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PRÁVNÍ PROHLÁŠNÍ 

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA AKCYJNA, Varšava, Ogrodova 58, 00-876, Polská republika, akciový kapitál ve výši 

5.869.181,75 PLN (slovy: pět milionů osm set šedesát devět tisíc sto osmdesát jedna celých sedmdesát pět polských zlotých) zapsán v 

rejstříku podnikatelů vedeném u Obchodního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářské oddělení Celostátního soudu rejstříku 

pod číslem KRS: 0000217580, IČ: 015803782 (dále jen „XTB“), je oprávněn poskytovat na území České republiky investiční služby ve 

smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, prostřednictvím X-Trade Brokers DM S. A., organizační složka, se sídlem 

Praha 8, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, IČ 27867102 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 

56720 (dále jen organizační složka XTB). V souladu s uvedeným zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcí vyhláškou č. 

303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, je XTB povinen při propagaci svých investičních 

služeb používat pravdivé informace. 

Informace obsažené na internetových stránkách organizační složky XTB nejsou investičním doporučením ve smyslu zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu a vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení. XTB žádnou z uveřejněných informací na svých 

internetových stránkách nevyzývá uživatele internetových stránek, aby investiční nástroj koupil, prodal či držel. XTB žádnou z informací 

nedoporučuje konkrétní investiční rozhodnutí týkající se investičního nástroje. 

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA 

Hodnota jakékoli investice může klesat i stoupat. Minulé výnosy (minulá výkonnost) konkrétního investičního nástroje nejsou zárukou 

výnosů budoucích (výkonnosti budoucí). Investice obsahuje riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků ani 

výše zisku není zaručena. Bude-li obsahem zveřejněné informace na internetových stránkách organizační složky XTB údaj o jakémkoli 

výnosu, je třeba dbát výše uvedeného. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze 

změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na výnosy z nich plynoucí v jiné měně. Internetové stránky organizační složky XTB obsahují 

podrobné upozornění na rizika. 

Investiční služby poskytované XTB nejsou formou kolektivního investování, formou vkladu u banky, formou penzijního připojištění ani 

pojištěním dle zvláštních právních předpisů. 

Jakékoli informace týkající se České národní banky či obdobného zahraničního orgánu dohledu nad finančním trhem, neznamenají, že 

Česká národní banka či obdobná zahraniční instituce zaručuje výnos z investiční služby nebo návratnost investice, nebo že je taková inves-

tiční služba touto institucí doporučena. 

 


