
Principy HSBC  
v oblasti střetu zájmů



HSBC Group je globální organizace, která poskytuje široký rozsah finanč-
ních služeb. Jako taková, tato organizace, anebo firma, s kterou spolupracu-
je (“HSBC”), může mít někdy takové zájmy, které jsou v konfliktu se zájmy 
jejich Klientů anebo s povinnostmi, které vůči svým Klientům má. Sem patří  
i konflikty, které vycházejí ze zájmů HSBC, jejich partnerů a zaměstnanců  
na straně jedné, a zájmů Klientů na straně druhé, a také konflikty mezi Klienty 
samotnými.

HSBC stanovila postupy, které jsou určeny k identifikaci a řešení takových kon-
fliktů. Patří sem organizační a administrativní procedury, které poskytují ochranu 
zájmům Klientů. Klíčovým prvkem této politiky je to, že osoby, které jsou zapo-
jeny do různých obchodních aktivit znamenajících konflikt zájmů, musí v těchto 
aktivitách pokračovat tak, aby byly nezávislé jedna na druhé.

Tam, kde je to potřebné, provádí společnost HSBC taková opatření a zavádí 
takové postupy, které zastaví tok informací k jistým zaměstnancům tak, aby 
chránila zájmy jejich Klientů, a zabránila nevhodnému přístupu k informacím  
od Klienta.



HSBC může také vystupovat jako příkazce v souvislosti se svým vlastním inves-
tičním účtem, a může  provádět párování transakcí s jiným Klientem. Jsou zave-
deny takové procedury, aby zájmy Klienta byly v takovém případě ochráněny.

V některých případech se může stát, že procedury a kontrolní mechanismy spo-
lečnosti HSBC nebudou stačit na to, aby bylo možné zajistit, že potenciální střet 
zájmů  zájmy Klienta nepoškodí. Za těchto okolností pak HSBC může uznat za 
vhodné popsat možný konflikt zájmů svému Klientovi, a získat od tohoto Klienta 
formální souhlas k dalšímu postupu. Společnost HSBC však může odmítnout jed-
nat za okolností, kdy si je vědoma reziduálního rizika poškození zájmů jakéhokoliv 
svého Klienta.

“HSBC Group” v tomto textu znamená HSBC Holdings plc a všechny její  dceřinné a přidru-

žené společnosti.



Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, uložena do vyhledávacího systému nebo přenesena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, 
elektronicky, mechanicky, fotokopírováním a zaznamenána nebo jinak využita bez písemného souhlasu společnosti HSBC Bank plc. Pokud vám 
společnost HSBC Bank plc zaslala tyto obchodní podmínky elektronicky, máte její svolení uložit tyto obchodní podmínky do vyhledávacího systému jako 
klient nebo potenciální klient.

Společnost HSBC Bank plc je autorizována a regulována Úřadem pro finanční služby (Financial Services Authority) a společností HSBC Securities (USA) 
Inc., pobočka Londýn, a společností HSBC Bank USA, národní sdružení, pobočka Londýn, je autorizována a regulována Úřadem pro finanční služby s 
ohledem na aktivity globálních trhů ve Spojeném království.

© 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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