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INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE STŘETU ZÁJMŮ V X-TRADE BROKERS 

X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka (dále jen „XTB“) provozuje brokerskou činnost spolehlivě a profesionálně, a to s ohledem na 

nejlepší zájmy svých Zákazníků a v souladu se zásadami čestného obchodování.  Mezi XTB a Zákazníkem existuje střet zájmů, který spočívá 

v tom, že XTB je druhou stranou Obchodu při provádění Obchodního pokynu na CFD podávaného Zákazníkem. V souvislosti s poskytováním 

příslušných služeb v rámci své brokerské činnosti, XTB přijala za účelem minimalizace potenciálního vzniku střetu zájmů relevantní opatření 

v podobě vnitřního předpisu – Politika řízení střetu zájmů v X-Trade Brokers, která stanovuje základní pravidla a principy týkající se vzniku a 

předcházení střetu zájmů.  Za účelem zabránění vzniku střetu zájmu přijala XTB následující opatření: 

 

 Oddělení Tradingu v XTB, které je ve střetu zájmů se Zákazníky, je odloučeno od oddělení spolupracující přímo se Zákazníky, tj. od 

Obchodního oddělení a od oddělení Zákaznické podpory, pomocí tzv. „čínských zdí” tak, aby tato oddělení měla plnou autonomii, 

neboť nabízí Zákazníkům finanční produkty, které jsou v nabídce XTB, a hodnotí vhodnost příslušných produktů pro jednotlivé 

Zákazníky. Cílem výše popsaného rozdělení je to, aby výběr Finančního nástroje, který je nabízen příslušnému Zákazníkovi, nebyl 

nijak spojený s aktuálně otevřenou pozicí, která je ve vlastnictví XTB. Oddělení Tradingu je rovněž odloučeno od přímého kontaktu 

se Zákazníky společnosti. 

 

 Systém motivace zaměstnanců Obchodního oddělení, Zákaznického oddělení a Oddělení Tradingu je vytvořen tak, aby nebyl nijak 

spojený s výsledkem na portfoliu Finančních nástrojů vlastněných XTB vytvořených v rámci provádění Obchodních pokynů 

Zákazníků. 

 

 Organizační struktura XTB poskytuje kompetenční nezávislost mezi odděleními, která mají přímý kontakt se Zákazníkem, a 

odděleními, která mohou být v potenciálním střetu zájmů. 

 

 Zaměstnanci oddělení Tradingu mají zákaz vyjadřovat se na veřejnosti k tématům, která se týkají aktuální tržní situace, a účastnit se 

na přípravě tržních výkazů a komentářů zveřejněných XTB. 

 

 Zaměstnanci oddělení Tradingu nikdy neznají záměry Zákazníků týkající se Obchodního pokynu. Zaměstnanci oddělení Tradingu jsou 

v každé situaci povinni sdělovat Zákazníkovi současně kupní a prodejní ceny příslušného Finančního nástroje při zohlednění Spreadu 

v souladu se Specifikační tabulkou Finančních nástrojů a Obchodními podmínkami poskytování investičních služeb společnosti X-

Trade Brokers DM S.A., které může Zákazník využívat podle svého uznání pro otevření nové pozice, nebo pro uzavření staré pozice. 

 

 Zaměstnancům XTB je zakázáno přijímat od Zákazníků, potenciálních Zákazníků nebo třetích stran jakékoliv dary ve formě odměn v 

hotovosti nebo v naturáliích. Drobné dary a projevy zdvořilosti v hodnotě do 700 EUR nebo v ekvivalentu jiné měny nejsou 

považovány za zvýhodnění za předpokladu, že přijetí takového daru nebo gesta je v souladu s podmínkami vnitřních pravidel - 

Politika řízení střetu zájmů v XTB. 

Podrobnější informace týkající se střetu zájmu v XTB jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek XTB nebo na trvanlivém nosiči 

dat na žádost Zákazníka.  

XTB v případě potřeby odpovídajícím způsobem aktualizuje a upravuje informace týkající se střetu zájmů.  

 


