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Informácie o piatich najlepších miestach výkonu
Typ klienta

Neprofesionálny klient

Trieda nástroja

Komoditné deriváty

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

ÁNO

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

Percentuálny
podiel pasívnych
pokynov

Všeobecná
úverová banka,
a.s.

Podiel
obchodovaného
objemu ako %
celkového
objemu v danej
triede

100.00%

Podiel
vykonaných
pokynov ako %
celkového počtu
v danej triede

Percentuálny
podiel
agresívnych
pokynov

Percentuálny
podiel
nasmerovaných
pokynov

100.00%

Súhrn analýz a záverov o kvalite vykonávania pokynov za rok 2017
Všeobecná úverová banka a.s. (ďalej len „VÚB, a.s.“ alebo ,,Banka“) vynaložila všetko úsilie, aby zabezpečila
najlepší možný spôsob realizácie pokynu svojho klienta vo vzťahu k finančným nástrojom. Pri vykonávaní
pokynu klienta Banka postupovala v súlade so svojou Stratégiou vykonávania, postupovania a alokácie
pokynov (ďalej len ,,Stratégia“) platnou a účinnou pre rok 2017.
Pri vykonávaní pokynu klienta Banka konala tak, aby získala najlepší možný výsledok pri zohľadnení faktorov,
ktorými boli cena, náklady, rýchlosť vykonania, pravdepodobnosť vykonania a vyrovnania obchodu, objem
pokynu, povaha, prípadne iné dôležité aspekty týkajúce sa vykonania pokynu. Pri ponuke OTC derivátových
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produktov (najmä úrokových, menových a komoditných) sa Banka stala vo vzťahu ku klientovi jeho priamou
protistranou. Banka v tomto prípade obchodovala na vlastný účet za podmienok, ktoré boli s klientom
dohodnuté na individuálnej báze.
Pri ponuke OTC derivátových produktov mali spravidla najvyššiu dôležitosť faktor ceny a ďalším faktorom
v poradí dôležitosti bola likvidita na trhu (určujúca rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania pokynu alebo
vyrovnania obchodu).
Priebežne sledujeme a preverujeme účinnosť prijatej Stratégie vykonávania, postupovania a alokácie
pokynov a následnú kvalitu vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov.
Vyhodnocujeme najmenej raz ročne účinnosť Stratégie, vrátane toho, či miesta výkonu do nej zahrnuté
umožňujú získať najlepší možný výsledok pre klienta a či je potrebné urobiť zmeny opatrení na vykonávanie
pokynov. Stratégiu aktualizujeme najmenej raz ročne a pri každej podstatnej zmene, ktorá môže ovplyvniť
našu schopnosť pokračovať v získavaní najlepšieho možného výsledku pre klienta. Stratégia platná pre rok
2018 nadobudla účinnosť dňa 31.12.2017.
Platné k: 30.4.2018

