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Informace o provádění nebo předávání pokynů zákazníků 
Cenné papíry a další finanční nástroje: důležitá vypořádací místa, zapojené společnosti poskytující 

investiční služby a kvalita provádění pokynů v roce 2021 

 
A. Úvodní poznámka 

1. Účel: Společnost Commerzbank AG (dále pouze „Banka“) svým zákazníkům umožňuje provádění 
pokynů k nákupu či prodeji finančních nástrojů (např. akcií). Za tímto účelem ustanovila „Zásady 
provádění pokynů v oblasti finančních nástrojů prostřednictvím společnosti Commerzbank AG“ 
(„Grundsatze fur die Ausfuhrung von Auftragen in Finanzinstrumenten durch die Commerzbank 
AG“) a informovala o nich své zákazníky. Tyto zásady podrobně upravují provádění pokynů 
zákazníků prostřednictvím Banky v případě, že zákazník neudělil žádnou konkrétní instrukci. Cílem 
je umožnit zákazníkovi v obvyklých případech co možná nejlepší provedení jeho pokynu.  

U transakcí Commerzbank AG s cennými papíry prováděných pod jejími značkami Comdirect a 
Onvista i u správy aktiv (správy finančního portfolia) platí samostatné prováděcí zásady. 

Touto Informací podává Banka zprávu o tom, na jakých vypořádacích místech byly v roce 2021 
přednostně prováděny pokyny zákazníků, a plní tím svou zákonnou povinnost vyplývající z § 82 odst. 
9 německého zákona o obchodování s cennými papíry (WpHG). Podle uvedeného předpisu je 
Banka povinna pro každou kategorii finančních nástrojů jednou ročně sdělit pět vypořádacích míst, 
kde prováděla pokyny zákazníků a které byly z hlediska objemu obchodu nejvýznamnější. Mimo to 
Banka zároveň informuje o kvalitě provádění na jednotlivých vypořádacích místech. 

Pokud Banka nějaký pokyn neprováděla sama, zejména pokud nebyla v příslušném obchodním 
místě v daném případě schválena jako účastník obchodování, zapojila do provádění pokynu jinou 
společnost poskytující investiční služby. Následně je pro jednotlivé kategorie vždy uveden i seznam 
společností poskytujících investiční služby, které byly z hlediska objemu obchodu nejvýznamnější. 

2. Zákazníci: Tato informace na základě zákonného ustanovení rozlišuje mezi zákazníky s nejvyšší 
úrovní ochrany („soukromí zákazníci“ ve smyslu zákona o obchodování s cennými papíry; následně 
části B a D) a profesionálními zákazníky (následně části C a E). 

V případě, že Banka prováděla pokyny prostřednictvím svého obchodního úseku „Soukromých a 
drobných firemních zákazníků“ nebo pod svou značkou Comdirect, byly tyto objednávky 
zohledněny v části „Soukromí zákazníci“ i v případě, že byl zákazník z této oblasti výjimečně zcela 
nebo pro jednotlivé druhy obchodů zařazen do vyšší úrovně profesionálního zákazníka. 

3. Předmět: Následující informace se vztahuje na takové finanční nástroje, pro které Banka na účet 
svých zákazníků prováděla pokyny na vypořádacích místech, tedy na organizovaných trzích, 
mnohostranných nebo organizovaných obchodních systémech nebo prostřednictvím uzavírání 
obchodů s dalšími společnostmi poskytujícími investiční služby, které při tom vystupovaly jako 
systematičtí internalizátoři. Pokud Banka v konkurenčním postavení vůči jiným vypořádacím 
místům rovněž sama nabízela provádění pokynů – prostřednictvím transakce obsahující pevnou 
cenu jako systematický internalizátor, je následně také uváděna jako vypořádací místo. 

 
V následujícím výčtu nejsou uvedeny kategorie finančních nástrojů, pro které Banka nenabízí 
provedení ve smyslu zásad provádění pokynů, nýbrž je jako smluvní partner k dispozici výhradně 
sama, jedná se zejména o mimoburzovní finanční deriváty. Dále nejsou zohledněny obchody 
prostřednictvím první nabídky cenných papírů a emise a odkup podílů ve fondu přes společnost 
fondu. Zohledněna je však značka Comdirect, která nabízí svým zákazníkům CFD (rozdílové 
smlouvy). 
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Nejsou rovněž zohledněny údaje o provádění nebo předávání pokynů zákazníků k nákupu či prodeji 
cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů Onvista. Tyto údaje jsou zveřejňovány samostatně 
na webových stránkách Onvista. Tuto informaci lze nalézt na https://www.Onvista-
bank.de/service/uebersicht/mifid.html. 

4. Faktory, které byly zohledněny při volbě příslušných vypořádacích míst: 
Banka přednostně prováděla pokyny podle instrukcí zákazníka. Všechny pokyny vázané 
instrukcemi jsou následně uvedeny jako „pokyny s instrukcemi“. Pokud zákazník neudělil 
žádné instrukce, vycházela Banka při stanovování konkrétních vypořádacích míst z toho, že 
chce zákazník – při zohlednění všech nákladů spojených s obchodní transakcí příslušného 
pokynu – primárně dosáhnout nejlepší možné ceny. Dále byla zohledněna zejména taková 
vypořádací místa, na kterých bylo úplné provedení pokynu pravděpodobné a možné v brzké 
době. Jinak Banka v rámci výše uvedených pravidel zohlednila další kritéria, zejména 
bezpečnost realizace, rozsah a druh pokynu.  

5. Konflikty zájmů: V případě, že existovalo úzké napojení Banky na určité obchodní místo nebo 
se vyskytly jiné okolnosti, které mohly vést ke konfliktu zájmů, je na to vždy konkrétně 
poukázáno. 
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B. Soukromí zákazníci: Provádění pokynů prostřednictvím Commerzbank 

1. Akcie 

Kategorie Akcie – kroky kotace / pásma likvidity 5 a 6 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Frankfurt  
Obchodní systém Xetra 
(XETR) 

43,60 % 26,14 % 16,18 % 83,82 % 98,49 % 

Tradegate Exchange (TGAT) 38,41 % 54,84 % 25,56 % 74,44 % 98,31 % 

Börse Stuttgart (XSTU) 6,78 % 6,16 % 46,04 % 53,96 % 98,58 % 

Börse München 
(XMUN) 

2,27 % 3,28 % 24,68 % 75,32 %          67,01 % 

Société Générale (XSGA) 2,22 % 1,78 % 11,35 % 88,65 %          70,93 % 
 

Kategorie Akcie – kroky kotace / pásma likvidity 3 a 4 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Tradegate Exchange (TGAT) 48,17 % 64,20 % 22,24 % 77,76 % 99,23 % 

Börse Frankfurt  
Obchodní systém Xetra 

24,53 %            16,26 % 20,71 % 79,29 % 98,22 % 

Börse Stuttgart (XSTU) 9,07 % 5,47 % 71,19 % 28,81 % 98,08 % 

Börse Hamburg (XHAM) 3,63 % 2,88 % 27,04 % 72,96 % 98,98 % 

Börse München (XMUN) 3,57 % 3,77 % 30,13 % 69,87 % 80,25 % 
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Kategorie Akcie – kroky kotace / pásma likvidity 1 a 2 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Tradegate Exchange (TGAT) 37,78 % 48,49 % 40,02 % 59,98 % 98,86 % 

Börse Stuttgart (XSTU) 18,21 % 11,5 % 72,36 % 27,64 % 97,74 % 

Börse Frankfurt  
Obchodní systém Xetra 
(XETR) 

13,39 % 13,34 % 33,61 % 66,39 % 98,2 % 

Börse München 
(XMUN) 

9,74 % 8,33 % 38,51 % 61,49 % 90,95 % 

Börse Frankfurt (XFRA) 8,57 % 8,05 % 69,52 % 30,48 % 97,54 % 
 

Kvalita provádění pokynů: Pokud zákazník neudělil žádnou instrukci, Banka při provádění pokynů 
provedla s použitím své aplikace „ComBest“ systémové porovnání aktuálních cen, nákladů a likvidity 
trhu na vypořádacích místech, na kterých má elektronický přístup, a provedla pokyn za konkrétních 
nejlepších možných podmínek. Výše uvedené pořadí tedy indikuje konkrétní kvalitu provedení na 
jednotlivých vypořádacích místech. 

Použití údajů: Banka tak vždy prováděla pokyny na základě konkrétních dostupných podmínek pro 
provádění pokynů. Všeobecné údaje týkající se kvality provádění na příslušném obchodním místě, 
zveřejněné vypořádacími místy a poskytovateli údajů, tak nemusely být použity.  

Údaje 
• o napojení na vypořádací místa, příslušnosti ke společné skupině nebo jiných 

konfliktech zájmů, 
• o dohodách s vypořádacími místy o platbách pro vypořádací místa či od nich, o 

případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. 

Taková spojení a dohody pod značkou Commerzbank neexistovaly. Banka pro tuto kategorii nabídla 
i provedení prostřednictvím Commerzbank samotné, a má tedy vlastní obchodní zájem. Pro 
zamezení možného konfliktu zájmů byly pokyny prostřednictvím Commerzbank prováděny pouze v 
případě, že tak bylo na základě kontroly přes aplikaci ComBest dosaženo nejlepšího možného 
provedení v zájmu zákazníka. 

Commerzbank má pod svou značkou Comdirect dohody s vypořádacími místy o platbách pro 
vypořádací místa či od nich, o případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. Další 
informace jsou obsaženy ve výkazech nákladů a ve vypořádacích zásadách Comdirect. 
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2. Dluhové cenné papíry 

Kategorie Dluhopisy 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Stuttgart (XSTU) 34,69 % 40,18 % 31,01 % 68,99 % 99,42 % 

Tradegate Exchange (TGAT) 19,02 % 19,72 % 64,85 % 35,15 % 94,96 % 

Börse Frankfurt (XFRA) 16,68 % 9,47 % 82,51 % 17,49 % 98,47 % 

Bloomberg Trading Facility 
B.V. (BTFE) 

10,08 % 0,10 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Börse Düsseldorf 
(XDUS) 

7,70 % 9,16 % 61,53 % 38,47 % 85,82 % 
 

Kategorie Nástroje peněžního trhu 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Stuttgart (XSTU) 56,92 % 59,43 % 34,58 % 65,42 % 95,03 % 

Börse Frankfurt (XFRA) 24,45 % 18,07 % 67,76 % 32,24 % 99,67 % 

Société Générale (XSGA) 17,67 % 15,64 % 6,84 % 93,16 % 94,04 % 

Börse München (XMUN) 0,96 % 2,89 % 36,99 % 63,01 % 87,67 % 

Börse Frankfurt 
Obchodní systém Xetra 
(XETR) 

0,00 % 3,94 % 59,8 % 40,2 % 100,00 % 

 

Kvalita provádění pokynů: Pokud zákazník neudělil žádnou instrukci, Banka při provádění pokynů 
provedla s použitím své aplikace „ComBest“ systémové porovnání aktuálních cen, nákladů a likvidity 
trhu na vypořádacích místech, na kterých má elektronický přístup, a provedla pokyn za konkrétních 
nejlepších možných podmínek. Výše uvedené pořadí tedy indikuje konkrétní kvalitu provedení na 
jednotlivých vypořádacích místech. 

Použití údajů: Banka tak vždy prováděla pokyny na základě konkrétních dostupných podmínek pro 
provádění pokynů. Všeobecné údaje týkající se kvality provádění na příslušném obchodním místě, 
zveřejněné vypořádacími místy a poskytovateli údajů, tak nemusely být použity. 

Údaje 
• o napojení na vypořádací místa, příslušnosti ke společné skupině nebo jiných 

konfliktech zájmů, 
• o dohodách s vypořádacími místy o platbách pro vypořádací místa či od nich, o 

případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. 
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Taková spojení a dohody pod značkou Commerzbank neexistovaly. Banka pro tuto kategorii nabídla 
i provedení prostřednictvím Commerzbank samotné, a má tedy vlastní obchodní zájem. Pro 
zamezení možného konfliktu zájmů byly pokyny prostřednictvím Commerzbank prováděny pouze v 
případě, že tak bylo na základě kontroly přes aplikaci ComBest dosaženo nejlepšího možného 
provedení v zájmu zákazníka. 

Commerzbank má pod svou značkou Comdirect dohody s vypořádacími místy o platbách pro 
vypořádací místa či od nich, o případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. Další 
informace jsou obsaženy ve výkazech nákladů a ve vypořádacích zásadách Comdirect. 

3. Opce a futures obchodované na burze 
Kategorie Opce a futures obchodované na burze – úrokové a úvěrové deriváty 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ano 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Eurex Deutschland 
(XEUR) 100 % 100 % 0,00 % 100 % 

(srov. 
s poznámkou 
níže)  

Kategorie Opce a futures obchodované na burze – deriváty akcií 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Eurex Deutschland 
(XEUR) 

100 % 99,98 % 0,00 % 100 % 
(srov. 
s poznámkou 
níže) 

ICE Futures Europe (IFEU) 0,00 % 0,01 % 0,00 % 100 % 
(srov. 
s poznámkou 
níže) 

CBOE Global Markets Inc. 
(XCBO) 

0,00 % 0,01 % 0,00 % 100 % 
(srov. 
s poznámkou 
níže) 

New York Stock Exchange, 
Inc. (XNYS) 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 100 % 
(srov. 
s poznámkou 
níže)  

Kvalita provádění pokynů: Banka prováděla pokyny zákazníků v opcích a futures obchodovaných 
na burze, pro které platí standardizované podmínky, na termínové burze, na které byla dostupná 
smlouva s příslušnými specifikacemi požadovaná zákazníkem. V případě, že byly (výjimečně) 
nabídnuty smlouvy se stejnou specifikací, vyžádala si Banka vždy instrukci zákazníka, na jaké burze 
má být pokyn proveden. 

Výše uvedené pořadí proto ukazuje, na jakých termínových burzách byly přednostně dostupné 
smlouvy požadované zákazníkem. 
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Údaje 

• o napojení na vypořádací místa, příslušnosti ke společné skupině nebo jiných 
konfliktech zájmů, 

• o dohodách s vypořádacími místy o platbách pro vypořádací místa či od nich, o 
případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. 

 

Taková spojení a dohody pod značkou Commerzbank neexistovaly. Banka pro tuto kategorii 
nabídla i provedení prostřednictvím Commerzbank samotné, a má tedy vlastní obchodní zájem. 
Pro zamezení možného konfliktu zájmů byly pokyny prostřednictvím Commerzbank prováděny 
pouze v případě, že tak bylo na základě kontroly přes aplikaci ComBest dosaženo nejlepšího 
možného provedení v zájmu zákazníka. 

Commerzbank má pod svou značkou Comdirect dohody s vypořádacími místy o platbách pro 
vypořádací místa či od nich, o případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. Další 
informace jsou obsaženy ve výkazech nákladů a ve vypořádacích zásadách Comdirect. 
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4. Strukturované finanční nástroje 
Kategorie Strukturované finanční nástroje 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Stuttgart (XSTU) 42,93 % 34,70 % 39,35 % 60,65 % 94,93 % 

Börse Frankfurt 
Obchodní systém XETRA 
(XETR) 

15,64 % 18,33 % 16,14 % 83,86 % 98,43 % 

Tradegate Exchange (TGAT) 14,97 % 21,39 % 41,34 % 58,66 % 95,02 % 

Börse Frankfurt (XFRA) 7,57 % 7,34 % 53,82 % 46,18 % 97,77 % 

Société Générale (XSGA) 5,69 % 2,25 % 6,95 % 93,05 % 93,47 % 
 

Kvalita provádění pokynů: Pokud zákazník neudělil žádnou instrukci, provedla Banka při provádění 
pokynů s použitím své aplikace „ComBest“ systémové porovnání aktuálních cen, nákladů a likvidity 
trhu na vypořádacích místech, na kterých má elektronický přístup, a provedla pokyn za konkrétních 
nejlepších možných podmínek. Výše uvedené pořadí tedy indikuje konkrétní kvalitu provedení na 
jednotlivých vypořádacích místech. 

Použití údajů: Banka tak vždy vycházela z konkrétních dostupných podmínek pro provádění 
pokynů. Všeobecné údaje týkající se kvality provádění na příslušném obchodním místě, zveřejněné 
vypořádacími místy a poskytovateli údajů, tak nemusely být použity. 

Údaje 
• o napojení na vypořádací místa, příslušnosti ke společné skupině nebo jiných 

konfliktech zájmů, 
• o dohodách s vypořádacími místy o platbách pro vypořádací místa či od nich, o 

případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. 

Taková spojení a dohody pod značkou Commerzbank neexistovaly. Banka pro tuto kategorii nabídla 
i provedení prostřednictvím Commerzbank samotné, a má tedy vlastní obchodní zájem. Pro 
zamezení možného konfliktu zájmů byly pokyny prostřednictvím Commerzbank prováděny pouze v 
případě, že tak bylo na základě kontroly přes aplikaci ComBest dosaženo nejlepšího možného 
provedení v zájmu zákazníka.  

Commerzbank má pod svou značkou Comdirect dohody s vypořádacími místy o platbách pro 
vypořádací místa či od nich, o případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. Další 
informace jsou obsaženy ve výkazech nákladů a ve vypořádacích zásadách Comdirect.  
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5. Sekuritizované deriváty: certifikáty a opční listy 
Kategorie Sekuritizované deriváty: certifikáty a opční listy 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Stuttgart (XSTU) 73,68 % 74,66 % 38,67 % 61,33 % 98,93 % 

Börse Frankfurt (XFRA) 11,57 % 11,21 % 37,04 % 62,96 % 99,81 % 

Société Générale (XSGA) 6,11 % 5,09 % 28,00 % 72,00 % 98,99 % 

Börse Frankfurt 
Obchodní systém XETRA 
(XETR) 

4,27 % 4,47 % 24,30 % 75,70 % 99,97 % 

Börse München (XMUN) 4,10 % 3,88 % 29,25 % 70,75 % 97,51 % 
 

Kvalita provádění pokynů: Pokud zákazník neudělil žádnou instrukci, provedla Banka při provádění 
pokynů s použitím své aplikace „ComBest“ systémové porovnání aktuálních cen, nákladů a likvidity 
trhu na vypořádacích místech, na kterých má elektronický přístup, a provedla pokyn za konkrétních 
nejlepších možných podmínek. Výše uvedené pořadí tedy indikuje konkrétní kvalitu provedení na 
jednotlivých vypořádacích místech. 

Použití údajů: Banka tak vždy vycházela z konkrétních dostupných podmínek pro provádění 
pokynů. Všeobecné údaje týkající se kvality provádění na příslušném obchodním místě, 
zveřejněné vypořádacími místy a poskytovateli údajů, tak nemusely být použity. 

Údaje 
• o napojení na vypořádací místa, příslušnosti ke společné skupině nebo jiných 

konfliktech zájmů, 
• o dohodách s vypořádacími místy o platbách pro vypořádací místa či od nich, o 

případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. 

Taková spojení a dohody pod značkou Commerzbank neexistovaly. Banka pro tuto kategorii 
nabídla i provedení prostřednictvím Commerzbank samotné, a má tedy vlastní obchodní zájem. 
Pro zamezení možného konfliktu zájmů byly pokyny prostřednictvím Commerzbank prováděny 
pouze v případě, že tak bylo na základě kontroly přes aplikaci ComBest dosaženo nejlepšího 
možného provedení v zájmu zákazníka. 

Commerzbank má pod svou značkou Comdirect dohody s vypořádacími místy o platbách pro 
vypořádací místa či od nich, o případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. Další 
informace jsou obsaženy ve výkazech nákladů a ve vypořádacích zásadách Comdirect.  
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6. Ostatní finanční nástroje obchodované na burze: ETF, ETN a ETC 
Kategorie ETF, ETN a ETC 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Frankfurt 
Obchodní systém Xetra 
(XETR) 

41,28 % 10,00 % 5,59 % 94,41 % 99,32 % 

Tradegate Exchange (TGAT) 27,23 % 85,44 % 1,29 % 98,71 % 99,88 % 

Börse Stuttgart (XSTU) 18,94 % 2,35 % 19,12 % 80,88 % 99,56 % 

Börse München (XMUN) 3,76 % 0,81 % 31,57 % 68,43 % 70,07 % 

Börse Düsseldorf (XDUS) 3,55 % 0,66 % 27,88 % 72,12 % 65,98 % 
 

Kvalita provádění pokynů: Pokud zákazník neudělil žádnou instrukci, provedla Banka při provádění 
pokynů s použitím své aplikace „ComBest“ systémové porovnání aktuálních cen, nákladů a likvidity 
trhu na vypořádacích místech, na kterých má elektronický přístup, a provedla pokyn za konkrétních 
nejlepších možných podmínek. Výše uvedené pořadí tedy indikuje konkrétní kvalitu provedení na 
jednotlivých vypořádacích místech. 

Použití údajů: Banka tak vždy vycházela z konkrétních dostupných podmínek pro provádění 
pokynů. Všeobecné údaje týkající se kvality provádění na příslušném obchodním místě, zveřejněné 
vypořádacími místy a poskytovateli údajů, tak nemusely být použity. 

Údaje 
• o napojení na vypořádací místa, příslušnosti ke společné skupině nebo jiných 

konfliktech zájmů, 
• o dohodách s vypořádacími místy o platbách pro vypořádací místa či od nich, o 

případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. 

Taková spojení a dohody pod značkou Commerzbank neexistovaly. Banka pro tuto kategorii nabídla 
i provedení prostřednictvím Commerzbank samotné, a má tedy vlastní obchodní zájem. Pro 
zamezení možného konfliktu zájmů byly pokyny prostřednictvím Commerzbank prováděny pouze v 
případě, že tak bylo na základě kontroly přes aplikaci ComBest dosaženo nejlepšího možného 
provedení v zájmu zákazníka. 

Commerzbank má pod svou značkou Comdirect dohody s vypořádacími místy o platbách pro 
vypořádací místa či od nich, o případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. Další 
informace jsou obsaženy ve výkazech nákladů a ve vypořádacích zásadách Comdirect. 
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7. Emisní povolenky 

Kategorie Emisní povolenky 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ano 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Commerzbank AG (CBKA) 100 % 100 % 0,00 % 100 % 0,00 % 
 

Kvalita provádění pokynů: Banka pro tuto kategorii nabídla provedení prostřednictvím 
Commerzbank samotné, a má tedy vlastní obchodní zájem.
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C. Profesionální zákazníci: provádění pokynů prostřednictvím Commerzbank 

1. Akcie 

Kategorie Akcie – kroky kotace / pásma likvidity 5 a 6 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Frankfurt 
Obchodní systém XETRA 
(XETR) 

100 % 100 % 0,00 % 100 % 0,00 % 

 

Kategorie Akcie – kroky kotace / pásma likvidity 3 a 4 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Frankfurt 
Obchodní systém XETRA 
(XETR) 

100 % 100 % 0,00 % 100 % 0,00 % 

 

Kategorie Akcie – kroky kotace / pásma likvidity 1 a 2 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Frankfurt 
Obchodní systém XETRA 
(XETR) 

100 % 100 % 0,00 % 100 % 0,00 % 
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2. Dluhové nástroje 

Kategorie Dluhopisy 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Tradeweb Europe 
Limited 
(TREU) 

55,79 % 21,23 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Bloomberg Trading 
Facility B.V. 
(BTFE) 

25,34 % 39,38 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Bloomberg Trading 
Facility Limited 
(BMTF) 

7,50 % 11,42 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Tradeweb EU BV (TWEU) 4,99 % 8,72 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Marketaxess Europe 
Limited 
(MAEL) 

4,24 % 18,06 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

 

Kategorie Nástroje peněžního trhu 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Tradeweb Europe Limited 
(TREU) 

47,25 % 32,54 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Bloomberg Trading 
Facility B.V. 
(BTFE) 

32,52 % 46,83 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Tradeweb EU BV (TWEU) 14,00 % 12,90 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Bloomberg Trading 
Facility Limited 
(BMTF) 

4,97 % 6,15 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Marketaxess Europe Limited 
(MAEL) 

0.82 % 1.19 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 
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3. Opce a futures obchodované na burze 

Kategorie Opce a futures obchodované na burze – úvěrové deriváty 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Eurex Deutschland 
(XEUR) 

100 % 100 % 0,00 % 100 % 
(srov. 
s poznámkou níže)  

Kategorie Opce a futures obchodované na burze – deriváty akcií 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
které jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Börse Eurex Deutschland 
(XEUR) 

100 % 99,89 % 0,00 % 100 % 
(srov. s 
poznámkou níže) 

ICE Futures Europe (IFEU) 
0,00 % 0,11 % 0,00 % 100 % (srov. s 

poznámkou níže)  

Kategorie Opce a futures obchodované na burze – komoditní deriváty 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

UBS Securities Limited 
100 % 100 % 0,00 % 100 % 

(srov. s 
poznámkou níže)  

Kategorie Opce a futures obchodované na burze – měnové deriváty 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

UBS Securities Limited 
99,62 % 97,96 % 0,00 % 100,00 % 

(srov. s 
poznámkou níže) 

SG Securities America Corp 
(USA) 

0,38 % 2,04 % 0,00 % 100,00 % (srov. s 
poznámkou níže) 
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Kvalita provádění pokynů: Banka prováděla pokyny zákazníků v opcích a futures obchodovaných 
na burze, pro které platí standardizované podmínky, na termínové burze, na které byla dostupná 
smlouva s příslušnými specifikacemi požadovaná zákazníkem. V případě, že byly (výjimečně) 
nabídnuty smlouvy se stejnou specifikací, vyžádala si Banka vždy instrukci zákazníka, na jaké burze 
má být pokyn proveden. 

Výše uvedené pořadí proto ukazuje, na jakých termínových burzách byly přednostně dostupné 
smlouvy požadované zákazníkem. 

Údaje 
• o napojení na vypořádací místa, příslušnosti ke společné skupině nebo jiných 

konfliktech zájmů, 
• o dohodách s vypořádacími místy o platbách pro vypořádací místa či od nich, o 

případných srážkách, slevách nebo nepeněžitých službách. 

Taková spojení a dohody neexistovaly. 
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4. Strukturované finanční nástroje 

Kategorie Strukturované finanční nástroje 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Commerzbank AG (CBKA) 100 % 100 % 0,00 % 100 % 0.29 % 
 

Kvalita provádění pokynů: Banka pro tuto kategorii nabídla výhradně provedení prostřednictvím 
Commerzbank samotné, a má tedy vlastní obchodní zájem. 

5. Sekuritizované deriváty: certifikáty a opční listy 
Kategorie Sekuritizované deriváty: certifikáty a opční listy 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Commerzbank AG (CBKA) 100 % 100 % 0,00 % 100 % 100 % 
 

Kvalita provádění pokynů: Banka pro tuto kategorii nabídla výhradně provedení prostřednictvím 
Commerzbank samotné, a má tedy vlastní obchodní zájem. 

6. Ostatní finanční nástroje obchodované na burze: ETF, ETN a ETC 

Kategorie ETF, ETN a ETC 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ano 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 

(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Société Générale 100,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 
 

Kvalita provádění pokynů: Société Générale pro tuto kategorii nabídla provedení výhradně 
prostřednictvím Commerzbank samotné, a Commerzbank má tedy vlastní obchodní zájem. 
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7. Emisní povolenky 

Kategorie Emisní povolenky 
Průměrně méně než jeden 
obchod denně v roce 2021? 

ne 

Pět vypořádacích míst, 
která jsou z hlediska 
objemu obchodu 
nejvýznamnější 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle počtu 
pokynů 

Pasivní 
pokyny 

Agresivní 
pokyny 

Pokyny s 
instrukcemi 

Commerzbank AG (CBKA) 53,83 % 89,89 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

ICE Endex Futures (NDEX) 35,92 % 3,79 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

ICE Futures Europe (IFEU) 10,25 % 6,32 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 
 

Kvalita provádění pokynů: Banka pro tuto kategorii nabídla výhradně provedení prostřednictvím 
Commerzbank samotné, a má tedy vlastní obchodní zájem. 

  



Zpracováno dne 28.04.2022 Strana 18

 

D. Soukromí zákazníci: předávání pokynů ze strany Commerzbank jiným 
společnostem poskytujícím investiční služby za účelem jejich provedení 

1. Akcie 

Kategorie Akcie 
Průměrně méně než jeden obchod denně v roce 2021? ne 

Pět nejvýznamnějších společností poskytujících investiční 
služby, kterým Commerzbank předávala pokyny k provádění 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle 
počtu pokynů 

Kroky kotace / pásma likvidity 5 a 6 

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister (Německo) 
(39120043LUI1WJS8IX30) 57,55 % 60,82 % 
Citibank N.A. (USA) 
(E57O DZWZ7FF32TWEFA76) 41,58 % 38,33 % 
UBS Switzerland AG 
(549300WOIFUSNYH0FL22) 0,28 % 0,25 % 

Erste Group Bank AG (PQOH26KWDF7CG1) 
0,23 % 0,21 % 

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (549300HUKIA1IZ) 0,17 % 0,07 % 

Kroky kotace / pásma likvidity 3 a 4 

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister (Německo) 
(39120043LUI1WJS8IX30) 52,48 % 63,00 % 
Citibank N.A. (USA) 
(E57O DZWZ7FF32TWEFA76) 44,02 % 35,39 % 
UBS Switzerland AG 
(549300WOIFUSNYH0FL22) 3,18 % 1,43 % 

Erste Group Bank AG (PQOH26KWDF7CG1) 
0,21 % 0,10 % 

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (549300HUKIA1IZ) 
0,06 % 0,04 % 

Kroky kotace / pásma likvidity 1 a 2 

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister (Německo) 
(39120043LUI1WJS8IX30) 61,99 % 67,72 % 
Citibank N.A. (USA) 
(E57O DZWZ7FF32TWEFA76) 37,33 % 32,03 % 
UBS Switzerland AG 
(549300WOIFUSNYH0FL22) 0,54 % 0,16 % 

Erste Group Bank AG (PQOH26KWDF7CG1) 
0,09 % 0,07 % 

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (549300HUKIA1IZ) 
0,02 % 0,02 %   
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2. Dluhové cenné papíry 

Kategorie Dluhové cenné papíry 
Průměrně méně než jeden obchod denně v roce 2021? 

ne (dluhopisy) 
ano (nástroje peněžního trhu) 

Pět nejvýznamnějších společností poskytujících investiční 
služby, kterým Commerzbank předávala pokyny k provádění 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle 
počtu pokynů 

Dluhopisy 

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister (Německo) 
(39120043LUI1WJS8IX30) 

93,02 %       24,10 % 

UBS Switzerland AG 
(549300WOIFUSNYH0FL22) 

4,64 % 4,41 % 

BANCA IMI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE IMI S.P.A. 
(QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14) 

2,05 % 1,80 % 

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (549300HUKIA1IZ) 0,19 % 0,12 % 

Citibank N.A. (USA) 
(E57O DZWZ7FF32TWEFA76) 

0,10 % 0,34 % 
 

3. Opce a futures obchodované na burze 

Kategorie 
Opce a futures obchodované na 
burze 

Průměrně méně než jeden obchod denně v roce 2021? 
ano (měnové deriváty) 
ne (deriváty akcií) 
ano (úvěrové deriváty) 

Pět nejvýznamnějších společností poskytujících investiční 
služby, kterým Commerzbank předávala pokyny k provádění 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle 
počtu pokynů 

Deriváty akcií 

SG AMERICAS SECURITIES, LLC (SGSCUS33XXX) 75.96 % 97.04 % 

UBS SECURITIES LIMITED (SBWSGB21XXX) 24.04 % 2.96 % 
 

4. Strukturované finanční nástroje 

Kategorie Strukturované finanční nástroje 
Průměrně méně než jeden obchod denně v roce 2021? ne 

Pět nejvýznamnějších společností poskytujících investiční 
služby, kterým Commerzbank předávala pokyny k provádění 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle 
počtu pokynů 

UBS Switzerland AG 
(549300WOIFUSNYH0FL22) 

65,83 % 49,24 % 

Citibank N.A. (USA) 
(E57O DZWZ7FF32TWEFA76) 

25,73 % 39,49 % 

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister (Německo) 
(39120043LUI1WJS8IX30) 

7,9 % 9,86 % 

Goldman Sachs Bank Europe SE (8IBZUGJ7JPLH36) 0,44 % 1,01 % 

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG 
(549300HUKIA1IZQHFZ83) 

0,07 % 0,32 % 
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5. Sekuritizované deriváty: certifikáty a opční listy 

Kategorie 
Sekuritizované deriváty: certifikáty 
a opční listy 

Průměrně méně než jeden obchod denně v roce 2021? ne 

Pět nejvýznamnějších společností poskytujících investiční 
služby, kterým Commerzbank předávala pokyny k provádění 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle 
počtu pokynů 

Goldman Sachs Bank Europe SE (8IBZUGJ7JPLH36) 
53,41 % 25,08 % 

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister (Německo) 
(39120043LUI1WJS8IX30) 37,44 % 52,70 % 
Citibank N.A. (USA) 
(E57O DZWZ7FF32TWEFA76) 6,50 % 18,95 % 
UBS Switzerland AG 
(549300WOIFUSNYH0FL22) 2,27 % 3,14 % 

Erste Group Bank AG (PQOH26KWDF7CG1) 
0,33 % 0,07 %  

6. Ostatní finanční nástroje obchodované na burze: ETF, ETN a ETC 

Kategorie ETF, ETN a ETC 
Průměrně méně než jeden obchod denně v roce 2021? ne 

Pět nejvýznamnějších společností poskytujících investiční 
služby, kterým Commerzbank předávala pokyny k provádění 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle 
počtu pokynů 

UBS Switzerland AG 
(549300WOIFUSNYH0FL22) 

42,27 % 28,67 % 

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister (Německo) 
(39120043LUI1WJS8IX30) 

31,33 % 36,63 % 

Citibank N.A. (USA) 
(E57O DZWZ7FF32TWEFA76) 26,37 % 34,45 % 

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG 
(549300HUKIA1IZQHFZ83) 

0,04 % 0,25 % 
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E. Profesionální zákazníci: předávání pokynů ze strany Commerzbank jiným 
společnostem poskytujícím investiční služby za účelem jejich provedení 

1. Akcie 

Kategorie Akcie 
Průměrně méně než jeden obchod denně v roce 2021? Ne 

Pět nejvýznamnějších společností poskytujících investiční 
služby, kterým Commerzbank předávala pokyny k provádění 
(název a označení) 
 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle 
počtu pokynů 
 

Kroky kotace / pásma likvidity 5 a 6 

UBS Europe SE (5299007QVIQ7IO64NX37) 68,41 % 72,19 % 

Goldman Sachs Bank Europe SE (8IBZUGJ7JPLH36) 28,95 % 26,48 % 

UBS AG (Německo) (BFM8T61CT2L1QCEMIK50) 1,06 % 0,57 % 

EURONEXT PARIS SA (969500HMVSZ0TCV65D58) 0,88 % 0,38 % 

UBS Securities LLC (USA) 
(T6FIZBDPKLYJKFCRVK44) 

0,70 % 0,37 % 

Kroky kotace / pásma likvidity 3 a 4 

UBS Europe SE (5299007QVIQ7IO64NX37) 50,90 % 52,70 % 

UBS Securities LLC (USA) 
(T6FIZBDPKLYJKFCRVK44) 

34,52 % 24,37 % 

Goldman Sachs Bank Europe SE (8IBZUGJ7JPLH36) 14,30 % 22,79 % 

UBS AG (Německo) (BFM8T61CT2L1QCEMIK50) 0,28 % 0,14 % 

Kroky kotace / pásma likvidity 1 a 2 

UBS Securities LLC (USA) 
(T6FIZBDPKLYJKFCRVK44) 

63,07 % 64,21 % 

UBS Europe SE (5299007QVIQ7IO64NX37) 21,82 % 15,07 % 

Goldman Sachs Bank Europe SE (8IBZUGJ7JPLH36) 12,70 % 17,72 % 

UBS AG (Německo) (BFM8T61CT2L1QCEMIK50) 2,42 % 3,00 % 
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2. Opce a futures obchodované na burze 

Kategorie 

Opce a futures obchodované na 
burze 

Průměrně méně než jeden obchod denně v roce 2021? 

ne (deriváty akcií a 
komoditní deriváty) 
ano (úvěrové a měnové deriváty 

Pět nejvýznamnějších společností poskytujících investiční 
služby, kterým Commerzbank předávala pokyny k provádění 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle 
počtu pokynů 

Úvěrové deriváty 

UBS SECURITIES LIMITED (SBWSGB21XXX) 100,00 % 100,00 % 

Měnové deriváty 

UBS SECURITIES LIMITED (SBWSGB21XXX) 99,62 % 97,96 % 

SG Securities America Corp (USA) (SGSCUS33XXX) 0,38 % 2,04 % 

Deriváty akcií 

UBS SECURITIES LIMITED (SBWSGB21XXX) 93,76 % 17,92 % 

SG Securities America Corp (USA) (SGSCUS33XXX) 6,12 % 81,92 % 

BGC BROKERS L.P. 
(ZWNFQ48RUL8VJZ2AIC12) 

0,08 % 0,13 % 

UBS Switzerland AG (549300WOIFUSNY) 0,04 % 0,01 % 

UBS AG (Německo) (BFM8T61CT2L1QCEMIK50) 0,00 % 0,02 % 

Komoditní deriváty 

UBS SECURITIES LIMITED (SBWSGB21XXX) 100 % 100 % 
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3. Ostatní finanční nástroje obchodované na burze: ETF, ETN a ETC 

Kategorie ETF, ETN a ETC 
Průměrně méně než jeden obchod denně v roce 2021? ne 

Pět nejvýznamnějších společností poskytujících investiční 
služby, kterým Commerzbank předávala pokyny k provádění 
(název a označení) 

Podíl podle 
objemu 

Podíl podle 
počtu pokynů 

UBS Europe SE (5299007QVIQ7IO) 96,60 % 91,14 % 

Jane Street Financial (549300ZHEHX8M3) 3,37 % 1,27 % 

Goldman Sachs Bank Europe SE (8IBZUGJ7JPLH36) 0,02 % 5,06 % 

LCH Limited (F226TOH6YD6XJB) 0,01 % 2,53 % 
 

F. Obchody spočívající ve financování cenných papírů (SFT) 

Společnost Commerzbank prováděla pokyny zákazníků prostřednictvím obchodů spočívajících ve 
financování cenných papírů pouze takovým způsobem, že banka uzavřela se zákazníkem obchod 
na vlastní účet. 


