Přístup ČSOB k omezování střetů zájmů při poskytování investičních služeb
1. Úvod
ČSOB při poskytování služeb uplatňuje čestné, spravedlivé a profesionální jednání v souladu s nejlepšími zájmy
svých klientů. Ochrana zájmů všech klientů je prioritou ČSOB. Přitom se zvyšující se komplexností a rozsahem
nabídky produktů, které Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „ČSOB“) poskytuje svým klientům
v oblasti investičních služeb, a vzhledem k počtu a specifikům klientů, kterým ČSOB poskytuje své služby,
narůstá také riziko vzniku situací, kdy se ČSOB a její klienti včetně potenciálních klientů mohou dostat do
vzájemného střetu zájmů. Z těchto důvodů ČSOB při poskytování investičních služeb zjišťuje a řídí střety zájmů
v souladu s principy stanovenými právními předpisy a přijímá nezbytná opatření, aby případné negativní dopady
na zájmy klientů byly v nejvyšší možné míře omezeny. Vzhledem k tomu, že je ČSOB členem podnikatelského
seskupení (skupina KBC), zjišťuje a řídí střety zájmů rovněž s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti,
které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského uskupení a předmětu podnikání jeho
členů. Přístup ČSOB ke střetům zájmů je rovněž v souladu se zásadami uplatňovanými skupinou KBC.
Principy řízení střetů zájmů vycházejí zejména ze
 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, o trzích finančních nástrojů,
 nařízení Evropského parlamentu a Rady 596/2014 o zneužívání trhu,
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako
referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti
investičních fondů,
 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních
podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice,
 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a
 vyhláškou č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb,
v platném znění (s účinností od ledna 2018).
V ČSOB slouží ke stanovení pravidel pro řízení střetů zájmů především Politika střetů zájmů při poskytování
investičních služeb (dále jen „Politika“), která se zabývá specifickými střety zájmů, které mohou při poskytování
investičních služeb vzniknout mezi
 ČSOB, včetně jejích vedoucích osob, zaměstnanců a vázaných zástupců, a klienty nebo potenciálními
klienty ČSOB,
 KBC, společnostmi, které jsou ovládány KBC a společnostmi ovládanými ČSOB, jejich vedoucími
osobami, vázanými zástupci, a klienty a potenciálními klienty ČSOB,
 klienty nebo potenciálními klienty ČSOB navzájem,
 investičními zprostředkovateli, pomocí kterých ČSOB přijímá pokyny k nákupu nebo prodeji cenných
papírů, a jejich klienty.
Politika uvádí oblasti možných střetů zájmů a opatření, která zamezují jejich negativnímu vlivu na zájmy
klientů ČSOB.
Obecně mohou vést ke střetům zájmů např. takové situace, kdy by poskytovatel investičních služeb, případně
jeho zaměstnanec, vázaný zástupce či investiční zprostředkovatel
 mohl získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor klienta,
 měl na výsledku služby poskytované klientovi/prováděného obchodu zájem odlišný od klientova zájmu
na výsledku této služby/tohoto obchodu,
 měl motivaci upřednostnit zájem jednoho klienta nebo skupiny klientů před zájmy jiného klienta nebo
skupiny klientů,
 podnikal ve stejném oboru jako klient (tzn. klient je konkurentem poskytovatele investičních služeb),
 dostává nebo dostane od jiné osoby, než je klient, nebo této osobě poskytuje nebo poskytne, pobídku v
souvislosti se službou poskytovanou klientovi.
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Výše uvedené střety zájmů ČSOB řídí tak, aby nepříznivě neovlivňovaly zájmy klientů.

2. Postupy ČSOB pro řízení střetů zájmů
Pro řízení hrozících střetů zájmů ČSOB při vývoji, modifikacích a marketingu nových investičních nástrojů a
služeb vyhodnocuje, jestli v souvislosti s uvedením investičního produktu nebo služby na trh nemůže dojít ke
vzniku nového střetu zájmů. Stejně se postupuje i při pravidelných revizích investičních produktů a služeb, které
ČSOB již nabízí. Není-li možné potenciální střet zájmů zcela vyloučit, přijme ČSOB veškerá opatření nezbytná
k zamezení tohoto střetu zájmů a jeho negativních dopadů na zájmy klienta. Pokud však ani tento postup
nepostačuje k tomu, aby bylo nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta spolehlivě zamezeno, zavede
ČSOB opatření ke snížení rizika jeho negativního dopadu na klienta.
ČSOB zavedla organizační a administrativní opatření pro předcházení a řízení střetů zájmů při poskytování
investičních služeb, a to zejména:
Politiky
 Etický kodex zaměstnanců skupiny ČSOB, jehož smyslem je stanovit a prosazovat firemní hodnoty,
mezi něž patří především čestné jednání zaměstnanců v zájmu klientů,
 Etický kodex obchodníků na finančních trzích,
 Politika střetů zájmů při poskytování investičních služeb,
 Politika pobídek při poskytování investičních služeb (podrobná informace o přístupu ČSOB k pobídkám
při poskytování investičních služeb je k dispozici na www.csob.cz/mifid),
 Politika prevence zneužití trhu a osobních obchodů zaměstnanců ČSOB (obsahující pravidla proti
zneužití nebo neoprávněnému zpřístupnění vnitřní či jiné důvěrné informace a manipulaci s trhem a dále
podmínky pro obchodování zaměstnanců),
 Politika ČSOB pro dary a obdobná plnění (upravující pravidla pro přijímání darů a obdobných plnění
zaměstnanci).
Pravidla
 protikorupčního programu ČSOB,
 pro ochranu a nakládání s vnitřními a jinými důvěrnými informacemi o klientech a jejich pokynech a
obchodech,
 pro jednání se zákazníky,
 pro obchodování na finančních trzích,
 pro provádění pokynů,
 pro kontribuci referenční sazby PRIBOR,
 pro odměňování,
 pro vývoj, modifikaci a marketing produktů.
Organizační a administrativní opatření
 zabraňující neoprávněnému sdílení vnitřních a jiných důvěrných informací o klientech mezi útvary a
zaměstnanci ČSOB vykonávajícími činnosti, které mohou být ve vzájemném střetu zájmů, a mezi ČSOB
a dalšími společnostmi ze skupiny ČSOB nebo skupiny KBC či jinými osobami (tzv. princip čínských
zdí),
 k předcházení manipulace s trhem a zneužití vnitřních či jiných důvěrných informací o klientech,
 nastavující systém odměňování zaměstnanců tak, aby odměňování zaměstnance nebylo závislé na
odměňování výkonu útvarů ČSOB nebo jiné společnosti ze skupiny ČSOB nebo skupiny KBC, jejichž
zájmy mohou být ve vzájemném střetu zájmů, a aby byla zajištěno čestné a nezávislé jednání takového
zaměstnance,
 k zajištění vzájemné nezávislosti jednotlivých útvarů ČSOB, které mohou být ve vzájemném střetu
zájmů, a to jejich řízením samostatným managementem (tzv. kontrolní a reportovací linie),
 ke kontrole činnosti zaměstnance druhým nezávislým zaměstnancem (tzv. princip čtyř očí),
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pro skupinové řízení a mitigaci střetů zájmů vyplývajících z členství ČSOB ve skupině KBC.

Pokud ani přes přijatá pravidla a opatření nelze spolehlivě a zcela zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů
na zájmy klienta, bude ČSOB informovat před poskytnutím investiční služby klienta o povaze a zdroji střetu
zájmů a umožní mu tak učinit informované rozhodnutí.
Aby bylo zabráněno případným pochybnostem, ČSOB tímto informuje své klienty a ostatní zájemce o investiční
služby o existenci potenciálních střetů zájmů, které vyplývají obecně z charakteru bankovní činnosti a členství
ČSOB ve skupině KBC. Uvedené potenciální střety zájmů, které ČSOB řídí v souladu s výše uvedenými
principy, vyplývají ze skutečnosti, že ČSOB
 distribuuje investiční nástroje emitované ČSOB či jinými společnostmi ze skupiny KBC,
 aranžuje emise a/nebo distribuuje investiční nástroje emitentů, kterým zároveň poskytuje další služby
finančního charakteru.
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