PRAVIDLA PROVADĚNI POKYNŮ

S platností od 2. srpen 2017

Pravidla provaděni pokynů

Tato pravidla pro způsob provádění transakcí byla stanovena eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
(Společnost) v souladu s maďarským Zákonem CXXXVIII z roku 2007 o investičních firmách a o
poskytování investičních služeb, společnostech působících na komoditní burze a pravidly upravujícími
činnosti takových společností.

ROZSAH
Tato pravidla se vztahují na retailové a profesionální zákazníky. Pravidla se nevztahují na transakce
uzavírané způsobilými protistranami.
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost uvádí ve svých pravidlech pro provádění transakcí 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.
Vzhledem k tomu, že Klient – po předání jeho pokynu – uzavírá transakce přímo na Platformě pro online
obchodování, je taková jeho činnost považována za zvláštní pokyn ve smyslu, jak je definováno v článku
62 (2) uvedeného zákona, a tudíž se ustanovení o provádění pokynů za podmínek nejpříznivějších pro
klienty – vyplývající z povahy těchto transakcí – na takové pokyny nevztahuje.
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),



vlastnosti finančního nástroje, který je předmětem daného pokynu,



náklady na transakci,



doba potřebná ke splnění této transakce,



pravděpodobnost realizace a splnění pokynů, rozsah pokynu,



povaha transakce,



klasifikace klienta, a



charakteristika regulovaného trhu, mnohostranného obchodního systému, systematického
internalizátora, tvůrce trhu nebo jakýchkoliv jiných osob nebo organizací, zřízených pro
poskytování likvidity nebo jakýchkoliv osob nebo organizací ve třetích zemích, které
vykonávají podobné činnosti, na kterou může být pokyn předán.

V případě 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.
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V případě realizace pokynu retailového klienta zváží Společnost veškeré náklady, které mohou vzniknout
klientovi při volbě místa tak, aby byla tato volba co nejvýhodnější pro klienta.
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.
V případě, že je pokyn možné realizovat pouze na jednom převodním místě, je toto místo považováno za
nejlepší místo pro provedení.

PŘÍKAZ K REALIZACI POKYNŮ KLIENTA
Odpovídající pokyny Klienta, pokud jde o totožné transakce, jsou plněny a/nebo předávány podle doby
jejich přijetí Společností. Společnost může – v souladu s požadavky na vyřízení pokynu za podmínek
nejvýhodnějších pro klienty – pokyny klienta slučovat.
V případě různých pokynů – v rozsahu stanoveném zákonem – je pokyn k realizaci stanoven Společností
takovým způsobem, který bere ohled na dobu přijetí a zároveň umožňuje Společnosti obsloužit co největší
možné množství klientů podle jejich pokynů.

PLNĚNÍ LIMITNÍCH POKYNŮ
V případě limitního pokynu zadaného Klientem Společnost předá a/nebo se bude snažit splnit takový
pokyn – v závislosti na jeho účelu – s ohledem na nákup finančního nástroje, který je předmětem daného
pokynu, a to jak pod tak nad limitní cenou stanovenou Klientem, nebo s ohledem na jeho prodej jak nad
tak pod touto limitní cenou.

DALŠÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVY POKYNŮ KLIENTA
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.
Společnost musí při plnění svých pokynů neprodleně informovat retailové klienty, jestliže se dozví o
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jakékoliv události, která brání v provedení daného pokynu. Společnost není povinna okamžitě realizovat
pokyn, jestliže:


je pokyn klienta limitní pokyn,



pokyn nelze splnit za aktuálních tržních podmínek, nebo



to vede k poškození zájmů Klienta.

Společnost je oprávněna předávat pokyny třetím stranám a/nebo využít třetích stran v průběhu jejich
realizace.
Společnost rovněž umožňuje provádění pokynů mimo regulované trhy a/nebo mnohostranné obchodní
systémy.
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USTANOVENÍ OHLEDNĚ DOHOD O ONLINE OBCHODOVÁNÍ
PŘIJETÍ POKYNU

V průběhu poskytování investičních služeb, definovaných v článku 4.2 Všeobecných podmínek pro
obchodování, přijímá Společnost pokyny v rámci dohody o online obchodování výlučně ve vztahu k
transakcím, které mají být uzavřeny na Platformě pro online obchodování. Klient smí zadávat pokyny na
Platformě pro online obchodování pouze ve vztahu ke zde uvedeným nástrojům.
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.
Vzhledem k výše uvedenému bere Klient na vědomí, že místem realizace pro pokyny na základě dohody o
online obchodování je v každém případě Platforma pro online obchodování.

PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ
Pokyny klientů jsou předávány prostřednictvím Platformy pro online obchodování.

AKTUALIZACE
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. 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.
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INFORMOVÁNÍ KLIENTŮ

Společnost je povinna informovat Klienta o ustanoveních těchto pravidel a o jakýchkoliv provedených
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podstatných změnách.
Společnost před navázáním obchodního vztahu informuje retailové klienty o:


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.

Společnost na písemnou žádost prokáže, že byl pokyn Klienta proveden v souladu s těmito pravidly.
Otázky, které nejsou řešeny v těchto pravidlech pro provádění pokynů, se řídí aktuálně platnými
Všeobecnými podmínkami společnosti pro obchodování.
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