
Seznam převodních míst 
 
 
Fio banka, a.s. (dále jen „obchodník“) při poskytování svých služeb klientům využívá (i prostřednictvím třetích 
osob) převodní místa uvedená v tomto seznamu. 
 
Pokyny klientů jsou směřovány na některá z uvedených míst výkonu v souladu se Strategií provádění pokynů 
obchodníka zveřejněnou na www.fio.cz. 
 
Tento seznam obsahuje převodní místa standardně využívaná obchodníkem. Seznam však není úplný a 
obchodník je při plnění pokynu klienta oprávněn využít i jiné převodní místo, zejména v případě nestandardního 
pokynu, jehož splnění takovýto postup opodstatňuje. Pokyn klientů směřovaný na místo výkonu v USA může být 
proveden na ECN (Electronic communication network) tedy elektronickém trhu.  
 
Obchodník je oprávněn seznam bez předcházejícího upozornění změnit. 
Aktuální seznam zveřejňuje obchodník na www.fio.cz.  
 
 
Seznam převodních míst: 
 
- BCPP (Burza cenných papírů Praha, a. s.) 
- BÉT (Budapesti Értéktözsde)* 
- CME (Chicago Mercantile Exchange)** 
- Deutsche Börse XETRA 
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) 
- NYSE (New York Stock Exchange) 
- OTC BB (Over the Counter Bulletin Board) 
- Pink Sheets 
- RMS (RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.) 
- Pershing LLC 
 
* z důvodu ukončení služby obchodování v Maďarsku na trhu BÉT došlo s účinností ode dne 1. 8. 2020 
k ukončení přijímání nákupních pokynů a s účinností ode dne 1. 11. 2020 k ukončení přijímání všech typů 
pokynů na trh BÉT. 
** z důvodu ukončení služby obchodování s deriváty typu futures na trzích CME Group dochází s účinností ode 
dne 1. 12. 2021 k ukončení přijímání pokynů na otevření nové pozice ve futures kontraktech a s účinností ode 
dne 30. 12. 2021 k ukončení přijímání všech typů pokynů na trhy CME Group (tj. od 30. 12. 2021 včetně již 
nebude možné zadávat žádné pokyny ve vztahu k derivátům typu futures). 
 
 
 
Tento Seznam převodních míst byl vyhlášen dne 29. 10. 2021. Tento Seznam převodních míst nabývá platnosti 
a účinnosti dne 1. 11. 2021 a k témuž dni nahrazuje ustanovení dosud platného Seznamu převodních míst, 
není-li dále v tomto odstavci stanoveno jinak. Ve vztahu ke Smlouvám uzavřeným před dnem účinnosti tohoto 
Seznamu převodních míst podle předchozí věty, nabývá tento Seznam převodních míst účinnosti dnem 
8. 11. 2021 a k témuž dni nahrazuje ustanovení dosud platného Seznamu převodních míst.  
  


