Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek
(„Informace“)
ÚVOD
Tento dokument obsahuje podstatné informace o postupech a zásadách provádění pokynů klientů při
poskytování investičních služeb a služeb s nimi souvisejících za nejlepších podmínek („best
execution“). Je určen pro klienty Československé obchodní banky (dále jen „ČSOB“) a slouží k jejich
informování o způsobu provádění pokynů za nejlepších podmínek.
INFORMACE O PRINCIPECH PROVÁDĚNÍ POKYNŮ KLIENTŮ ZA NEJLEPŠÍCH
PODMÍNEK

1.

ČSOB činí veškeré dostatečné kroky k tomu, aby při provádění pokynů klientů dosáhla nejlepšího
možného výsledku. Tyto kroky jsou obsaženy v tomto dokumentu „Informace o principech provádění
pokynů klientů za nejlepších podmínek“(dále jen „Principy“).
Prováděním pokynů klientů za nejlepších podmínek se nerozumí povinnost ČSOB provést každý
jednotlivý pokyn klienta za absolutně nejlepších podmínek. Rozumí se tím dodržování postupů a
pravidel pro provádění pokynů klientů s cílem zajistit soustavné dosahování nejlepšího možného
výsledku pro pokyny klientů. ČSOB za tímto účelem zavedla a udržuje organizační uspořádání, postupy
a pravidla.
ČSOB shora uvedenými kroky shrnutými v těchto Principech naplňuje regulatorní požadavky
vyplývající zejména ze směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II), zákona o podnikání o
kapitálovém trhu (dále jen “ZPKT”)1 a souvisejících předpisů.
Principy se uplatní vůči retailovým (tedy klientům klasifikovaným jako „standardní klienti“) a
profesionálním klientům ve smyslu ZPKT (s výjimkou klientů uvedených v § 2a odst. 1 ZPKT).
Principy se neuplatní ve vztahu ke způsobilým protistranám (ve smyslu § 2a odst. 1 a § 2d ZPKT). Při
poskytování investiční služby obhospodařování majetku klienta jsou však Principy dodržovány i ve
vztahu ke způsobilým protistranám.
Prováděním pokynů klientů se rozumí jednání vedoucí k uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji
investičního nástroje uvedeného v § 3 ZPKT nebo strukturovaného vkladu ve smyslu § 2 odst. 1 písm.
r) ZPKT (společně dále jen „Produkt“) na účet klienta, včetně uzavření smlouvy o koupi Produktu
vydaného ČSOB či jiným členem skupiny ČSOB nebo KBC v okamžiku jeho vydání (tedy v případě
emisí). Prováděním pokynů klientů se rozumí i uzavření obchodu či sjednání derivátu na vlastní účet
ČSOB v případě, kdy je zřejmé, že klient přistupuje k ČSOB v důvěře v poskytování služeb za
nejlepších podmínek (blíže viz dále).
Principy se tedy nevztahují na případy, kdy se nejedná o provádění pokynů klientů a ČSOB tak není
povinna dodržovat postupy a pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek. Konkrétně ČSOB
nemusí postupovat v souladu s těmito Principy v situaci, kdy dojde k současnému naplnění
následujících podmínek




1

obchod je iniciován klientem (zejména profesionálním),
trh příslušného Produktu je transparentní v tom smyslu, že na trhu existuje více bank či
obchodníků s cennými papíry, kteří jsou na základě poptávky klienta připraveni učinit nabídku
k uzavření obchodu s daným Produktem,
z okolností při uzavírání obchodu prokazatelně vyplývá, že klient si sám zjišťuje podmínky na
trhu, a

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
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neexistuje smluvní závazek ČSOB k plnění požadavků na provádění pokynů klientů za
nejlepších podmínek (tedy smlouva, která by zakládala zvláštní vztah důvěry mezi klientem a
ČSOB).

V případě, že ČSOB nebude mít konkrétní příkaz (instrukci) od klienta, bude se snažit provést pokyn
podle postupů a pravidel uvedených v těchto Principech.
2.

PŘÍSTUP K NEJLEPŠÍMU PROVEDENÍ

2.1.

PRINCIPY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ

Pro dosažení nejlepšího možného výsledku při provádění pokynů klienta ČSOB zohledňuje různé
faktory. Zejména v případě retailového (standardního) klienta se nejlepší podmínky určí s ohledem na
celkové náklady, které zahrnují cenu Produktu a náklady spojené s provedením pokynu. Rozhodujícími
faktory při provádění pokynů klientů jsou vedle celkových nákladů rovněž likvidita, rychlost,
pravděpodobnost provedení a vypořádání, objem, povaha nebo jiný aspekt relevantní pro provedení
pokynu.
K určení relativní důležitosti jednotlivých faktorů bere ČSOB v úvahu tato kritéria:
a) povahu klienta, včetně jeho zařazení jako retailového (tedy standardního) klienta nebo
profesionálního klienta,
b) povahu pokynu klienta;
c) povahu a vlastnosti Produktu, který je předmětem pokynu, včetně případů, kdy se pokyn týká i
obchodů zajišťujících financování („SFT“);
d) povahu převodních míst, na která lze předmětný pokyn nasměrovat.
Za určitých okolností mohou být pro provedení pokynů klientů důležitější jiné faktory. Může to být
například v případě pokynů přesahujících nebo naopak nedosahujících standardní objem obchodů nebo
pokynů týkajících se nelikvidních Produktů. V takovém případě může ČSOB provést pokyn na základě
jiných faktorů, které bude považovat za relevantní pro dosažení nejlepšího možného výsledku pro
klienta.
V případě Produktů obchodovaných mimo regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém (MTF) či
organizovaný obchodní systém (OTF)(tedy typicky OTC derivátů a jiných OTC produktů), ČSOB za
účelem dosažení nejlepšího možného výsledku pro klienta ověřuje korektnost ceny navržené klientovi
podle:
a) shromážděných tržních dat použitých pro odhad ceny tohoto Produktu a
b) pokud možno porovnáním s podobnými či srovnatelnými Produkty.
ČSOB v tomto případě není povinna poptávat kotace od jiných účastníků trhu.
Korektnost ceny je pravidelně a systematicky prověřována i po uzavření ochodu v rámci interně
nastavených kontrolních postupů.
2.2.

PŘEVODNÍ MÍSTO

Převodním místem může být regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní
systém, systematický internalizátor, tvůrce trhu nebo jiný poskytovatel likvidity, nebo zahraniční
převodní místo, jehož předmět činnosti je obdobný předmětu činnosti některého z převodních míst
uvedených výše.
ČSOB zpravidla provádí pokyny klientů obchodováním na vlastní účet. To znamená, že pokyn klienta
provede tak, že s ním uzavře obchod na vlastní účet. V takovém případě je ČSOB převodním místem,
resp. místem provedení pokynu.
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ČSOB může za určitých okolností využít i jiná převodní místa, například k provedení pokynu
s Produktem, který je pro ČSOB neobvyklý.
ČSOB pravidelně hodnotí, zda převodní místa zařazená do těchto Principů přinášejí klientovi nejlepší
možný výsledek, nebo zda je v tomto směru potřeba způsob provádění pokynů změnit.
Převodní místa využívaná ČSOB:
a) ČSOB
b) 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
c) MTF (např. Bloomberg MTF)
d) OTF
2.3.

KONKRÉTNÍ PŘÍKAZ TÝKAJÍCÍ SE PROVEDENÍ POKYNU

V případě, že ČSOB od klienta obdrží konkrétní příkaz (instrukci) týkající se provedení pokynu,
provede pokyn v souladu s tímto příkazem (instrukcí). V mezích stanovených takovým příkazem se pak
ČSOB může odchýlit od těchto Principů a postupovat tak odlišně od pravidel uvedených v těchto
Principech.
UPOZORNĚNÍ: Konkrétní příkaz (instrukce) od klienta může – vzhledem k prvkům obsaženým
v takovémto příkazu (instrukci) – znemožnit, aby ČSOB učinila kroky, které zavedla a
implementovala ve svých Principech s cílem dosáhnout nejlepšího možného výsledku při
provádění těchto pokynů.
2.4.

3.

STŘET ZÁJMŮ

(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 řídí ČSOB tak, aby nepříznivě neovlivňovaly zájmy klientů.

(4)

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 bude v takovém případě klienta informovat před poskytnutím investiční služby
o povaze a zdroji střetu zájmů a umožní mu tak učinit informované rozhodnutí.

(5)

ČSOB nepřijímá žádné pobídky v souvislosti se směrováním nebo zadáním pokynů klientů
na konkrétním převodním místě, které by mohly vést k porušení požadavků pro řízení střetů
zájmů a pravidel pro pobídky.
MONITOROVÁNÍ A AKTUALIZACE

ČSOB průběžně sleduje a alespoň jednou ročně ověřuje účinnost svého organizačního uspořádání,
postupů a pravidel pro provádění pokynů za nejlepších podmínek, a to za účelem zjištění a nápravy
případných nedostatků. ČSOB zejména pravidelně ověřuje a hodnotí, zda převodní místa uvedená
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v těchto Principech umožňují i nadále soustavně dosahovat nejlepšího možného výsledku pro klienty,
a případné nedostatky napraví.
ČSOB oznámí svým klientům jakékoli podstatné změny ve svém organizačním uspořádání, postupech
a pravidlech pro provádění pokynů za nejlepších podmínek včetně změn těchto Principů.
DOLOŽENÍ NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ POKYNU KLIENTA

4.

Klient je oprávněn požadovat, aby ČSOB doložila, že provádí nebo provedla jeho pokyn v souladu
s těmito Principy.

SOUHLAS KLIENTA S PRINCIPY A OBCHODOVÁNÍM NA OTC TRHU

5.

Předáním pokynu k provedení do ČSOB (včetně uzavření obchodu s ČSOB) klient vyjadřuje svůj
souhlas s těmito Principy.
Tyto Principy umožňují provedení klientova pokynu mimo regulovaný trh, mnohostranný obchodní
systém a organizovaný obchodní systém (tedy na OTC trhu) za podmínek stanovených relevantními
právními předpisy a těmito Principy. Vzhledem k tomu, že v případě OTC trhu nedochází k provedení
pokynu prostřednictvím centrální protistrany, může existovat zvýšené riziko protistrany.
Klient výslovně souhlasí s tím, že jeho pokyn může být proveden na OTC trhu za výše uvedených
podmínek.
Klient může ČSOB požádat o více informací o Produktech, provádění pokynů, těchto Principech a
dalších otázkách souvisejících s prováděním pokynů za nejlepších podmínek.
Na žádost klienta ČSOB poskytne další informace o provedení pokynu na OTC trhu a jeho důsledcích.

NEJLEPŠÍ PROVEDENÍ PODLE DRUHŮ PRODUKTŮ

6.

Pro jednotlivé druhy Produktů ČSOB zavedla s ohledem na jejich různou povahu postupy, podle
kterých jsou pokyny týkající se těchto druhů Produktů prováděny.
V této kapitole je uveden jejich přehled.


Zásady a postupy popsané v těchto Principech nezakazují, aby ČSOB jednala jinak, domníváli se, že by v konkrétním případě dodržení standardního postupu v souladu s těmito Principy
nevedlo k dosažení nejlepšího možného výsledku pro klienta. Jde o výjimečnou situaci, která
může nastat za mimořádných okolností, jako je např. nedostatek likvidity, volatilita v důsledku
politických, ekonomických nebo společenských událostí nebo zveřejnění ekonomických údajů
nebo v případě nepříznivé změny v bonitě emitenta předmětného Produktu.



Ve stavu nouze, například při poruše systému, nemusí mít ČSOB možnost provést pokyn podle
popsaných postupů. Za takovýchto výjimečných okolností se bude ČSOB snažit provést
pokyny takovým způsobem, který je za daných okolností pro klienta nejvýhodnější.



U produktů finančních trhů (tj. všechny Produkty s výjimkou cenných papírů kolektivního
investování) probíhá kontrola dodržení konkurenční a spravedlivé ceny. V případě nedodržení
stanovených interních pravidel ČSOB postupuje podle připravené eskalační procedury, při
které dochází i k ověření systémů zavedených k provádění pokynů za nejlepších podmínek a
k nápravě zjištěných nedostatků.
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6.1.

DLUHOPISY, STRUKTUROVANÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE
PENĚŽNÍHO TRHU

V případě dluhopisů, strukturovaných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přistupuje
ČSOB k provedení pokynů retailových i profesionálních klientů stejným způsobem.
Zpravidla jde o dluhopisy, strukturované dluhové cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydávané
ČSOB, tj. kde je ČSOB emitentem těchto Produktů (typicky investiční certifikáty). V tomto případě je
ČSOB sama převodním místem, resp. místem provedení pokynu, protože Produkt vydávaný ČSOB není
na jiných místech z povahy věci dostupný. Pokyn klienta tedy ČSOB provede uzavřením obchodu na
svůj vlastní účet. Za účelem provedení pokynu klienta za nejlepších podmínek má ČSOB nastaveny
interní modely pro stanovení konkurenční a spravedlivé ceny, které podléhají internímu ověření.
Pro pokyny týkající se dluhopisů, strukturovaných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu
nevydávaných ČSOB obecně platí, že je ČSOB provádí na takovém převodním místě, které poskytne
pro daný Produkt dostatečnou likviditu.
Jako další převodní místo u tohoto druhu Produktů může ČSOB využít mnohostranný obchodní systém
společnosti Bloomberg (BMTF). ČSOB zvolila k provádění pokynů klientů týkajících se tohoto druhu
Produktů právě BMTF, neboť tento systém obvykle umožňuje porovnat u konkrétního titulu více cen
od různých protistran. Z cenových nabídek zobrazených v BMTF pak ČSOB vybírá tu, která je pro
klienta nejlepší. Systém společnosti Bloomberg navíc obsahuje funkci ALLQ (ALL QUOTES), která
umožňuje účastníkům využívajícím tuto funkci zobrazovat a reagovat na indikativní ceny nabídek a
poptávek. ČSOB může být jedním z těchto účastníků, a proto může prostřednictvím této funkce žádat
o závazné kotace na základě podnětu klienta. To má v konečném důsledku příznivý vliv na cenu a
rychlost, s jakou může být pokyn proveden, nicméně neposkytuje záruku likvidity pro všechny produkty
obchodované na BMTF.
S ohledem na výše uvedené důvody považuje ČSOB BMTF za převodní místo, jehož prostřednictvím
lze soustavně provádět pokyny klientů týkajících se dluhopisů, strukturovaných dluhových cenných
papírů a nástrojů peněžního trhu nevydávaných ČSOB za nejlepších podmínek.
Dojde-li ČSOB k závěru, že žádná z výše uvedených variant nesplňuje interně definovaná kritéria
dostatečné likvidity, bude pokyn klienta proveden na OTC trhu. Při provedení pokynu klienta tímto
způsobem se přihlíží k rozhodujícím faktorům, tj. k likviditě, ceně a nákladům.

6.2.

CENNÉ PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

V případě cenných papírů kolektivního investování přistupuje ČSOB k provedení pokynů retailových i
profesionálních klientů stejným způsobem.
Pokyny k cenným papírům kolektivního investování bude ČSOB obecně realizovat buď sama na
základě smluvního ujednání s emitentem, nebo předávat zprostředkovateli převodu takového produktu.
Obecně platí, že cenné papíry fondů kolektivního investování jsou nakupovány za částku, která je rovna
jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni určenému ve statutu/prospektu fondu; tato částka
může být zvýšena o přirážku. Cenné papíry fondů kolektivního investování jsou odkupovány za částku,
která se rovná jeho aktuální hodnotě pro den, ke kterému ČSOB obdržela žádost podílníka o odkoupení
podílového listu; tato částka může být snížena o srážku. Hodnota cenných papírů konkrétního fondu
kolektivního investování v majetku klienta k určitému dni představuje hodnotu podílu klienta na
majetku v příslušném fondu k tomuto dni. Hodnota cenného papíru fondu kolektivního investování je
známa až po obdržení a zpracování závěrečných cen cenných papírů držených v portfoliu fondu. Tento
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způsob určení ceny cenného papíru kolektivního investování přitom obecně zajišťuje splnění
požadavku provedení pokynu klienta za co nejvýhodnějších podmínek.
V případě, že by předání zprostředkovateli převodu bylo neproveditelné, vybere ČSOB alternativní
metodu provedení pokynu, přičemž bude co možná nejvíce respektovat zásadu nejlepšího výsledku,
pokud jde o cenu a náklady.
6.3.

DERIVÁTY OBCHODOVANÉ NA REGULOVANÉM TRHU, V MNOHOSTRANNÉM
OBCHODNÍM SYSTÉMU A ORGANIZOVANÉM OBCHODNÍM SYSTÉMU

V případě derivátů obchodovaných na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému a
organizovaném obchodním systému přistupuje ČSOB k provedení pokynů retailových i profesionálních
klientů stejným způsobem.
Transakce s těmito deriváty budou obecně umisťovány na nejlikvidnějším trhu.

6.4.

OTC DERIVÁTY

V případě OTC derivátů přistupuje ČSOB k provedení pokynů retailových i profesionálních klientů
stejným způsobem.
Mezi derivátové obchody uzavřené na OTC trhu patří různé opce, forwardy, swapy a jejich kombinace.
Tyto Produkty se obchodují na OTC trhu, tedy mimo regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém a
organizovaný obchodní systém.
Má se za to, že potenciální klienti nebo klienti se zájmem o sjednání OTC derivátů kontaktují různé
banky či obchodníky s cennými papíry, aby získali informaci o ceně těchto Produktů. ČSOB má
zavedené postupy k zajištění, že cena těchto Produktů je vytvořena konkurenčním a spravedlivým
způsobem s využitím aktuálních tržních dat. Při tvorbě těchto cen se ČSOB opírá o interní modely,
které podléhají interním požadavkům na ověřování s využitím tržních dat.
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