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INFORMACE O ROZDÍLECH MEZI DEMO A REÁLNÝM ÚČTEM  

Společnost X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, IČ (REGON): 015803782, se sídlem Ogrodova 58, 00-

876 Varšava, Polská republika podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční 

právnické osoby X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizační složka, IČO 278 67 102, se sídlem 

Praha 8, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 

56720 (dále jen jako „XTB“) vynakládá veškeré úsilí, aby prostředí demo účtu odpovídalo co nejvěrněji podmínkám na 

reálném účtu. Vzhledem k technickým omezením se provoz demo účtu může od provozu reálného účtu mírně lišit. 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI – DEMO ÚČET 

Společnost X-Trade Brokers nabízí svým Zákazníkům a široké veřejnosti možnost testování svých investorských dovedností 

a obchodních strategií prostřednictvím bezplatných demo účtů. Zákazník má možnost založit si souběžně až 5 demo účtů. 

Platnost demo účtu je maximálně 30 dní od jeho založení, poté dojde k expiraci daného demo účtu a je nutné založení 

nového demo účtu. Demo účty Zákazníků, kteří extrémně zatěžují transakční server velkým počtem operací, mohou být 

zablokovány.  

Demo účty věrně simulují obchodování na reálných účtech, nicméně vzhledem k jejich značnému množství není možné 

aplikovat na obchodování s virtuálními prostředky některé prvky skutečného obchodování. Při obchodování na demo 

účtech u instrumentů Akcie CFD, u kterých dochází k vyplacení dividend, se dividendy nepřipisují (v případě dlouhé 

pozice) resp. neodepisují (v případě krátké pozice)  do, resp. ze zůstatku na účtu Zákazníka. V případě reálných účtu 

dochází k připsání, resp. odepsání výše dividend standardním způsobem. 

ROZDÍLY MEZI DEMO A REÁLNÝM ÚČTEM 

1) Prostředí na demo účtu pracuje v automatizovaném režimu, který v určitých situacích má za následek odlišný způsob 

realizace některých Pokynů. Hlavní rozdíl spočívá ve způsobu realizace čekajících pokynů (buy limit, sell limit, take 

profit „t/p“, stop loss „s/l“). Na reálném účtu probíhá realizace takových Pokynů buďto na základě nejlepší dostupné 

tržní ceny nebo, v případě umístění čekajícího Pokynu v cenové mezeře mimo obchodní hodiny, na základě otevírací 

ceny příslušného instrumentu, jelikož XTB negarantuje plnění takových Pokynů mimo obchodní hodiny, nýbrž vý-

hradně během dané obchodní seance. Na demo účtu jsou z důvodu automatizovaného režimu veškeré Pokyny reali-

zovány na cenách stanovených Zákazníkem. 

2) Další nepatrné rozdíly lze registrovat v případě rolování Futures kontraktů na následující kontraktní měsíc. Během 

rolování dochází o půlnoci k přičtení nebo odečtení swapových bodů (v závislosti na pozici), čímž může dojít k aktiva-

ci stop Pokynu, a to v případě poklesu výšky Marže pod 50 % jako následek přičtení nebo odečtení swapových bodů. 

Vznikne-li tato situace na reálném účtu, nedochází k uzavření žádného z Pokynů dříve než po otevření trhu instru-

mentu, jehož se rolování týká. Pro srovnání, pokud vznikne podobná situace na demo účtu, dochází vzhledem k au-

tomatizovanému režimu k okamžitému uzavření inkriminovaných Pokynů. 

3) Prostředí na demo účtu negarantuje u čekajících Pokynů mechanismus Limit & Stop během vyhlašování důležitých 

makrodat, stop Pokyny a limit Pokyny Limit – vzdálenost ceny (v bodech) od aktuální tržní ceny, v rámci které není 

dovoleno nastavit stop loss, take profit nebo čekající Pokyny. Při nastavování pokynů v rámci této vzdálenosti zobrazí 

server poznámku "Nesprávné hodnoty S/L nebo T/P“ a daný Pokyn nebude realizován. 

4) V případě Pokynů na Equity CFD hloubka trhu na demo účtu není brána v úvahu, přičemž všechny Pokyny v módu 

tržní realizace jsou plněny na cenách poptávky a nabídky přítomné v systému, bez ohledu na zadaný objem Pokynu. 

5) Ceny Equity CFD, fyzických akcií a ETF jsou uvedeny s patnáctiminutovým zpožděním oproti reálným tržním datům. 

6) Na demo účtu u Equity CFD, fyzických akcií a ETF nedochází k vyplácení dividend, ani k dalším korporátním akcím. 

7) Vznikne-li na trhu cenová mezera (price gap), a to například vlivem rolování instrumentu nebo mimořádných událos-

tí, pak na demo účtu může dojít k realizaci Pokynů (čekající Pokyny, stop loss, také profit a automatických uzavření 

pokynů v důsledku dostupné marže nižší 50 %) i na hodnotách ceny instrumentu zadaných v této cenové mezeře, 
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zatímco na reálných účtech jsou Pokyny vypořádány dle jednotlivých typů účtů v souladu s dokumentem Pravidla 

provádění pokynů, který je k dispozici na Internetových stránkách XTB v sekci Důležité dokumenty. 

8) Na demo účtu nedochází při zvýšené hodnotě zůstatku ke zvyšování hodnoty zúčtovací zálohy (Marže). Na reálných 

účtech dochází s rostoucím zůstatkem ke zvyšování hodnoty zúčtovací zálohy (Marže) dle Tabulky zúčtovacích záloh 

pro jednotlivé skupiny instrumentů. 

 

 

 

https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/dulezite-dokumenty
http://www.xtb.cz/obchodni-podminky/tabulka-zuctovacich-zaloh

