
Harmonogram prijímania pokynov 
 
 

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapísaná 
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704, konajúca 
prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, 
IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B (ďalej aj len „obchodník“) 

 
Všeobecné zásady: 

 Pokyny sú automaticky spracovávané bezprostredne po ich prijatí. 

 Elektronicky podané pokyny do priebežného obchodovania sú po úspešnej validácií 
predané na trh behom desiatok sekúnd, max. niekoľko málo minút. 

 Nižšie uvedené uzávierky pre prijatie pokynov klientmi predstavujú časy, kedy 
zaručujeme, že Vami podaný pokyn, ktorý bol úspešne zvalidovaný, bude predaný trhu 
pred jeho príslušnou uzávierkou. Avšak i v prípade, kedy podáte pokyny len niekoľko 
málo minút pred uzávierkou trhu, budú vo väčšine prípadov predané včas. 

 Časové termíny uvedené v dokumente sú pre jednoduchšiu orientáciu vyjadrené 
stredoeurópskym časom (SEČ), a sú platné v prípade zhodného nastavenia 
štandardného a letného času v SR a zahraničí. V prípade dočasného nesúladu je vždy 
záväzný čas používaný na jednotlivých trhoch. 

 

Trh (segment) Typ akcie 

Limit pre 
elektronické 

prijatie 
pokynu 

Limit pre 
ostatné 
prijatie 
pokynu 

Okamih 
akcie 

BCPP – Prime market + Standard market 

Aukčný režim - úvodná 
aukcia 
8:50-9:00 

Ukončenie 8:40 8:20 9:00 

Kontinuálna fáza 
9:00 – 16:20 

Otvorenie 8:55 8:35 9:15 

Ukončenie 16:00 15:40 16:20 

Aukčný režim - 
záverečná aukcia 
16:20 – 16:27 

Ukončenie 16:00 15:40 16:27 

RMS 

Priebežná aukcia 
9:00- 17:00 

Otvorenie 8:40 8:20 9:00 

Ukončenie 16:40 16:20 17:00 

USA1) 

Hlavná obchodná fáza 
15:30 – 22:00 
čas v USA 9:30 – 
16:00 

Otvorenie 15:10 14:50 15:30 

Ukončenie 21:40 21:20 22:00 

Predobchodná fáza 
(Pre-Market) 
14:00 –15:15 
čas v USA 8:00 – 9:15 

Otvorenie 13:40 13:20 14:20 

Ukončenie 14:55 14:35 15:15 

Poobchodná fáza 
(After Hours) 
22:15 – 00:30 
čas v USA 16:15 – 
18:30 

Otvorenie 21:55 21:30 22:15 

Ukončenie 00:10 21:30 00:30 



SRN (XETRA) 

Priebežné 
obchodovanie  
9:00 – 17:30 

Otvorenie 8:40 8:20 9:00 

Ukončenie 17:10 16:50 17:30 

Maďarsko (BÉT) 

Priebežné 
obchodovanie  
9:00 – 16:30 

Otvorenie 8:40 8:20 9:00 

Ukončenie 16:10 15:50 16:30 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP) 

Prevody investičných 
nástrojov k inému 
depozitárovi (napr. 
RMS) 

Ukončenie 14:40 14:20 15:00 

Ostatné služby2) Ukončenie 15:00 15:00 15:30 

Peniaze - výber 

Bezhotovostné prevody voľných finančných prostriedkov z obchodných účtov, ktoré 
majú byť vykonané v deň D, je nutné ohlásiť osobne či telefonicky v deň D do 10:30.  

1) Súčasťou hlavnej obchodnej fázy je tiež záverečná aukcia o 22:00, ktorej sa zúčastnia 
všetky do tej doby neuspokojené objednávky platné pre daný obchodný deň. S ohľadom na 
priebeh záverečnej aukcie tak môže dôjsť k uspokojeniu pokynu platného iba pre hlavnú 
obchodnú fázu aj po 22:00.   
2) iba na žiadosť klienta  

 
Obchodník neručí za prípadné oneskorenia, ktoré budú spôsobené chybou jedného z trhov, 
technickými problémami v komunikácií s nimi či chybou vo formulácií pokynu zo strany 
klienta. 
 
Tento „Harmonogram prijímania pokynov“ ruší všetky jeho predchádzajúce verzie 
(uplatniteľné na zmluvné vzťahy s aktuálnymi klientmi obchodníka, ktorých predmetom je 
poskytovanie najmä investičných služieb) a je platný od 1. 12. 2017. 
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