Harmonogram prijímania pokynov
Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, 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: 36 869 376, Dunajská 1, 811 08, 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.
• Obchodník sa zaväzuje vykonať validáciu pokynov do priebežného obchodovania
podaných obchodníkovi klientom čo najskôr po ich podaní. Elektronicky podané pokyny
sú spravidla zaradené do procesu automatizovanej validácie v priebehu sekúnd, najviac
jednotiek minút po ich zadaní. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa však nevzťahuje na
pokyny, ktoré z akéhokoľvek dôvodu vyžadujú dôkladnejšiu než bežnú kontrolu a/alebo
ručnú validáciu zo strany obchodníka. V prípade pokynov vyžadujúcich dôkladnejšiu než
bežnú kontrolu a/alebo ručnú validáciu zo strany obchodníka môže validácia takých
pokynov trvať až jednotky dní a taká situácia bude zo strany obchodníka s klientom
riešená individuálne.
• Obchodník sa zaväzuje vykonať validáciu pokynov podaných do priebežného
obchodovania obchodníkovi klientom čo najskôr po ich podaní. Pokyny podané inak ako
elektronicky sú spravidla zaradené do procesu automatizovanej validácie v priebehu
jednotiek minút po ich zadaní. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa však nevzťahuje na
pokyny, ktoré z akéhokoľvek dôvodu vyžadujú dôkladnejšiu než bežnú kontrolu a/alebo
ručnú validáciu zo strany obchodníka. V prípade pokynov vyžadujúcich dôkladnejšiu než
bežnú kontrolu a/alebo ručnú validáciu zo strany obchodníka môže validácia takých
pokynov trvať až jednotky dní a taká situácia bude zo strany obchodníka s klientom
riešená individuálne.
• Elektronicky podané pokyny do priebežného obchodovania sú po úspešnej validácií
spravidla predané na trh v priebehu desiatok sekúnd či niekoľko minút po ich validácii.
V prípade akýchkoľvek technických či iných ťažkostí na strane obchodníka či jeho
zmluvných partnerov má však obchodník právo (a zároveň povinnosť) doručiť
elektronicky podaný pokyn na príslušný trh najneskôr do 20 minút od okamihu
úspešného zvalidovania takého pokynu obchodníkom. Toto ustanovenie sa aplikuje na
všetky elektronicky podané pokyny do priebežného obchodovania v rámci všetkých trhov
a v rámci všetkých obchodných fáz.
• Pokyny podané do priebežného obchodovania inak ako elektronicky sú po úspešnej
validácií spravidla doručené na trh v priebehu niekoľkých minút po ich validácií. V
prípade akýchkoľvek technických či iných ťažkostí na strane obchodníka či jeho
zmluvných partnerov má však obchodník právo (a zároveň povinnosť) doručiť pokyn
podaný inak ako elektronicky na príslušný trh najneskôr do 40 minút od okamihu
úspešného zvalidovania takého pokynu obchodníkom. Toto ustanovenie sa aplikuje na
všetky pokyny podané do priebežného obchodovania inak ako elektronicky v rámci
všetkých trhov a v rámci všetkých obchodných fáz.
• Nižšie uvedené limity (uzávierky) pre prijatie klientskych pokynov 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
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štandardného a letného času v SR a zahraničí. V prípade dočasného nesúladu je vždy
záväzný čas používaný na jednotlivých trhoch.
Limit pre
Limit pre
elektronické
ostatné
Okamih
Trh (segment)
Typ akcie
prijatie
prijatie
akcie
1)
pokynu
pokynu
BCPP – kontinuálna aukcia: trh Prime + trh Standard + Free market
Aukčný režim - úvodná
aukcia
Ukončenie 8:40
8:20
9:00
8:50 – 9:00
Otvorenie
8:40
8:20
9:00
Kontinuálna fáza
9:00 – 16:10
Ukončenie 15:50
15:30
16:10
Aukčný režim záverečná aukcia
Ukončenie 15:55
16:10 – 16:15
Trading at Close2)
Ukončenie 16:05
16:15 – 16:25
BCPP – kontinuálna aukcia: dlhové cenné papiere
Aukčný režim - úvodná
aukcia
Ukončenie 11:40
11:10 – 12:00
Otvorenie
11:40
Kontinuálna fáza
12:00 – 16:00
Ukončenie 15:40

15:35

16:15

15:45

16:25

11:20

12:00

11:20

12:00

15:20

16:00

Aukčný režim záverečná aukcia
Ukončenie 15:45
15:25
16:00 – 16:05
Trading at Close2)
Ukončenie 15:55
15:35
16:05 – 16:15
BCPP – kontinuálna aukcia: štruktúrované produkty
Kontinuálna aukcia
09:15 – 16:30

16:05
16:15

Otvorenie

08:55

08:35

09:15

Ukončenie

16:10

15:50

16:30

16:00

15:40

16:20

12:15

11:55

12:35

15:40

15:20

16:00

8:40
16:40

8:20
16:20

9:00
17:00

BCPP – Samostatná aukcia
Aukčný režim - akcie,
upisovacie práva,
Ukončenie
cenné papiere fondov
11:10 – 16:20
Aukčný režim - trh
START
Ukončenie
09:00 – 12:35
Aukčný režim dlhopisy
Ukončenie
11:00 – 16:00
RMS
Otvorenie
Priebežná aukcia
9:00 – 17:00
Ukončenie
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USA3) - nederivátové trhy
Hlavná obchodná fáza Otvorenie
15:10
15:30 – 22:00
čas v USA 9:30 –
Ukončenie 21:40
16:00
Predobchodná fáza
Otvorenie
13:40
(Pre-Market)
14:00 –15:15
Ukončenie 14:55
čas v USA 8:00 – 9:15
Poobchodná fáza
Otvorenie
21:55
(After Hours)
22:15 – 00:30
čas v USA 16:15 –
Ukončenie 00:10
18:30
USA - derivátové trhy4)
Všetky obchodné fázy
(presný čas
uskutočnenia
N/A
T - 20 min.
obchodnej fázy je
vyjadrený ako „T“)
SRN (Xetra)
Aukčný režim
- úvodná aukcia
Ukončenie 8:40
8:50 – 9:00
Priebežné
Otvorenie
8:40
obchodovanie
Ukončenie 17:10
9:00 – 17:30
Aukčný režim
- záverečná aukcia
Ukončenie 17:10
5)
17:30 – 17:35
Trading at Close2)
Ukončenie 17:25
17:35 – 17:45
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP)
Prevody finančných
nástrojov k inému
Ukončenie 14:40
depozitárovi (napr.
RMS)
Ostatné služby6)

Ukončenie

15:00

14:50

15:30

21:20

22:00

13:20

14:20

14:35

15:15

21:30

22:15

21:30

00:30

T - 40 min

T

8:20

9:00

8:20

9:00

16:50

17:30

16:50

17:35

17:05

17:45

14:20

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.
Fio investiční společnost, a.s.
Prijímanie žiadostí o
upísanie alebo
vyplatenie podielových Ukončenie 11:59
11:40
12:00
listov7) v danom
obchodnom dni
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Prijímanie žiadostí
o upísanie alebo
odkúpenie investičných
akcií8) v danom
obchodnom dni

Ukončenie

23:59

17:00

00:00

Uvedené limity sú vo vzťahu k jednotlivým možnostiam podania pokynu inak ako
elektronicky obmedzené i prevádzkovou dobou príslušných pracovísk spoločnosti Fio
banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to nasledovne:
Podanie pokynu osobne na pobočke – možnosť podania pokynu osobne na pobočke je
vždy obmedzená prevádzkovou dobou príslušnej pobočky.
Podanie pokynu telefonicky – možnosť podania pokynu telefonicky prostredníctvom
pobočky je vždy obmedzená prevádzkovou dobou príslušnej pobočky. Možnosť podania
pokynu telefonicky prostredníctvom Dealingu je obmedzená prevádzkovou dobou Dealingu.
Prevádzkové doby jednotlivých pobočiek a Dealingu, ako aj kontakty na ne, môžete nájsť
na https://www.fio.sk/o-nas/kontakty.
2) Platí iba v prípade, že obchodník na danom trhu (BCPP resp. Xetra) obchodovanie
v režime Trading at Close umožňuje.
3) 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.
4) Derivátové trhy, na ktorých je prostredníctvom obchodníka možné obchodovať s derivátmi
(najmä Chicago Mercantile Exchange, New York Futures Exchange a ďalšie), stanovuje
časy otvorenia a uzatvorenia jednotlivých obchodných fáz individuálne vždy vo vzťahu ku
konkrétnemu typu finančného nástroja, a teda je vždy nutné sa o obchodných hodinách
vopred informovať na internetových stránkach príslušnej burzy.
5) Čas ukončenia záverečnej aukcie je randomizovaný. Uvedený čas ukončenia záverečnej
aukcie je najskorším možným časom skutočného uzatvorenia aukcie.
6) Iba na žiadosť klienta.
7) V prípade, že konkrétny podielový fond vytvára rôzne druhy podielových listov (triedy), tak
sa podielovými listami rozumejú podielové listy jednotlivého druhu podielových listov (triedy)
konkrétneho podielového fondu samostatne.
8) V prípade, že konkrétny investičný fond založený ako SICAV (akciová spoločnosť
s premenlivým základným imaním) vytvára podfondy, tak sa investičnými akciami rozumejú
investičné akcie každého podfondu samostatne. V prípade, že v rámci podfondu sú
vytvárané rôzne druhy investičných akcií (triedy), tak sa investičnými akciami rozumejú
investičné akcie jednotlivého druhu investičných akcií (triedy) konkrétneho podfondu
samostatne.
1)

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 bol vyhlásený dňa 24. 9. 2021. Tento
Harmonogram prijímania pokynov nadobúda platnosť a účinnosť dňa 27. 9. 2021 a k tomuto
dňu nahrádza ustanovenia doteraz platného Harmonogramu prijímania pokynov, ak nie je
ďalej v tomto odseku stanovené inak. Vo vzťahu k Zmluvám uzatvoreným pred dňom
účinnosti tohto Harmonogramu prijímania pokynov podľa predchádzajúcej vety, nadobúda
tento Harmonogram prijímania pokynov účinnosť dňom 4. 10. 2021 a k tomuto dňu
nahrádza ustanovenia doteraz platného Harmonogramu prijímania pokynov.
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