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PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ze dne 05.07.2021 

 
 

Všeobecná ustanovení 

A. Zavazujeme se, že budeme jednat čestně, spravedlivě a profesionálně, v souladu s nejlepšími zájmy našich Zákazníků. Aby byla tato 
povinnost účinná, přijali jsme závazný dokument Pravidla provádění pokynů (dále jen „Pravidla”), která určují podrobné zásady 

provádění Pokynů. Jejich cílem je dosáhnout co nejlepších možných podmínek pro Zákazníky.   
B. Tato Pravidla jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek o poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers Dom 

Maklerski S.A. spočívající v realizaci příkazů k nákupu nebo prodeji vlastnických práv a cenných papírů, vedení účtů cenných papírů, 
správě vlastnických práv a peněžních účtů („Všeobecné obchodní podmínky“ anebo „VOP“), dostupných na Internetových stránkách 

XTB, přičemž musí být interpretována a vnímána ve spojitosti s tímto dokumentem. 
C. Tato Pravidla se týkají neprofesionálních zákazníků a profesionálních zákazníků. Podrobné informace o klasifikaci Zákazníků jsou 

k dispozici v dokumentu Informace o Zákaznické kategorizaci ve společnosti X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., na Internetových 

stránkách XTB. 
D. Jednáme v nejlepším zájmu Zákazníků, podnikáme všechny nezbytné kroky za účelem dosažení pro Zákazníky co možná nejlepších 

možných výsledků, s přihlédnutím k faktorům a kritériím uvedeným v Pravidlech. Při provádění Pravidel nemůžeme zaručit, že bude 
ve vztahu k Zákazníkovi vždy dosaženo nejlepších možných výsledků. 

E.  V některých případech nejsme povinni nebo nemusíme být schopni podniknout kroky zaměřené na dosažení nejlepších možných 

výsledků. To se konkrétně týká situací, kdy Vy, Zákazníci, stanovíte podmínky, za kterých má být Pokyn proveden. Takový Pokyn 
provádíme v souladu s Vámi stanovenými podmínkami. 

F. Při výběru systému pro provádění Pokynů zohledňujeme zejména takové faktory, jako je Cena Finančního nástroje nebo 
Podkladového aktiva a náklady na provedení Pokynu, důvěryhodnost subjektu, rozsah služeb nabízených subjektem, vyhlídky na 
další spolupráci a dosavadní průběh spolupráce (je-li relevantní).  

G. Tato Pravidla revidujeme nejméně jednou ročně a kdykoli dojde k významné změně. Významnou změnu představuje změna, která 
má zásadní dopad na naši schopnost dosáhnout nejlepších možných výsledků při provádění Pokynů Zákazníků. Vyhodnocujeme, zda 

došlo k významné změně a zvažujeme případné korekce ve vztahu k  faktorům ovlivňujícím schopnost dosáhnout nejlepšího způsobu 
pro provedení Pokynu.  

H. Zákazníkovi oznámíme jakékoliv změny v Pravidlech v souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek. 

I. Zákazník bere na vědomí, že vzhledem ke specifikaci služeb, které poskytujeme, čekající Pokyny: 

• s konkrétní dobou platnosti nebo;  

• bez specifického data platnosti (tzv. Good Till Cancelled - OP, aktivní do zrušení Zákazníkem); 
na OMI, Syntetické akce, akce CFD a ETF CFD si po ukončení dané relace nezachovávají svou prioritu (Pokyn) na Organizovaném 
trhu a příslušné burze v seznamu objednávek. Situace popsaná v tomto bodě může mít zvláštní význam v případě Finančních 

nástrojů s nízkou volatilitou. 
J. Zákazník bere na vědomí, že mezi oběma obchodními platformami xStation a Meta Trader, které poskytujeme pro provádění Pokynů 

Zákazníka, existují technologické rozdíly, které ovlivňují způsob provádění Pokynů. Rozsah tohoto vlivu je popsán v Pravidlech. 

 
 

I. CFD-Typ Finanční nástroje (Rozdílové Smlouvy) 
 

1. Oblast použití 
 
1.1. Pravidla v této kapitole se vztahují na všechny Obchodní pokyny podané Zákazníky, které jsou prováděny mimo regulovaný trh a 

alternativní obchodní systém, zaměřující se na CFD. 
 

2. Všeobecná ustanovení  
 
2.1. Jednáme jako druhá strana Obchodů realizovaných v souvislosti s provedením Vašeho Obchodního pokynu. Fungujeme v souladu s 

příslušnými právními předpisy a interními procedurami zaměřenými na prevenci střetu zájmů. 
2.2. Vaše Obchodní pokyny jsou realizovány prostřednictvím mimoburzovního trhu (OTC), tj. mimo regulovaný trh nebo mnohostrannou 

obchodní platformu, s čímž vyjadřujete svůj souhlas. 
2.3. Podrobné informace o pravidlech jednání v případě střetu zájmů, včetně přijímání a předávání pobídek, jsou popsány v dokumentech 

Informace týkající se střetu zájmů a Informace týkající se přijímání a poskytování zvýhodnění, které jsou k dispozici na 
Internetových stránkách XTB (klikněte zde). 

2.4. Před provedením Pokynů Zákazníků ověřujeme obchodovatelnost nabízené ceny k provedení Pokynu porovnáním s nezávislým 

zdrojem ceny. 
 

 

3. Místo provádění Pokynů 
 

3.1. Vzhledem k tomu, že jednáme jako druhá strana Obchodů uzavřených se Zákazníkem na Finančních nástrojích, je XTB místem 
provádění Pokynů Finančních nástrojů CFD. 

3.2. Pokud musíme zajistit svou pozici, proces se uskuteční v ex-post módu, což je třeba chápat jako situaci, kdy nejdříve provedeme 
Pokyny Zákazníka a až potom provede svou vlastní zajišťovací Transakci. To znamená, že provedení zabezpečení nemá vliv na Pokyn 

Zákazníka a není jím nijak podmíněno. Pro účely zajištění pozic využíváme služeb poskytovatelů likvidity, jejichž aktuální seznam je k 
dispozici na Internetových stránkách XTB (klikněte zde). 

3.3. Vzhledem k tomu, že místem provádění Vašich Pokynů je XTB, která je druhou stranou Obchodu a Pokyny jsou prováděny mimo 

místa obchodování, jste navíc vystaveni možnému úvěrovému riziku protistrany. Proto náš závazek vyplývající z Obchodu před 
konečným vypořádáním peněžních toků souvisejících s tímto Obchodem ve výjimečných situacích nemusí být splněn. Na Vaši žádost 

poskytneme další informace o důsledcích takového způsobu provádění Pokynů. 
3.4. Jednou za rok zveřejňujeme Informace o převodních místech a kvalitě provádění Pokynů týkající se nejlepšího způsobu provedení 

Pokynů, které jsou dostupné na Internetových stránkách XTB (klikněte zde). 

 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/36/Informace_tykajici_se_stretu_zajmu_v_XTB_20200129_688a0bee8e.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0051/12/Referencni%20Instituce_20200731_ec8932fcc8.pdf
https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/dulezite-dokumenty
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4. Kritéria Provádění Pokynů  
 
4.1. Podnikáme veškeré přiměřené kroky k dosažení co nejlepšího výsledku pro Zákazníka. V tomto ohledu bereme v úvahu Cenu 

Finančního nástroje nebo Podkladového aktiva, náklady na provedení Pokynů, rychlost a pravděpodobnost uzavření Transakce a 

vypořádání Pokynu, objem a povahu Pokynu, technologickou stabilitu a další faktory. 
4.2. K výše uvedeným faktorům v procesu provádění Pokynů uvádíme následující hodnocení:  
Nejvyšší důležitost: 

a. Cena Finančního nástroje nebo Podkladového aktiva. Ceny by měly v maximální míře odrážet tržní ceny Podkladového aktiva. 

b. Rychlost a pravděpodobnost uzavření Obchodu. Doba provedení Pokynu by měla být co nejkratší a procento dokončených 

Pokynů by mělo být co nejvyšší. 

Vysoká důležitost: 
a. Objem Pokynu - může ovlivnit cenu z důvodu dostupné likvidity daného Finančního nástroje nebo Podkladového aktiva. 

b. Technologická stabilita - vyvíjíme přiměřenou snahu o zajištění nejvyšší technologické kvality a uplatňujeme opatření 

zaměřená na co možná nejlepší provedení Vašich Pokynů. 

c. Náklady na provedení Pokynu – například: spready, swapové body/financování přes noc a provize, stanovujeme na 

nejkonkurenceschopnější úrovni. 

Průměrná důležitost: 

a. Povaha Pokynu - může ovlivnit cenu kvůli dostupné likviditě daného Finančního nástroje nebo Podkladového aktiva. Pokyny 

Zákazníků provádíme v pořadí, v jakém jsou obdrženy, a to pokud ze Smlouvy nebo z podmínek, které v Pokynu uvedete, 

nebo z povahy Pokynu nevyplývá něco jiného, nebo pokud takový postup provedení Pokynu není ve Vašem zájmu. 

Nízká důležitost: 

a. Ostatní faktory 

4.3. Pokud jde o neprofesionální zákazníky, nejlepší výsledek je obecně určen s přihlédnutím k ceně a nákladům spojených s realizací 

Pokynu (které pokrývají veškeré výdaje vynaložené Vámi v přímé souvislosti s provedením takového Pokynu). 

4.4. Bez zbytečného odkladu Vás budeme informovat o všech okolnostech, které brání provedení Pokynu. 

4.5. Můžeme využít služeb protistrany k provedení určitých Pokynů. 
 

5. Kótování Cen 
 

5.1.  Systematicky kótujeme Ceny Finančních nástrojů v průběhu Obchodních dnů a jejich obchodních hodin, a to na základě cen 
odpovídajících Podkladovým aktivům. 

5.2.  Detailní specifikace Obchodních dnů Finančních nástrojů je uvedena v Tabulkách Podmínek dostupných na Internetových stránkách 
XTB. 

5.3.  Ceny Obchodů budou kótovány na Obchodním Účtu na bázi aktuálních cen poskytovaných Referenčními institucemi uvedenými na  

Internetových stránkách XTB. 
5.4. Podrobný popis vývoje cen Finančních Nástrojů pro CFD nástroje založené na kryptoměnách je k dispozici na Internetových 

stránkách XTB (klikněte zde). 
5.5. Zavazujeme se vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby se ceny obchodů výrazně nelišily od cen Podkladových aktiv, zveřejněných v 

reálném čase renomovanými informačními agenturami. 

 
6. Provádění Pokynů 

 
6.1. Obecná Ustanovení 

6.1.1. S výhradou některých ustanovení Všeobecných obchodních podmínek, jsou okamžité Pokyny zrealizovány za cenu, kterou jste 
uvedli (s výhradou jakýchkoli protichůdných ustanovení stanovených ve Všeobecně obchodních podmínkách). Vyhrazujeme si 

právo, nikoli povinnost, odmítnout Vaše Pokyny. Toto ustanovení se může týkat Pokynů, které byly provedeny v okamžiku, kdy 
se cena Podkladového nástroje poskytovaného Referenční institucí lišila od ceny Vašeho Pokynu nejméně o 0,5 standardního 
transakčního spreadu. Standartní transakční spread pro určitý Finanční nástroj je uveden v Tabulkách podmínek. 

6.1.2. Stop Pokyny a limit Pokyny mohou být podány jen v případě, že konkrétní Finanční nástroj je obchodován, avšak s výhradou, 
že můžeme přijmout tyto typy Pokynů na vybrané Obchodní platformě pro vybrané Finanční nástroje uvedené v Tabulkách 

podmínek mimo Obchodní dny. 

6.1.3. Limit nebo stop Pokyny v čase otevření trhu jsou realizovány vždy za nejlepší cenu, kterou můžeme nabídnout v daném 
okamžiku, aniž bychom od Vás museli získat další potvrzení. V případě stop Pokynu může být tato cena méně výhodná než 

ta, kterou jste pro vypořádání Pokynu uvedli. Okamžité, tržní, limit a stop Pokyny, se v čase otevření trhu provádí pouze 
v celkové nominální hodnotě Otevřené pozice včetně pozice, která bude otevřena, vyjádřená v eurech a která nepřekročí 
Maximální Nominální hodnotu portfolia. 

6.1.4. Můžeme zrušit nevyřízený Pokyn, pokud je zůstatek na Vašem Obchodním účtu roven 0, o čemž budete předem informováni 

nebo pokud jsou volné finanční prostředky na Vašem Obchodním účtu pro provedení čekajícího Pokynu výrazně 
nedostatečné. 

6.1.5. Opačný obchod k aktuálně vlastněné Otevřené pozici na Obchodním účtu můžete uzavřít, pokud po uzavření pozice budou 
volné finanční prostředky na Vašem Obchodím účtu nezáporné. 

 
6.2. Specifická Pravidla pro CFD 

Účet Basic 

6.2.1. Během Obchodních dnů, stop Pokyny a limit Pokyny nemohou být zadány na Účtu Basic, pokud existuje absolutní rozdíl mezi 
aktivační cenou Obchodního pokynu a aktuální Cenou Finančního nástroje, a pokud v případě podání stop Pokynu nebo limit 

Pokynu mimo Obchodní dny je poslední Cena Finančního nástroje nižší, než je minimální limit pro daný Finanční nástroj. 
Mimo Obchodní dny stop Pokyny a limit Pokyny nemohou být zadány na Účtu Basic, pokud je absolutní rozdíl mezi cenou 
aktivace Pokynu a poslední Cenou Finančního nástroje nižší, než minimální limit pro daný Finanční nástroj. Hodnoty limitů 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/01/proces_vyvoje_ceny_za_nastroje_cfd_zalozene_na_kryptomenach_e134607996.pdf


 

3/6 

 

XTB Česká republika 
Pobřežní 12 

186 00 Praha 
 
        800 900 110 

 
        sales@xtb.cz 

 
 www.xtb.cz 

jsou vždy dostupné na Internetových stránkách XTB. Můžeme zvýšit limity v důsledku určitých ekonomických událostí na 

základě zveřejněných ekonomických údajů (viz sekce „Ekonomický kalendář“, která je k dispozici na Internetových stránkách 
XTB nebo na základě významných změn cen daného Finančního nástroje).  

6.2.2. Limity mohou být rovněž navýšeny v čase otevření trhu, například v neděli ve 23 hodin. Standardní hodnoty limitů jsou 

navráceny na výši fixní hodnoty obvykle v rámci 10 až 20 minut, avšak v případě snížené likvidity nebo zvýšené volatility 
může uvedené trvat déle. 

6.2.3. Pokyn k realizaci Obchodů CFD na Účtu Basic může být zadán následujícími způsoby: 
a. podáním okamžitého Pokynu za aktuální cenu CFD zveřejněnou na Obchodním účtu; 
b. podáním limit Pokynu (buy limit, sell limit, take profit „t/p“); 
c. podáním stop Pokynu (buy stop, sell stop, stop loss „s/l“). 

 

6.2.4. Limit Pokyny na CFD na Účtu Basic jsou realizovány za indikativní cenu potvrzenou Vámi nebo za cenu lepší. Pokyny buy stop 
nebo Pokyny sell stop jsou realizovány na první možné tržní ceně, dostupné poté, co tržní cena dosáhne nebo převýší 

indikativní cenu potvrzenou Zákazníkem. 
6.2.5. Nejvyšší možné limity: 

a) pro Pokyny buy limit - je aktuální Ask cena; 

b) pro Pokyny sell stop- je aktuální Bid cena. 
Nejnižší možné limitY: 

a) pro Pokyny sell limit – aktuální Bid cena; 
b) pro Pokyny buy stop – aktuální Ask cena. 

 Všechny zmíněné limity by měly být upraveny podle hodnot limitů pro Finanční nástroje. 
6.2.6. U stop loss Pokynů na CFD na Účtu Basic je po dobu otevření příslušného trhu zaručeno, že budou realizovány za indikativní 

cenu stanovenou Zákazníkem. V okamžiku otevření trhu jsou Pokyny stop loss realizovány na první možné tržní ceně, jestliže 

byla dosažená úroveň aktivována. Tato cena může být horší než cena Vámi stanovená. 
 

Účet Standard 

6.2.7. Pokyn k realizaci Obchodu na CFD na Účtu Standard může být zadán následujícími způsoby: 
a. podáním okamžitého Pokynu za aktuální CFD cenu zveřejněnou na Obchodním účtu nebo zadáním tržního 

Pokynu za aktuální CFD cenu zveřejněnou na Obchodním účtu – v závislosti na nabídce dostupné 
Zákazníkovi, která je uvedena na XTB Internetových stránkách nebo v Tabulkách podmínek; 

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

6.2.8. Obchodní pokyny týkající se CFD na Účtu Standard (tržní realizace) jsou prováděny na bázi VWAP (průměrná cena vážená 

objemem). Ceny uvedené na Obchodním účtu před zadáním tržního Pokynu jsou pouze orientační a nezávazné. Konečná 
cena provedení Transakce bude poskytnuta po jejím provedení. Obchodní pokyn bude zamítnut, pokud objem Pokynu 

překročí likviditu dostupnou v XTB v době realizace Pokynu. 
6.2.9. Limit Pokyny týkající se CFD na Účtu Standard jsou realizovány za indikativní cenu potvrzenou Zákazníkem nebo za cenu 

lepší. Pro Účet Standard v režimu realizace trhu se metoda liší. Pokud je možné objem Pokynu zrealizovat za cenu uvedenou 

Zákazníkem nebo za cenu lepší, nebo za cenu, která převyšuje možnou likviditu v daném okamžiku, je Pokyn realizován na 
maximálním možném objemu. Zbývající část Pokynu zůstává aktivní až do jeho realizace nebo uzavření. 

6.2.10. Stop Pokyny na CFD na Účtu Standard jsou realizovány na tržní ceně v momentě dosažení stop úrovně. Stop Pokyny 
(včetně stop loss Pokynů) pro Účet Standard v případě okamžité realizace jsou realizovány na první možné tržní 
ceně, která může být horší, než cena uvedená Zákazníkem, jestliže byla dosažená úroveň aktivována. V případě tržní 

realizace jsou stop Pokyny realizovány v souladu s pravidly stanovenými pro tržní realizace, pokud tržní cena dosáhne nebo 
převýší úroveň ceny uvedenou Zákazníkem. V případě tržní realizace, kdy v okamžiku aktivace objem Pokynu převyšuje 

dostupnou likviditu, je Pokyn odmítnut, a Pokyn stop loss „s/l“ poté, co je zamítnut, je obnoven se všemi parametry 
uvedenými Zákazníkem a je realizován na první dostupné tržní ceně po jeho aktivaci. 

6.2.11. Nejvyšší možné limity: 
a) pro Pokyny buy limit - je aktuální Ask cena; 
b) pro Pokyny sell stop- je aktuální Bid cena. 

Nejnižší možné limity: 
a) pro Pokyny sell limit – aktuální Bid cena; 

b) pro Pokyny buy stop – aktuální Ask cena. 
 

Účet PRO  

6.2.12. Pokyn k realizaci Obchodu na CFD na Účtu PRO může být podán následujícími způsoby: 
a. podáním tržního Pokynu za aktuální cenu CFD, zveřejněnou na Obchodním účtu; 
b. podáním limit Pokynu (buy limit, sell limit, take profit „t/p“); 
c. podáním stop Pokynu (buy stop, sell stop, stop loss „s/l“). 

6.2.13. Obchodní pokyny týkající se CFD k Účtu PRO jsou prováděny na bázi VWAP (průměrná cena vážená objemem). Ceny uvedené 

v rámci Obchodního účtu pro tržní Obchodní pokyny jsou pouze orientační a nejsou závazné. Konečná cena provedení 
Transakce bude poskytnuta po jejím provedení. Obchodní pokyn bude zamítnut, pokud objem Pokynu překročí likviditu 

dostupnou v XTB v době jeho realizace. 
6.2.14. Limit Pokyny týkající se CFD na Účtu PRO jsou prováděny za cenu stanovenou Zákazníkem nebo za cenu lepší. Pro účet PRO 

v režimu realizace trhu se metoda liší. Pokud je možné objem Pokynu zrealizovat za cenu uvedenou Zákazníkem nebo za cenu 
lepší, nebo za cenu, která převyšuje možnou likviditu v daném okamžiku, je Pokyn realizován na maximálním možném 
objemu. Zbývající část Pokynu zůstává aktivní až do doby jeho realizace nebo uzavření. 

6.2.15. Stop Pokyny (včetně stop loss Pokynů) týkající se CFD na Účtu PRO jsou realizovány na tržní ceně platné v momentě 
aktivace těchto Pokynů, v souladu s pravidly realizace pro tržní Pokyny. Pokud v okamžiku aktivace objem Pokynu převyšuje 

dostupnou likviditu, je Pokyn odmítnut. Pokyn stop loss poté, co je zamítnut, je obnoven se všemi parametry určenými 
Zákazníkem a je realizován na první dostupné tržní ceně po splnění podmínky aktivace. 

6.2.16. Nejvyšší možné limity: 

a) pro Pokyny buy limit  - je aktuální Ask cena; 
b) pro Pokyny sell stop-  je aktuální Bid cena. 
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Nejnižší možné limity: 

a) pro Pokyny sell limit – aktuální Bid cena; 
b) Pro Pokyny buy stop – aktuální Ask cena. 

 
6.3. Specifická pravidla pro Syntetické akcie, Akcie CFD a ETF CFD 

6.3.1. Vzhledem ke specifičnosti Syntetických akcií, Akcií CFD a ETF CFD, se pravidla pro podávání a realizaci Obchodních pokynů 
týkající se těchto instrumentů mohou v určitých ohledech lišit od pravidel uvedených výše. Před uzavřením jakéhokoli 
Obchodu se Syntetickými akciemi, Akciemi CFD nebo ETF CFD byste se měli  seznámit se způsobem zadávání různých typů 

Obchodních pokynů pro tyto typy Finančních nástrojů a s tím, jak uvedené může ovlivnit cenu Obchodu. 
6.3.2. Pokyn k realizaci Obchodu na Syntetické akcie, Akcie CFD nebo ETF CFD může být zadán následujícím způsobem: 

a. podáním tržního Pokynu za aktuální cenu Syntetických akcií, Akcií CFD nebo ETF CFD, uvedenou na 
Obchodním Účtu; 

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

6.3.3. Tržní Pokyny na Syntetické akcie, Akcie CFD a ETF CFD jsou realizovány na bázi VWAP (průměrná cena vážená objemem). 

Ceny uvedené v rámci Obchodního Účtu pro tržní Pokyny jsou pouze orientační a nejsou závazné. Konečná cena provedení 
Transakce bude poskytnuta po jejím provedení.  Pokud je na konkrétním Podkladovém aktivu momentálně pozastaveno 
obchodování, bude Obchodní pokyn Zákazníka na trhu Podkladového aktiva v souladu s pravidly obchodování trhu 

Podkladového aktiva aktivní do té doby, dokud nebude obchodování obnoveno anebo dokud nebude Pokyn odmítnut.  
6.3.4. Tržní Pokyny na Syntetické akcie, Akcie CFD a ETF CFD, jejichž dopad na tržní cenu je  potenciálně významný, mohou být 

automaticky rozděleny na jednotlivé části zasílané postupně na Trh Podkladového aktiva. Tento proces je zaměřen na 
dosažení nejlepší realizační ceny pro provedení Pokynu a omezení dopadu na tržní cenu. 

6.3.5. Limit Pokyny na Syntetické akcie, Akcie CFD nebo ETF CFD jsou realizovány za indikativní cenu potvrzenou Zákazníkem nebo 
za cenu lepší. Pokud je možné provést objem Pokynu na ceně uvedené Zákazníkem nebo za cenu lepší, než je likvidita 
dostupná v daném okamžiku, bude Pokyn proveden v maximálním dostupném objemu. Jeho zbývající část zůstane aktivní do 

momentu jeho realizace nebo zrušení. 
6.3.6. Stop Pokyny na Syntetické akcie, Akcie CFD nebo ETF CFD jsou prováděny za tržní ceny závazné v okamžiku aktivace dané 

úrovně tohoto Pokynu, v souladu s pravidly provádění tržních Pokynů. 
6.3.7. Nejvyšší možné limity: 

a) pro Pokyny buy limit - je aktuální Ask cena; 

b) pro Pokyny sell stop- je aktuální Bid cena. 
Nejnižší možné limity: 

a) pro Pokyny sell limit – aktuální Bid cena; 
b) pro Pokyny buy stop – aktuální Ask cena. 

6.3.8. U čekajících Pokynů zadaných mimo obchodní hodiny je referenční cenou poslední Bid nebo Ask cena viditelná v Obchodní 

platformě. Pokud se na podkladové burze během uzavírání Transakce za předobchodních podmínek (pre-market) změní tržní 
cena Podkladového aktiva ve vztahu k poslední ceně viditelné v Obchodní platformě, čekající Pokyn s cenovým limitem 

stanoveným v souladu s Pravidly může být odmítnut. 
6.3.9. Stop Pokyny a limit Pokyny k Syntetickým akciím, Akciím CFD nebo ETF CFD, podané bez určeného časového limitu zůstávají 

aktivní, dokud nebude Pokyn proveden nebo zrušen Zákazníkem. 
6.3.10. Model agenta se vztahuje na Akcie CFD, ETF a Syntetické akcie (model agenta, STP, DMA) – po přijetí Pokynu od Zákazníka 

je objednávka odeslána na příslušný organizovaný trh se stejnými parametry jako Pokyn Zákazníka.   

 

7. Doba realizace Pokynu 

7.1. Realizujeme Obchodní pokyny Zákazníka v pořadí, v jakém jsme je přijali, pokud nevyplývá jinak ze Smlouvy, z podmínek pro 
provedení Obchodního pokynu uvedených Zákazníkem, z povahy Obchodního pokynu anebo pokud taková posloupnost provedení 
Pokynů není ve Vašem zájmu. V čase otevírání trhu standardní pravidla týkající se doby provádění Pokynů uvedených níže neplatí. 

7.2. S výhradou uvedenou v ustanoveních Všeobecných obchodních podmínek může být Otevřená pozice na CFD bez souhlasu 
Zákazníka automaticky uzavřena po uplynutí 365 dní ode dne jejího otevření, na první Ceně Finančního nástroje poskytnuté XTB 

po tomto období, pokud před uplynutím této doby: 
a. neuzavřete pozici; 
b. nevyužijeme práva uzavřít Obchod Zákazníka dříve, a to v situacích popsaných ve Všeobecných obchodních 

podmínkách. 
 

Standardní čas provedení Pokynu 

7.3. Vypočítáváme historický standardní čas pro provádění Pokynů Zákazníků za předcházející čtvrtletí a zveřejňujeme ho na 

Internetových stránkách XTB pro informativní účely (kliknete zde).  
7.4. Nejsme povinni realizovat Pokyn Zákazníka ve standardním čase. Neneseme vůči Vám odpovědnost, pokud neprovedeme Vaši 

objednávku ve standardním čase stanoveném na Internetových stránkách XTB. Nezodpovídáme za neprovedení Pokynu Zákazníka 

ve standardním čase zveřejněném na Internetových stránkách XTB.  
7.5. Standardní čas realizace Pokynu námi poskytovaný není časem zaručeným, ale pouze časem historickým, který zveřejnujeme pouze 

pro informativní účely. 
7.6. Při realizaci Pokynu Zákazníka může dojít ke zpoždění. Pokyn nemůže být zrealizován ve standardním čase v některé z následujících 

situací: 

a. selhání informačních systémů a telekomunikačních sítí; 
b. přerušení nebo zrušení kótování Podkladových aktiv nebo v jiných podobných situací; 

c. cenové rozdíly; 
d. chybné kotace poskytnuté dodavateli cen nebo likvidity; 
e. časové prodlevy v přenosu dat; 

f. významná volatilita ceny Podkladového aktiva; 
g. nízká likvidita na Trhu Pokladového aktiva; 

h. mimořádné události na Trhu Podkladového aktiva; 
i. okolnosti Vyšší moci; 

https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/dulezite-dokumenty
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j. zavedení specifických podmínek pro realizaci obchodů na Trhu Podkladového aktiva; 

k. otevření trhu; 
l. zveřejnění makroekonomických dat; 
m. významné události na trzích; 

n. specifické pokyny od Zákazníka; 
o. podmínky realizace Pokynu specifické pro určitý Finanční nástroj; 

p. čekání na potvrzení nebo realizaci Obchodu ze strany poskytovatele likvidity (týká se Pokynů na Equity CFD a Instrumenty 
OMI); 

q. realizace nevyřízeného Pokynu; 
r. další okolnosti uvedené ve Smlouvě. 

7.7. Na žádost Zákazníka poskytneme informace o délce času realizace daného Pokynu a informace týkající se možného důvodu 

zpoždění, stejným způsobem, jakým posuzujeme reklamace (dle Všeobecných obchodních podmínek).  
 

8. Změny Spreadu 
 
Při uplatňování pravidel kotování cen Finančních nástrojů používáme fixní nebo variabilní Spread. Detailní pravidla kótování cen naleznete 

ve Všeobecných obchodních podmínkách. 
 

9. Objem Pokynu 
 

Můžeme odmítnout nebo zrušit Obchodní pokyn Zákazníka, pokud jeho objem přesáhne maximální hodnotu uvedenou v Tabulkách 
podmínek.   
 

10. Rozdíly mezi obchodními platformami 

10.1. Výpočet swapových bodů/financování přes noc, odpovídajících hodnot a typu Otevřené pozice na konci dne  závisí od Obchodní 
platformy, která obsluhuje Pokyn Zákazníka, přičemž je proveden dle následujících pravidel: 

a) na Obchodní platformě xStation: se swapové body/financování přes noc připíší ve prospěch nebo na vrub investičního 

účtu o půlnoci každého dne v týdnu podle denní sazby; 
b) na Obchodní platformě Meta Trader: se swapové body/financování přes noc připíší ve prospěch nebo na vrub 

investičního účtu: 
i. o půlnoci podle denní sazby - od pondělí do čtvrtka; 
ii. o půlnoci podle trojitého denního kurzu - v pátek; 

iii. nepoužije se - v sobotu a neděli. 
Bez ohledu na Obchodní platformu, která se používá k obsluze Pokynů, výše uvedená pravidla výpočtu swapových 

bodů/financování přes noc se nevztahují na Otevřenou pozici na konci dne pro vybrané Finanční nástroje, jejichž podrobná pravidla 
výpočtu swapových bodů/financování přes noc jsou uvedena v Tabulkách podmínek. 

10.2. Jakákoliv změna hodnoty pákového efektu podle ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a Tabulek podmínek v závislosti na 
příčině: 

a) nemá vliv na momentální blokovanou hodnotu Marže pro Otevřenou pozici v Obchodní platformě xStation; 

b) upraví aktuální blokovanou hodnotu Marže pro Otevřenou pozici, přičemž tato úprava se provádí s přihlédnutím k nové 
hodnotě pákového efektu v Obchodní platformě Meta Trader. 

10.3. Typ Obchodní platformy obsluhující Pokyny Zákazníka bude mít vliv na to, co se stane po uzavření Opačného obchodu k aktuálně 
vlastněné Otevřené pozici na Obchodním účtu Zákazníka: 

a) V Obchodní platformě xStation – Marže je vypočítána a blokována pouze pro jednu Transakci Opačného obchodu, tj. ta 

Transakce, pro kterou je třeba vyšší hodnota Marže dle Tabulek podmínek. Tento mechanismus se uplatňuje i v případě, 
že jsou Transakce otevřeny pomocí jiné hodnoty pákového efektu; 

b) V Obchodní platformě Meta Trader - aktuálně blokovaná hodnota Marže pro Otevřenou pozici se upraví na úroveň 50% a 
zbylých 50% požadované Marže se zablokuje pro nově otevřený Opačný obchod. 

10.4. V Obchodní platformě Meta Trader se názvy jednotlivých prvků v sekci Status účtu mohou lišit od definic uvedených ve 

Všeobecných obchodních podmínkách. 
 

11. Sledování Pravidel provádění Pokynů 
 

Sledujeme dodržování těchto Pravidel ověřováním kvality kotací (včetně obchodovatelnosti kótovaných cen), ověřováním odchylek 
provedených transakčních cen Obchodů od cen uvedených v Obchodní platformě, sledováním reklamací týkající se Pokynů prováděných 

Zákazníky a nezávislým hodnocením způsobu provádění Pokynů jako součást vnitřní kontroly nebo interního auditu. 

II. Instrumenty Organizovaného Trhu (OMI) 
 

1. Platnost 
 
1.1. Tato část Pravidel se vztahuje na všechny Pokyny provedené na určených Organizovaných trzích a týkající se Instrumentů 

Organizovaného Trhu (OMI). 
1.2. Můžeme působit na trhu prostřednictvím Makléře, který Pokyn realizuje. 

   

2. Faktory týkající se realizace Pokynu (OMI) 
 

2.1. Pokyny Zákazníků provádíme prostřednictvím KBC Bank N. V. nebo Saxo Bank A/S, přičemž je cílem zajistit pro Zákazníka při 
realizaci jeho Pokynu ty nejlepší možné výsledky, přičemž tato banka zohlední následující faktory: 

a) OMI cena; 
b) náklady spojené s realizací Pokynu; 
c) doba Obchodu a jeho rychlost; 

d) pravděpodobnost uzavření Obchodu a snadnost jeho vypořádání; 
e) objem Pokynu; 
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f) specifické znaky Pokynu. 

2.2. Vyvineme veškeré úsilí, abychom neustále sledovali správnost provádění Pokynů Zákazníků ze strany KBC Bank N. V. nebo Saxo 
Bank A/S v souladu s bodem 2.1. Pravidel. Kromě toho Vás budeme neprodleně informovat o všech okolnostech, které brání 
řádnému provedení Pokynů. 

  

3. Kritéria realizace Pokynu v nejlepším zájmu Zákazníka 
 

3.1. Nejlepší zájem se stanoví na základě zohlednění ceny OMI a nákladů souvisejících s realizací Pokynu spolu s náklady, které vzniknou 

Zákazníkovi v přímé souvislosti s realizací Pokynu, včetně poplatků účtovaných institucí, jež Obchod provádí, v souvislosti se 
souhlasem a vypořádáním Obchodu a také dalšími poplatky týkající se realizace Pokynu. 
 

4. Místo realizace Pokynu 
 

4.1. Pokyny Zákazníka se realizují na regulovaném burzovním trhu nebo na mnohostranné Obchodní platformě (MTF). 
4.2. Pokyny Zákazníků realizujeme prostřednictvím zahraničního Makléře – tj. KBC Bank N. V. nebo Saxo Bank A/S, který provádí Pokyny 

v obchodních systémech, zejména: 
a.  GPW, NYSE, NASDAQ, LONDÝN SE, Deutsche Börse (Frankfurt), Euronext Amsterdam, Euronext Brusel, Euronext Paris, 

Euronext Lisbona Šest švýcarských burz, Borsa Italiana, Bolsa de Madrid, Nasdaq OMX (Helsinky, Kodaň, Stockholm), Oslo 

Bors - pro akcie OMI;  
b.  LONDON SE, Deutsche Börse (Frankfurt), Euronext Amsterdam, Euronext Paris, GPW, Bolsa de Madrid - pro investiční fondy 

OMI ETF; 
c.  GPW, NYSE, NYSE ARCA, NASDAQ, LONDÝN SE, Deutsche Börse (Frankfurt), Euronext Amsterdam, Euronext Brusel, Euronext 

Paris, Euronext Lisbona, Šest švýcarských burz, Borsa Italiana, Bolsa de Madrid, Nasdaq OMX (Helsinky, Kodaň, Stockholm), 
Oslo Bors - pro akcie a podíly ve fondech kolektivního investování  

4.3. Jsme povinni přijmout veškerá opatření za účelem předejít tomu, že Zákazníkovi budou různé instituce provádějící Pokyny účtovat 

poplatky a provize, což by pro Zákazníka bylo diskriminační. 
4.4. Budeme Vás informovat, pokud dojde ke změně subjektu, jehož prostřednictvím bude služba na zahraničním trhu poskytována, 

nebo pokud podepíšeme  dodatečné smlouvy s jiným subjektem za účelem poskytování těchto služeb.  
4.5. Jednou ročně zveřejňujeme Informace o převodních místech a kvalitě provádění Pokynů týkající se nejlepšího způsobu provedení 

Pokynů. Tyto informace jsou dostupné na Internetových stránkách XTB (klikněte zde). 

 

5. Obecná pravidla pro realizaci Pokynu 
 

5.1. Vaše Pokyny provádíme promptně, spolehlivě a rychle, a to v pořadí, v jakém byly přijaty, pokud: 

a) Jste se nerozhodli jinak, nebo;  
b) charakter Pokynu či podmínky na trhu znemožňují realizovat Pokyn uvedeným způsobem, nebo; 

c) z našich dostupných informací vyplývá, že Váš nejlepší zájem vyžaduje jiný postup. 

6.    Podrobná pravidla pro provádění Pokynů pro OMI 

6.1. Vzhledem k charakteristikám se pravidla zadávání a provádění Pokynů pro OMI mohou v některých aspektech lišit od běžných 
pravidel pro CFD, jak je uvedeno v Pravidlech. Před zadáním jakékoli Transakce na OMI byste si měli být vědomi toho, jak jsou pro 

tyto Finanční nástroje prováděné různé typy Pokynů a jak uvedené může ovlivnit cenu Transakce. 
6.2. Pokyn k realizaci Transakce na OMI lze podat následujícím způsobem: 

a) podáním tržního Pokynu za aktuální cenu OMI, uvedenou na Obchodním Účtu; 
b) podáním limit Pokynu (buy limit; sell limit) 
c) podáním stop Pokynu (buy stop; sell stop). 

6.3. Tržní Obchodní pokyny týkající se OMI jsou prováděny na VWAP (průměrná cena vážená objemem). Ceny uváděné v rámci 

Obchodního Účtu pro zadání tržního Obchodního Pokynu jsou pouze orientační a nejsou závazné. Konečná cena provedení 
Transakce bude poskytnuta po jejím provedení.  Pokud bude příslušné Podkladové aktivum v daném okamžiku pozastavené, podle 
pravidel závazných pro danou Podkladovou burzu zůstane tržní Pokyn aktivní, dokud nebude obchodování obnoveno nebo dokud 

nebude Pokyn odmítnut. 
6.4. Tržní Obchodní Pokyny týkající se OMI, které mají potenciálně významný dopad na tržní cenu, mohou být odmítnuty nebo být 

automaticky rozděleny na jednotlivé části před odesláním na Trh Podkladového aktiva.  Provádění Pokynů po částech je 
vykonáváno za účelem dosažení nejlepší realizační ceny a minimalizace dopadu na tržní cenu. 

6.5. Limit Pokyny na OMI jsou prováděny za cenu stanovenou Zákazníkem nebo za cenu lepší. Pokud je možné provést objem Obchod za 

cenu uvedenou Zákazníkem nebo za cenu, která převyšuje možnou likviditu v daném okamžiku, je Pokyn realizován na maximálním 
možném objemu. Zbývající část Pokynu zůstává aktivní až do jeho realizace nebo uzavření.  

6.6. Stop Pokyny na OMI jsou prováděny jako tržní objednávky v okamžiku aktivace dané stop úrovně, v souladu s pravidly provádění 
tržních Pokynů. 

6.7. Nejvyšší možné limity:  
a) pro Pokyny buy limit - je aktuální Ask cena; 
b) pro Pokyny sell stop- je aktuální Bid cena. 

Nejnižší možné limity: 
a) pro Pokyny sell limit – aktuální Bid cena; 

b) Pro Pokyny buy stop – aktuální Ask cena. 
6.8. U čekajících Pokynů zadaných mimo obchodní hodiny je referenční cenou poslední Bid nebo Ask cena viditelná v Obchodní 

platformě. Pokud se na podkladové burze během uzavírání Transakce za předobchodních podmínek (pre-market) změní tržní cena 

OMI ve vztahu k poslední ceně viditelné v Obchodní platformě, čekající Pokyn s cenovým limitem stanoveným v souladu s Pravidly 
může být odmítnut. 

6.9. Stop Pokyny a limit Pokyny na OMI, zadané bez specifického časového limitu, zůstávají platné do úplného vyplnění Pokynu,  jeho 
provedení nebo zrušení Zákazníkem. 
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