Informace o identitě míst provádění
pokynů a kvalitě provádění za rok 2018
(Shrnutí a závěry analýzy)
Společnost ATLANTA SAFE a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze oddíl B, vložka 1654, se sídlem Praha 8, U Sluncové 666/12a, PSČ
186 00,IČ: 457 94 952 (dále jen Atlanta) v souladu s požadavkem dle § 15n odst. 5
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) uveřejňuje informace o
totožnosti míst provádění a o kvalitě provádění ve struktuře a formátu dle přílohy I. a
II. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 576/2017 ze dne 8. června 2016,
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde
o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o
totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky.
Informace níže rovněž navazují na pravidla a povinnosti stanovené v interní normě
společnosti Atlanta, Zásady pro provádění pokynů za nejlepších podmínek a
sdružování pokynů, jimiž se společnost řídí a, které jsou dostupné na internetových
stránkách společnost www.atlanta.cz
Atlanta prováděla v kalendářním roce 2018 pokyny neprofesionálních zákazníků jak
níže uvedeno v tabulce.

Tabulka 2
Druh nástroje

Akcie

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce

ANO

Pět nejlepších míst

Poměr

Poměr

Procento

Procento

Procento

provádění podle objemů

obchodovaného

provedených

pasivních

agresivních

směrovaných

obchodování

objemu

pokynů

pokynů

pokynů

pokynů

(v sestupném pořadí)

k celkovému

k celkovému

objemu daného

počtu v daném

druhu nástroje

druhu nástroje

v procentuálním

v procentuálním

vyjádření

vyjádření

100%

100%

NASDAQ (XNAS)

44%

56%
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100%

Tabulka 3
Druh nástroje

Akcie

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce

ANO

Pět nejlepších míst provádění podle

Poměr realizovaného objemu

Poměr provedených

objemů obchodování (v sestupném

k celkovému objemu daného

pokynů k celkovému počtu

pořadí)

druhu nástroje

v daném druhu nástroje

v procentuálním vyjádření

v procentuálním vyjádření

NASDAQ (XNAS)

100%

100%

Při provádění pokynů zákazníků zohlednila veškerá kritéria a požadavky dle čl. 64
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016,
kterým se doplňuje směrnice MiFID II. a v souladu s dikcí § 15l a § 15n Zákona o
podnikání na kapitálovém trhu.
Společnost Atlanta zohlednila tato kritéria:
1) Celkový objem poplatků účtovaných zákazníkovi
2) Objem vlastních poplatků účtovaných zákazníkovi
3) Kvalita Převodního místa
4) Podmínky pro vypořádání
5) Pravděpodobnost provedení pokynu
6) Rychlost provedení pokynu
7) Objem požadovaného obchodu
8) Typ pokynu
9) Další faktory
Společnost prováděla v kalendářním roce 2018 pokyny k jednotlivým druhům
investičních nástrojů ve vztahu k neprofesionálním zákazníkům na níže uvedených
převodních místech, která jsou nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů.
S místem provádění pokynů neměla Atlanta žádná zvláštní ujednání, pokud jde o
vyplácení či přijímaní plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod.
Společnost Atlanta nevykonává správu portfolií.
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Seznam dostupných převodních míst v roce 2018

Finanční
nástroje

Převodní místa

Země

akcie

American Stock Exchange
Franfurkt Stock Exchange
FT-SE Stock Exchange
London Stock Exchange
Nasdaq
New York Stock Exchange
Paris Stock Exchange
Patria Finance, a.s.
Fio, a.s.
Prague Stock Exchange
Prague Stock Exchange

USA
Německo
Velká Británie
Velká Británie
USA
USA
Francie
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika

Dluhopisy

V uplynulém období roku 2018 proběhlo 100% obchodů
prostřednictvím Nasdaq USA.

Vypracováno k 31. březnu 2019

Atlanta Safe, a.s., zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1654
IČ: 45 79 49 52 | DIČ: CZ45794952
Tel.: +420-246067120 | Fax: +420-246 067 139
Sídlo a kancelář: U Sluncové 666/12a, 180 00, Praha 8 – Karlín

Informace o identitě míst provádění
pokynů a kvalitě provádění za rok 2017
(Shrnutí a závěry analýzy)
Společnost ATLANTA SAFE a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze oddíl B, vložka 1654, se sídlem Praha 8, U Sluncové 666/12a, PSČ
186 00,IČ: 457 94 952 (dále jen Atlanta) v souladu s požadavkem dle § 15n odst. 5
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) uveřejňuje informace o
totožnosti míst provádění a o kvalitě provádění ve struktuře a formátu dle přílohy I. a
II. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 576/2017 ze dne 8. června 2016,
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde
o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o
totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky.
Informace níže rovněž navazují na pravidla a povinnosti stanovené v interní normě
společnosti Atlanta, Zásady pro provádění pokynů za nejlepších podmínek a
sdružování pokynů, jimiž se společnost řídí a, které jsou dostupné na internetových
stránkách společnost www.atlanta.cz
Atlanta prováděla v kalendářním roce 2017 pokyny neprofesionálních zákazníků jak
níže uvedeno v tabulce.

Tabulka 2
Druh nástroje

Akcie

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce

ANO

Pět nejlepších míst

Poměr

Poměr

Procento

Procento

Procento

provádění podle objemů

obchodovaného

provedených

pasivních

agresivních

směrovaných

obchodování

objemu

pokynů

pokynů

pokynů

pokynů

(v sestupném pořadí)

k celkovému

k celkovému

objemu daného

počtu v daném

druhu nástroje

druhu nástroje

v procentuálním

v procentuálním

vyjádření

vyjádření

100%

100%

56%

44%

NASDAQ (XNAS)
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100%

Tabulka 3
Druh nástroje

Akcie

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce

ANO

Pět nejlepších míst provádění podle

Poměr realizovaného objemu

Poměr provedených

objemů obchodování (v sestupném

k celkovému objemu daného

pokynů k celkovému počtu

pořadí)

druhu nástroje

v daném druhu nástroje

v procentuálním vyjádření

v procentuálním vyjádření

NASDAQ (XNAS)

100%

100%

Při provádění pokynů zákazníků zohlednila veškerá kritéria a požadavky dle čl. 64
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016,
kterým se doplňuje směrnice MiFID II. a v souladu s dikcí § 15l a § 15n Zákona o
podnikání na kapitálovém trhu.
Společnost Atlanta zohlednila tato kritéria:
1) Celkový objem poplatků účtovaných zákazníkovi
2) Objem vlastních poplatků účtovaných zákazníkovi
3) Kvalita Převodního místa
4) Podmínky pro vypořádání
5) Pravděpodobnost provedení pokynu
6) Rychlost provedení pokynu
7) Objem požadovaného obchodu
8) Typ pokynu
9) Další faktory
Společnost prováděla v kalendářním roce 2017 pokyny k jednotlivým druhům
investičních nástrojů ve vztahu k neprofesionálním zákazníkům na níže uvedených
převodních místech, která jsou nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů.
S místem provádění pokynů neměla Atlanta žádná zvláštní ujednání, pokud jde o
vyplácení či přijímaní plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod.
Společnost Atlanta nevykonává správu portfolií.
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Seznam dostupných převodních míst v roce 2017

Finanční
nástroje

Převodní místa

Země

akcie

American Stock Exchange
Franfurkt Stock Exchange
FT-SE Stock Exchange
London Stock Exchange
Nasdaq
New York Stock Exchange
Paris Stock Exchange
Patria Finance, a.s.
Fio, a.s.
Prague Stock Exchange
Prague Stock Exchange

USA
Německo
Velká Británie
Velká Británie
USA
USA
Francie
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika

Dluhopisy

V uplynulém období roku 2017 proběhlo 100% obchodů
prostřednictvím Nasdaq USA.

Vypracováno k 31. březnu 2018
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