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1. Obecné 
 
 

 
BASIC, STANDARD, PRO 

BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, 
PRO PREMIUM 

            

Otevření a uzavření účtu Zdarma Zdarma             

Měsíční poplatek za vedení 
účtu 

Bez poplatku nebo do výše 10 EUR 1) Bez poplatku nebo do výše 10 EUR 1)             

Provize za výplatu 
prostředků menší než      

3 000 CZK / 100 EUR / 150 
USD 

350 CZK / 10 EUR / 20 USD 350 CZK / 10 EUR / 20 USD             

Výpis denních operací na 
účtu zákazníka zasílaný 

poštou (pouze na vyžádání) 
1 000 CZK / 30 EUR / 50 USD 1 000 CZK / 30 EUR / 50 USD             

Výpis měsíčních operací na 
účtu zákazníka zasílaný 

poštou, nebo výpis změn v 
obchodních podmínkách 

(pouze na vyžádání). 

3 000 CZK / 100 EUR / 150 USD 3 000 CZK / 100 EUR / 150 USD             

Sankční úrok zákonný sankční úrok zákonný sankční úrok             

Poplatek za vklad kreditní 
nebo debetní kartou 

0,77 % z vložené částky (vklad v CZK) 
0,70 % z vložené částky (vklad v EUR) 
0,95 % z vložené částky (vklad v USD) 

0,77 % z vložené částky (vklad v CZK) 
0,70 % z vložené částky (vklad v EUR) 
0,95 % z vložené částky (vklad v USD) 

                                

Poplatek za vklad 
prostřednictvím služby 

PayU 
0,77 % z vložené částky (vklad v CZK) 0,77 % z vložené částky (vklad v CZK)             

Poplatek za každé vyhotovení  
a zaslání denního výpisů 

příkazů Zákazníka 
v papírové podobě 

1250 Kč / 50 EUR / 60 USD (denně) + 
7,50 Kč / 0,3 EUR / 0,35 USD za stránku + 

poplatek ve výši nákladů na kurýrní 
zásilku za každé vyhotovení  a zaslání 

denního výpisů příkazů Zákazníka 

1250 Kč / 50 EUR / 60 USD (denně) + 
7,50 Kč / 0,3 EUR / 0,35 USD za stránku + 

poplatek ve výši nákladů na kurýrní 
zásilku za každé vyhotovení  a zaslání 

denního výpisů příkazů Zákazníka 

            



Poplatek za každou opakující 
se žádost o zaslání 

dokumentu obsahujícího 
klíčové informace o 

Finančních instrumentech 
poskytovaných XTB (tzv. 
“KIDs” – Key information 
documents) v papírové 

podobě 

1250 Kč / 50 EUR / 60 USD + 7,50 Kč / 
0,3 EUR / 0,35 USD za stránku + poplatek 

ve výši nákladů na kurýrní zásilku za 
každou opakující se žádost o zaslání 

dokumentu obsahujícího klíčové 
informace o Finančních instrumentech 

poskytovaných XTB (tzv. “KIDs”) 

1250 Kč / 50 EUR / 60 USD  + 7,50 Kč / 
0,3 EUR / 0,35 USD za stránku + poplatek 

ve výši nákladů na kurýrní zásilku za 
každou opakující se žádost o zaslání 

dokumentu obsahujícího klíčové 
informace o Finančních instrumentech 

poskytovaných XTB (tzv. “KIDs”) 

            

Poplatek za každé 
vyhotovení a zaslání výpisu 
o uchovávaných Finančních 
instrumentech a peněžních 

prostředcích nebo 
informací o vynaložených 
nákladech a poplatcích v 

papírově podobě 

1250 Kč / 50 EUR / 60 USD + 7,50 Kč / 0,3 
EUR / 0,35 USD za stránku + poplatek ve 
výši nákladů na kurýrní zásilku a zaslání 

výpisu o uchovávaných Finančních 
instrumentech a peněžních prostředcích 

nebo informací o vynaložených nákladech 
a poplatcích 

1250 Kč / 50 EUR / 60 USD + 7,50 Kč / 0,3 
EUR / 0,35 USD za stránku + poplatek ve 
výši nákladů na kurýrní zásilku a zaslání 

výpisu o uchovávaných Finančních 
instrumentech a peněžních prostředcích 

nebo informací o vynaložených nákladech 
a poplatcích 

            

Úročení finančních 
prostředků Zákazníka 

podle bodu 4.18 
Obchodních Podmínek 

Průměrné roční úročení je mezi 0% a 2% 

Provize za Transakce v 
rámci Účtů 

PRO, PRO PREMIUM - 
otevření i uzavření pozice 

3,5 EUR/4 USD/100 CZK za 1 Lot 
za otevření i uzavření pozice na CFD – Forex, Indexy a Komodity kromě Akcií CFD, ETF CFD, Syntetických akcií a Kryptoměn 

Ohlašovací služba řídící se 
Obchodními podmínkami 
delegování služby hlášení 

transakcí na X-Trade Brokers 
DM S. A. Zákazníkem, který je 

finanční protistranou nebo 
nefinanční protistranou „plus“ 

 
Zdarma                                                Zdarma                                                                                                                       

 

Provize za Transakce v 
rámci Účtů 

PRO, PRO PREMIUM - 
otevření i uzavření 

pozice 

 
                                   Provize za transakce CFD založené na Kryproměnách v objemu: 

 
Instrument Provize Objem 

BITCOIN 3,5 EUR* 1 



ETHEREUM 3,5 EUR* 10 

RIPPLE 3,5 EUR* 10000 

LITECOIN 3,5 EUR* 100 

DASH 3,5 EUR* 10 

ETHERCLASSIC 3,5 EUR* 100 

BITCOINCASH 3,5 EUR* 10 

EOS 3,5 EUR* 1000 

STELLAR 3,5 EUR* 10000 

ADABTC 3,5 EUR* 10 

BCHBTC 3,5 EUR* 1 

DSHBTC 3,5 EUR* 1 

EOSBTC 3,5 EUR* 1 

ETHBTC 3,5 EUR* 1 

IOTABTC 3,5 EUR* 1 

LTCBTC 3,5 EUR* 1 

TRXBTC 3,5 EUR* 1 

XLMBTC 3,5 EUR* 1 

XMRBTC 3,5 EUR* 1 

XRPBTC 3,5 EUR* 1 

NEOBTC 3,5 EUR* 1 

XEMBTC 3,5 EUR* 1 

ZECBTC 3,5 EUR* 1 

EOSETH 3,5 EUR* 10 

TRXETH 3,5 EUR* 10 

 
*3,5 EUR/4 USD/100 CZK 

 

 
 

 
Provize účtovaná 

z obratu na 
následujících 

instrumentech: 
ITA.40, ITA.40., 

ITA.40., ITA.40+ a 
ITA40.cash 

 
Paušální poplatek vztahující se k nominální hodnotě Transakce, dle tabulky níže 2): 

 

Hodnota Transakce Poplatek 

0-2,500 EUR 0,25 EUR 

2,500- 5,000 EUR 0,5 EUR 
5,000- 10,000 EUR 1 EUR 

10,000- 50,000 EUR 5 EUR 

50,000- 100,000 EUR 10 EUR 

100,000- 500,000 
EUR 

50 EUR 



500,000- 1,000,000 
EUR 

100 EUR 

nad 1,000,000 EUR 200 EUR 

 
1) Není –li na účtu Zákazníka v posledních 365 dnech žádná otevírající se nebo uzavírající se pozice ani žádný vklad finančních prostředků za posledních 90 dnů, je účtován     
poplatek ve výši 10 EUR. Při nedostatku finančních prostředků je účtován poplatek ve výši volných prostředků, které zbývají na účtu zákazníka. Před stržením poplatku je částka 
převedena do měny účtu. 
2) Poplatek FTT z finančních Transakcí je odečítán následující pracovní den po dni, ve kterém byla Transakce realizována. 
      
 
 

2. Tabulka poplatků a provizí pro Akcie CFD a ETF CFD 
 

Trh 
Komisní poplatek pro Transakce (každé otevření a 

zavření pozice na CFD akciích a ETF CFD na 
konkrétním trhu 1) 

Poplatek odečtený od ekvivalentu dividendy 
zákazníka na konkrétním trhu 2) 

Akcie CFD Belgie 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 30.00% 

Akcie CFD Dánsko 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 27.00% 

Akcie CFD Finsko 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 20.00% 

Akcie CFD Francie 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR                                            26.50% 

Akcie CFD Španělsko 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 19.00% 

Akcie CFD Nizozemsko 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 15.00% 

Akcie CFD Německo 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 26.375% 

Akcie CFD Norsko 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 25.00% 

Akcie CFD Portugalsko 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 25.00% 

Akcie CFD Švédsko 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 30.00% 

Akcie CFD Česká 
republika 

0,25% z hodnoty Transakce, minimálně 300 CZK 15.00% 

Akcie CFD USA 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 USD 30.00% 

Akcie CFD Švýcarsko 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 35.00% 

Akcie CFD Velká Británie 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 0.00% 

Akcie CFD Velká Británie 
(mezinárodní trh) 

0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 10 USD 15.00% 

Italské CFD Akcie  
 

0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR+ 0,07% z 
hodnoty Transakce 

26.00% 



kromě toho bude zaplacen fixní poplatek vztahující se k 
pomyslné hodnotě Transakce. Níže uvedená tabulka 
uvádí nominální hodnoty Transakcí, skupiny a 
související hodnoty poplatků 3) : 

Hodnota Transakce Poplatek 

0-2,500 EUR 0,25 EUR 

2,500- 5,000 EUR 0,5 EUR 

5,000- 10,000 EUR 1 EUR 

10,000- 50,000 EUR 5 EUR 

50,000- 100,000 EUR 10 EUR 

100,000- 500,000 EUR 50 EUR 
500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 

nad 1,000,000 EUR 200 EUR 

 

Evropské ETF CFD 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 30.00% 

Americké ETF CFD 0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 8 USD 30.00% 
1) Poplatek bude konvertován do měny, v níž je příslušný Účet veden, a to dle Kurzu XTB v momentě uskutečnění Transakce. 
2) XTB připisuje na účet klienta ekvivalent dividend sníženého o poplatek. 
3) Poplatek FTT z Italských finančních Transakcí je vypočítán následující pracovní den po dni, ve kterém byla Transakce provedena. 
 
 
 
3. Tabulka poplatků a provizí pro Syntetické akcie („close only mode“ – režim pouze pro uzavření, tedy otevření nových pozic není možné) 
 

Trh 
Komisní poplatek pro Transakce na derivátech - 

Syntetické akcie, pro konkrétní trh 1) 

Poplatek odečtený od 
ekvivalentu dividendy 

Zákazníka na konkrétním 
trhu 2) 

Poplatek za konverzi měn 
3) 

Syntetické akcie Belgie 0,10% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 30.00% 0,5% 

Syntetické akcie Francie 
0,10% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 
+ 0,20% z hodnoty Transakce (v souvislosti s 

poplatkem FTT) 
              26.50% 0,5% 

Syntetické akcie Španělsko 0,10% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 19.00% 0,5% 

Syntetické akcie Nizozemsko 0,10% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 15.00% 0,5% 



Syntetické akcie Německo 0,10% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 26.375% 0,5% 

Syntetické akcie Polsko 
0,25% z hodnoty Transakce, minimálně 25 

PLN 
19.00% 0,5% 

Syntetické akcie Portugalsko 0,10% z hodnoty Transakce, minimálně 8 EUR 25.00% 0,5% 

Syntetické akcie Česká republika 
0,25% z hodnoty Transakce, minimálně 300 

CZK 
15.00% 0,5% 

Syntetické akcie Švýcarsko 
0,10% z hodnoty Transakce, minimálně 8 

CHF+0,075% z hodnoty Transakce (v 
souvislosti s poplatkem FTT) 

35.00% 0,5% 

Syntetické akcie Velká Británie 
0,10% z hodnoty Transakce, minimálně 8 

GBP+ 0,5 % z hodnoty Transakce (v 
souvislosti s poplatkem FTT) 

0.00% 0,5% 

Syntetické akcie Velká Británie 
(mezinárodní trh) 

0,10% z hodnoty Transakce, minimálně 8 
GBP+ 0,5 % z hodnoty Transakce (v 

souvislosti s poplatkem FTT) 
15.00% 0,5% 

Syntetické akcie Itálie  0,08% z hodnoty Transakce, minimálně 5 
EUR+ 0,07% z hodnoty Transakce 

Kromě toho bude zaplacen fixní poplatek 
vztahující se k pomyslné hodnotě 
Transakce. Níže uvedená tabulka uvádí 
nominální hodnoty Transakcí, skupiny a 
související hodnoty poplatků 4) :  

Hodnota Transakce Poplatek 

0-2,500 EUR 0,25 EUR 

2,500- 5,000 EUR 0,5 EUR 

5,000- 10,000 EUR 1 EUR 

10,000- 50,000 EUR 5 EUR 

50,000- 100,000 EUR 10 EUR 

100,000- 500,000 
EUR 

50 EUR 

500,000- 1,000,000 
EUR 

100 EUR 

over 1,000,000 EUR 200 EUR 

 

26.00% 0,5% 



Syntetické akcie USA 
0,10% z hodnoty Transakce, minimálně 8 USD 

+ 0,00221% z hodnoty Transakce (v 
souvislosti s poplatkem SEC) 

30.00% 0,5% 

1) Poplatek bude konvertován do měny, v níž je příslušný Účet veden, a to dle Kurzu XTB v momentě uskutečnění Transakce. 
2) XTB připisuje na účet klienta ekvivalent dividend sníženého o poplatek. 
3) Všechny měnové konverze obchodního zisku nebo ztráty, provizí, poplatky (swap) podléhají 0,5% přirážky na vrcholu kurzu, jak je definováno ve VOP. 
 
Příklad: 
 
Otevření dlouhé pozice na CFD na akcii kótovanou v měně EUR na obchodním Účtu vedeném v měně USD bude předmětem měnové konverze podle Směnného kurzu XTB na 
základě následujícího vzorce: EURUSD ask cena * (1 + 0.5%). Krátká pozice bude předmětem měnové konverze na základě: EURUSD bid cena * (1-0.5%). 
Otevření dlouhé pozice na CFD na akcii kótovanou v měně USD na obchodním Účtu vedeném v měně EUR bude předmětem měnové konverze podle Směnného kurzu XTB na 
základě následujícího vzorce: EURUSD bid cena * (1-0.5%). Krátká pozice bude předmětem měnové konverze na základě: EURUSD ask cena * (1 + 0.5%). 
 
4) Poplatek FTT z finančních Transakcí je vypočítán následující pracovní den po dni, ve kterém byla Transakce provedená. 
 
 
4. Nástroje organizovaného trhu (OMI) 

 
Poplatky za Transakce 

 
 

Komisní poplatek pro Transakce na OMI (Akcie, ETF) 1) 

Poplatek za konverzi měn 2) 
 

Poplatek platný před dosažením obratu 100 000 EUR v 
průběhu jednoho měsíce na všech registrovaných 

obchodních účtech  

Poplatek platný pro jakýkoliv 
obchod po překročení 100 000 
EUR kumulativního obratu pro 

všechny registrované účty v 
průběhu jednoho měsíce 3) 4) 

0%, minimálně 0 EUR 0.2%, minimálně 10 EUR 0,5% 
1) Poplatek bude konvertován do měny, v níž je příslušný Účet veden, a to dle Kurzu XTB v okamžiku uskutečnění Transakce. 
2) Všechny měnové konverze související s obchodováním a korporátní události v rámci OMI podléhají 0,5% přirážce na vrcholu kurzu, jak je definováno ve VOP. 
Příklad: 
Otevření dlouhé pozice na Akcii a ETF (OMI) kótované v měně EUR na obchodním Účtu vedeném v měně USD bude předmětem měnové konverze podle Směnného kurzu XTB 
na základě následujícího vzorce: EURUSD ask cena * (1 + 0.5%). Krátká pozice bude předmětem měnové konverze na základě: EURUSD bid cena * (1-0.5%). 
Otevření dlouhé pozice na Akcii a ETF (OMI) kótované v měně USD na obchodním Účtu vedeném v měně EUR bude předmětem měnové konverze podle Směnného kurzu XTB 
na základě následujícího vzorce: EURUSD bid cena * (1-0.5%). Krátká pozice bude předmětem měnové konverze na základě: EURUSD ask cena * (1 + 0.5%). 
3) Příklad: Během měsíce bylo na účtu provedeno 5 transakcí. Součet ekvivalentu nominální hodnoty prvních čtyř transakcí v EUR byl 95 000 EUR. Nominální hodnota páté 
transakce v EUR (nákup Akcií kótovaných na německém trhu) je 7 500 EUR. V takovém případě bude účtován poplatek v minimální výši 10 EUR ([2 500 EUR x 0,2%] <10 EUR). 
K převodu nominální hodnoty objednávky na EUR používá XTB tržní sazby uvedené na obchodní platformě xStation. Pokud XTB kótuje daný přepočítací kurz EUR, pak k 
takovému přepočtu dochází přímo průměrným ((bid + ask) / 2) kurzem. Pokud na obchodní platformě není přímý kurz k dispozici, XTB nejdříve převede nominální hodnotu na 
USD a následně na EUR. V obou případech XTB použije průměrnou sazbu kotace. 
4) Prahová hodnota 100 000 EUR vchází v platnost dne 12. října 2020. 



 
 
 
 

Poplatky a daně uložené místními orgány 
 

Trh Poplatek/Daň 1) Sazba 

Francie Francouzská daň z finančních transakcí (FTT) 0.3% z nákupní hodnoty transakce 3) 

Španělsko Španělská daň z finančních transakcí (FTT) 0.2% z nákupní hodnoty transakce 4) 

USA Sec Fee 
0.00221% z prodané hodnoty cenných 

papírů 

 
Velká Británie 

 
Stamp Duty Reserve Tax (pro cenné papíry vydané subjekty se sídlem v Irsku) 

 
Stamp Duty Reserve Tax (pro cenné papíry vydané subjekty se sídlem mimo 

Irsko) 

 
1%  z nákupní hodnoty Transakce 

 
0.5%  z nákupní hodnoty Transakce 

 PTM Levy 

1 GBP za transakci, pokud celková 
protihodnota příslušného obchodu je 

větší než £10,000 5) 

Itálie Italská daň z finančních transakcí (FTT)      0.1% z nákupní hodnoty Transakce 6) 

1) Daně se odečítají následující pracovní den po dni, ve kterém došlo k realizaci pokynu. 
2) FTT se uplatňuje pro každý jednotlivý nákup OMI, i když se zakoupené Akcie/ETF prodávají ve stejný den (bez změny vlastnictví). Vzhledem k tomu, že instrumenty OMI, 
které byly nakoupeny Klienty XTB jsou evidovány na sběrném účtu, depozitář který je určen XTB (který působí jako plátce daně), nemůže rozpoznat totožnost skutečných 
majiteli Akcií. V důsledku toho plátce je nucen účtovat poplatek za každou nákupní transakci.  
3) FTT platí pro obchody na Akciích společností s tržní kapitalizací přesahující 1 miliardu EUR, seznam předmětných společností najdete zde: 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP. 
4) FTT platí pro obchody na Akciích společností s tržní kapitalizací přesahující 1 miliardu EUR, seznam předmětných společností najdete zde: 
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_Socied
ades_web.pdf 
5) Poplatek PTM Levy je splatný při obchodování s cennými papíry společností, které jsou registrovány ve Velké Británii, v Normanských ostrovech nebo na ostrově Man a jejichž           
Akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo multilaterálním obchodním systému Velké Británie. 
6) Daň se nevztahuje na Transakce týkající se Akcií společností s kapitalizací nižší než 500 milionů EUR. 
 
 
 
 
 
 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_Sociedades_web.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_Sociedades_web.pdf


Ostatní poplatky 1) 

 

Druh poplatku Sazba 

Výstupní poplatek za převod OMI 
 

Cenné papíry kótované ve Španělsku: 0.10% hodnoty cenných papírů za ISIN 
(minimálně 100 EUR) 

Ostatní trhy: 25 EUR/ 25 USD/ 650 CZK za ISIN 2)      

Převod OMI mezi účty vedenými Zákazníkem v xStation 0.5% z hodnoty Transakce za ISIN (minimálně 25 EUR/ 25 USD/ 650 CZK) 2)   

Potvrzení o vkladu minimálně 250 EUR 3) 4) 

Certifikát potvrzující právo účastnit se valné hromady minimálně 250 EUR 3) 4) 

Poplatek za úschovu 
0.2 % ročně, minimálně 10 EUR měsíčně pokud průměrná denní hodnota portfolia 

překročí 250 000 EUR 5) 6) 

1) Poplatek bude konvertován do měny, v níž je příslušný Účet veden, a to dle kurzu XTB v okamžiku uskutečnění Transakce. 
2) Na účtu, ze kterého se budou převádět cenné papíry, je účtován minimální poplatek (měna účtu určuje měnu poplatku). 
3) Účtovaný poplatek závisí na nákladech vynaložených společností XTB za účelem získání certifikátu u správce. 
4) Instrukce by měla být podána nejméně 30 dnů před plánovaným termínem konání valné hromady. 
5) Příklad: za předpokladu, že se průměrná denní hodnota portfolia za měsíc rovná 300 000 EUR, bude účtován minimální poplatek 10 EUR  
   ([50 000 EUR x 0,2% x 1/12] <10 EUR). 
6) Poplatek za úschovu vchází v platnost od listopadu 2020. 
 
 

Srážkové daně 
 

Akcie klientů XTB jsou evidovány na společném účtu, který je veden u depozitáře. V případě vyplácení dividend je plátcem daně banka určená, kterou 
určilo XTB pro daný trh jako depozitáře. Plátce daně nemá informace o totožnosti klientů XTB (koneční uživatelé výhod), a tedy ani o jejich daňové 
rezidenci. V jurisdikcích, kde se mohou uplatňovat příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, nemusí plátce daně, který nedokáže identifikovat 
daňovou rezidenci vlastníka akcií, uplatnit ustanovení těchto smluv o zamezení dvojího zdanění. V takovém případě je plátce daně povinen uplatnit 
nejvyšší sazbu srážkové daně stanovenou místními předpisy (například 30% pro akcie kotované v USA, 35% pro akcie kotované v České republice, 35% 
pro akcie kotované v Portugalsku). 
 
 

 
5. Poplatky za přenos burzovních dat Varšavské burzy cenných papírů (GPW) přes Internet 
 

Fyzické osoby 
 

Přístup k reálným datům – jedna nabídka Akcií CFD, jedna nabídka Syntetických akcií, 
jedna nabídka OMI, Polsko,Level 1 

zdarma 

            



     
6. Obecná ustanovení 

 
Ostatní poplatky související s Transakcemi u XTB, jako např. Spread, Margin, Swapové body a ostatní poplatky a provize, které je klient povinen vůči XTB uhradit, jsou popsány  
v ostatních Tabulkách Podmínek a Tabulce zúčtovacích záloh dostupných na stránkách XTB. 

 
 
7. Tabulka Směnných kurzů XTB 
 
Za účelem převodu konkrétních pozic do měny, v níž je veden investiční účet Klienta, používá XTB pro každou Transakci Klienta směnné kurzy Bid a Ask z nabídky Basic, a to pro 
všechny Finanční nástroje na obchodní platformě xStation a pro CFD Instrumenty založené na komoditách, indexech a kovech na platformě MT4. Konverze Finančních nástrojů 
na základě směnných kurzů měnových párů na platformě MT4 se provádí dle kurzu z daného typu Investičního účtu klienta. Specifikaci jednotlivých nabídek naleznete zde. 
 
V případě, že se u XTB nevyskytuje kotace měnového páru, umožňujícího přímý převod jednoho z parametrů Transakce do měny v níž je veden investiční účet, provede se 
nejdříve převod parametru do měny USD a poté do měny, v níž je veden Investiční účet. 
 
O dalších potenciálních poplatcích XTB informuje prostřednictvím Tabulky poplatků a provizí.  
 
V následujících tabulkách je uveden kurz, který se používá k převodu daného parametru Transakce do měny, v níž je veden Investiční účet Klienta. 
 

 Instrumenty CFD Instrumenty OMI 

Marže (kurz Bid1) + kurz Ask2))/2 Nevztahuje se 

Výsledek Transakce 

Pro Transakce na Forex: 

kurz Bid — pro nákupní Transakce, 

kurz Ask — pro prodejní Transakce; 

 

Pro ostatní CFD: 

kurz Bid – pro finanční nástroje, pro které existuje přímý směnný 

kurz; 

 

V případě, že přímá směnná sazba pro CFD Transakce neexistuje, 

výsledek bude nejdříve převeden do měny USD, a to dle kurzu Bid pro 

nákupní pozice a dle kurzu Ask pro prodejní pozice. Následně dojde k 

převodu do měny, v níž je veden investiční účet, dle kurzu Bid pro 

nákupní pozice a dle kurzu Ask pro prodejní pozice. 

Nevztahuje se 

Poplatek Kurz Ask Kurz Ask 

Hodnota swapových bodů a hodnota 

rolování na pozici 
(kurz bid+ kurz ask)/2 Nevztahuje se 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0090/49/spectabulka53_4342afc973.pdf


FTT, ostatní poplatky/daně 
V souladu s oficiální fixační sazbou Polské národní banky z 

předchozího dne 

V souladu s oficiální fixační sazbou Polské národní banky z 

předchozího dne 

Korporátní události 

(dividendy, ekvivalenty dividend, 

poplatek na ekvivalentech dividend, 

ekvivalent emisních práv atd.) 

Pro Akcie CFD a ETF CFD: 

kurz Bid – pro pozitivní cash flow  

kurz Ask – pro negativní cash flow 

kurz Bid – pro pozitivní cash flow  

kurz Ask – pro negativní cash flow 

Nominální hodnota nákupu/prodeje Nevztahuje se 

kurz Ask + marže stanovená v Tabulce poplatků a provizí – 

pro nákupní objednávky 

kurz Bid + marže stanovená v Tabulce poplatků a provizí – 

pro prodejní objednávky 

1) Cena pro nákupní Transakci 
2) Cena pro prodejní Transakci 
 

 
 


