
Obecně je společnost 42 Financial Services a.s. (dále jen „42FS“) jak obchodník s cennými 
papíry povinna uveřejnit alespoň jednou ročně pro jednotlivé druhy investičních nástrojů 

• 5 převodních míst, na kterých prováděla pokyny zákazníků v posledním kalendářním 
roce a které jsou pro ni nejdůležitějších z hlediska objemů provedených obchodů, a 

• shrnutí a závěry analýzy vyplývající ze sledování kvality provádění obchodů s 
investičními nástroji na převodních místech, na kterých prováděla pokyny zákazníků v 
posledním kalendářním roce. 

Jedinou faktickou činností 42FS je provozování organizovaného obchodního systému podle § 4 
odst. 2 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž účastníky tohoto systému mohou být podle pravidel 42FS pouze a výhradně 
způsobilé protistrany (eligible counterparties). Vzhledem k tomu, že výše uvedená informační 
povinnost se týká pouze služeb poskytovaných jiným zákazníkům než způsobilým protistranám, 
jsou tabulky požadované právními předpisy prázdné, a ze stejného důvodu není uvedena ani 
analýza a závěry vyplývající z podrobného sledování kvality provádění dosahované na 
využívaných převodních místech.  

 

Tabulka č. 1 – informace týkající se neprofesionálních zákazníků 

Druh nástroje   

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

A 

Pět nejlepších 
míst provádění 
podle objemů 
obchodování 
(v sestupném 
pořadí) 

Poměr 
obchodovaného 
objemu k celkovému 
objemu daného 
druhu nástroje 
v procentuálním 
vyjádření 

Poměr provedených 
pokynů 
k celkovému počtu 
v daném druhu 
nástroje 
v procentuálním 
vyjádření 

Procento 
pasivních 
pokynů 

Procento 
agresivních 
pokynů 

Procento 
směrovaných 
pokynů 

Název 
a identifikátor 
místa (MIC nebo 
LEI) 

          

Název 
a identifikátor 
místa (MIC nebo 
LEI) 

          

Název 
a identifikátor 
místa (MIC nebo 

          



LEI) 

Název 
a identifikátor 
místa (MIC nebo 
LEI) 

          

Název 
a identifikátor 
místa (MIC nebo 
LEI) 

          

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 – informace týkající se profesionálních zákazníků 

Druh nástroje   

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

A 

Pět nejlepších 
míst provádění 
podle objemů 
obchodování 
(v sestupném 
pořadí) 

Poměr 
obchodovaného 
objemu k celkovému 
objemu daného 
druhu nástroje 
v procentuálním 
vyjádření 

Poměr provedených 
pokynů 
k celkovému počtu 
v daném druhu 
nástroje 
v procentuálním 
vyjádření 

Procento 
pasivních 
pokynů 

Procento 
agresivních 
pokynů 

Procento 
směrovaných 
pokynů 

Název 
a identifikátor 
místa (MIC nebo 
LEI) 

          

Název 
a identifikátor 
místa (MIC nebo 
LEI) 

          

Název 
a identifikátor 

          



místa (MIC nebo 
LEI) 

Název 
a identifikátor 
místa (MIC nebo 
LEI) 

          

Název 
a identifikátor 
místa (MIC nebo 
LEI) 

          

 

 

 

 

Tabulka č. 3 – informace týkající se obchodů zajišťujících financování 

Druh nástroje   

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

A 

Pět nejlepších míst 
provádění podle objemů 
obchodování (v sestupném 
pořadí) 

Poměr realizovaného objemu 
k celkovému objemu daného 
druhu nástroje v procentuálním 
vyjádření 

Poměr provedených pokynů 
k celkovému počtu v daném 
druhu nástroje v procentuálním 
vyjádření 

Název a identifikátor místa 
(MIC nebo LEI) 

    

Název a identifikátor místa 
(MIC nebo LEI) 

    

Název a identifikátor místa 
(MIC nebo LEI) 

    

Název a identifikátor místa 
(MIC nebo LEI) 

    

Název a identifikátor místa 
(MIC nebo LEI) 

    

 


