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Informace o pěti nejlepších místech provádění pokynů neprofesionálních zákazníků v roce 2018 

 

Společnost Expobank CZ a.s. se sídlem Praha 4, budova Trimaran, Na Strži 2097/63, PSČ 140 00, IČ: 14893649, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 (dále jen „Banka“) v souladu s požadavkem dle § 15n odst. 5 zákona č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) uveřejňuje informace týkající se míst provádění 

a kvality provádění ve struktuře a formátu dle přílohy I. a II. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 576/2017 ze dne 8. června 2016, 

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky 

investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice týkající se každoročního zveřejňování informací o místech provádění a 

kvalitě provádění investičními podniky.  

Nařízení č. 576/2017 je dostupné zde. 

 

Níže uvedené informace navazují na pravidla a povinnosti zakotvené v dokumentu Pravidla provádění pokynů, který je dostupný na 

internetových stránkách Banky: https://www.expobank.cz/document/komisionarska-smlouva-dokumenty . 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:087:TOC
https://www.expobank.cz/document/komisionarska-smlouva-dokumenty
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Druh nástroje Kapitálové nástroje - akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry - iii) pásmo 

Oznámení, jestliže v průměru  < 1 obchod za 
obchodní den v předchozím roce 

N 

Pět nejlepších míst provádění podle objemů 
obchodování (v sestupném pořadí) 

Poměr obchodovaného 
objemu k celkovému 

objemu daného druhu 
nástroje v procentuálním 

vyjádření 

Poměr provedených 
pokynů k celkovému 
počtu v daném druhu 

nástroje v procentuálním 
vyjádření 

Procento 
pasivních 
pokynů 

Procento 
agresivních 

pokynů 

Procento 
směrovaných 

pokynů 

Frankfurt Stock Exchange 
(MIC: XETR) 51,00% 52,40% 86,20% 13,80% 0% 

London Stock Exchange Domestic 
(MIC: XLON) 22,30% 9,70% 97,40% 2,60% 0% 

Burza cenných papírů Praha, a.s. 
(MIC: XPRA) 16,90% 29,70% 39,50% 60,50% 0% 

New York Stock Exchange 
(MIC: XNYS) 9,80% 8,20% 93,9% 6,10% 0% 

            
iii) pásmo likvidity v režimu kroků kotace 1 a 2 (od 0 do 79 obchodů denně) 
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Druh nástroje Dluhové nástroje - dluhopisy 

Oznámení, jestliže v průměru  < 1 
obchod za obchodní den v předchozím 

roce 
N 

Pět nejlepších míst provádění podle 
objemů obchodování (v sestupném 

pořadí) 

Poměr obchodovaného 
objemu k celkovému objemu 

daného druhu nástroje v 
procentuálním vyjádření 

Poměr provedených 
pokynů k celkovému počtu 
v daném druhu nástroje v 
procentuálním vyjádření 

Procento 
pasivních 
pokynů 

Procento 
agresivních 

pokynů 

Procento 
směrovaných 

pokynů 

J&T Banka 
(LEI: 31570010000000043842) 49,60% 20,29% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bloomberg Finance L.P. 
Bloomberg Professional Services 46,00% 64,25% 0,00% 100,00% 0,00% 

Amstel Securities LLP 
(LEI: 2138002EVRD5TWEC3X33) 4,40% 15,46% 0,00% 0,00% 100% 
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Druh nástroje Úrokové deriváty - swapy, forwardy a ostatní úrokové deriváty 

Oznámení, jestliže v průměru  < 1 
obchod za obchodní den v 

předchozím roce 
N 

Pět nejlepších míst provádění podle 
objemů obchodování (v sestupném 

pořadí) 

Poměr obchodovaného 
objemu k celkovému objemu 

daného druhu nástroje v 
procentuálním vyjádření 

Poměr provedených pokynů 
k celkovému počtu v daném 

druhu nástroje v 
procentuálním vyjádření 

Procento 
pasivních 
pokynů 

Procento 
agresivních 

pokynů 

Procento 
směrovaných 

pokynů 

Expobank CZ a.s. 
(LEI: 529900ZK0XMA38C5YZ56) 100% 100% 0% 100% 0% 
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Druh nástroje Měnové deriváty -  swapy, forwardy a ostatní měnové deriváty 

Oznámení, jestliže v průměru  < 1 
obchod za obchodní den v 

předchozím roce 
N 

Pět nejlepších míst provádění podle 
objemů obchodování (v sestupném 

pořadí) 

Poměr obchodovaného 
objemu k celkovému objemu 

daného druhu nástroje v 
procentuálním vyjádření 

Poměr provedených pokynů 
k celkovému počtu v daném 

druhu nástroje v 
procentuálním vyjádření 

Procento 
pasivních 
pokynů 

Procento 
agresivních 

pokynů 

Procento 
směrovaných 

pokynů 

Expobank CZ a.s. 
(LEI: 529900ZK0XMA38C5YZ56) 100% 100% 0% 100% 0% 
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Druh nástroje Strukturované finanční produkty 

Oznámení, jestliže v průměru  < 1 
obchod za obchodní den v předchozím 

roce 
N 

Pět nejlepších míst provádění podle 
objemů obchodování (v sestupném 

pořadí) 

Poměr obchodovaného 
objemu k celkovému objemu 

daného druhu nástroje v 
procentuálním vyjádření 

Poměr provedených 
pokynů k celkovému počtu 
v daném druhu nástroje v 
procentuálním vyjádření 

Procento 
pasivních 
pokynů 

Procento 
agresivních 

pokynů 

Procento 
směrovaných 

pokynů 

Raiffeisen Centrobank AG 
(LEI: 529900M2F7D5795H1A49) 100% 100% 0,00% 100,00% 0% 
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Druh nástroje 
Ostatní nástroje 

Oznámení, jestliže v průměru  < 1 obchod 
za obchodní den v předchozím roce 

N 

Pět nejlepších míst provádění podle 
objemů obchodování (v sestupném 

pořadí) 

Poměr obchodovaného 
objemu k celkovému 

objemu daného druhu 
nástroje v procentuálním 

vyjádření 

Poměr provedených 
pokynů k celkovému 
počtu v daném druhu 

nástroje v procentuálním 
vyjádření 

Procento 
pasivních 
pokynů 

Procento 
agresivních 

pokynů 

Procento 
směrovaných 

pokynů 

BNP Paribas Asset Management 
(LEI: B25DM5T7808MMC5QRG60) 29,64% 12,20% 0,00% 0,00% 100,00% 

NN Investment Partners Czech Republic 
(IČ: 25102869 ) 24,93% 37,44% 0,00% 0,00% 100,00% 

Amundi Czech Republic Asset 
Management, a.s. 
(IČ: 25684558) 20,27% 16,40% 0,00% 0,00% 100,00% 

Generali Investments CEE, investiční 
společnost, a.s.   
(IČ: 43873766 ) 18,64% 13,49% 0,00% 0,00% 100,00% 

Conseq Investment Management, a. s. 
(IČ: 26442671) 6,52% 20,47% 0,00% 0,00% 100,00% 

 
Pasivním pokynem se rozumí pokyn zanesený do knihy pokynů, který poskytl likviditu; Agresivním pokynem se rozumí pokyn zanesený do knihy pokynů, který odebral likviditu;  
Směrovaným pokynem se rozumí pokyn, u něhož zákazník před jeho provedením specifikoval konkrétní místo provádění. 
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Shrnutí a závěry analýzy vyplývající ze sledování kvality provádění obchodů s  

investičními nástroji na převodních místech 
 
U některých typů produktů nemá banka přímý přístup na trhy, kde se tyto produkty obchodují, proto předává pokyn třetí osobě, která je 

oprávněná k výkonu investičních služeb a je povinna mít zavedenou vlastní politiku provádění pokynů. 

Pokyny související s investováním do fondů kolektivního investování jsou předávány přímo emitentovi podílového listu nebo jeho distributorovi. 

Banka při provádění pokynů zákazníků zohlednila veškerá kritéria a požadavky dle čl. 64 (Kritéria nejlepšího způsobu provedení) nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační 

požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely směrnice, za účelem určení relativního významu faktorů 

uvedených v § 15l a § 15n ZPKT. 

 

Rozhodujícími faktory při provádění pokynů zákazníků jsou vedle celkových nákladů rovněž likvidita, rychlost, pravděpodobnost provedení a 
vypořádání, objem, povaha nebo jiný aspekt relevantní pro provedení pokynu. 
 
Banka zohlednila tato kritéria: 
 

a) charakteristiku zákazníka včetně jeho kategorizace, tj. zda jde o neprofesionálního, nebo profesionálního zákazníka; 
b) charakteristiku pokynu zákazníka včetně údaje, zda je pokyn spojen s obchodem zajišťujícím financování (SFT); 
c) charakteristické rysy finančních nástrojů, které jsou předmětem tohoto pokynu; 
d) charakteristiku míst provádění pokynů, do nichž lze tento pokyn nasměrovat. 

 
Banka zákazníkům tímto dokumentem sděluje, že kontrolovala korektnost ceny navžené zákazníkovi podle shromážděných tržní dat (např. 
prostřednictvím Bloomberg), které byly použity pro odhad ceny produktu, a případně porovnáním s podobnými srovnatelnými produkty.  
 
Zvořile žádáme zákazníky, aby se s tímto dokumentem seznámili.  
Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na to, že tento dokument bude Bankou pravidelně, tj. ročně aktualizován. 
Tento dokument je účinný k datu: 1. dubna 2019 
 


