
   

 
 
 
 
 

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite 
vykonávania pokynov klientov 

 
JELLYFISH o.c.p., a.s.  (ďalej aj ako „JELLYFISH“) 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.  
 
JELLYFISH 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.  
 
Nižšie uvedené informácie nadväzujú na pravidlá a povinnosti stanovené v Stratégii vykonávania 
pokynov, ktorej súčasťou je politika vykonávania pokynov a ktoré sú pre JELLYFISH záväzné. 
Politika vykonávania pokynov je pre klientov dostupná na webovom sídle JELLYFISH v časti  
o nás https://www.jellyfishocp.sk/o-nas/legislativa/.  
 
Tento dokument obsahuje príslušné informácie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 
2020. 
 
 
 

Päť najlepších miest postúpenia pokynov 
 

Päť najlepších miest postúpenia pokynov -  Slovenské cenné papiere 
 

Trieda nástroja    kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky  

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

 nie 

 

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

 

Podiel 
obchodovaného 
objemu ako 
percento 
celkového 
objemu v danej 
triede 

 

Podiel 
vykonaných 
pokynov 
ako 
percento 
celkového 
objemu v 
danej triede 

 

Percentuálny 
podiel 
pasívnych 
pokynov 

 

Percentuálny 
podiel 
agresívnych 
pokynov 

 

Percentuálny 
podiel 
nasmerovaných  
pokynov 

BCPB 100% 100% - - - 

 
 
 
 
 

https://www.jellyfishocp.sk/o-nas/legislativa/


   

 
 
Päť najlepších miest postúpenia pokynov -   Slovenské cenné papiere 
 

Trieda nástroja  dlhové nástroje  

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

 áno 

 

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

 

Podiel 
obchodovaného 
objemu ako 
percento 
celkového 
objemu v danej 
triede 

 

Podiel 
vykonaných 
pokynov 
ako 
percento 
celkového 
objemu v 
danej triede 

 

Percentuálny 
podiel 
pasívnych 
pokynov 

 

Percentuálny 
podiel 
agresívnych 
pokynov 

 

Percentuálny 
podiel 
nasmerovaných  
pokynov 

BCPB 100% 100% - - - 

 
 
Päť najlepších miest postúpenia pokynov -  Zahraničné cenné papiere 
 

Trieda nástroja    kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky 

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

 nie 

 

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

 

Podiel 
obchodovaného 
objemu ako 
percento 
celkového 
objemu v danej 
triede 

 

Podiel 
vykonaných 
pokynov 
ako 
percento 
celkového 
objemu v 
danej triede 

 

Percentuálny 
podiel 
pasívnych 
pokynov 

 

Percentuálny 
podiel 
agresívnych 
pokynov 

 

Percentuálny 
podiel 
nasmerovaných  
pokynov 

Interactive Brokers  100% 100% - - - 

 
 
 
Päť najlepších miest postúpenia pokynov -  Zahraničné cenné papiere 
 

Trieda nástroja  dlhové nástroje  

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

 áno 

 

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

 

Podiel 
obchodovaného 
objemu ako 
percento 
celkového 
objemu v danej 
triede 

 

Podiel 
vykonaných 
pokynov 
ako 
percento 
celkového 
objemu v 
danej triede 

 

Percentuálny 
podiel 
pasívnych 
pokynov 

 

Percentuálny 
podiel 
agresívnych 
pokynov 

 

Percentuálny 
podiel 
nasmerovaných  
pokynov 

E*Trade 100% 100% - - - 

 
 
 
 
 
 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjFtLGC9OvkAhWG43cKHZTNCpMYABABGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo_g1rX1aUbfrpjMF3QOAbwg&sig=AOD64_0rCvIYvTgCx3Ctgq9xaBdB-FxdRA&adurl=&q=&nb=0&rurl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&nm=34


   

 
Päť najlepších miest vykonania pokynov  -  Zahraničné štruktúrované nástroje 
 

Trieda nástroja  štruktúrované finančné nástroje  

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

 nie 

 

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

 

Podiel 
obchodovaného 
objemu ako 
percento celkového 
objemu v danej 
triede 

 

Podiel 
vykonaných 
pokynov 
ako 
percento 
celkového 
objemu v 
danej triede 

 

Percentuálny 
podiel 
pasívnych 
pokynov 

 

Percentuálny 
podiel 
agresívnych 
pokynov 

 

Percentuálny 
podiel 
nasmerovaných  
pokynov 

Interactive Brokers 100% 100% - - - 

 

Všetky obchody boli vykonané v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov zverejnenou na 
webových stránkach JELLYFISH.  
 
 

Zhrnutie analýz a záverov  

 
JELLYFISH vykonáva pokyny týkajúce sa finančných nástrojov v súlade so svojou Stratégiou 
vykonávania pokynov a dosahuje tak najlepší možný výsledok vykonania pokynov. JELLYFISH v 
súlade s článkom 3 ods. 3 delegovaného nariadenia 2017/567 poskytuje nasledujúce informácie:  
 
a) vysvetlenie, aký relatívny význam JELLYFISH pri posudzovaní kvality vykonávania prisúdila 
faktorom ovplyvňujúcim vykonanie, ako je cena, náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania 
alebo akékoľvek iné hľadisko vrátane kvalitatívnych faktorov:  
 
JELLYFISH má prístup na BCPB, nemusí teda využívať tretie strany. Cena, náklady a súvisiace 
poplatky na uzatvorenie obchodu s klientmi sú tak pre klientov najlepšie možné. JELLYFISH koná 
v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov, kde prihliada k celkovému plneniu pre klienta. Pri 
obchodovaní zahraničných cenných papierov využíva predovšetkým systém SMART, ktorý 
automaticky nasmeruje záväzný pokyn klienta na vykonanie na príslušnú zahraničnú burzu 
cenných papierov, OTC trh (mimoburzový trh) alebo ECN (elektronický burzový systém). Systém 
SMART zohľadňuje princíp najlepšieho vykonania pokynov, t.j. zabezpečuje nasmerovanie pokynu 
klienta na zahraničný trh s najvyššou likviditou, najlepšou cenou, najnižšími nákladmi, najvyššou 
rýchlosťou a pravdepodobnosťou realizácie záväzného pokynu klienta a vyrovnania obchodu. 
 
b) popis prípadných úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva s ktorýmkoľvek z 
miest využívaných k vykonávaniu pokynov: 
 
Žiadne úzke väzby a ani konflikty záujmov JELLYFISH pri obchodovaní s cennými papiermi 
neeviduje.  
 
c) popis prípadných zvláštnych dohôd s ktorýmkoľvek z miest vykonávania týkajúcich sa 
vyplácaných alebo prijímaných platieb a obdŕžaných zliav, rabatov alebo nepeňažných výhod:  
 
JELLYFISH nemá uzatvorené žiadne zvláštne dohody ohľadom provízii, zliav alebo iných výhod s 
ktorýmkoľvek z miest vykonávania pokynov.  

 

 

 

 

 
 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjFtLGC9OvkAhWG43cKHZTNCpMYABABGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo_g1rX1aUbfrpjMF3QOAbwg&sig=AOD64_0rCvIYvTgCx3Ctgq9xaBdB-FxdRA&adurl=&q=&nb=0&rurl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&nm=34


   

d) v prípade, že JELLYFISH urobila zmenu zoznamu miest vykonávania, ktoré sú súčasťou jej 
zásad vykonávania pokynov, vysvetlenie faktorov, ktoré k tejto zmene viedli: 
 
Oproti predchádzajúcemu obdobiu nedošlo k zmene miesta výkonu pokynov.  
 
e) vysvetlenie rozdielov vo vykonávaní pokynov v závislosti na kategórii klientov, ak JELLYFISH 
pristupuje k rôznym kategóriám klientov rozdielne a či to môže ovplyvniť opatrenie týkajúce sa 
vykonávania pokynov: 
 
Pokyny sú vykonávané bez rozdielu kategórie klientov.  
 
f) informácie, či bola pri vykonávaní pokynov neprofesionálnych klientov daná prednosť iným 
kritériám, ako sú cena a náklady, a ako tieto kritériá prispeli k zabezpečeniu najlepšieho možného 
výsledku pre klienta z hľadiska celkového plnenia: 
 
Pokyny sú vykonávané bez rozdielu kategórie klientov.  
 
g) vysvetlenie, akým spôsobom JELLYFISH použila údaje alebo nástroje súvisiace s kvalitou 
vykonávania, vrátane údajov zverejnených podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575:  
 
JELLYFISH v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov 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 
JELLYFISH v prípade potreby svoju Stratégiu vykonávania pokynov primerane aktualizuje.  
 
h) v relevantných prípadoch vysvetlenie, akým spôsobom JELLYFISH použila výstup od 
poskytovateľa konsolidovaných obchodných informácií zriadených podľa článku 65 smernice 
MiFID II.  
 
JELLYFISH v priebehu roku 2020 nepoužila výstup od poskytovateľa konsolidovaných 
obchodných informácií, nakoľko nenastal žiaden relevantný prípad. 
 
 
Na základe informácií uvedených v tomto dokumente JELLYFISH aktuálne platnú a účinnú 
Stratégiu vykonávania pokynov nepovažuje za potrebné aktualizovať z dôvodu vykonania zmien 
svojich opatrení na vykonávanie pokynov. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 31.3.2021 
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