
DLHOPIS o.c.p., a.s. 
 

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania 

pokynov klientov 

 

Spoločnosť DLHOPIS o.c.p., a.s., sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 

35695820, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, 

vložka číslo 1129/B (ďalej len „DLHOPIS“) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/65/EU o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej aj „MiFID II“), delegovaným 

nariadením Komisie (EÚ) 2017/576, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného 

uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite 

vykonávania (ďalej aj ako „delegované nariadenie 2017/576“) a v súlade s § 73p zákona č. 

566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch), 

dodržuje zásady vykonávania pokynov a pravidelne vyhodnocuje rozsah kvality, akú pri 

vykonávaní pokynov vo vybraných miestach vykonávania dosahuje a každoročne zverejňuje 

päť najlepších miest vykonávania pokynov podľa objemu obchodovania za všetky vykonané 

pokyny klientov a informácie o dosiahnutej kvalite vykonávania takých pokynov vo vzťahu ku 

každej triede finančných nástrojov v súlade s požiadavkami delegovaného nariadenia č. 

2017/576 a zákona o cenných papieroch. 

Spoločnosť DLHOPIS zaviedla a dodržiava Stratégiu vykonávania pokynov, ktorá 

obsahuje popis náležitostí a druhov pokynov, spôsob ich prijímania a postupovania, postupy 

smerujúce k dosiahnutiu najlepšieho možného výsledku pre Klienta pri realizácii jeho pokynu 

a opatrenia prijímané v súvislosti s riešením možných konfliktov záujmov pri prijímaní 

a vykonávaní pokynov. Cieľom je zlepšenie ochrany investorov a zároveň tvorba identických 

podmienok pre investičné služby v štátoch EÚ.  

Stratégia vykonávania pokynov spoločnosti DLHOIS je pre klientov zverejnená na 

webovom sídle spoločnosti a to v časti Profil spoločnosti - povinné informácie - iné informácie 

(link: http://www.dlhopisocp.sk/assets/strategia-vykonavania-pokynov-a-zoznam-miest-vykonu.pdf).  

Informácie sa týkajú neprofesionálnych klientov. Spoločnosť DLHOPIS ako obchodník 

s cennými papiermi neposkytovala v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 

investičné služby profesionálnym klientom.  

 

Tento dokument obsahuje informácie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dlhopisocp.sk/assets/strategia-vykonavania-pokynov-a-zoznam-miest-vykonu.pdf


Spoločnosť DLHOPIS uverejňuje informácie v súlade s článkom 3 ods. 1 delegované 

nariadenie 2017/576:  

 
Tabuľka 1 - Päť najlepších miest postúpenia pokynov 

 

Spoločnosť DLHOPIS vykonáva pokyny týkajúce sa finančných nástrojov v súlade so 

svojou Stratégiou vykonávania pokynov a dosahuje tak najlepší možný výsledok vykonania 

pokynov.  
 
 

Zhrnutie analýz a záverov  
 

Informácie poskytované v súlade s článkom 3 ods. 3   delegované nariadenie 2017/576: 

 

a)  vysvetlenie relatívnej dôležitosti, ktorú spoločnosť priložila faktorom vplývajúcim na 

vykonanie pokynov, ako sú cena, náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania alebo 

akékoľvek iné aspekty vrátane kvalitatívnych faktorov, pri posudzovaní kvality vykonávania; 

Spoločnosť DLHOPIS ako obchodník s cennými papiermi nemá prístup na BCPB, musí teda 

využívať tretie strany. Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre 

finančný nástroj, DLHOPIS prihliada pri výbere miesta výkonu aj na ďalšie činitele, s 

ohľadom na konkrétny finančný nástroj a veľkosť pokynu. Činitele použité pri výbere 

konkrétneho miesta výkonu a ich relatívna závažnosť sú nasledovné: 34% kvalita a rozsah 

poskytovaných služieb vo vzťahu ku konkrétnemu finančnému nástroju, 33% výška 

poplatkov, provízie a náklady na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu, 33 % rýchlosť 

a pravdepodobnosť realizácie pokynov. 

                                                           
1 V zmysle prílohy 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/576 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného 

uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania. 
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b)  opis všetkých úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva vo vzťahu ku 

ktorýmkoľvek miestam výkonu používaným na vykonávanie pokynov; 

Spoločnosť DLHOPIS neeviduje žiadne úzke väzby, konflikty záujmov a spoločného 

vlastníctva vo vzťahu ku ktorýmkoľvek miestam výkonu používaným na vykonávanie 

pokynov. 

c)  opis akýchkoľvek osobitných dohôd s ktorýmikoľvek miestami výkonu týkajúcich sa 

vykonaných alebo prijatých platieb, získaných zliav, rabatov alebo nepeňažných benefitov; 

Spoločnosť DLHOPIS nemá uzatvorené žiadne osobitné dohody s ktorýmikoľvek miestami 

výkonu týkajúcich sa vykonaných alebo prijatých platieb, získaných zliav, rabatov alebo 

nepeňažných benefitov. 

d)  vysvetlenie faktorov, ktoré viedli k zmene na zozname miest výkonu uvedenom v politike 

vykonávania spoločnosti, ak k takejto zmene došlo; 

Spoločnosť DLHOPIS neeviduje oproti predchádzajúcemu obdobiu zmenu miesta výkonu 

pokynov. 

e)  vysvetlenie, akým spôsobom sa vykonanie pokynov líši v závislosti od kategorizácie klientov, 

ak spoločnosť zaobchádza s jednotlivými kategóriami klientov rozdielne a ak to môže 

ovplyvniť opatrenia na vykonávanie pokynov; 

Spoločnosť DLHOPIS neposkytovala v predchádzajúcom období investičné služby 

profesionálnym klientom. Pokyny sú vykonávané bez rozdielu kategórie klientov. 

f)  vysvetlenie, či sa pri vykonávaní pokynov retailových klientov uprednostnili iné kritériá, než 

je okamžitá cena a náklady, a ako boli tieto iné kritériá nápomocné pri realizácii najlepšieho 

možného výsledku z hľadiska celkového plnenia pre klienta; 

Pri vykonávaní pokynov klientov spoločnosť DLHOPIS neuprednostnila iné kritériá, než sú 

okamžitá cena a náklady. 

g)  vysvetlenie, akým spôsobom investičná spoločnosť použila prípadné údaje alebo nástroje 

týkajúce sa kvality vykonávania vrátane akýchkoľvek údajov uverejnených podľa 

delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575; 

Spoločnosť DLHOPIS bude v ďalšom období pravidelne tieto informácie hodnotiť a 

zohľadňovať pri vykonávaní pokynov klientov. 

h)  v prípade potreby vysvetlenie, akým spôsobom investičná spoločnosť použila výstup 

poskytovateľa konsolidovaného informačného systému podľa článku 65 smernice 

2014/65/EÚ. 

- 

 

V Bratislave dňa 09.05.2022 

   

 

 
 


