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PRAVIDLA BEST EXECUTION 

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 co nejlepší možný výsledek ("Best Execution"), jak to popisují Směrnice o trzích 

finančních nástrojů ("MiFID").   

HSBC poskytne Best Execution tehdy, pokud se transakce jejího Klienta týká finančního nástroje uvedeného v Příloze I 

(“Finanční nástroje”) a tehdy, když se klient spoléhá, že budeme jednat jeho jménem a chránit jeho zájmy vztahující se k jeho 

obchodním pokynům.   

2. Best Execution - faktory a kritéria 

Při provedení příkazu Klienta použijeme veškeré přijatelné kroky, abychom trvale dosahovali co nejlepších možných výsledků. 

Nejlepší možný výsledek bude běžně určen na základě celkového zvážení představujícího cenu finančního nástroje a nákladů 

vztahujících se k danému provedení. Můžeme použít našich obchodních zkušeností a úsudku a dát přednost jiným faktorům, 

jakými mohou být rychlost, pravděpodobnost provedení a úhrada, velikost, typ příkazu, vliv trhu a implicitní transakční náklady, 

ale pouze do té míry, budou-li při celkovém zvážení poskytování Best Execution účinné.  

Bez ohledu na to, co je výše uvedeno, zvážíme také další kritéria jako druh příkazu klienta, finanční nástroje, které jsou 

předmětem daného příkazu Klienta a preferovaná převodní místa, na která může být tento příkaz adresován.  

3. Upozornění týkající se zvláštních instrukcí 

V případě, kde nám poskytnete zvláštní instrukce týkající se způsobu provedení příkazu, bude-li to možné, budeme usilovat o 

vykonání těchto instrukcí. Avšak berte prosím na vědomí, že pokud budeme jednat dle těchto vašich zvláštních instrukcí, může 

se stát, že nám bude zabráněno provést příkaz ve shodě s našimi Prováděcími pravidly (“Execution Policy”).  V rozsahu, kdy 

nám Klient poskytne zvláštní instrukce, s námi bude zacházeno tak, jako kdybychom splnili naše povinnosti týkající se provedení 

veškerých přijatelných kroků vedoucích k dosažení Best Execution pro Klienta, ale s ohledem na ty aspekty provedení, které 

nejsou kryty zvláštními instrukcemi, zpracujeme příkaz ve shodě s našimi Prováděcími pravidly („Execution Policy") . 

4. Monitoring 

Pravidelně budeme sledovat účinnost našich prováděcích opatření, abychom zajistili, že u příkazů Klientů budeme stále 

dosahovat Best Execution, pokud by Klient projevil jakýkoliv zájem o prováděcí opatření HSBC, měl by kontaktovat “Kontaktní 

místo skupiny HSBC”,  jejichž rozpis vám byly sdělen. Písemné dotazy týkající se Best Execution, Execution Policy nebo žádosti 

o další informace by měly být zaslány v tištěné formě na: 

 

HSBC Bank plc - pobočka Praha 

FLORENTINUM 
Na Florenci 15 
110 00 Praha 1 

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, budeme 

vás informovat formou jejich vydání na následujících webových stránkách www.hsbc.cz a www.hsbcnet.com/besteexecution.  

6. Výběr převodního místa 

Níže je uvedený seznam preferovaných převodních míst, na která se platně spoléháme, jelikož věříme, že nabízí nejlepší 

perspektivu, která Vám trvale přinese nejlepší možný výsledek. Tento seznam není vyčerpávající a občas můžeme použít i jiná 

převodní místa a za předpokladu předchozího výslovného souhlasu získaného od klienta HSBC provedeme příkazy mimo řízený 

trh nebo vícestranný obchodní systém. 

 
HSBC entity (entities) 
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HSBC Bank plc - Prague Branch 
HSBC Bank plc branch of foreign bank in Bratislava 
HSBC Bank plc London 
HSBC Securities (USA) Inc 
HSBC Bank Middle East 
HSBC Bank Hong Kong 
HSBC Bank Japan 
HSBC México S.A. 
HSBC Bank Brazil 
HSBC Bank Singapore 
HSBC Bank Korea 
HSBC Bank India 
HSBC Trinkaus & Burkhardt 
HSBC France 
HSBC Greece 
HSBC South Africa 
 
Asia 
 

Hong Kong Hong Kong Stock Exchange 
Japan Tokyo Stock Exchange 
Korea Korean Stock Exchange 
Singapore Singapore Stock Exchange 
Taiwan Taiwan Stock Exchange 
 
North American Exchanges 
 

Canada Toronto Stock Exchange 
U.S.A. NASDAQ 
U.S.A. New York Stock Exchange 
 
Europe Middle East and Africa 
 

Austria Wiener Borse 
Belgium Euronext 
Denmark Copenhagen Stock Exchange 
Dubai Dubai International Financial Exchange 
Finland Helsinki Stock Exchange 
France Euronext 
Germany Xetra 
Greece Athens Stock Exchange 
Italy Borsa Italiana 
Netherlands Euronext 
Norway Oslo Bors 
Poland Warsaw Stock Exchange 
Portugal Euronext 
South Africa Johannesburg Stock Exchange 
Sweden OMX - Stockholmborsen 
Switzerland Virt-X 
Turkey Istanbul Stock Exchange 
UK London Stock Exchange 
Tokyo Financial Futures Exchange (TIFFE) 
Osaka Securities Exchange (OSE) 
International Petroleum Exchange (IPE) 
 
Fixed Income and FX Trading Platforms 
 

Brokertec 
ESpeed 
MTS and affi liates 
Creditex 
GFI Creditmatch 
 
Futures Exchanges 
 

Euronext Liffe 
Euronext Paris 
Euronext Amsterdam 
EUREX 
Chicago Board of Trade (CBOT -eCBOT) 
Chicago Mercantile Exchange (Globex) 
Singapore Exchange Limited (SGX - SGX ETS) 
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Sydney Futures Exchange (SFE -Sycom) 
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) 
Tokyo Stock Exchange (TSE) 
 

 


