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INFORMÁCIE O PIATICH NAJLEPŠÍCH MIESTACH VÝKONU A 

KVALITE VYKONÁVANIA 

 

 

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), je 

Finax, o.c.p., a.s., 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. 

Tento dokument obsahuje príslušné informácie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 

2019. 

 

 
 

 

Informácia k monitorovaniu kvality vykonávania pokynov  

Stratégiou vykonávania pokynov Spoločnosť vykonáva na základe vopred zvolených kritérií  

monitorovanie  a   vyhodnocovanie   kvality   a   cien   služieb   vykonávania   pokynov v pravidelných 

ročných intervaloch, pričom je pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná najmä kvalita vykonania a 

vysporiadania zrealizovaných transakcií. Na základe tohto monitorovania    a vyhodnocovania 

Spoločnosť v prípade potreby Stratégiu vykonávania pokynov primerane aktualizuje. Aktuálne platná 

Stratégia vykonávania pokynov nadobudla platnosť a účinnosť dňa 15.02.2018. Na základe 

informácií uvedených v tomto dokumente Spoločnosť aktuálne platnú a účinnú Stratégiu vykonávania 

pokynov nepovažuje za potrebné aktualizovať. 

 

Typ klienta

Trieda nástroja

V priemere < 1 obchod za 

pracovný deň v 

predchádzajúcom roku

päť najlepších miest výkonu 

z hľadiska objemov 

obchodovania (zostupné 

poradie)

Podiel 

obchodova

ného 

objemu ako 

% 

celkového 

objemu v 

danej triede

Podiel 

vykonaných 

pokynov 

ako % 

celkového 

počtu v 

danej triede

Percentuálny 

podiel 

pasívnych 

pokynov

Percentuálny 

podiel 

agresívnych 

pokynov

Percentuálny 

podiel 

nasmerovan

ých pokynov

Linear Investment Limited 

(213800GNOS9QQ31DCK54)
100% 100%

ÁNO

Neprofesionálny klient

Kapitálové nástroje - akcie
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Spoločnosť nemá žiadnu špeciálnu zmluvu s diskontom alebo nepeňažným benefitom so žiadnym 

obchodným miestom.  

K zmene poradia miest výkonu neprišlo, nakoľko ide o prvý súhrn informácií k poradiu miest, kde sa 

vykonávajú pokyny klientov.  

Kategória klienta (profesionál alebo neprofesionál) nemá vplyv na vykonanie pokynov, nakoľko 

Spoločnosť nezaobchádza s jednotlivými kategóriami klientov rozdielne a v uplynulom roku nemala 

profesionálnych klientov. 

Spoločnosť pri vykonávaní pokynov klientov z hľadiska zabezpečenia najlepšieho možného výsledku 

neuprednostňuje iné kritéria než je okamžitá cena a náklady.  

Spoločnosť nepoužíva špeciálne nástroje na vyhodnocovanie kvality vykonávania pokynov a ani 

algoritmus na meranie výkonnosti vykonávania pokynov. 


