Přístup ČSOB k omezování střetů zájmů při poskytování
investičních služeb
I. Úvod
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 zájmy jednotlivých klientů navzájem nebo zájmy klientů ČSOB
a ČSOB nemusí být zcela totožné. V těchto případech ČSOB při poskytování investičních
služeb zjišťuje a řídí střety zájmů v souladu s principy stanovenými právními předpisy.
Protože 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 ze směrnice č. 2004/39/ES, o trzích finančních
nástrojů, a do české právní úpravy byly implementovány zákonem č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a vyhláškou č. 303/2010 Sb., o podrobnější
úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, v platném znění. 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 vzniknout mezi ČSOB, jejími zaměstnanci, klienty a potenciálními
klienty při poskytování investičních služeb. Politika upravuje možné situace, ze kterých může
střet zájmů vzejít, a opatření na jejich ošetření tak, aby nedošlo k poškození zájmů žádného
klienta ČSOB.
Obecně mohou vést ke střetům zájmů např. takové situace, kdy by poskytovatel investičních
služeb, příp. jeho zaměstnanec:
• mohl získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě, a to na úkor klienta,
• měl zájem na výsledku služby poskytované klientovi, který je odlišný od klientova
zájmu na výsledku této služby,
• měl motivaci upřednostnit zájem klienta před zájmy jiného klienta, např. má finanční
nebo jinou motivaci zvýhodnit zájmy klienta nebo skupiny klientů nad zájmy jiného
klienta, nebo
• provozoval stejnou podnikatelskou činnost jako klient (tzn. klient je konkurentem
poskytovatele investičních služeb),
Výše uvedené střety zájmů ČSOB řídí tak, aby nepříznivě neovlivňovaly zájmy klientů.
II. Postupy ČSOB pro řízení střetů zájmů
ČSOB při poskytování služeb aplikuje čestné, spravedlivé a profesionální jednání v souladu
s nejlepšími zájmy svých klientů. Zájem klientů je vždy stavěn před zájem ČSOB a jejích
zaměstnanců. Pro řízení hrozících střetů zájmů ČSOB při vývoji nových investičních nástrojů
a služeb vyhodnocuje, jestli v souvislosti s uvedením investičního produktu nebo služby na
trh nemůže dojít k vytvoření nového střetu zájmů. Stejně se postupuje i při pravidelných
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revizích investičních produktů a služeb, které ČSOB již nabízí. V případě, že není možné
potenciální střet zájmů vyloučit, přijme ČSOB opatření pro jeho odstranění nebo, pokud
úplné odstranění střetu zájmů není možné, jeho omezení.
ČSOB používá organizační a administrativní opatření pro předcházení a řízení střetů zájmů
při poskytování investičních služeb, a to zejména:
Politiky:
• Etický kodex zaměstnanců 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 pro obchodování zaměstnanců s investičními nástroji na vlastní účet nebo na
účet osoby blízké,
• Politika pro přijímání darů a obdobných plnění zaměstnanci.
Pravidla:
• protikorupčního programu ve skupině KBC,
• pro nakládání s vnitřními a citlivými informacemi,
• pro jednání se zákazníky,
• pro obchodování na finančních trzích.
Organizační a administrativní opatření:
• zabraňující výměně důvěrných informací mezi útvary a zaměstnanci banky
vykonávajícími činnosti, které mohou být ve vzájemném střetu zájmů (tzv. princip
čínských zdí)
• k předcházení manipulace s trhem,
• systém odměňování zaměstnanců nastavený tak, aby odměňování zaměstnance
vykonávajícího konkrétní činnost nebylo přímo závislé na odměňování nebo
výsledcích zaměstnance vykonávajícího jinou činnost, jestliže dané činnosti mohou
být ve vzájemném střetu zájmů.
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, a
• aranžuje emise a/nebo distribuuje investiční nástroje emitentů, kterým zároveň
poskytuje další služby finančního charakteru.
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

strana 2 ze 2

