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V souladu s nařízeními vyplývajícími z přeneseného nařízení Komise (EU) č. 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice 2014/65 - EU Evropského parlamentu a Rady, pokud 

jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a vymezené podmínky pro účely této směrnice, je X-Trade Brokers Dom Maklerski SA (dále jen "XTB") povinna poskytnout 

přiměřené a relevantní informace o nákladech a poplatcích spojených s poskytováním investičních služeb a výhodách získaných od třetích stran, před poskytnutím investiční služby, nebo doplňkové 

služby. V zájmu splnění této povinnosti XTB tímto předkládá tuto zprávu, v níž jsou uvedeny předpokládané náklady vzniklé Zákazníkovi v souvislosti s Finančním nástrojem nebo investiční službou. 

Náklady prezentovány v tomto dokumentu by měly být považovány pouze za odhadované hodnoty. Přesné hodnoty nákladů, které jsou určeny pro daný Finanční nástroj, jsou uvedeny ve 

Specifikační tabulce instrumentů. 

Pro každý příklad tabulka uvádí předpoklady o velikosti transakce, tržní ceně, výši provize, potenciálního spreadu a dalších dodatečných poplatků. Společnost XTB nepřijímá žádné poplatky týkající 

se transakcí uskutečněných Zákazníkem od třetích stran. 

  

https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu
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MĚNY CFD 

 

* Návratnost investice se vypočítá jako podíl součtu nákladů (spread + swapové body + provize) a nominální hodnoty transakce 

 

 

on the day of the opening after 50 days after 365 days

EURUSD -0,008% -0,238% -1,687%
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Návratnost investice (v %)

CFD instrument          

Instrument EURUSD         

Výrobce produktu XTB DM S.A.         

Transakce Purchase         

Objem 1 lot         

Nominální 
hodnota 
Transakce 

€ 100,000.00 
        

Marže € 3,333.33         

Zavření Transakce Spread Swapové body 
Poplatek  

(otevření a zavření pozice) 
Náklady 

Návratnost investice 
 (v %)* 

  EUR - EUR - EUR - EUR -  

v den otevření € -8.00 - - -  € 0,00 - € -8.00 - -0.008 % 

po 50 dnech € -8.00 - € -230.00 -  € 0,00 - € -238.00 - -0.238 % 

po 365 dnech € -8.00 - € -1,679.00 -  € 0,00 - € -1,687.00 - -1.687 % 
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KRYPTOMĚNY CFD 

Výměnný kurz EURUSD = 1.14 

* Návratnost investice se vypočítá jako podíl součtu nákladů (spread + swapové body + provize) a nominální hodnoty transakce

 

on the day of the opening after 50 days after 365 days

BITCOIN -0,22% -5,08% -35,70%
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Návratnost investice  (v %)

CFD instrument          

Instrument BITCOIN         

Výrobce 
produktu 

XTB DM S.A. 
        

Transakce Purchase         

Objem 1 lot         

Nominální 
hodnota 
Transakce 

$ 60,000.00 
        

Marže $ 30,000.00         

Zavření 
Transakce 

Spread Swapové body 
Poplatek  

(otevření a zavření pozice) 
Náklady 

Návratnost investice 
 (v %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  

v den otevření $ -132.00 € -115.80 - -  $ 0.00 € 0.00 $ -132.00 € -115.80 - 0.22 % 

po 50 dnech $ -132.00 € -115.80 $ - 2,916.66 € - 2,561.11  $ 0.00 € 0.00 $ -3,048.66 € -2,676.91 - 5.08 % 

po 365 dnech $ -132.00 € -115.80 $ - 21,291.62 € - 18,676.86  $ 0.00 € 0.00 $ - 21,423.62 € -18,792.66 - 35.70 % 
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KOMODITY CFD 

Výměnný kurz EURUSD = 1.14 

* Návratnost investice se vypočítá jako podíl součtu nákladů (spread + swapové body + provize) a nominální hodnoty transakce 

  

on the day of the opening after 50 days after 365 days

OIL -0,037% -0,466% -2,777%
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Návratnost investice (v %)

CFD instrument          

Instrument OIL         

Výrobce 
produktu 

XTB DM S.A. 
        

Transakce Purchase         

Objem 1 lot         

Nominální 
hodnota 
Transakce 

$ 80,500.00 
        

Marže $ 8,050.00         

Zavření 
Transakce 

Spread Swapové body 
Poplatek  

(otevření a zavření pozice) 
Náklady 

Návratnost investice 
 (v %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  

v den otevření $ -30.00 € -26.32 - -  $ 0,00 € 0.00 $ -30.00 € -26.32 -0.037 % 

po 50 dnech $ -30.00 € -26.32 $ -345.00 € -302.63  $ 0,00 € 0.00 $ -375.00 € -328.95 -0.466 % 

po 365 dnech $ -30.00 € -26.32 $ -2,518.50 € -2,209.21  $ 0,00 € 0.00 $ -2,548.50 € -2,235.53 -2.777 % 
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INDEXY CFD 

 

* Návratnost investice se vypočítá jako podíl součtu nákladů (spread + swapové body + provize) a nominální hodnoty transakce 

  

on the day of the opening after 50 days after 365 days

ITA40 -0,069% -0,400% -2,520%
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Návratnost investice (v %)

CFD instrument           

Instrument ITA.40          

Výrobce 
produktu 

XTB DM S.A. 
         

Transakce Purchase          

Objem 1 lot          

Nominální 
hodnota 
Transakce 

€ 138,360.00 
         

Marže € 13,836.00          

Zavření 
Transakce 

Spread Swapové body Poplatek za výměnu 
Poplatek  

(otevření a zavření pozice) 
Náklady 

Návratnost 
investice  

 (v %)* 

  EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -  

v den otevření € -45.00 - - - € -50.00 -  € 0.00 - € -95.00 - -0.069 % 

po 50 dnech € -45.00 - € -465.00 - € -50.00 -  € 0.00 - € -560.00 - -0.40 % 

po 365 dnech € -45.00 - € -3,394.50 - € -50.00 -  € 0.00 - € -3,489.50 - -2.52 % 
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AKCIE CFD 

Výměnný kurz EURUSD = 1.14 

* Návratnost investice se vypočítá jako podíl součtu nákladů (spread + swapové body + provize) a nominální hodnoty transakce 

  

on the day of the opening 50 days 365 days

JUVE.IT -0,27% -0,82% -4,25%

-4,50%

-4,00%

-3,50%

-3,00%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

Návratnost investice (v %)

Equity CFD           

Instrument JUVE.IT          

Výrobce 
produktu 

XTB DM S.A. 
         

Transakce Purchase          

Objem 100.000 lots          

Nominální 
hodnota 
Transakce 

€ 68,850 
         

Marže € 22,720.5          

Zavření 
Transakce 

Spread Swapové body Poplatek za výměnu 
Poplatek  

(otevření a zavření pozice) 
Náklady 

Návratnost 
investice  

 (v %)* 

  EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -  

v den otevření -€ 19.00 - € 0.00 - -€ 58.20 - -€ 110.16 - -€ 187.36 - -0.27 % 

po 50 dnech -€ 19.00 - -€ 375.58 - -€ 58.20 - -€ 110.16 - -€ 562.93 - -0.82 % 

po 365 dnech -€ 19.00 - -€ 2 741.71 - -€ 58.20 - -€ 110.16 - -€ 2 929.07 - -4.25 % 
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ETF CFD 

Výměnný kurz EURUSD = 1.14 

* Návratnost investice se vypočítá jako podíl součtu nákladů (spread + swapové body + provize) a nominální hodnoty transakce 

   

on the day of the opening 50 days 365 days

SPY.US -0,16% -0,80% -4,81%
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Návratnost investice (v %)

ETF CFD          

Instrument SPY.US         

Výrobce 
produktu 

XTB DM S.A. 
        

Transakce Purchase         

Objem 1,000 lots         

Nominální 
hodnota 
Transakce 

 
$ 470,410.00 

 

        

Marže $ 94,082.00         

Zavření 
Transakce 

Spread Swapové body 
Poplatek  

(otevření a zavření pozice) 
Náklad 

Návratnost investice  
 (v %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  

on the day of the 
opening 

-$ 11.80 € 10.35 $ 0.00 € 0.00 -$ 752.66 -€ 660.22 -$ 764.46 -€ 672.02 
-0.16 % 

50 days -$ 11.80 € 10.35 -$ 2 996.51 -€ 2 628.52 -$ 752.66 -€ 660.22 -$ 3 760.97 -€ 3 300.54 -0.80 % 

365 days -$ 11.80 € 10.35 -$ 21 874.54 -€ 19 188.19 -$ 752.66 -€ 660.22 -$ 22 638.99 -€ 19 860.21 -4.81 % 
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Syntetické akcie 

Výměnný kurz EURUSD = 1.14 

* Návratnost investice se vypočítá jako podíl součtu nákladů (spread + swapové body + provize) a nominální hodnoty transakce 

  

on the day of the opening 50 days 365 days

AAPL.US -0,21% -0,21% -0,21%
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Návratnost investice (v %)

Syntetické akcie            

Instrument AAPL.US           

Výrobce 
produktu 

XTB DM S.A. 
          

Transakce Purchase           

Objem 1,000 lots           

Nominální 
hodnota 
Transakce 

$ 160,640.00 
          

Marže $ 160,640.00           

Zavření 
Transakce 

Spread Swapové body 
Poplatek  

(otevření a zavření pozice) 
Burzové poplatky (Sec Fee za 

nástroje z USA) 
Transakční 

poplatek 
Náklady 

Návratnost 
investice  

 (v %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  

v den otevření -$ 11.80 -€ 10.35 - - -$ 321.28 -€ 281.82 -$ 3.55 -€ 3.11 - - -$ 336.63 -€ 295.29 -0.21 % 

po 50 dnech -$ 11.80 -€ 10.35 - - -$ 321.28 -€ 281.82 -$ 3.55 -€ 3.11 - - -$ 336.63 -€ 295.29 -0.21 % 

po 365 dnech -$ 11.80 -€ 10.35 - - -$ 321.28 -€ 281.82 -$ 3.55 -€ 3.11 - - -$ 336.63 -€ 295.29 -0.21 % 
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Akcie / ETF 

Výměnný kurz EURUSD = 1.14 | Marže na výměnný kurz = 0.5 % 

 * Návratnost investice se vypočítá jako podíl součtu nákladů (spread + swapové body + provize) a nominální hodnoty transakce 

* Průměrný roční spread: 0,0063 USD (zdroj: Bloomberg) 

** Komise je účtovaná, když objem obchodů překročí 100,000 EUR v rámci kalendářního měsíce (podle Tabulky poplatků a provizí) a účtovaná je jen za transakci, která překročila objem 100,000 EUR.  

Komise při otevření: 

Překročení objemu 100,000 EUR: 142,970 - 100,000 = 42,970 EUR 

Ekvivalent USD je 48 289.4 USD 

Komise USD byla vypočítána následovně: 48 289.4 USD * 0.2 % = 96.56 USD 

Komise při zavření: 170,000 USD * 0.2 % = 128.26 USD 

Při prodejní transakci je předmětem poplatku celá hodnota obchodu, kdy byl přesáhnutý limit 100,000 EUR měsíčně za daný měsíc.  

Komise při otevření: 

Překročení objemu 100,000 EUR: 142,970 - 100,000 = 42,970 EUR 

Akcie / ETF           

Instrument AAPL.US          

Výrobce 
produktu 

Product issuer 
         

Transakce Purchase          

Objem 1,000 shares          

Náklady na 
získání akcií 
USD 

$ 160,640.00 
         

Náklady na 
získání akcií 
EUR 

€ 142,969.60 
         

Zavření 
Transakce 

Spread Swapové body 
Poplatek  

(otevření a zavření pozice) 
Burzové poplatky (Sec Fee za 

nástroje z USA) 
Náklady 

Návratnost investice  
(v %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  

v den otevření -$ 6.30 -€ 5.53 - - -$ 321.28 -€ 281.82 -$ 3.55 -€ 3.11 -$ 331.13 -€ 290.47 -0.21 % 

po 50 dnech -$ 6.30 -€ 5.53 - - -$ 224.72 -€ 140.91 -$ 3.55 -€ 3.11 -$ 234.57 -€ 149.55 -0.15 % 

po 365 dnech -$ 6.30 -€ 5.53 - - -$ 224.72 -€ 140.91 -$ 3.55 -€ 3.11 -$ 234.57 -€ 149.55 -0.15 % 
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Ekvivalent USD je 48 280.4 USD 

Komise v USD byla vypočítána následovně:  48 280.4 USD * 0.2 % = 96.56 USD 

Komise při zavření 

Překročení prodejní transakce nad hranicí 100,000 EUR (prodejní transakce se vztahuje na následující kalendářní měsíc): 142,970 - 100,000 = 42,970 EUR 

Ekvivalent USD je 48,280.45 USD 

Komise v USD byla vypočítána následovně: 48 280.45 USD * 0.2 % = 96.56 USD 

*** Návratnost investice se vypočítá jako součet nákladů (spread + swapové body + komise + konverzní poplatky) vydělený nominální hodnotou transakce  
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