
 

 

1  

XTB Česká republika 
Pobřežní 12 

186 00 Praha 8 
Budova Oasis 3. patro 
 

 
800 900 110 

 sales@xtb.cz 

 

www.xtb.cz 

 
 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍ VKLADŮ ZÁKAZNÍKŮ XTB 

 

 

Vklady Zákazníků vedené společností X-Trade Brokers Dom Maklerski Spolka Akcyjna, organizační složka (dále jen pobočka) jsou zajištěné 

systémem kompenzace ve shodě s požadavky polského zákona definující Obchodováni s finančními instrumenty ze dne 29. července 20051. 

Systém kompenzace zajišťuje investorům výplatu finančních prostředků vložených na účet vedený pobočkou a náhradu zakoupených 

finančních instrumentů shromážděných v makléřské společnosti2 a příslušných pobočkách. Prostředky jsou vymahatelné investorem od 

Státního depozitáře cenných papíru v Polské republice v následujících případech: 

1) vyhlášení bankrotu makléřské společnosti, 

2) pravomocného oddálení vyhlášení bankrotu z důvodů nedostatečného krytí procesních nákladů, 

3) rozhodnutí regulačního orgánu provádějícího dohled nad finančním trhem, o neschopnosti striktně finanční, vyplácet 

pohledávky, které vznikly požadavky investorů, a jejich úhrada není možná v nejbližším období. 

Za investora se považuje fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, jíž makléřský dům poskytuje 

jednu ze služeb náležících mezi činnosti, o nichž se hovoří v čl. 69 odst. 2 a odst. 3 bodech 1 a 3, a dále v odst. 4 bodech 1 a 2, zákona3  

kromě: 

a. státní pokladny4, 

b. Polské národní banky, banka se sídlem na území Polské republiky a zahraničních bank, 

c. investičních firem, 

d. společností, které provozují regulované trhy, 

e. celostátního depozitáře, 

f. subjektů, jež působí na základě zákona z 22. května 2003 r. o pojišťovací činnosti, 

g. subjektů, jež působí na základě zákona z 27. května 2004 o investičních fondech, 

h. subjektů, jež působí na základě zákona z 28. srpna 1997 o zakládání a fungování důchodových fondů, 

i. společností, které provozují komoditní burzy, společností provozujících zúčtovací centra burz, komoditních makléřských domů, 

zahraničních právnických osob provozujících makléřskou činnost v oblasti obchodování burzovními komoditami, působících na 

základě zákona z 26. října 2000 o komoditních burzách, 

j. obcí, svazů obcí, okresů, svazů okresů a vojvodství5, 

k. států a jejich územních jednotek, jež mají právní subjektivitu, 

l. subjektů, vůči nimž představuje ovládající osobu tentýž subjekt, který je ovládající osobou vůči makléřskému domu, 

m. osob, jež vlastní 5 % nebo více z celkového počtu hlasů nebo základního jmění makléřského domu6, a dále osob, které jsou vůči 

makléřskému domu ovládajícími nebo závislými osobami, 

n. členů představenstva, dozorčí rady, revizní komise makléřského domu a osob, které v makléřském domě vykonávají funkci 

ředitelů a zástupců ředitelů odborů, jakož i ředitelů a zástupců ředitelů poboček makléřského domu v případě, že tyto osoby 

vykonávaly svoje funkce v den prohlášení konkurzu nebo zamítnutí žádosti o konkurz vzhledem k tomu, že jmění makléřského 

domu nepokryje náklady řízení, v den, kdy Komise konstatovala, že nastala okolnost, o níž se hovoří v čl. 133 odst. 2 bodě 3, 

případně v běžném nebo předchozím obchodním roce, 

o. osob odpovědných za přezkoumání účetních závěrek makléřského domu, osob na pozici hlavního účetního makléřského domu, a 

dále osob odpovědných za sestavování a vedení účetní dokumentace makléřského domu, 

p. členů představenstva a dozorčí rady, osob vlastnících pět a více procent celkového počtu hlasů nebo základního jmění, a dále 

osob odpovědných za přezkoumání účetních závěrek ovládající nebo závislé osoby vůči makléřskému domu, 

q. příbuzných osob, o nichž se hovoří v písm. m-p, do druhého stupně, 

r. investorů, kteří se v důsledku neplnění svých závazků vůči makléřskému domu přičinili na prohlášení jeho konkurzu nebo na 

tom, že Komise konstatovala, že nastala okolnost, o níž se hovoří v čl. 133 odst. 2 bod 3. 

Systém kompenzace zajišťuje výplatu 100 % finančních prostředků investorovi, snížených o pohledávky makléřské společnosti vůč i investo-

rovi, do výše hodnoty 3 000 EUR. V případě, že tato suma je vyšší, investorovi bude uhrazeno 90 % zbylé částky. Horní hranice zajištění 

garančního fondu je stanovena do konce roku 2021 na 22 000 EUR. 

 
 

                                                           
1
Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538, Ustawa z dnia 29. lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Art. 139, §1-2. 

2Podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym podlegające nadzorowi Komisji 
3Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
4Státní pokladna neboli ministerstvo financí (treasury) 
5Vojvodství je chápáno jako krajský celek 
6Obchodník s cennými papíry 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051831538/U/D20051538Lj.pdf
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/Ochrona_klienta_na_rynku_uslug_finansowych/KNF
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051831538/U/D20051538Lj.pdf

