že na OMI bude vykonaný za najlepšiu možnú trhovú cenu v danom čase. 
Cena vykonania Pokynu sa môže líšiť od ceny uvedenej na Obchodnom účte pred zadaním Pokynu. Cena uvedená na Obchodnom 
účte má len informatívny charakter a nie je záväzná. Konečná cena vykonania Transakcie bude uvedená po jej vykonaní. Ak je 

obchodovanie na konkrétnom OMI na konkrétnom trhu pozastavené v súlade s pravidlami príslušnej Podkladovej burzy, zostáva 
trhový Pokyn zadaný počas pozastavenia aktívny, až do obnovenia obchodovania alebo odmietnutia Pokynu.  

http://www.xtb.com/sk
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6.4. Trhové Pokyny týkajúce sa OMI, ktoré majú potenciálne významný dopad na trhovú cenu, môžu byť nami odmietnuté alebo 
automaticky rozdelené do častí pred odoslaním na Trh Podkladového aktíva. Vykonávanie Pokynov za účelom dosiahnutia najlep-

šej realizačnej ceny a minimalizácie dopadu na trhovú cenu. 
6.5. V prípade trhového Pokynu zadaného Zákazníkom, ktorého čiastočné vykonanie bude mať za následok pozastavenie kotácií na 

burze, zostane nerealizovaná časť Pokynu aktívna alebo zrušená, v závislosti od pravidiel obchodovania platných na danom trhu. 

6.6. Limit Pokyny na OMI sú vykonávané za cenu stanovenú Zákazníkom alebo za lepšiu cenu.  Pokiaľ je možné  vykonať objem 
Pokynu, ktorý je možné zrealizovať na cene uvedenej Zákazníkom alebo lepšej, prekročí likviditu dostupnú v danom okamihu, je 

Pokyn zrealizovaný na maximálnom možnom objeme. Zostávajúca časť Pokynu ostane aktívna do jej realizácie alebo uzavretie. 
6.7. Stop Pokyny na OMI sú vykonávané ako trhové objednávky v okamihu aktivácie danej stop úrovne, v súlade s stratégiou vyko-

návania trhových Pokynov. 

6.8. Najvyššie možné limity:  
a) pre Pokyny buy limit- je aktuálna cena Ask  

b) pre Pokyny sell stop - je aktuálna cena Bid. 
  Najnižšie možné limity:  

a) pre Pokyny sell limit - je aktuálna cena Bid 

b) pre Pokyny buy stop - je aktuálna cena Ask. 
6.9. Pri čakajúcich Pokynoch zadaných mimo obchodných hodín je referenčnou cenou posledná Bid alebo Ask cena viditeľná v Ob-

chodnej platforme. Ak sa na Príslušnom trhu počas uzatvárania Transakcie za predobchodných podmienok (pre-market) zmení 
trhová cena OMI vo vzťahu k poslednej cene viditeľnej v Obchodnej platforme, čakajúci Pokyn s cenovým limitom stanoveným v 
súlade s Pravidlami môže byť odmietnutý. 

6.10. Stop Pokyny a limit Pokyny na OMI, zadané bez špecifického časového limitu, zostávajú platné do úplného vyplnenia Pokynu, 
ktorý bol vykonaný alebo zrušený Zákazníkom.  

 


