Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek
(„Informace“)
ÚVOD
Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách („principy“) provádění pokynů klientů při
poskytování investičních služeb a služeb s nimi souvisejících za nejlepších podmínek. Je určen pro
klienty ČSOB a slouží k informování klientů o provádění pokynů za nejlepších podmínek.
ČSOB podnikla nezbytné kroky, aby tyto principy zdokumentovala v podrobných postupech, a zajistila
jejich dodržování.
1.

INFORMACE O PRINCIPECH PROVÁDĚNÍ POKYNŮ KLIENTŮ ZA NEJLEPŠÍCH
PODMÍNEK

V souladu s platným zákonem o podnikání na kapitálovém trhu je Československá obchodní banka,
a. s. (dále jen „ČSOB“) jako obchodník s cennými papíry povinna učinit veškeré přiměřené kroky, aby
při provádění pokynů jménem svých klientů dosáhla nejlepšího možného výsledku. Tyto kroky jsou
obsaženy v této „Informaci o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek“.
Principy nejlepšího provádění pokynů se týkají klientů, kteří jsou podle platného zákona o podnikání
na kapitálovém trhu klasifikováni jako standardní zákazníci („neprofesionální klienti“) nebo
profesionální klienti (kromě profesionálních klientů uvedených dle § 2a odst. 1 ZPKT), a finančních
nástrojů, kterými se uvedený zákon zabývá.
V případě, že ČSOB nebude mít výslovnou instrukci klienta, bude se snažit provést příkaz podle
principů uvedených v této Informaci o provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek.
2.

PŘÍSTUP K NEJLEPŠÍMU PROVEDENÍ

2.1.

PRINCIPY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ

Provedení příkazu může být ovlivněno různými faktory (jako je cena, náklady, rychlost,
pravděpodobnost provedení a vypořádání, objem, povaha nebo jakýkoli jiný aspekt relevantní pro
provedení pokynu).
K určení relativní důležitosti jednotlivých faktorů bere ČSOB v úvahu tato kritéria:
a) charakteristiku klienta podle povahy klienta, včetně jeho zařazení jako neprofesionálního
klienta nebo profesionálního klienta;
b) povahu pokynu klienta;
c) povahu a vlastnosti investičních (finančních) nástrojů;
d) povahu převodního místa, kam může být onen pokyn směrován;
U neprofesionálních klientů bude nejlepší výsledek určen celkovým posouzením zohledňujícím cenu
investičního (finančního) nástroje („nástroje“) a veškeré náklady spojené s provedením pokynu včetně
celkového objemu poplatků účtovaných klientovi. U profesionálních klientů budou mít faktory ceny a
nákladů pro klienta rovněž obecně velkou relativní důležitost pro dosažení nejlepšího možného
výsledku pokynů daných tímto druhem klientů.
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Mohou ovšem existovat okolnosti, za kterých mohou být pro provedení pokynů jménem
neprofesionálních nebo profesionálních klientů důležitější jiné faktory. Může to být například v případě
pokynů přesahujících nebo naopak nedosahujících standardní objem obchodů nebo pokynů pro
obchody s nelikvidními nástroji. Proto ČSOB může podle vlastního uvážení provést pokyny na základě
jiných faktorů, které budou podle ČSOB znamenat jednání v nejlepším zájmu klienta.
2.2.

PŘEVODNÍ MÍSTO

Převodním místem může být regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém ( MOS), obchodník
s cennými papíry provádějící systematickou internalizaci, tvůrce trhu nebo jiný poskytovatel likvidity,
pokud nejde o činnost na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému nebo pro
obchodníka s cennými papíry provádějícího systematickou internalizaci nebo zahraniční převodní
místo, jehož předmět činnosti je obdobný předmětu činnosti některého z převodních míst uvedených
výše.
Principy nejlepšího provedení příkazu obsahují u každého druhu nástrojů seznam různých míst, kam
mohou být pokyny směrovány. Uvádějí ta místa, která umožňují ČSOB soustavně dosahovat nejlepších
možných výsledků při provádění pokynů jejích klientů.
ČSOB může za určitých okolností použít i jiná převodní místa, například k provedení pokynu
s nástrojem, který je pro ČSOB neobvyklý.
ČSOB bude pravidelně hodnotit, zda převodní místa zařazená do principů provedení pokynu přinášejí
klientovi nejlepší možný výsledek, nebo zda je třeba organizaci provádění změnit.
Převodní místa využívaná ČSOB:

b)
c)

Emitent cenných papírů kolektivního investování (nejčastěji ČSOB Asset Management a.s.,
investiční společnost, KBC Asset management N.V., KBC Asset management S.A., KBC Fund
Management Limited), resp. ČSOB, jestliže realizuje obchod sama na základě smlouvy s
emitentem
Burza cenných papírů Praha, a.s.
OTC trhy

2.3.

PROVEDENÍ POKYNU

a)

ČSOB provede pokyn klienta v souladu s principy provádění pokynů za nejlepších podmínek použitím
jedné z následujících metod nebo jejich kombinace.
(1) Pokyn může být proveden přímo na vybraném regulovaném trhu nebo v MOS, nebo v případě, že
ČSOB není přímým účastníkem relevantního trhu nebo MOS, může předat pokyn účastníkovi trhu
(třetí straně), s nímž má ČSOB zavedený systém pro vyřizování pokynů na příslušném
regulovaném trhu nebo MOS.
(2) Pokyn může být předán k provedení jinému makléři, obchodníkovi nebo jiné společnosti KBC
Group. V tom případě ČSOB buď určí konečné převodní místo a náležitě instruuje jiného makléře
nebo obchodníka, nebo se přesvědčila, že vybraný makléř nebo obchodník mají zavedený systém,
který ČSOB umožňuje dodržovat příslušné principy provádění pokynů za nejlepších podmínek.
(3) Pokyn týkající se nástroje obchodovaného na regulovaném trhu může být proveden mimo
regulovaný trh nebo MOS, například ČSOB jako převodním místem samým. Ovšem k tomu, aby
mohl být pokyn týkající se nástroje, obchodovaného na regulovaném trhu, proveden mimo
regulovaný trh nebo MOS, musí mít ČSOB předem výslovný souhlas klienta. U nástrojů, které
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nejsou obchodovány na regulovaném trhu se takový souhlas s provedením mimo regulovaný trh
nebo MOS nevyžaduje.
(4) Cenné papíry kolektivního investování (podílové listy podílových fondů, akcie investičních fondů
a akcie zahraničních fondů) jsou zpravidla obchodovány mimo tzv. regulované trhy. Pokyny
klienta jsou realizovány přímo ČSOB nebo předávány osobě, která zajišťuje uzavření obchodu.
Tato metoda provedení je spojena se zajištěním ceny odrážející ekonomickou hodnotu aktiva a
z hlediska nákladů je obecně nejvýhodnější.
Tyto zásady ani jejich část nelze uplatnit v případě, že od klienta došla výslovná instrukce.
VÝSLOVNÝ POKYN (INSTRUKCE) KLIENTA

2.4.

Pokud dá klient v pokynu výslovné instrukce k jeho provedení, například uvede převodní místo,
provede ČSOB takový pokyn podle těchto výslovných instrukcí a bude to se zřetelem k nim
považováno za splnění všech přiměřených kroků k zajištění nejlepšího provedení takového pokynu.
UPOZORNĚNÍ: Výslovná instrukce od klienta může – vzhledem k prvkům obsaženým v takových
instrukcích – znemožnit, aby ČSOB učinila kroky, které koncipovala a implementovala ve svých
principech provedení s cílem dosáhnout nejlepšího výsledku při provádění takových pokynů.
SDRUŽOVÁNÍ POKYNŮ

2.5.

Pokyny klienta mohou být sdružovány s pokyny dalších klientů. ČSOB je rovněž oprávněna
provést pokyn klienta nebo obchod na vlastní účet společně s pokynem jiného klienta tak, aby
sdružení pokynů nebylo nevýhodné pro klienty, jejichž pokyny mají být sdruženy, popř. musí
být klient, jehož pokyn má být sdružen informován, že sdružení tohoto pokynu může být
v jeho neprospěch, pokud taková nevýhodnost může nastat. Případné sdružení pokynů nemá
dopad na výši poplatků účtovaných klientovi v souvislosti se službami poskytovanými ČSOB.
STŘET ZÁJMŮ

2.6.
(1)

Při poskytování investičních služeb ČSOB zjišťuje a řídí střety zájmů mezi ní a jejími klienty
nebo jejími klienty navzájem v souladu s principy stanovenými právními předpisy.

(2)

Protože je ČSOB členem podnikatelského seskupení, 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.

(3)

Výše uvedené střety zájmů nesmějí nepříznivě ovlivňovat zájmy klientů.

(4)

Pokud ani přes přijatá opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na
zájmy klienta, sdělí ČSOB před poskytnutím investiční služby klientovi informace o povaze
nebo zdroji střetu zájmů.
NEJLEPŠÍ PROVEDENÍ PODLE DRUHŮ NÁSTROJŮ

3.

Pro každou třídu finančních nástrojů definovala ČSOB hlavní faktory provedení, které se budou brát
v úvahu při provádění pokynů, a informace a převodní místa, jež nejlépe odpovídají jejím požadavkům.
V této kapitole je uveden jejich přehled.


Principy popsané v této Informaci nezakazují ČSOB, aby jednala jinak, domnívá-li se, že by
tak pokyn nemusel být proveden tak, aby se dosáhlo nejlepšího možného výsledku pro klienta.
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3.1.

Ve stavu nouze, například při poruše prováděcího systému, nemusí mít ČSOB možnost provést
pokyn podle popsané metody. Za takovýchto výjimečných okolností se bude ČSOB snažit
provést pokyny takovým způsobem, jaký je za daných okolností nejvýhodnější.
DLUHOPISY / NÁSTROJE PENĚŽNÍHO TRHU A OSTATNÍ DLUHOVÉ CENNÉ
PAPÍRY

Pokyny týkající se dluhopisů a nástrojů peněžního trhu bude ČSOB obecně předávat na domácí trh,
jestliže toto místo poskytne v daném nástroji přiměřeně významnou likviditu.
Dojde-li ČSOB k závěru, že žádné místo obchodu nesplňuje interně definovaná kritéria dostatečné
likvidity, bude pokyn proveden mimo regulovaný trh nebo MOS. Faktory, které jsou pro provedení
rozhodující, tj. cena a náklady, budou respektovány. Pokud jde o tvorbu ceny, může se ČSOB opírat
o interní modely podléhající internímu ověření.
3.2.

CENNÉ PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Pokyny k cenným papírům kolektivního investování bude ČSOB obecně buď realizovat sama na
základě smluvního ujednání s emitentem nebo předávat zprostředkovateli převodu takového nástroje.
Obecně platí, že cenné papíry kolektivního investování jsou obchodovány za ceny, které odpovídají
hodnotě příslušného cenného papíru kolektivního investování. Hodnota cenných papírů konkrétního
fondu kolektivního investování v majetku klienta k určitému dni přitom představuje hodnotu podílu
klienta na majetku v příslušném fondu k tomuto dni. Hodnota cenného papíru fondu kolektivního
investování může být známa po obdržení a zpracování závěrečných cen cenných papírů držených
v portfoliu fondu. Tento způsob určení ceny cenného papíru kolektivního investování přitom obecně
zajišťuje splnění požadavku provedení pokynu klienta za co nejvýhodnějších podmínek. Ve
výjimečných případech, pokud není možné obstarat koupi či prodej cenného papíru výše uvedeným
způsobem, zvolí se jiný způsob provedení pokynu klienta, který bude v nejvyšší možné míře respektovat
požadavek co nejvýhodnějších podmínek pro klienta, především pokud jde o cenu a náklady spojené s
obchodem.
V případě, že by předání zprostředkovateli převodu bylo neproveditelné nebo nepraktické, vybere
ČSOB alternativní metodu provedení pokynu, přičemž bude co možná nejvíce respektovat zásadu
nejlepšího výsledku, pokud jde o cenu a náklady.
3.3.

DERIVÁTY OBCHODOVANÉ NA REGULOVANÉM TRHU

Transakce s těmito deriváty budou obecně umisťovány na nejlikvidnějším trhu.

3.4.

DERIVÁTY OBCHODOVANÉ MIMO REGULOVANÝ TRH (OTC DERIVÁTY)

K těmto produktům patří různé opce, termínové obchody, swapy, úrokové termínové smlouvy (FRA) a
jejich kombinace týkající se měn, úrokových sazeb nebo výnosů a cenných papírů, finančních indexů a
komodit. Tyto nástroje se obchodují mimo regulovaný trh. Promptní transakce, vklady a úvěry nejsou
do této úpravy zahrnuty.
ČSOB si je vědoma toho, že potenciální klienti nebo klienti se zájmem o OTC deriváty kontaktují různé
obchodníky s cennými papíry, aby získali informaci o ceně nástroje, a má zavedené postupy k zajištění,
že cena produktů je vytvořena konkurenčním a spravedlivým způsobem. Při tvorbě těchto cen se může
ČSOB opírat o interní modely, které podléhají interním požadavkům na ověřování.
Československá obchodní banka, a.s.

Datum platnosti a účinnosti od
1. 1. 2016

4.

MONITOROVÁNÍ A AKTUALIZACE

ČSOB bude monitorovat účinnost svých systémů provádění pokynů a principů provádění pokynů za
nejlepších podmínek, aby zjistila a případně opravila veškeré nedostatky. ČSOB bude zejména
pravidelně hodnotit, zda převodní místa dle principů provádění pokynů za nejlepších podmínek přináší
klientům nejlepší možné výsledky nebo zda je třeba provést v systému provádění změny.
ČSOB oznámí svým klientům jakékoli závažné změny ve svém systému provádění pokynů nebo
principech provádění pokynů za nejlepších podmínek.
5.

DOLOŽENÍ NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ POKYNU KLIENTA

Klient má právo požadovat, aby ČSOB doložila, že provádí nebo provedla jeho pokyn v souladu
s těmito principy nejlepšího provedení.
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