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Pravidla provaděni pokynů
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Společnost eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (dále jen: Společnost) tuto svou realizační
politiku, vztahující se na postup realizace řízení a jinou politiku, vztahující se na pravidla pro
plnění (dále jen: Politika) vyhotovila na základě nařízení, určených v zákoně č. CXXXVIII z
roku 2007 o investičních firmách a o poskytování investičních služeb, společnostech působících
na komoditní burze a pravidlech upravujících činnosti těchto společností, jakož i v jím
vyvolaném nařízení založeném na pověření Komise 2017/565 (dále jen Nařízení).
1

ROZSAH

Tato Pravidla ve vztahu instrumentů, zabezpečených Společností a instrumentů CFD (Contract
For Difference - Dohoda o obchodu na rozdíl) obsahuje pravidla pro pokyny, poskytnuté přes
Online Obchodní platformu, které jsou postupovány Společností.
Tato Pravidla se vztahuje výhradně na transakce týkajících se instrumentů uvedených v předchozí
kapitole retailových klientů a odborně zařazených klientů Společnosti, a záležitosti, které jsou v
ní uvedeny není třeba aplikovat v případě transakcí uzavřených s přijatelnými partnery.
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tato Pravidla určují činitele, ovlivňující nejlepší realizaci pověření klientů, respektive postup,
který se má aplikovat při plnění pověření, včetně označení těch míst realizace, pro které
Společnost poskytuje pověření na realizaci. Společnost při plnění pověření klientů vždy jedná v
souladu s těmito Pravidly.
V použití těchto Pravidel se pod pojmem místo realizace rozumí regulované trhy, multilaterální
obchodní systémy (MTF), organizované obchodní systémy (OTF) [dále společně jen: obchodní
místa], dále pravidelní internalizátoři, tvůrci trhu, jiní zabezpečovatelé likvidity, jakož i každý
takový právní subjekt ze třetí země, kteří provádí podobnou funkci, jako některá z výše
uvedených institucí.
Společnost při zprostředkování pokynů klientů na realizaci provede všechny dostatečné kroky v
zájmu toho, aby za řízení v souladu s nejlepšími zájmy klientů, dosáhla co možná pro klienty
nejlepších výsledků.
Společnost uvádí ve svých reaizačních pravidlech ta převodní místa, díky kterým je trvale
zajištěno co nejlepších výsledků při plnění pokynů klienta, a která umožňují Společnosti plnit její
povinnosti vyplývající z těchto pravidel.
V případě, že lze pokyn Klienta splnit na více než jednom jednom převodním místě, musí být
volba ohledně místa realizace učiněna na základě následujících kritérií:


cena finančního nástroje, který je předmětem daného pokynu (čistá cena),



náklady pokynu,



doba potřebná ke splnění této transakce,



pravděpodobnost realizace a splnění pokynů, rozsah pokynu,
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velikost transakce,

Při stanovení relativní důležitosti výše uvedených činitelů Společnost přihlíží k následujícím
kritériům:





vlastnosti klienta, včetně zařazení klienta,
charakteristiky pověření od klienta
vlastnosti finančních nástrojů tvořících předmět pověření
charakteristiky míst realizace, kam je možné pověření posunout.

Společnost uvádí, že vpřípadě neexistence sporného pokynu klienta je převodní místo zvoleno v
první řadě na základě čisté ceny finančního nástroje, který je předmětem daného pokynu, s
posouzením – ve světle čisté ceny – výše uvedených faktorů.
Společnost při posunutí pověření retailového klienta na realizaci a při jeho realizaci určuje možný
nejlepší výsledek na základě sumy všech nákladů zatěžujících klienta, které v sobě zahrnují cenu
finančního nástroje a všechny nálady v spojitosti a v souvislosti s pověřením, které zatěžují
transakce, včetně poplatků souvisejících s místem realizace, poplatky za vyúčtování a provedení,
jakož i poplatky hrazené třetím stranám, které se na realizaci pověření účastní.
V případě, že je pokyn možné realizovat na více převodních místech, vezme Společnost při
zvažování volby místa v úvahu svou provizi a náklady, které vzniknou v souvislosti s realizací
takového pokynu takovým způsobem, který nebude mít za následek nesmyslnou nebo
nespravedlivou diskriminaci v souvislosti s převodním místem.
S přihlédnutím na to, že Klient uzavírá obchod přímo - po postoupení jeho pověření - na On-line
obchodní platformě, poskytované Společností, tj Společnost v rámci své investiční služby, určené
v bodě 4.2. Obchodních pravidel, přijímá pověření na individuální transakci - na základě
Obchodní smlouvy a Smlouvy o účtu - výhradně ve vztahu k transakci, která se uzavírá na Online obchodní platformě, Klient se souhlasem těchto Pravidel bere na vědomí, že tento jeho
právní úkon se považuje za výslovný příkaz podle náležitostí uvedených v odstavci (6) § 62.
Zákona číslo CXXXVIII. z roku 2007. o investičních společnostech a poskytovatelů burzy s
komoditami, jakož i pravidlech činností, které mohou vykonávat, a v důsledku toho Společnost
splňuje svou povinnost vztahující se k provedení všech možných dostačujících kroků
provedených v zájmu dosažení co možná nejlepšího výsledku, pokud pověření provede
souladu s konkrétním pokynem klienta, vztahujícího se na pověření nebo na určitý prvek
pověření.
Společnost uvádí, že konkrétní pokyny, pocházející od klienta mohou Společnosti ohledně prvků
souvisejících s pokyny pověření zamezit dosažení pověřeni s co nejlepším výsledkem.
Společnost současně při předběžném výběru míst realizace, dostupných prostřednictvím Online
obchodní platformy zajistí uplatnění výše uvedených principů nejlepší realizace. Společnost si
zvolí takové místo realizace, které disponuje realizačními pravidly v souladu s platnými
domácími a evropskými pravidly a je pod vhodným dozorem. Společnost při volbě místa
realizace v první řadě posuzuje následující hlediska:
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-

tržní postavení, známost, rozměry, spolehlivost místa realizace;
doba k dispozici místa realizace, obchodní hodiny, komunikační kanály;
kvalitativní činitele v souvislosti s místem realizace;
vhodné řešení požadavků klientů;
míra partnerského rizika vůči místu realizace.

S přihlédnutím k tomu, že Společnost nepřijímá žádné poplatky, slevy nebo nepeněžní výhody
jako protihodnotu za to, aby pověření klienty posunula na jím předem zvolené místo realizace,
proto při volbě místa realizace ani neposuzuje analýzu vztahující se na náklad takového
charakteru.
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ŘEŠENÍ POVĚŘENÍ KLIENTŮ

TYPY POVĚŘENÍ
V případě Tržních pokynů (obchodních požadavků), pokud existuje rozdíl mezi cenou uvedenou
v Pokynu a cena kótovaná iCFD (dále jen jako „skutečná cena“) na serveru iCFD, jsou pokyny
realizovány za cenu, která je platná na Platformě pro online obchodování (strana Klienta)
v přesném čase realizace, ovšem za předpokladu, že se tato cena pohybuje v předem stanovené
míře tolerance uvedené na Platformě pro online obchodování s ohledem na konkrétní pokyn.
Pokud rozdíl překročí předem stanovenou úroveň tolerance, například vlivem pohybu
podkladových aktiv mezi okamžikem, kdy Klient zadal pokyn a časem, kdy byl přijat a proveden,
nebo vlivem vysoké volatility trhů a zpoždění v komunikaci, bude Tržní pokyn proveden za
skutečnou cenu. Pokud je mezi cenou, která je viditelná pro Klienta a skutečnou cenou podstatný
rozdíl, Pokyn nebude proveden. Podstatný rozdíl mezi cenou platnou na Platformě pro online
obchodování (strana Klienta) a skutečnou cenou může být 100 násobek předem stanovené úrovně
tolerance.
V případě Pokynu s limitní cenou - v závislosti na jeho obsahu - Společnost postoupí, respektive
se pokusí o postoupení pověření Klienta s cílem nákupu finančního nástroje, který je předmětem
pověření za limitní cenu, nebo za nižší kupní cenu jako je cena uvedená Klientem, respektive za
limitní cenu, nebo za vyšší cenu v případě prodeje.
REALIZACE POKYNŮ
Pověření, poskytnuté Klientem prostřednictvím Online obchodní platformy, postoupena
Společností se každopádně provedou mimo obchodní místa, t.j. na tzv. OTC trhu, k čemuž
Klient současně se souhlasem s těmito Pravidly, obecně, ve vztahu na všechny transakce, po
posouzení - výše uvedených rizik - uzavírání obchodu na OTC trhu, dává svůj vyslovený
souhlas.
Společnost uvádí, že ve vztahu ke každý finanční instrument, který je předmětem jím
poskytovaných investičních služeb, se realizace pověření poskytnutých Klientem přes Online obchodní platformu uskuteční ve spolupráci s iCFD Ltd. (sídlo: Corner of Agiou
Andreou and Eleftheriou Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, 2nd Floor,
Office 201, 3035 Limassol, Cyprus, číslo povolení: CySEC 143/11), jako s výhradním
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realizačním partnerem Společnosti, která společnost realizuje pověření vždy na svůj vlastní
účet. Pravidla provádění pokynů společností iCFD Ltd. nalezdete zde.
Společnost při postoupení pověření poskytnutého Klientem musí při plnění svých pokynů
neprodleně informovat Klienta, jestliže se dozví o jakékoliv události, která brání v provedení
daného pokynu.
Společnost není povinna okamžitě posunout pokyn Klienta, jestliže:


je pokyn klienta limitní pokyn,



pokyn nelze splnit za aktuálních tržních podmínek, nebo



to vede k poškození zájmů Klienta.

Klient může na Platformě pro online obchodování zadávat pokyny výlučně na zveřejněné
prodejní a/nebo nákupní kurzy – za účelem uzavření transakce – v souvislosti se zde uvedeným
daným měnovým párem, za nákupní, respektive prodejní kurz, uvedený ve vztahu na daný
instrument, s cílem uzavření obchodu..
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AKTUALIZACE

Společnost pravidelně sleduje účinnost těchto Pravidel, a to zejména výkon realizace partnerů,
vybraných na realizaci, a v případě potřeby poupraví nedostatky.
S cílem zajistit, aby process realizace pokynů zavedený v souladu s těmito pravidly neustále
představoval jejich nejlepší provádění pro klienty, provádí Společnost jednou za rok aktualizaci
těchto pravidel (pravidelná revize). V souvislosti s tím Společnost – v souladu s poptávkou po
zvyšování obchodní capacity – usiluje o vytváření nových, alternativních kanálů pro obchodování
a realizaci tak, aby byla zajištěna co možná největší implementace s ohledem na princip
nejlepšího plnění/provádění.
Společnost může revizi provést i v případě, jestliže nastanou takové podstatné změny, které mají
nepříznivý vliv na tu schopnost společnosti, aby pro své klienty dosahovala co možná nejlepší
výsledky (mimořádná revize). V použití tohoto odstavce je podstatnou změnou každá taková
událost, která může mít vliv na činitele nejlepší realizace, jako jsou náklady, cena, rychlost,
pravděpodobnost realizace a plnění, rozsah a charakteristika pověření nebo jakékoliv jiné
hledisko spojené s realizací. V rámci mimořádné revize Společnost vyhodnotí podstatné změny,
které nastaly, a podle potřeby - v zájmu aktuálního splnění nejlepší okolnosti realizace - zváží
nad změnou zvolených realizačních míst nebo organizací.
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INFORMOVÁNÍ KLIENTŮ

Společnost je povinna informovat Klienta o ustanoveních těchto Pravidel a o jakýchkoliv
provedených podstatných změnách.
Společnost před navázáním obchodního vztahu informuje retailové klienty o:
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těch faktorech, které je třeba zvážit při provádění pokynů a o způsobu, který
Společnost upřednostňuje;



převodním místě, které považuje za příznivé z hlediska provedení pokynu; a



upozorní na skutečnost, že určité pokyny klienta mohou zabránit Společnosti v
plnění pokynů s nejlepšími možnými výsledky, jak je stanoveno v těchto pravidlech
pro provádění pokynů.

Na dostatečně odůvodněnou žádost Klienta dále Společnost poskytne informace o těch
organizacích, které provedou postoupená nebo umístěná pověření.
Společnost na písemnou žádost Klienta prokáže, že byl pokyn Klienta proveden v souladu s
těmito pravidly.
Společnost může tyto svá pravidla za předběžného informování Klientů jednostranně
modifikovat. Společnost informuje Klienta o modifikacích těchto Pravidel do 15 (patnáct) dní
před nabytím právní moci.
Otázky, které nejsou řešeny v těchto pravidlech pro provádění pokynů, se řídí aktuálně platnými
Všeobecnými podmínkami společnosti pro obchodování.

eBrókerház Zrt.
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PŘÍLOHA
Seznam těch organizací, pro které Společnost postupuje pověření na realizaci.
Třída nástrojů

Realizační partner

Dohoda o obchodu na rozdíl (CFD)

iCFD Ltd.
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