
 
 

 

Specifikační tabulka instrumentů – Forex, Komodity, Indexy, Kryptoměny 

 

Forex 

Instrument 

Nominální 
hodnota 
jednoho 

lotu 

Hodnota 
pipu  

Minimální 
změna 
ceny 

Minimální/ 
Maximální 

zadaný 
objem v 
lotech 

Minimální 
změna 

velikosti 
pozice v 
lotech 

Referenční zdroj 
Obchodní 

hodiny 

 
Tržní spready  

BASIC/STANDARD 
/PRO 

 
Minimální sprady 

BASIC /STANDARD /PRO 
 

AUDCAD 
AUD 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0013/0.00046/ 
0.00007 

0.0013/0.00044/0.00005 

AUDCHF 
AUD 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00116/0.00044/ 
0.00005 

0.00116/0.00044/0.00005 

AUDJPY 
AUD 100 

000 
0.01 0.001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.074/0.043/0.006 
0.074/0.04/ 

0.003 

AUDNZD 
AUD 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0018/0.00091/ 
0.00009 

0.0018/0.00091/0.00009 



 
 

AUDUSD 
AUD 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00046/0.00019/ 
0.00005 

0.00046/0.00017/0.00003 

CADCHF 
CAD 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00106/0.00066/ 
0.00027 

0.00106/0.00047/0.00008 

CADJPY 
CAD 100 

000 
0.01 0.001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.088/0.045/0.009 
0.088/0.041/ 

0.005 

CHFHUF 
CHF 100 

000 
0.01 0.01 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.4*/0.24/0.2 0.4/0.14/0.1 

CHFJPY 
CHF 100 

000 
0.01 0.001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.088/0.055/0.025 0.088/0.035/0.005 

CHFPLN 
CHF 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0042*/0.002/ 
0.0014 

0.0042/0.002/ 
0.0014 

EURAUD 
EUR 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00137/0.00046/ 
0.00008 

0.00137/0.00043/0.00005 



 
 

EURCAD 
EUR 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00137/0.00053/ 
0.00012 

0.00137/0.00051/0.0001 

EURCHF 
EUR 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00046/0.00023/ 
0.00007 

0.00046/0.00021/0.00005 

EURCZK 
EUR 100 

000 
0.01 0.001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.05*/0.021/0.015 0.05/0.021/0.015 

EURGBP 
EUR 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00039/0.00021/ 
0.00005 

0.00039/0.00017/0.00001 

EURHUF 
EUR 100 

000 
0.01 0.01 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.47*/0.24/0.18 0.47/0.18/0.12 

EURJPY 
EUR 100 

000 
0.01 0.001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.046/0.023/0.005 
0.046/0.021/ 

0.003 

EURNOK 
EUR 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0077*/0.0042/ 
0.003 

0.0077/0.0037/ 
0.0025 



 
 

EURNZD 
EUR 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00277/0.00111/ 
0.00025 

0.00277/0.00106/0.0002 

EURPLN 
EUR 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0045*/0.0021/ 
0.0012 

0.0045/0.0019/ 
0.001 

EURRON 
EUR 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

8:00 - 
19:00  

0.0077*/0.0048/ 
0.0035 

0.0077/0.0038/ 
0.0025 

EURSEK 
EUR 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0077*/0.0043/ 
0.0035 

0.0077/0.0041/ 
0.0033 

EURTRY 
EUR 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0023*/0.00197/ 
0.0019 

0.0023/0.00057/0.0005 

EURUSD 
EUR 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0002/0.00009/ 
0.00003 

0.0002/0.00008/0.00002 

GBPAUD 
GBP 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0021/0.00089/ 
0.0002 

0.0021/0.00075/0.00006 



 
 

GBPCAD 
GBP 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00063/0.00032/ 
0.0002 

0.00063/0.00024/0.00012 

GBPCHF 
GBP 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00116/0.00055/ 
0.0003 

0.00116/0.00037/0.00012 

GBPJPY 
GBP 100 

000 
0.01 0.001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.085/0.055/0.018 
0.085/0.049/ 

0.012 

GBPNZD 
GBP 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0026/0.00118/ 
0.00035 

0.0026/0.00105/0.00022 

GBPPLN 
GBP 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.007*/0.0033/ 
0.0025 

0.007/0.0032/ 
0.0024 

GBPUSD 
GBP 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0004/0.00025/ 
0.00006 

0.0004/0.0002/0.00001 

NZDCAD 
NZD 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0014/0.00064/ 
0.00035 

0.0014/0.00039/0.0001 



 
 

NZDJPY 
NZD 100 

000 
0.01 0.001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.085/0.052/0.014 
0.085/0.046/ 

0.008 

NZDUSD 
NZD 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00057/0.00025/ 
0.00008 

0.00057/0.00022/0.00005 

USDBRL 
USD 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

12:00 - 
18:00 CET; 

14:00 - 
20:00 CEST 

0.017*/0.0112/ 
0.0097 

0.017/0.0095/ 
0.008 

USDCAD 
USD 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.00046/0.00022/ 
0.00006 

0.00046/0.00019/0.00003 

USDCHF 
USD 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0004*/0.00019/ 
0.00007 

0.0004/0.00014/ 
0.00002 

USDCLP 
USD 100 

000 
0.01 0.01 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

13:00 - 
19:00 
(CET), 
15:00 - 
21:00 
(CEST) 

2/0.6/0.5 2/0.45/0.35 

USDCZK 
USD 100 

000 
0.01 0.001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.043*/0.026/0.02 
0.043/0.021/ 

0.015 



 
 

USDHUF 
USD 100 

000 
0.01 0.01 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.4*/0.28/0.18 0.4/0.25/0.15 

USDJPY 
USD 100 

000 
0.01 0.001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.04/0.018/0.005 0.04/0.014/0.001 

USDMXN 
USD 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.025/0.0086/ 
0.007 

0.025/0.0037/ 
0.0021 

USDNOK 
USD 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0077*/0.0043/ 
0.003 

0.0077/0.0038/ 
0.0025 

USDPLN 
USD 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0043*/0.0018/ 
0.0013 

0.0043/0.0013/ 
0.0008 

USDRON 
USD 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

8:00 - 
19:00  

0.0073*/0.0057/ 
0.0035 

0.0073/0.0047/ 
0.0025 

USDSEK 
USD 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0077*/0.0043/ 
0.0035 

0.0077/0.0041/ 
0.0033 



 
 

USDTRY 
USD 100 

000 
0.0001 0.00001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.0022*/0.00198/ 
0.0019 

0.0022/0.00058/0.0005 

USDZAR 
USD 100 

000 
0.0001 0.0001 

0.01, max 
50 

0.01 

mezibankovní tržní 
cena od popředních 

světových bank 
(top tier) 

24 hodin od 
neděle 

23:00 do 
pátku 
22:00 

0.025/0.0141/ 
0.0112 

0.025/0.0129/ 
0.01 

 

 

 

Indexy 

 

Instrument 

Nominální 
hodnota 
jednoho 

lotu 

Hodn
ota 
pipu

  

Minimální 
změna ceny 

Minimální/ 
Maximální zadaný 

objem v lotech 

Minimální 
změna 

velikosti 
pozice v 
lotech 

Referenční 
zdroj 

Obchodní hodiny 

 
Tržní spready  

BASIC / STANDARD 
/ PRO 

 
Minimální sprady 

BASIC /STANDARD 
/PRO 

 

AUS200 
cena 

instrumentu
 * USD 25 

1 1 0.01, max 15 0.01 

organizovaný 
trh 

0:05 - 6:30 a 7:15 - 
21:00 CET; 2:05 - 

8:30 a 9:15 - 23:00 
CEST 

10/5/3 10/4/2 

BRAComp 
cena 

instrumentu
 * USD 2 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
12:05 - 20:55 CET; 
14:05 - 22:55 CEST 

220/125/75 220/117/67 



 
 

CHNComp 
cena 

instrumentu
 * USD 10 

1 1 0.01, max 15 0.01 

organizovaný 
trh 

02:20 - 05:00 a 
06:35 - 09:15 (CET), 

03:20 - 06:00 a 
07:35 - 10:15 

(CEST) 

31/20/10 31/19/9 

CZKCASH* 
cena 

instrumentu
 * USD 100 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 9:20 - 16:00 6/3/2 6/2.8/1.8 

DE30 
cena 

instrumentu
 * EUR 25 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:00 - 22:00 2/1/0,8 2/0.9/0.7 

DE30.cash 
cena 

instrumentu
 * EUR 25 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 12:00 - 23:00 2/1/0,8 2/0.9/0.7 

EU50 
cena 

instrumentu
 * EUR 10 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:00 - 22:00 4.4/2.2/1.6 4.4/1.6/1 

EU50.cash 
cena 

instrumentu
 * EUR 10 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
12:00 - 22:15 a 
22:30 – 23:00 4.4/2.2/1.6 4.4/1.6/1 

FRA40 
cena 

instrumentu
 * EUR 10 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
8:00 - 22:00 

2.2/1.2/0.6 2.2/1.1/0.5 

FRA40.cash 
cena 

instrumentu
 * EUR 10 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
12:00 - 22:15 a 
22:30 – 23:00 2.2/1.2/0.6 2.2/1.1/0.5 

HKComp 
cena 

instrumentu
 * USD 5 

1 1 0.01, max 15 0.01 

organizovaný 
trh 

02:20 - 05:00 a 
06:35 - 09:15 (CET), 

03:20 - 06:00 a 
07:35 - 10:15 

(CEST) 

38/22/12 38/21/11 

HUNComp 
cena 

instrumentu
 * USD 5 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 9:10 - 17:00 112/70/60 112/50/40 

ITA40 
cena 

instrumentu
 * EUR 5 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 9:00 - 17:40 38/20/17 38/11/8 



 
 

ITA40.cash 
cena 

instrumentu
 * EUR 5 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 9:00 - 20:30 38/20/17 38/11/8 

JAP225 
cena 

instrumentu
 * USD 10 

1 1 0.01, max 15 0.01 

organizovaný 
trh 

01:05 - 07:10 a 
08:35 - 17:00 CET; 

02:05 - 08:10 a 
09:35 - 18:00 CEST 

45/25/17 45/21/13 

KOSP200 
cena 

instrumentu
 * USD 500 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
1:05 - 7:10 CET; 
2:05 - 8:10 CEST 

0.8/0.5/0.4 0.8/0.3/0.2 

MEXComp 
cena 

instrumentu
 * USD 3 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 15:30 - 21:00 226/126/76 226/117/67 

NED25 
cena 

instrumentu
 * EUR 200 

1 0.01 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:00 - 22:00 0.36/0.25/0.21        0.36/0.24/0.2 

POR20* 
cena 

instrumentu
 * EUR 1 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 9:10 - 17:30 36/22/20 36/22/20 

RUS50 
cena 

instrumentu
 * USD 100 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 

organizovaný 
trh 

8:05 - 16:45 , 17:05 
- 21:50 CET; 9:05 - 

17:45 , 18:05 - 
22:50 CEST 

3.8/3.3/1.8 3.8/2.5/1 

SPA35 
cena 

instrumentu
 * EUR 10 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:00 - 20:00 14/6/4 14/6/4 

SPA35.cash 
cena 

instrumentu
 * EUR 10 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:00 - 20:00 14/6/4 14/6/4 

SUI20 
cena 

instrumentu
 * USD 20 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 9:00 - 17:30 10/5/4 10/4/3 

UK100 
cena 

instrumentu
 * GBP 10 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 2:00 - 22:00 3.8/1.9/0.7 3.8/1.7/0.5 

UK100.cash 
cena 

instrumentu
 * GBP 10 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 00:00 - 23:00 3.8/1.9/0.7 3.8/1.7/0.5 



 
 

US100 
cena 

instrumentu
 * USD 20 

1 0.01 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
00:05 – 22:15 a 
22:30 - 23:00 

1.85/1/0.5 1.85/1/0.5 

US100.cash 
cena 

instrumentu
 * USD 20 

1 0.01 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 00:00 - 23:00 1.85/1/0.5 1.85/1/0.5 

US2000 
cena 

instrumentu
  * USD 200 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 4:05 - 23:00 1/0.6/0.5 1/0.4/0.3 

US30 
cena 

instrumentu
 * USD 5 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
00:05 – 22:15 a 
22:30 - 23:00 

7/3/2 7/2/1 

US30.cash 
cena 

instrumentu
 * USD 5 

1 1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 00:00 - 23:00 7/3/2 7/2/1 

US500 
cena 

instrumentu
 * USD 50 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
00:05 – 22:15 a 
22:30 - 23:00 

1.5/0.6/0.4 1.5/0.5/0.3 

US500.cash 
cena 

instrumentu
 * USD 50 

1 0.1 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 00:00 - 23:00 1.5/0.6/0.4 1.5/0.5/0.3 

USDIDX 
cena 

instrumentu
 * USD 1000 

0.001 0.001 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 2:00 am - 11:00 pm 0.03/0.015/0.007 0.03/0.012/0.004 

VOLX 
cena 

instrumentu
 * USD 4000 

1 0.01 0.01, max 15 0.01 
organizovaný 

trh 00:00 - 22:15 0.22/0.2/0.18 0.22/0.11/0.09 

W20 
cena 

instrumentu
 * PLN 20 

1 0.1 0.01, max 50 0.01 
organizovaný 

trh 
8:45 - 16:50 2.8/2.3/1.7 2.8/1.6/1 

 

 

 

 



 
 

 

Komodity 

 

Instrument 
Nominální 
hodnota 

jednoho lotu 
Hodnota pipu 

Minimální 
změna ceny 

Minimální/ 
Maximální 

zadaný objem 
v lotech 

Minimální 
změna 

velikosti 
pozice v 
lotech 

Referenční 
zdroj 

Obchodní 
hodiny 

 

Tržní spready  
BASIC / STANDARD 

/PRO 

 
Minimální sprady 

BASIC /STANDARD 
/PRO 

ALUMINIUM 

cena 

instrumentu * 
USD 50 

1 1 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:30 - 19:30 
 

22/12/7 
 

22/11/6 

BUND10Y 

cena 

instrumentu * 
USD 1000 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:05 - 22:00 0.04/0.02/0.01 0.04/0.02/0.01 

COCOA 

cena 

instrumentu * 
USD 10 

1 1 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 10:45 - 19:30 20/13/10 20/11/8 

COFFEE 

cena 

instrumentu * 
USD 2000 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 10:15 - 19:30 0.38/0.2/0.15 0.38/0.18/0.13 

COPPER 

cena 

instrumentu * 
USD 30 

1 1 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:30 - 19:30 45/23/18 45/21/16 

CORN 

cena 

instrumentu * 
USD 500 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
2:05 - 14:45 a 
15:35 - 20:00 

0.8/0.39/0.34 0.8/0.36/0.31 

COTTON 

cena 

instrumentu * 
USD 500 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 08:30 - 20:20 0.38/0.19/0.14 0.38/0.19/0.14 

EMISS 

cena 

instrumentu * 
USD 5000 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:05 - 18:00 0.22/0.1/0.07 0.22/0.07/0.04 



 
 

GOLD 

cena 

instrumentu * 
USD 100 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 

cena na 
mezibankovní

m trhu od 
předních bank 

0:00 - 23:00 0.8/0.35/0.15 0.8/0.3/0.1 

NATGAS 

cena 

instrumentu * 
USD 30 000 

1 0.001 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:30 - 23:00 
0.031/0.015/ 

0.014 
0.031/0.01/0.009 

NICKEL 

cena 

instrumentu * 
USD 10 

1 1 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:30 - 19:30 170/105/55 170/99/49 

OIL 

cena 

instrumentu * 
USD 1000 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 2:05 - 23:00 0.08/0.04/0.03 0.08/0.04/0.03 

OIL.WTI 

cena 

instrumentu  * 
USD 1000 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 2:05 - 23:00 0.08/0.04/0.03 0.08/0.04/0.03 

PLATINUM 

cena 

instrumentu  * 
USD 150 

1 0.1 0.01 max 15 0.01 

cena na 
mezibankovní

m trhu od 
předních bank 

00:00 - 23:00 14.7/7.6/6 14.7/7/5.4 

SCHATZ2Y 

cena 

instrumentu  * 
USD 1000 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
8:05 - 22:00 0.06/0.06/0.03 0.06/0.05/0.02 

SILVER 

cena 

instrumentu * 
USD 5000 

1 0.001 0.01 max 15 0.01 

cena na 
mezibankovní

m trhu od 
předních bank 

0:00 - 23:00 
0.063/0.041/ 

0.008 
0.063/0.04/0.007 

SOYBEAN 

cena 

instrumentu * 
USD 300 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
2:05 - 14:45 a 
15:35 - 20:00 

1.57/1/0.5 1.57/0.95/0.45 

SUGAR 

cena 

instrumentu * 
USD 1120 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 09:30 - 19:00 0.11/0.06/0.04 0.11/0.05/0.03 

TNOTE 

cena 

instrumentu * 
USD 1000 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 0:35 - 23:00 0.07/0.05/0.03 0.07/0.04/0.02 



 
 

WHEAT 

cena 

instrumentu * 
USD 400 

1 0.01 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 
2:05 - 14:45 a 
15:35 - 20:00 

1.85/1.1/0.6 1.85/1.04/0.54 

ZINC 

cena 

instrumentu * 
USD 50 

1 1 0.01 max 15 0.01 
organizovaný 

trh 8:30 - 19:30 21/12/7 
 

21/11/6 

 

Kryptoměny 

 

Instrument 

Nominální 
hodnota 
jednoho 

lotu 

Hodn
ota 
pipu 

Minimální 
změna ceny  

Minimální/ 
Maximální zadaný 

objem v lotech 

Minimální 
změna 

velikosti 
pozice v 
lotech 

Referenční 
zdroj 

Obchodní hodiny 

 
Tržní spready  

BASIC, STANDARD, 
PRO 

 
Minimální sprady 

BASIC /STANDARD 
/PRO 

BITCOIN BITCOIN 1 0.01 0.01 0.1, max 50 0.1 
Virtual 

currencies 
markets 

24 hodin od soboty 
4:00 do pátku 22:00 

-/1%-1.5% tržní 
ceny /1%-1.5% 

tržní ceny 

 
-/1% tržní ceny/1% 

tržní ceny 
 

 
ETHEREUM 

ETHEREUM 
1 

0.01 0.001 1, max 500 1 
Virtual 

currencies 
markets 

24 hodin od soboty 
4:00 do pátku 22:00 

-/2%-2.5% tržní 
ceny /2%-2.5% 

tržní ceny 

-/2% tržní ceny 
/2% tržní ceny 

 
RIPPLE RIPPLE 1 

0.000
1 

0.0001 1000, max 500000 1000 
Virtual 

currencies 
markets 

24 hodin od soboty 
4:00 do pátku 22:00 

-/2%-2.5% tržní 
ceny /2%-2.5% 

tržní ceny 

-/2% tržní ceny 
/2% tržní ceny 

 
DASH DASH 1 0.01 0.001 1, max 500 1 

Virtual 
currencies 
markets 

24 hodin od soboty 
4:00 do pátku 22:00 

-/2%-2.5% tržní 
ceny /2%-2.5% 

tržní ceny 

-/2% tržní ceny 
/2% tržní ceny 

 
LITECOIN LITECOIN 1 0.001 0.001 10, max 5000 10 

Virtual 
currencies 
markets 

24 hodin od soboty 
4:00 do pátku 22:00 

-/2%-2.5% tržní 
ceny /2%-2.5% 

tržní ceny 

-/2% tržní ceny 
/2% tržní ceny 

 

 



 
 

 

 

 

 

Evropské digitální opce (obchodování dostupné do 30. června 2018) 

 

Symbol Popis Podkladový 
instrument 

Min. / 
Max. 

Výplata 
(USD) 

Hodnota 
bodu Spread Trh / Zdroj Referenční cena 

USDPLN 

Instrument jehož cena vychází z kotací amerického dolaru 

vůči polskému zlotému na mezibankovním trhu. 
USDPLN 

10 / 
1400 

0.0001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

EURPLN 

Instrument jehož cena vychází z kotací eura vůči polskému 

zlotému na mezibankovním trhu. EURPLN 
10 / 
1400 

0.0001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

 
EURUSD 

Instrument jehož cena vychází z kotací eura vůči americkému 

dolaru na mezibankovním trhu. 
EURUSD 

10 / 
3500 

0.0001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 



 
 

 
GBPUSD 

Instrument jehož cena vychází z kotací britské libry vůči 

americkému dolaru na mezibankovním trhu. 
GBPUSD 

10 / 
3500 

0.0001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

USDCHF 

Instrument jehož cena vychází z kotací amerického dolaru 

vůči švýcarskému franku na mezibankovním trhu. USDCHF 
10 / 
2500 

0.0001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

USDJPY 
Instrument jehož cena vychází z kotací amerického dolaru 

vůči japonskému jenu na mezibankovním trhu. 
USDJPY 

10 / 
3500 

0.001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

EURCHF 

Instrument jehož cena vychází z kotací eura vůči švýcarskému 

franku na mezibankovním trhu. EURCHF 
10 / 
2500 

0.0001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

EURJPY 

Instrument jehož cena vychází z kotací eura vůči japonskému 

jenu na mezibankovním trhu. EURJPY 
10 / 
2500 

0.001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

GBPJPY 

Instrument jehož cena vychází z kotací britské libry vůči 

japonskému jenu na mezibankovním trhu. GBPJPY 
10 / 
2500 

0.001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 



 
 

AUDUSD 
Instrument jehož cena vychází z kotací australského dolaru 

vůči americkému dolaru na mezibankovním trhu. 
AUDUSD 

10 / 
2500 

0.0001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

USDCAD 

Instrument jehož cena vychází z kotací amerického dolaru 

vůči kanadskému dolaru na mezibankovním trhu. USDCAD 
10 / 
2500 

0.0001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

EURGBP 

Instrument jehož cena vychází z kotací eura vůči britské libře 

na mezibankovním trhu. EURGBP 
10 / 
2500 

0.0001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

NZDUSD 
Instrument jehož cena vychází z kotací novozélandského 

dolaru vůči americkému dolaru na mezibankovním trhu. 
NZDUSD 

10 / 
2500 

0.0001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

USDCZK 
Instrument jehož cena vychází z kotací amerického dolaru 

vůči české koruně na mezibankovním trhu. 
USDCZK 

10 / 
1400 

0.001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

GOLD 

Instrument jehož cena vychází z kotací trojské unce zlata na 

mezibankovním trhu. GOLDs 
10 / 
2500 

0.01 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 



 
 

SILVER 

Instrument jehož cena vychází z kotací trojské unce stříbra na 

mezibankovním trhu. SILVERs 
10 / 
1500 

0.001 0-100 

Mezibankovní tržní cena od 

předních bank 

Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

US30 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 30 největších amerických akciových titulů z 

průmyslového odvětví kótovaných na americkém regulovaném 

trhu. 

US.30 
10 / 
2500 

1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

US500 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 500 největších amerických akciových titulů 

kótovaných na americkém regulovaném trhu. 

US.500 
10 / 
2500 

0.1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

DE30 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 30 největších německých akciových titulů 

kótovaných na německém regulovaném trhu. 
DE.30 

10 / 
2500 

0.1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

UK100 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 100 největších britských akciových titulů 

kótovaných na britském regulovaném trhu. 
UK.100 

10 / 
2500 

0.1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

EU50 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 50 největších evropských akciových titulů 

kótovaných na evropském regulovaném trhu. 
EU.50 

10 / 
2500 

0.1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 



 
 

SPA35 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 35 největších španělských akciových titulů 

kótovaných na španělském regulovaném trhu. 

SPA.35 
10 / 
1500 

1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

FRA40 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 40 největších francouzských akciových titulů 

kótovaných na francouzském regulovaném trhu. 

FRA.40 
10 / 
2500 

0.1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

ITA40 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 40 největších italských akciových titulů kótovaných 

na organizovaném trhu. 

ITA.40 
10 / 
1500 

1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

SUGAR 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro cukr 

kótovaný na americkém regulovaném trhu. SUGARs 
10 / 
1000 

0.01 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

COFFEE 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro kávu 

kótovaný na americkém regulovaném trhu. COFFEE 
10 / 
1000 

0.01 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

OIL 

Instrument jehož cena vychází z kotací aktuální ceny Brent 

surové ropy kótovaný na britském regulovaném trhu. OILs 
10 / 
2000 

0.01 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 



 
 

JAP225 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 225 největších japonských akciových titulů 

kótovaných na japonském regulovaném trhu. 

JAP225 
10 / 
1500 

1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

BUND10Y 

Instrumenty, jejichž cena vychází z nabídky kontraktu o - 

dlouhodobých - dluhových cenných papírech emitovaných 

Německou Spolkovou republikou a které jsou kotovány na 

organizovaném trhu. 

BUND10Y 
10 / 
1000 

0.01 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

CHNComp 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující největší čínské akciové tituly kótované na čínském 

regulovaném trhu. 

CHNComp 
10 / 
1500 

1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

HKComp 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující největší hong-kongské akciové tituly kótované na 

čínském regulovaném trhu. 

HKComp 
10 / 
1500 

1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

US100 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 100 největších amerických akciových titulů z 

technologických odvětví kótovaných na americkém 

regulovaném trhu. 

US.100 
10 / 
2500 

0.01 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

SUI20 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 20 největších švýcarských akciových titulů 

kótovaných na evropském regulovaném trhu. 

SUI20 
10 / 
1500 

1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 



 
 

RUS50 

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index 

reflektující 50 největších ruských akciových titulů kótovaných 

na ruském regulovaném trhu. 

RUS50 
10 / 
1500 

0.1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

COPPER 

Instrument jehož cena vychází z kotací aktuální ceny mědi 

kótovaný na britském regulovaném trhu. COPPER 
10 / 
1000 

1 0-100 

Organizovaný trh Průměrná cena podkladového 

nástroje v Okamžiku expirace opce 

  

 

Obecná ustanovení: 

*Zkontrolujte prosím příslušnou poznámku.  

 

 

CFD na Forex, indexy a komodity 

1. Hodnota jednoho bodu představuje minimální hodnotu, o kterou se může změnit cena všech kótovaných finančních instrumentů. 

2. Jeden lot je transakční jednotka všech kótovaných finančních instrumentů. 

3. Zisky a ztráty jsou na Obchodním účtu vyjádřené v Měně účtu poté, co jsou do ní přepočítány průměrným Směnným kurzem XTB z druhé měny v měnovém páru (kótovací měna) nebo z měny, v níž 

je vyjádřena hodnota Finančního nástroje. 

4. V pátek je možné obchodovat do 22:00. Týká se to rovnež Instrumentů, pro které trh podkladových aktiv umožňuje obchodovat i po 22:00. 

5. V čase od 08:00 do 20:00 SEČ/SELČ se USDPLN (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 43 pipů, v čase od 20:00 do 08:00 SEČ/SELČ se spreadem 100 pipů. 

6. V čase od 08:00 do 20:00 SEČ/SELČ se CHFPLN (BASIC) a EURPLN (BASIC) obchoduji se standardním spreadem 42 a 45 pipů, v čase od 20:00 do 08:00 SEČ/SELČ se spreadem 100 pipů. 

7. V čase od 08:00 do 20:00 SEČ/SELČ se GBPPLN (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 70 pipů, v čase od 20:00 do 08:00 SEČ/SELČ se spreadem 150 pipů. 



 
 
8. V čase od 08:00 do 20:00 SEČ/SELČ se USDCZK (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 43 pipů, v čase od 20:00 do 08:00 SEČ/SELČ se spreadem 100 pipů. 

9. V čase od 08:00 do 20:00 SEČ/SELČ se EURCZK (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 50 pipů, v čase od 20:00 do 08:00 SEČ/SELČ se spreadem 100 pipů. 

10.  V čase od 08:00 do 20:00 SEČ/SELČ se USDHUF (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 40 pipů, v čase od 20:00 do 08:00 SEČ/SELČ se spreadem 100 pipů. 

11. V čase od 08:00 do 20:00 SEČ/SELČ se EURHUF (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 47 pipů, v čase od 20:00 do 08:00 SEČ/SELČ se spreadem 100 pipů. 

12. V čase od 08:00 do 20:00 SEČ/SELČ se CHFHUF (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 40 pipů, v čase od 20:00 do 08:00 SEČ/SELČ se spreadem 100 pipů. 

13. V čase od 08:00 do 17:00 SEČ/SELČ se USDRON (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 73 pipů, v čase od 17:00 do 19:00 SEČ/SELČ se spreadem 200 pipů. 

14. V čase od 08:00 do 17:00 SEČ/SELČ se EURRON (BASIC)obchoduje se standardním spreadem 77 pipů, v čase od17:00 do 19:00 SEČ/SELČ se spreadem 200 pipů. 

15. V čase od 08:00 do 22:00 SEČ/SELČ se USDNOK (BASIC), EURNOK (BASIC), USDSEK (BASIC) a EURSEK (BASIC) obchodují se standardním spreadem 77 pipů, v čase od 22:00 do 08:00 

SEČ/SELČ se spreadem 120 pipů. 

16. V čase od 13:00 do 17:00 SEČ/SELČ seUSDCLP (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 39 pipů, v čase od 17:00 do 19:00 SEČ/SELČ se spreadem  150 pipů. 

16. V čase od 07:00 do 20:00 SEČ/SELČ se USDTRY (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 22 pipů, v čase od 20:00 do 7:00 SEČ/SELČ se spreadem 65 pipů. 

17. V čase od 07:00 do 20:00 SEČ/SELČ se EURTRY (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 23 pipů, v čase od 20:00 do 7:00 SEČ/SELČ se spreadem 70 pipů. 

18. V čase od 13:00 do 17:00 SEČ / od 14:00 do 18:00 SELČ se USDBRL (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 170 pipů, v čase od 17:00 do 19:00 SEČ / od 18:00 do 20:00 SELČ se 

spreadem 200 pipů. 

19. V čase od 08:00 do 22:00 se UK.100 (BASIC), UK100 (BASIC) obchoduje se standardním spreadem 3,8 pipů, v čase od 02:00 do 08:00 se spreadem 5 pipů. 

20. HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+ instrumenty jsou dostupné pouze v režimu „close only“. 

21. POR20, POR20., POR20.., POR20+ instrumenty jsou dostupné pouze v režimu „close only“. 

22. XTB upozorňuje, že Finanční Instrumenty, pro které základní nástroj představují úrovně burzovních indexů nebo derivátových kontraktů, jsou nástroje typu „over-the-counter” (mimoburzovní) a není 

možné s nimi obchodovat na žádné z výše uvedených burz. Ceny těchto finančních nástrojů stanoví XTB a náležitě odrážejí reálné hodnoty burzovních indexů a derivátových kontaktů s tím, že se 

aktuální ceny nákupu a prodeje mohou mírně lišit od úrovní těchto nástrojů zveřejňovaných burzami. 

23. Standardní Transakční Spread, Minimální Velikost Objednávky, Maximální Velikost Objednávky a Hodnota Jednoho Bodu jsou referenční hodnoty a mohou se měnit v případě značné volatality nebo 

omezené likvidity Podkladového Instrumentu. 

24. Datumy rolování pozic mezi po sobě následujícími kontrakty, které také tvoří základ oceňování opcí, jsou k dispozici v tabulce Rolování pozic. 



 
 
25. V souvislosti s tím, že činnost XTB je založena na modelu market-maker, nejvyšší limit marže započítané do Spreadu, který XTB účtuje za transakce na CFD instrumentech je 100%. Spread 

vypočítán XTB představuje náklad zákazníka vůči XTB. 

26. Standardní transakční spread je pozorován mezi 08:00. - 20:00 SEČ. Standardní transakční spread je vyjádřen jako přibližná hodnota, která je založena na historickém kótování Spreadu. 

27. Všechny transakce (účty STANDARD a PRO) jsou realizované jako tržní pokyny. 

28. Průměrná cena vážená objemem (VWAP) je aplikována na všechny tržní pokyny. 

29. Provize (účet PRO) za otevření i uzavření pozice je účtována při otevření pozice. 

30. Provize (účet PRO) bude přepočítána na měnu, ve které je vedený účet, dle kurzu platného v momentě uzavření transakce. 

31. Ceny CFD instrumentů na účtu PRO jsou kótované na variabilní bázi a odrážejí aktuální tržní situaci. 

32. Referenční trh: Organizovaný trh. 

33. Ostatní náklady související s Transakcemi v XTB, jako jsou Spready, Marže, swapové body nebo jiné poplatky a provize, které jsou nákladem klienta vůči XTB jsou popsány v Tabulkách podmínek a 

Tabulce swapových bodů dostupných na strance XTB. 

34. Minimální Spread znamená nejmenší možnou hodnotu Spreadu získanou na daném instrumentu, nejedná se o průměr dosahovaných hodnot. 

35. Pro typ účtu BASIC je u Indexů, komodit a Forex instrumentů minimální velikost pozice 0,01 lot. Maximální velikost pozice u Forex instrumentů je až 50 lotů a u Indexů a Komodit je to až 15 lotů. Pro 

typ účtu STANDARD je u Indexů, Komodit a Forex instrumentů minimální velikost pozice 0,01 lot. Pro typ účtu PRO je u Indexů, Komodit a Forex instrumentů minimální velikost pozice 0,1 lot.  

36. Trhy s virtuálními měnami  jsou definovány v dokumentu "Referenční instituce". 

 

 

Opce 

1. Pokud Zákazník uzavře krátkodobé evropské digitální opce více než 1 minutu před Okamžikem expirace opce, pak následně obdrží: 

a) v případě opce typu Up: 0,5 * výplata, je-li Aktuální Cena podkladového aktiva jednoznačně vyšší než exekuční (trigger) cena, a 0 v opačném případě 

b) v případě opce typu Down: 0,5 * výplata, je-li Aktuální Cena podkladového aktiva jednoznačně nižší než exekuční (trigger) cena, a 0 v opačném případě 

Pokud Zákazník uzavře krátkodobé evropské digitální opce méně než 1 minutu před Okamžikem expirace opce, pak následně obdrží 0. 



 
 
2. Aktuální Cena podkladového aktiva uvedená v bodě 1 je stanovena jako průměr BID a ASK ceny Podkladového aktiva v momentě potvrzení uzavření pozice. Aktuální Cena podkladového aktiva 

stanovená tímto způsobem je zaokrouhlena na nejbližší 1 bod. 

3. X-Trade Brokers DM S.A. upozorňuje, že deriváty, pro něž základní nástroj představují úrovně burzovních indexů nebo futures kontraktů, sou nástroji typu „over-the-counter” (mimoburzovní) a nelze s 

nimi obchodovat na žádné z výše uvedených burz. Ceny těchto finančních ostroj stanoví X-Trade Brokers DM S.A. a náležitě odrážejí aktuální hodnoty burzovních indexů s tím, že se aktuální ceny 

nákupu a prodeje mohou mírně lišit od úrovní burzovních indexů nebo futures kontraktů zveřejňovaných burzami. 

4. Standardní velikost spreadu, Minimální velikost pozice a Maximální velikost pozice jsou referenční hodnoty, které mohou být v případě znatelné volatility nebo omezené likvidity podkladového aktiva 

změněny. 

5. Termíny rolování mezi příslušnými kontraktními měsíci podkladových futures kontraktů sloužících také jako báze ohodnocení opčních instrumentů jsou k dispozici v tabulce Rolování pozic. 

6. U krátkodobých evropských digitálních opcí klient stanoví maximální počáteční opční premii, které bude zaplacena. 

7. Krátkodobé evropské digitální opce expirují v Okamžiku expirace opce. Čas do expirace, myšleno rozdíl mezi časem expirace a časem Steven opce, se pohybuje mezi 1 - 90 minutami. 

8. U krátkodobých evropských digitálních opcí probíhá otevření i uzavření opce v jednom dni. 

9. Zisky a ztráty v transakčním systému jsou vyjádřeny v měně Účtu. 

10. Spread krátkodobých evropských digitálních opcí je uváděn na různých úrovních v závislosti na velikosti nominální hodnoty, volatilitě a času expirace opce. 

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

12. U krátkodobých evropských digitálních opcí může zákazník otevírat pouze dlouhé (buy) pozice. 

13. One tick is the minimum value, by which the price of all quoted underlying Financial Instruments may be changed. 

14. Existují 2 typy krátkodobých evropských digitálních opcí: Up a Down. Zákazník obdrží výplatní částku (Nominal), pokud jsou v čase expirace splněny následující podmínky: 

* referenční cena je vyšší než exekuční (trigger) cena v případě opce typu Up, 

* referenční cena je nižší než exekuční (trigger) cena v případě opce typu Down. 

V ostatních případech včetně situace, kdy je referenční cena rovna exekuční (trigger) ceně, klient neobdrží výplatní částku (Nominal). 

15. Referenční cena krátkodobých evropských digitálních opcí je stanovena jako průměr BID a ASK ceny podkladového instrumentu ve stanoveném čase expirace opce. Referenční cena stanovená 

tímto způsobem je následně zaokrouhlena nahoru na nejbližší 1 bod. 

16. V případě krátkodobých evropských digitálních opcí je stanovena minimální a maximální velikost pozice. Minimální velikost odpovídá jedné transakci a je považována za minimální výši opční prémie. 

Maximální velikost je definována jako celková hodnota opčních prémií u otevřených obchodů jednoho instrumentu. 



 
 
17. Pro opční prémie všech otevřených pozic u krátkodobých evropských digitálních opcí je stanoven pro každého zákazníka limit. Tento limit je aktuálně 25 000 USD a může být změněn s 

jednotýdenním upozorněním. 

18. V případě více účtů, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou spravovány jednou osobou nebo skupinou osob jednajících společně, maxi mln velikost pozice uvedená v bodech 16 a 17 je 

definována jako celková hodnota pozic nebo výplatních částek na těchto účtech. 

19. V obchodní platformě je možno krátkodobé evropské digitální opce obchodovat pod označením “Up&Down”. 

20. V případě krátkodobých evropských digitálních opcí zákazník stanovuje maximální opční prémii. Hodnota vyplacené částky je definována jako Maximální prémie/Cena. 

21. Specifické parametry týkající se expirace jsou zobrazeny v obchodní platformě xStation. Zákazník má možnost realizovat obchodní příkazy výhradně na dostupných expiračních dobách pro 

krátkodobé evropské digitální opce, které jsou uvedeny v platformě xStation. 

22. Spread u krátkodobých evropských digitálních opcí může dosáhnout 100%, čímž dojde k vyrovnání výplaty a opční prémie. 

23. Obchodování krátkodobých evropských digitálních opcí může být ve výjimečných případech pozastaveno, nicméně taková situace nebude mít vliv na již otevřené pozice s expirací v řádném termínu. 

24. Všechny transakce provedené na instrumentu ITA40 jsou předmětem FTT (daň z finančních transakcí). Daň je účtována jako paušální poplatekvztahující se k nominální hodnotě transakce. Níže 

uvedené schéma představuje různé částky daně v závislosti na nominální hodnotě transakce. Pokud je čistá nominální hodnota transakce nižší než 0 nebo žádné transakce během dne neprobíhají, 

poplatek nebude účtován. 

 

Do €2,500: €0.25 

€2,500 - 5,000: €0.5 

€5,000 - 10,000: €1 

€10,000 - 50,000: €5 

€50,000 - 100,000: €10 

€100,000 - 500,000: €50 

€500,000 - 1,000,000: €100 

Over €1,000,000: €200 

25. Obchodování na Evropských digitálních opcích bude dostupné  pouze do 30. června 2018. 

 



 
 
Kryptoměny 

1. Instrumenty BITCOIN, ETHEREUM, RIPPLE, LITECOIN, DASH jsoudostupné pouze na platformě xStation, a to na účtech typu Standard+ a PRO.  

2. Maximální výše součtu nominálních hodnot instrumentu Klienta v rámci otevřených pozic (dlouhých nebo krátkých) na BITCOIN, ETHEREUM, RIPPLE, LITECOIN, DASH nesmí v okamžiku otevření 

nové pozice přesáhnout 30 000 EUR 10000 EUR, 10000 EUR, 10000 EUR, 10000 EUR (příslušně podle uvedených symbolů). 

 3. K expiraci pozic na BITCOIN, ETHEREUM, RIPPLE, LITECOIN, DASH dochází po 7 dnech ode dne, kdy došlo k jejímu otevření. Otevřený obchod na BITCOIN, , ETHEREUM, RIPPLE, LITECOIN, 

DASH bude po uplynutí tohoto období automaticky uzavřen na první dostupné ceně instrumentu, poskytnuté XTB po 00:00 (půlnoc) CET-CEST. 

 

Instrumenty Cash 

1. Inštrumenty DE30.cash, EU50.cash, FRA40.cash, ITA40.cash, SPA35.cash, UK100.cash, US100.cash, US30.cash a US500.cash jsou k dispozici výhradně na platformě xStation v rámci nabídek 

BASIC, STANDARD (tržní exekuce) a PRO. 

2. V čase 8:00 - 22:00 jsou instrumenty DE30.cash (BASIC), EU50.cash (BASIC), FRA40.cash (BASIC) a UK100.cash (BASIC) kótované se standardním Spreadem 2, 4.4, 2.2 a 3.8 pipů v uvedeném 

pořadí. 

3. V čase 9:00 - 17:40 je ITA40.cash (BASIC) kótovaná se standardním Spreadem 38. 

4. V čase 8:00 - 20:00 je SPA35.cash (BASIC) kótovaná se standardním Spreadem 14. 

 

Swapové body 

1. Dlouhá pozice znamená, že Zákazník nakoupil finanční instrument. 

2. Krátká pozice znamená, že Zákazník prodal finanční instrument. 

3. Znaménko při sazbě swapových bodů informuje o tom, zda bude suma swapových bodů, vypočítaná na jejich základě ze zůstatku na účte Zákazníka, odpočítaná (-), nebo bude účet Zákazníka o tuto 

částku navýšen (+). 

4. Penežní ekvivalent hodnoty swapových bodů na Obchodním účtu je vyjádřen v Měne účtu po přepočítání kodnoty swapových bodů podle sazby stanovené v kotovací měně nebo měně, ve které je 

vyjádřená Cena Finančního nástroje, jako cena BID pro dlouhé pozice a cena ASK pro krátké pozice. 

5. Denní swapové body se vypočítají následovně: 

- Pro měnové páry (Forex): 



 
 
Počet lotů * 100 000 jednotek druhé měny v páru * Minimální změna ceny (v bodech) * Hodnota swapových bodů (výsledek je nutné převést do Měny účtu příslušným Směnným kurzem XTB) 

- pro ostatní instrumenty: 

Počet lotů * multiplikátor (používá se pro výpočet Nominální hodnoty 1 lotu) * Minimální změna ceny (v bodech) * Hodnota swapových bodů (výsledek je nutné převést do Měny účtu příslušným 

Směnným kurzem XTB)  

6. Pro instrumenty CFD  založené na Kryptoměných    je hodnota swapových bodů vyjádřená v % p.a.. Denní hodnota poplatků je počítána dle následujícího vzoru:  

Nominální hodnota pozice při jejím otevření (počet akcií * otvírací cena) * Sazba swapu (%) * 1/365 (výsledek je nutné převést do Měny účtu příslušným Směnným kurzem XTB) 

7. Swapové body představují částku, o kterou se sníží nebo navýší Obchodní účet Zákazníka, který drží Otevřenou pozici na daném Finančním instrumentu do následujícího dne. Odečtení nebo 

připočtení částky swapových bodů probíhá každý den o půlnoci v souladu s výpočtem denní hodnoty. Hodnoty swapových bodů jsou vypočítávány na základě rozdílu úrokových sazeb mezi měnami 

nebo představují náklad za držení Podkladového aktiva. Swapové body odráží změnu hodnoty peněz v čase. Denní hodnota swapových bodů se vypočítává následovně: 

S=(F(1) - F(0))/7 

kde F(1) představuje budoucí týdenní hodnotu sazby instrumentu vypočítanou na základě času a depozitní sazby dané měny navýšené o marži XTB, a F(0) představuje hodnotu kurzu spotové sazby 

daného Finančního Instrumentu 

8. Vzhledem ke skutečnosti, že XTB využívá model tvůrce trhu, horní hranice přirážky zahrnuté do swapových bodů, vypočtená společností XTB pro Transakce představuje 100 %. Záporné swapové 

body vypočítané společností XTB představují náklady, které nese klient ve prospěch XTB. 

 

Obchodní hodiny 

1. Obchodní hodiny pro jednotlivé finanční instrumenty v období od poslední neděle v říjnu do poslední soboty v březnu jsou vyjádřeny v středoevropského čase (SEČ), zatímco v období od poslední 

neděle v březnu do poslední soboty v říjnu v letním období (SELČ). 

 


