
 

INFORMÁCIE O PIATICH NAJLEPŠÍCH MIESTACH VÝKONU A O DOSIAHNUTEJ 

KVALITE VYKONÁVANIA 
 

Tento dokument je vyhotovený Privatbankou, a.s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 31 634 
419 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č.: 3714/B (ďalej len „Banka“) 
v súlade s aktuálne platnou a účinnou stratégiou vykonávania pokynov a stratégiou postupovania pokynov v 
Privatbanke, a.s. (ďalej spolu len „Stratégie“), na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 

15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ 

(MiFID 2) a v zmysle § 73p ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorých je Banka povinná pre každý druh finančných 

nástrojov raz ročne vypracovať a zverejniť súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov 
obchodovania na ročnej báze, pravidelne vyhodnocovať účinnosť stratégie vykonávania pokynov a oznamovať 
klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo stratégie vykonávania pokynov. 
Tento dokument obsahuje príslušné informácie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. 
 

Päť najlepších miest vykonania a postúpenia (broker) pokynov – Klient neprofesionál 
 

1. Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky 
 

Trieda nástroja Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky 

oznámenie, ak v priemere 
<1 obchod za pracovný deň 
v predchádzajúcom roku 

NIE 

päť najlepších miest výkonu 
z hľadiska objemov 
obchodovania (zostupné 
poradie) 

podiel 
obchodovaného 

objemu ako 
percento celkového 

objemu v danej 
triede 

podiel vykonaných 
pokynov ako 

percento celkového 
počtu v danej triede 

percentuálny 
podiel 

pasívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

agresívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

nasmerovaných 
pokynov 

9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 83.8876% 90.0417%       

31570020000000004154 7.4458% 5.6830%       

IYKCAVNFR8QGF00HV840 6.7565% 4.2231%       

097900BFH50000030808 1.9101% 0.0521%       
 

2. dlhové nástroje 
 

Trieda nástroja dlhové nástroje 

oznámenie, ak v priemere 
<1 obchod za pracovný deň 
v predchádzajúcom roku 

NIE 

päť najlepších miest výkonu 
z hľadiska objemov 
obchodovania (zostupné 
poradie) 

podiel 
obchodovaného 

objemu ako 
percento celkového 

objemu v danej 
triede 

podiel vykonaných 
pokynov ako 

percento celkového 
počtu v danej triede 

percentuálny 
podiel 

pasívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

agresívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

nasmerovaných 
pokynov 

31570020000000004154 98.1112% 96.7228%    

31570010000000043842 0.7365% 2.0883%    

549300PO3ZPO1TWBWB20 0.4490% 0.0930%    

984500D6FD09B7D90566 0.1942% 0.0930%    

2138002EVRD5TWEC3X33 0.1912% 0.4756%    



 
3. sekuritizované deriváty 
 

Trieda nástroja sekuritizované deriváty 

oznámenie, ak v priemere 
<1 obchod za pracovný deň 
v predchádzajúcom roku 

NIE 

päť najlepších miest výkonu 
z hľadiska objemov 
obchodovania (zostupné 
poradie) 

podiel 
obchodovaného 

objemu ako 
percento celkového 

objemu v danej 
triede 

podiel vykonaných 
pokynov ako 

percento celkového 
počtu v danej triede 

percentuálny 
podiel 

pasívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

agresívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

nasmerovaných 
pokynov 

9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 62.8210% 63.5706%       

529900M2F7D5795H1A49 20.4243% 14.3546%       

529900HNOAA1KXQJUQ27 12.7038% 17.2497%       

31570020000000004154 4.0509% 4.8251%    
 

4. produkty obchodované na burze 
 

Trieda nástroja 
produkty obchodované na burze (fondy obchodované na burze, 

cenné papiere obchodované na burze a komodity 
obchodované na burze) 

oznámenie, ak v priemere 
<1 obchod za pracovný deň 
v predchádzajúcom roku 

  

päť najlepších miest výkonu 
z hľadiska objemov 
obchodovania (zostupné 
poradie) 

podiel 
obchodovaného 

objemu ako 
percento celkového 

objemu v danej 
triede 

podiel vykonaných 
pokynov ako 

percento celkového 
počtu v danej triede 

percentuálny 
podiel 

pasívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

agresívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

nasmerovaných 
pokynov 

9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 51.6483% 64.6499%       

2ZCNRR8UK83OBTEK2170 24.3185% 18.7395%    

222100G8R23VXHX87551 9.2719% 3.9776%       

31570020000000004154 6.5274% 10.7283%    

549300WCGB70D06XZS54 5.5511% 0.0280%    
 

   
Informácie o dosiahnutej kvalite vykonávania 
 

Pri voľbe miesta výkonu pre každú triedu finančných nástrojov postupuje Banka v súlade s aktuálne platnými  a 
účinnými Stratégiami. Banka vykonáva na základe vopred zvolených kritérií monitorovanie a vyhodnocovanie kvality 

a cien služieb schválených obchodníkov s cennými papiermi v pravidelných ročných intervaloch, pričom je pravidelne 
monitorovaná a vyhodnocovaná najmä kvalita vykonania a vysporiadania zrealizovaných transakcií schválenými 

obchodníkmi s cennými papiermi. Na základe tohto monitorovania a vyhodnocovania Banka v prípade potreby 

Stratégie primerane aktualizuje. Aktuálne platné a účinné Stratégie sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a naposledy boli aktualizované v decembri 2021. 
 

Na základe informácií uvedených v tomto dokumente Banka aktuálne platné a účinné Stratégie nepovažuje za potrebné 

aktualizovať. 
 

V Bratislave dňa 15. 01. 2022 
 


