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Nabídka přístupu k Akciím kótovaným na Burze cenných papírů a zároveň k 

instrumentům CFD, které jsou na nich založené 

 

Nabídka uzavření Smlouvy o předplatném 

- týkající se přerozdělování burzovních dat za účelem uzavření transakcí s Akciemi CFD, které jsou 

založené na Akciích polských společností a finančních instrumentech organizovaného trhu (Akcie), 

které jsou kótované na Burze cenných papírů. 

* Poplatek za přístup ke kotacím v reálném čase se rovná sazbám poplatků účtovaných Burzou 

cenných papírů ve Varšavě od XTB S.A., která je distributorem burzovních dat. 

 

Zákazník („Odběratel“), přijetím této nabídky uzavře s XTB S.A. Smlouvu o předplatném a souhlasí 

s následujícím: 

• tato nabídka je určena pro Odběratele, který využívá obchodní platformu typu xStation a týká se 

výhradně přerozdělování burzovních dat vztahujících se k instrumentům Akcie CFD, které jsou 

nabízeny společností XTB S.A., pro které Podkladovým aktivem jsou Akcie polských společností 

kotované na Burze cenných papírů ve Varšavě a zároveň Akcie společností, které jsou kótované na 

Burze cenných papírů, 

• přijetím nabídky k uzavření Smlouvy o předplatném, se Odběratel zavazuje využít burzovní data, 

která mu byla přerozdělena společností XTB S.A. na základě Smlouvy o předplatném, výhradně za 

účelem uzavírání transakcí na Akciích CFD, pro které Podkladovým aktivem jsou Akcie polských 

společností nebo za účelem zadávání příkazů k nákupu nebo prodeji Akcií společností kótovaných na 

Burze cenných papírů,  a to pouze k soukromým účelům, bez zveřejnění loginů sdělených společností 

XTB S.A. třetím stranám, 

• pokud XTB S.A. zjistí, že Odběratel používá burzovní data způsobem, který je v rozporu se Smlouvou 

o předplatném, má XTB S.A. právo vypovědět  Smlouvou o předplatném s okamžitou platností, a to 

po předchozím oznámení Odběrateli, 

• v případě, že Odběratel neprovede žádnou transakci na finančních instrumentech po dobu delší než 

3 měsíce (slovy: tři) a Zůstatek na obchodním účtu za období delší než 3 měsíce (slovy: tři) je roven 

nule, má XTB S.A. právo vypovědět  Smlouvou o předplatném s okamžitou platností, a to po 

předchozím oznámení Odběrateli,                                                                                            

• v případě odstoupení Odběratele od uzavírání transakcí s Akciemi CFD, u kterých Podkladovým 

aktivem jsou Akcie polských společností nebo od zadávání příkazů k nákupu nebo prodeji Akcií 

společností kótovaných na Burze cenných papírů, se Odběratel zavazuje vypovědět smlouvu s 

okamžitou platností, se společností XTB S.A., prostřednictvím elektronické komunikace, 
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• jakákoli prohlášení mezi XTB S.A. a Odběratelem, včetně ukončení výše uvedené Smlouvy o 

předplatném, mohou být předkládána a zasílána prostřednictvím elektronické komunikace a to v 

souladu se zákonem ze dne 29. července 2005 o obchodování s finančními nástroji § 1538 zákona č. 

183/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dle platného práva na území Polské republiky). 

 

Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje Odběratele budou poskytnuty v nezbytném rozsahu 

Burze cenných papírů se sídlem ve Varšavě, Książęca 4, PSČ 00-498, auditorům a dalším 

spolupracujícím subjektům, za účelem provedení Smlouvy o předplatném a zejména za účelem 

přerozdělení burzovních dat pro účely uzavírání transakcí s derivátovými nástroji (Akcie CFD - pro 

které Podkladovým aktivem jsou Akcie polských společností) nebo zadávání příkazů k nákupu nebo 

prodeji Akcií společností kótovaných na Burze cenných papírů. Za spolupracující subjekty jsou 

považovány společnosti, které XTB S.A. vlastní nebo ovládá, nebo které jsou spolu s XTB S.A. pod 

společnou kontrolou nebo zůstávají s XTB S.A. v rámci stálé spolupráce, jako např. banky, investiční 

společnosti, společnosti poskytující jiné finanční služby, IT společnosti, poradenské nebo kurýrní 

společnosti. 

XTB S.A., se sídlem Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polská republika, IČ: (REGON): 015803782 a 

daňovým identifikačním číslem (DIČ) 527-24-43-955, registrovaná Obvodním soudem pro hlavní 

město Varšavu, XII. hospodářským oddělením Vnitrostátního soudního rejstříku pod č. KRS 

0000217580, s plně splaceným kapitálem ve výši 5.869.181,75 PLN (slovy: pět milionů osm set 

šedesát devět tisíc, sto osmdesát jedna zlotých, sedmdesát pět grošů), podnikající na území České 

republiky prostřednictvím organizační složky XTB S.A., organizační složka, se sídlem v Praze, Pobřežní 

394/12, 186 00 Praha 8, IČ: 27867102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, v oddíle A, vložce 56720. 

Tímto souhlasím se všemi podmínkami výše uvedené nabídky Smlouvy o předplatném, přijímám 

nabídku uzavření Smlouvy o předplatném a projevuji vůli uzavření Smlouvy o předplatném související 

s přerozdělováním burzovních dat za účelem uzavírání transakcí s Akciemi CFD, pro které 

Podkladovým aktivem jsou Akcie polských společností nebo zadávání příkazů k nákupu nebo prodeji 

Akcií společností kótovaných na Burze cenných papírů. 

 

_______________________                                                                  ___________________________ 

Datum                                                                                               Podpis Zákazníka 


