Harmonogram přijímání pokynů
Limit pro
Limit pro ostatní
elektronické
přijetí pokynu1)
přijetí pokynu
BCPP – kontinuální aukce: trh Prime + trh Standard + Free market
Aukční režim
- úvodní aukce
Uzavření
8:40
8:20
8:50-9:00
Trh (segment)

Kontinuální fáze
9:00 – 16:10

Typ akce

9:00

Otevření

8:40

8:20

9:00

Uzavření

15:50

15:30

16:10

15:35

16:15

15:45

16:25

11:20

12:00

11:20
15:20

12:00
16:00

15:25

16:05

15:35

16:15

08:35
15:50

09:15
16:30

15:40

16:20

11:55

12:35

15:20

16:00

Aukční režim
- závěrečná aukce
Uzavření
15:55
16:10 – 16:15
Trading at Close2)
Uzavření
16:05
16:15 – 16:25
BCPP – kontinuální aukce: dluhové cenné papíry
Aukční režim
- úvodní aukce
Uzavření
11:40
11:10 – 12:00
Otevření
11:40
Kontinuální fáze
12:00 – 16:00
Uzavření
15:40
Aukční režim
- závěrečná aukce
Uzavření
15:45
16:00 – 16:05
Trading at Close2)
Uzavření
15:55
16:05 – 16:15
BCPP – kontinuální aukce: strukturované produkty
Otevření
08:55
Kontinuální fáze
09:15 – 16:30
Uzavření
16:10
BCPP – Samostatná aukce
Aukční režim – akcie,
upisovací práva, cenné
Uzavření
16:00
papíry fondů
11:10 – 16:20
Aukční režim – trh START
Uzavření
12:15
09:00 – 12:35
Aukční režim – dluhopisy
Uzavření
15:40
11:00 – 16:00
RMS
Průběžná aukce
9:00- 17:00

Okamžik akce

Otevření

08:40

08:20

09:00

Uzavření

16:40

16:20

17:00

Otevření

15:10

14:50

15:30

Uzavření

21:40

21:20

22:00

Otevření

13:40

13:20

14:00

Uzavření

14:55

14:35

15:15

USA3) – nederivátové trhy
Hlavní obchodní fáze
15:30-22:00
Čas v USA 9:30 – 16:00
Předobchodní fáze
(Pre-Market)
14:00-15:15
Čas v USA 08:00 – 09:15
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Poobchodní fáze
(After Hours)
22:15-00:30
Čas v USA 16:15 – 18:30

Otevření

21:55

21:30

22:15

Uzavření

00:10

21:30

00:30

USA – derivátové trhy 4), 10)
Všechny obchodní fáze
(přesný čas
uskutečnění obchodní
N/A
fáze je vyjádřen jako
„T“)
SRN (Xetra)
Aukční režim
- úvodní aukce
Ukončení
8:50-9:00
Kontinuální fáze
9:00 – 17:30
Aukční režim
- závěrečná aukce
17:30 – 17:355)
Trading at Close2)
17:35 – 17:45

T – 20 min.

T – 40 min.

T

8:40

8:20

9:00

Otevření

8:40

8:20

9:00

Uzavření

17:10

16:50

17:30

Uzavření

17:10

16:50

17:35

Uzavření

17:25

17:05

17:45

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP)
Převody investičních nástrojů
k jinému depozitáři (např.
Uzavření
14:40
14:20
15:00
RMS)
Ostatní služby6)
Uzavření
15:00
15:00
15:30
Peníze-výběr
Bezhotovostní převody
30 minut před
ve prospěch účtu vedeného v
Export
23:50
koncem provozní
průběžně
rámci
doby pobočky
Finanční skupiny Fio
Bezhotovostní převody
Export
12:10
11:50
12:30
v cizích měnách
Bezhotovostní převody7)
Export
16:40
16:20
17:00
v CZK
Výběr hotovosti je možný v pokladních hodinách a za podmínek stanovených
Výběry hotovosti
bankou pro hotovostní operace
Fio investiční společnost, a.s.
Přijímání žádostí o úpis nebo
odkup podílových listů8)
Ukončení
11:59
11:40
12:00
v daném obchodním dnu
Přijímání žádostí o úpis nebo
odkup investičních akcií9)
Ukončení
23:59
17:00
00:00
v daném obchodním dnu
Uvedené limity jsou ve vztahu k jednotlivým možnostem podání pokynu jinak než elektronicky omezeny i provozní dobou příslušných
pracovišť společnosti Fio banka, a.s., a to následovně:
Podání pokynu osobně na pobočce – možnost podání pokynu osobně na pobočce je vždy omezena provozní dobou příslušné pobočky
Podání pokynu telefonicky – možnost podání pokynu telefonicky prostřednictvím pobočky je vždy omezena provozní dobou příslušné
pobočky. Možnost podání pokynu telefonicky prostřednictvím Dealingu je omezena provozní dobou Dealingu.
Provozní doby jednotlivých poboček a Dealingu, jakož i kontakty na ně, můžete nalézt na https://www.fio.cz/o-nas/kontakty.
2)
Platí pouze v případě, že Fio banka na daném trhu (BCPP resp. Xetra) obchodování v režimu Trading at Close umožňuje.
3)
Součástí hlavní obchodní fáze je též závěrečná aukce ve 22:00, jíž se účastní všechny do té doby neuspokojené objednávky platné
pro daný obchodní den. S ohledem na průběh závěrečné aukce tak může dojít k uspokojení pokynu platného pouze pro hlavní
obchodní fázi i po 22:00.
4)
Derivátové trhy, na nichž je prostřednictvím Fio banky možné obchodovat s deriváty (zejména Chicago Mercantile Exchange a další –
dále též jen „trhy CME Group“), stanoví časy otevření a uzavření jednotlivých obchodních fází individuálně vždy ve vztahu ke
konkrétnímu typu investičního nástroje, a tedy je vždy nutné se o obchodních hodinách předem informovat na internetových stránkách
příslušné burzy.
5)
Čas uzavření závěrečné aukce je randomizován. Uvedený čas uzavření závěrečné aukce je nejdřívějším možným časem skutečného
uzavření aukce.
6)
Pouze na žádost klienta.
1)

Fio banka, a.s., IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým
soudem v Praze, spis. zn. B 2704

Bezhotovostní převody volných finančních prostředků z obchodních účtů od 4 mil. Kč výše, které mají být provedeny v den D, je nutné
ohlásit pobočce osobně či telefonicky v den D-1 nejpozději do 10:00 hod.
8)
V případě, že konkrétní podílový fond vytváří různé druhy podílových listů (třídy), pak se podílovými listy rozumí podílové listy
jednotlivého druhu podílových listů (třídy) konkrétního podílového fondu samostatně.
9)
V případě, že konkrétní investiční fond založený jako SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem) vytváří
podfondy, pak se investičními akciemi rozumí investiční akcie každého podfondu samostatně. V případě, že v rámci podfondu jsou
vytvářeny různé druhy investičních akcií (třídy), pak se investičními akciemi rozumí investiční akcie jednotlivého druhu investičních akcií
(třídy) konkrétního podfondu samostatně.
10)
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).
7)

Obecné zásady:
◼
Pokyny jsou automaticky zpracovávány bezprostředně po jejich přijetí.
◼
Obchodník se zavazuje provést validaci pokynů do průběžného obchodování podaných obchodníkovi
klientem co nejdříve po jejich podání. Elektronicky podané pokyny jsou zpravidla zařazeny do procesu
automatizované validace během vteřin, nejvýše jednotek minut po jejich zadání, pokyny podané jinak
než elektronicky jsou zpravidla zařazeny do procesu automatizované validace během jednotek minut po
jejich zadání. Ustanovení věty předchozí se však nevztahuje na pokyny, které z jakéhokoli důvodu
vyžadují důkladnější než běžnou kontrolu a/nebo ruční validaci ze strany obchodníka. V případě pokynů
vyžadujících důkladnější než běžnou kontrolu a/nebo ruční validaci ze strany obchodníka může validace
takových pokynů trvat až jednotky dnů a taková situace bude ze strany obchodníka s klientem řešena
individuálně.
◼
Elektronicky podané pokyny do průběžného obchodování jsou po úspěšné validaci zpravidla předány na
trh během desítek vteřin či několika minut po jejich validaci. V případě jakýchkoli technických či jiných
obtíží na straně společnosti Fio banka, a.s. či jejích smluvních partnerů má však Fio banka, a.s. právo (a
zároveň povinnost) doručit elektronicky podaný pokyn na příslušný trh nejpozději do 20 minut od
okamžiku úspěšného zvalidování takového pokynu obchodníkem. Toto ustanovení se aplikuje na
všechny elektronicky podané pokyny do průběžného obchodování v rámci všech trhů a v rámci všech
obchodních fází.
◼
Pokyny podané do průběžného obchodování jinak než elektronicky jsou po úspěšné validaci zpravidla
předány na trh během několika minut po jejich validaci. V případě jakýchkoli technických či jiných obtíží
na straně společnosti Fio banka, a.s. či jejích smluvních partnerů má však Fio banka, a.s. právo (a
zároveň povinnost) doručit pokyn podaný jinak než elektronicky na příslušný trh nejpozději do 40 minut
od okamžiku úspěšného zvalidování takového pokynu obchodníkem. Toto ustanovení se aplikuje na
všechny pokyny podané do průběžného obchodování jinak než elektronicky v rámci všech trhů a v rámci
všech obchodních fází.
◼
Výše uvedené limity (závěrky) pro přijetí klientských pokynů představují časy, kdy zaručujeme, že Vámi
podaný pokyn, který byl úspěšně zvalidován, bude předán trhu před jeho příslušnou závěrkou. Avšak i
v případě, kdy podáte pokyny jen několik málo minut před závěrkou trhu, budou ve většině případů
předány včas.
◼
Časové termíny v dokumentu uvedené jsou pro snazší orientaci vyjádřeny středoevropským časem
(SEČ), a jsou platné v případě shodného nastavení standardního a letního času v ČR a zahraničí.
V případě dočasného nesouladu je vždy závazný čas používaný na jednotlivých trzích.
Fio banka, a. s. neručí za případné prodlevy, které budou způsobeny chybou jednoho z trhů, technickými
problémy v komunikaci s nimi či chybou ve formulaci pokynu ze strany klienta.
Tento Harmonogram přijímání pokynů byl vyhlášen dne 29. 10. 2021 Tento Harmonogram přijímání pokynů
nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2021 a k témuž dni nahrazuje ustanovení dosud platného
Harmonogramu přijímání pokynů, není-li dále v tomto odstavci stanoveno jinak. Ve vztahu ke Smlouvám
uzavřeným před dnem účinnosti tohoto Harmonogramu přijímání pokynů podle předchozí věty, nabývá tento
Harmonogram přijímání pokynů účinnosti dnem 8. 11. 2021 a k témuž dni nahrazuje ustanovení dosud
platného Harmonogramu přijímání pokynů.
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