
Pravidla zajištění  
Nejlepšího možného výsledku  

(Best Execution Policy) 



1. Účel a pole působnosti

Tato Prováděcí pravidla (Execution Policy) vymezují službu 

skupiny HSBC Bank plc (společně uvedeno jako “HSBC”, 

“my”, “naše“) pro naše Klienty týkající se provedení  

obchodních příkazů Klienta jeho jménem (“Příkaz Klienta”),   

za použití veškerých přijatelných kroků tak, aby byl zajištěn Nej-

lepší možný výsledek („Best Execution“), jak to popisují Směr-

nice o trzích finančních nástrojů („MiFID“).

HSBC poskytne Nejlepší možný výsledek (Best Execution) teh-

dy, pokud se transakce jejího Klienta týká investičního nástroje 

uvedeného v dokumentu „Oznámení  týkající se investičních 

nástrojů a souvisejících rizik“ a tehdy, když se klient spoléhá, že 

budeme jednat jeho jménem a chránit jeho zájmy vztahující se  

k jeho obchodním pokynům.   

2.  Nejlepší možný výsledek (Best Execution)  
    - faktory a kritéria

Při provedení příkazu Klienta použijeme veškeré přijatelné kroky, 

abychom trvale dosahovali co nejlepších možných výsledků. Nej-

lepší možný výsledek bude běžně určen na základě celkového 

zvážení představujícího cenu finančního nástroje a nákladů vzta-

hujících se k danému provedení. Můžeme použít našich obchod-

ních zkušeností a úsudku a dát přednost jiným faktorům, jakými 

mohou být rychlost, pravděpodobnost provedení a úhrada, veli-

kost, typ příkazu, vliv trhu a implicitní transakční náklady, ale pou-

ze do té míry, budou-li při celkovém zvážení uplatnění principu 

Nejlepšího možného výsledku (Best Execution) účinné.

Bez ohledu na to, co je výše uvedeno, zvážíme také další kritéria 

jako druh příkazu Klienta, finanční nástroje, které jsou předmě-

tem daného příkazu Klienta a preferovaná převodní místa, na 

která může být tento příkaz adresován.  

3. Upozornění týkající se zvláštních instrukcí
Poskytnete-li nám zvláštní instrukce týkající se způso-

bu provedení příkazu, budeme, bude-li to možné, usilovat  

o vykonání těchto instrukcí. Avšak berte, prosím, na vědomí,  

že pokud budeme jednat dle těchto Vašich zvláštních instrukcí, 

může se stát, že nebudeme schopni provést příkaz ve shodě 

s našimi Prováděcími pravidly (“Execution Policy”). V rozsa-

hu dodržení zvláštních instrukcí, obdržených od Vás, s námi 

bude zacházeno tak, jako kdybychom splnili naše povinnosti 

týkající se provedení veškerých přijatelných kroků vedoucích  

k dosažení Nejlepšího možného výsledku (Best Execution) pro 

Klienta. Avšak s ohledem na ty aspekty provedení, které nejsou 

kryty zvláštními instrukcemi, zpracujeme příkaz ve shodě s naši-

mi Prováděcími pravidly („Execution Policy“) .

4. Sledování procesů - Monitoring

Pravidelně budeme sledovat účinnost našich prováděcích opat-

ření, abychom zajistili, že u příkazů Klientů budeme stále dosa-

hovat Nejlepšího možného výsledku (Best Execution). V přípa-

dě jakýchkoliv pochybností o realizaci prováděcích opatření ze 

strany HSBC, využijte, prosím, kontakty, uvedené v průvodním 

dopise a na konci tohoto dokumentu. 



5. Dodatky k Pravidlům

Pokud to bude nutné, vyhrazujeme si právo na změnu těchto 

pravidel. Tato pravidla budeme přehodnocovat alespoň jednou 

ročně. Objeví-li se v pravidlech závažná změna, včetně změn 

seznamu převodních míst, na která se platně spoléháme, bude-

me Vás informovat formou jejich vydání na následujících webo-

vých stránkách: 

www.hsbc.cz/mifid a www.hsbcnet.com/bestexecution. 

6. Výběr převodního místa

Níže je uvedený seznam preferovaných převodních míst,  

na která se platně spoléháme, jelikož věříme, že nabízí nejlep-

ší perspektivu, která Vám trvale přinese nelepší možný výsle-

dek. Tento seznam není vyčerpávající a občas můžeme použít  

i jiná převodní místa. Za předpokladu předchozího výslovného 

souhlasu získaného od Klienta HSBC provedeme příkazy mimo 

řízený trh nebo vícestranný obchodní systém.
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Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena do rešeršního systému nebo přenesena v jakékoliv formě či jakýmikoliv prostředky, 
elektronicky, mechanicky, fotokopírováním a zaznamenáváním nebo jiným způsobem bez písemného povolení HSBC Bank plc. Tam, kde banka HSBC 
Bank plc poskytne tyto obchodní podmínky elektronicky, si je můžete v postavení klienta nebo jako potencionální klient uložit v rešeršním systému.

HSBC Bank plc je autorizována a regulována Orgánem pro finanční služby (Financial Services Authority)  s ohledem na aktivity globálních trhů  
ve Spojeném království Velké Británie. 

© HSBC Bank plc, Listopad 2008. Všechna práva vyhrazena.

Vaše kontakty pro případ dotazů: 
Tel.: +420 597 227 505
E -mail: cz.mifid@hsbc.com 
Adresa:  HSBC Bank plc - pobočka Praha, Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

Tento dokument je Vám k dispozici také na www.hsbc.cz/mifid
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