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V souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu pro rok 2006 zveřejněnou dne 1. prosince 2005 
Ministerstvo financí provádí pravidelné komplexní hodnocení skupiny primárních dealerů českých 
státních dluhopisů na základě zveřejněných kvantitativních kritérií. Formalizace tohoto hodnocení byla 
provedena ke dni 15. prosince 2006 v rámci pokynu MF č. SD-1 ve Finančním zpravodaji č. 11-12, ve 
kterém byly publikovány „Zásady spolupráce a hodnocení aktivity primárních dealerů českých státních 
dluhopisů“.  
 
Následujících pět finančních institucí ze skupiny primárních dealerů v uvedeném pořadí vykázalo 
v období od 01.10.2008 do 31.12.2008 nejvyšší aktivitu na domácím primárním a sekundárním trhu 
korunových státních dluhopisů, na elektronickém sekundárním trhu NewEuroMTS při obchodování 
s českými eurobondy, při realizovaných operacích aktivního řízení dluhového portfolia a při řízení likvidity 
souhrnného účtu běžného hospodaření státní pokladny. 
 
 
 
 
Nejlepších 5 primárních dealerů za IV. čtvrtletí 2008 
 
1. ING Bank N.V. 
2. Erste Bank Group AG / Česká spořitelna, a.s. 
3. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
4. Royal Bank of Scotland Plc / ABN AMRO Bank N.V. 
5. KBC N.V. / Československá obchodní banka, a.s. 
 
  
Hodnoceno bylo celkem 9 z 12 primárních dealerů. Hodnoceny byly instituce, které splnily informační 
povinnost vůči Ministerstvu financí zakotvenou v „Zásadách spolupráce a hodnocení aktivity primárních 
dealerů českých státních dluhopisů“, Sekce II, odst. 6, str. 385. 
 
 

 
*** 

   Tato publikace je dostupná také prostřednictvím 
internetu na: www.mfcr.cz/statnidluh 

Reuters na: <MFCR04> 
 

Příští Čtvrtletní hodnocení bude zveřejněno dne 30. dubna 2009 ve 14:00 hodin. 
Příjem Hlášení o aktivitě na sekundárním trhu do 21. dubna 2009.   
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