Kategorizace klientů
Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „Banka“) je povinna klasifikovat své klienty
v jedné z kategorií stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.
Výše zmíněné kategorie jsou specifikovány takto:
A) Standardním (neprofesionálním) klientem (zákazníkem) je:
Klient, který nesplňuje níže uvedené podmínky stanovené zákonem o podnikání na
kapitálovém trhu, kterými je specifikován profesionální klient nebo nebylo Bankou
vyhověno jeho žádosti o zařazení mezi profesionální klienty nebo způsobilé protistrany.
Takový klient požívá nejvyšší míru ochrany při investování. Klient zařazený do kategorie
standardní klient musí splňovat podmínky, které stanoví platné právní předpisy pro
neprofesionálního klienta.
B 1) Profesionálním klientem (zákazníkem) je osoba definovaná jako profesionální klient
zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.
Jedná se o následující subjekty:
a) banka a instituce elektronických peněz,
b) spořitelní a úvěrní družstvo,
c) obchodník s cennými papíry,
d) pojišťovna,
e) zajišťovna,
f) investiční společnost,
g) investiční fond,
h) penzijní fond,
i) osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci,
j) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení
rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm.
d) až k) a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
k) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst.
1 písm. g) až i) nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
l) právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování
nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při
restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s
majetkovou účastí státu,
m) zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech
a) až l),
n) stát nebo členský stát federace,
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o) Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka, a
p) Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná
mezinárodní finanční instituce.
B 2) Profesionálním klientem (zákazníkem ) se dále rozumí:
a)

právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní
závěrky splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou:
1. celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR,
2. čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,
3. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,

b)

zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky stanovené
v písmeni a).

B 3) Profesionálním klientem na žádost se rozumí osoba:
a)

která Banku požádá, aby s ní jako s profesionálním klientem zacházela a ta
se žádostí souhlasí a,

b)

která zároveň splňuje alespoň dvě ze tří následujících kritérií:
1.
za každé z posledních čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí provedla na
příslušném regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie
nebo v příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném
osobou se sídlem v členském státě Evropské unie obchody s investičním
nástrojem, jichž se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném
počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,
2.
velikost jejího majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními
nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR, nebo
3.
po dobu nejméně jednoho roku vykonává nebo vykonávala v souvislosti
s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce v oblasti finančního
trhu činnost, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost
týká.

Banka může souhlas udělit, pokud se ujistí, že žadatel splňuje kritéria podle písm. b) a má
vzhledem k obchodu nebo obchodům s investičním nástrojem nebo k investiční službě, jichž
se žádost týká, potřebné zkušenosti a odborné znalosti, je schopen činit vlastní investiční
rozhodnutí a chápe související rizika.
Žádost podle písm. a) výše musí mít písemnou formu. Přílohou žádosti je písemné prohlášení
žadatele o tom, že:
•
•

si je vědom toho, že tato změna může znamenat ztrátu nároku na náhradu
ze zahraničního systému účelem obdobnému Garančnímu fondu obchodníků
s cennými papíry a
informační povinnosti vůči profesionálními klientovi může Banka dodržovat v užším
rozsahu, než vůči klientovi, který není profesionálním klientem.

Klienti zařazení mezi Profesionální klienty nepožívají stejné úrovně ochrany jako klienti
zařazení mezi Standardní klienty. Nižší úroveň ochrany se týká zejména následujících
oblastí: informování, některých povinností spojených s uzavíráním obchodů na účet
klienta, konfirmací obchodů a výpisů. Profesionální klienti rovněž nemusejí mít nárok na
-2-

náhrady ze zahraničních kompenzačních systémů pro investory obdobných jako je
Garanční fond obchodníků s cennými papíry v České republice. Platí předpoklad, že
Profesionální klient má potřebné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu,
aby činil vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocoval rizika, která v souvislosti
s investiční službou nebo obchodem s investičním nástrojem, pro něž je Profesionálním
klientem, podstupuje. Rovněž platí předpoklad, že Profesionální klient má ve vztahu
k investičnímu poradenství dostatečné finanční zázemí k tomu, aby podstupoval související
investiční rizika odpovídající jeho investičním cílům. Samotným zařazením do kategorie
klientů není omezena nabídka služeb.
Banka průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí, zda Profesionální
nepřestal splňovat podmínky uvedené výše.

klient podle

B 3)

Profesionální klient na žádost v odstavci B 3) se může stát klientem, který není
profesionálním klientem, tj. Standardním klientem, pokud o to Banku písemně požádá.
Této žádosti Banka vyhoví.
Profesionální klient podle odstavců B 1 a B 2 se považuje za klienta, který není
Profesionálním klientem v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních
služeb, na kterém se s Bankou dohodnou. Z dohody musí být zřejmé, jakého obchodu nebo
obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. V případě, že tato
dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je Banka povinna tomuto klientovi vydat na
jeho žádost potvrzení. Klient uvedený v odstavcích B 1 a B 2 se považuje za klienta, který
není Profesionálním klientem také v případě, kdy mu Banka bez jeho žádosti sdělí, že jej za
takového klienta považuje. Ze sdělení klientovi musí být zřejmé, jakého obchodu nebo
obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.
C 1)

Způsobilá protistrana:
Banka může považovat profesionálního klienta (viz definice u bodu B1 ) za Způsobilou
protistranu. Vůči takové osobě Banka nemusí dodržovat pravidla jednání se zákazníky ve
smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

C 2)

Způsobilou protistranou na žádost je osoba, která splňuje podmínky dle odst. B2) nebo
B3) a která Banku požádá, aby s ní jako se způsobilou protistranou zacházela a ta
se žádostí souhlasí. Žádost musí mít písemnou formu.
Způsobilá protistrana na žádost se může stát opět profesionálním klientem podle B2) nebo
B3), pokud o to Banku písemně požádá. Této žádosti Banka vyhoví.
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