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ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ 
INVESTIČNÍCH SLUŽEB ČESKOU SPOŘITELNOU, a. s. 

Ceská spořitelna, a.s. (dále jen „banka'? v tomto dokumentu shrnuje podstatné informace o podmínkách 
poskytování investičních služeb. 

Kategorizace zákazníků 

V souladu s právními předpisy banka dělí své zákazníky na: 
• neprofesionální zákazníky
• profesionální zákazníky
• způsobilé protistrany.
Neprofesionálním zákazníkům náleží nejvyšší úroveň právní ochrany. Úroveň ochrany poskytovaná
profesionálním zákazníkům je s ohledem na jejich předpokládanou kvalifikaci nižší. Nejnižší stupeň ochrany je 
poskytován způsobilým protistranám.

Banka zákazníka považuje za neprofesionálního zákazníka s nejvyšší úrovní ochrany, pokud zákazník neobdrží 
od banky písemné vyrozumění o zařazení mezi profesionální zákazníky nebo způsobilé protistrany. Zákazník 
může za určitých, zákonem stanovených podmínek požadovat změnu zařazení. Banka však upozorňuje na to, že 
při změně zařazení do jiné kategorie zákazníků, zákazník ztrácí část ochrany. Změna kategorie 
z neprofesionálního zákazníka na profesionálního zákazníka může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze 
zahraničního garančního systému, přičemž banka může dodržovat některé povinnosti podle zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu v užším rozsahu, Při změně kategorie z profesionálního zákazníka na způsobilou protistranu 
banka již nadále není povinna plnit některé povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu při 
poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů, provádění pokynů na účet zákazníka a 
obchodování na vlastní účet banky. 

Střet zájmů 

V rámci finanční instituce nabízející různé druhy finančních služeb, může v mnoha situacích docházet ke střetu 
zájmů, a to jak ke střetu zájmů mezi zákazníky a bankou nebo zaměstnanci banky, tak mezi zákazníky navzájem. 
Banka se řídí zásadou, že jakýkoli střet zájmů je nezbytné poctivě řešit. Aby se předešlo střetu zájmů v nejvyšší 
možné míře, banka zavedla pravidla pro řízení střetů zájmů a víceúrovňovou organizační strukturu s odpovídající 
dělbou odpovědností. 

Mezi oblasti, kterým je věnována zvýšená pozornost, patří obchodování na vlastní účet banky, tvorba investičních 
doporučení, poskytování úvěrů emitentům cenných papírů a služby privátního bankovnictví. Typickým příkladem 
vzniku střetu zájmů v oblasti investičních služeb jsou případy, kdy banka na určitém trhu obchoduje na svůj 
vlastní účet současně se zákazníkem. Střet zájmů může též nastat v případě, že se banka účastní emitování 
investičních nástrojů určitého emitenta, pokud je současně věřitelem emitenta investičních nástrojů, popřípadě 
s ním vstupuje do jiných významných transakcí, nebo pokud by zaměstnanci banky od emitenta dostávali jakékoli 
plnění či výhody, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování. 

Aby bylo dosaženo toho, že investiční služby budou poskytovány vždy s odbornou péčí, čestně, spravedlivě, 
kvalifikovaně a v nejlepším zájmu zákazníků, banka přijala zejména následující organizační opatření: nastavení 
organizačních a fyzických bariér pro informační toky, vydání pravidel pro obchody zaměstnanců, vedení seznamů 
investičních nástrojů, u kterých může dojít ke střetu zájmů, vedení seznamu zaměstnanců, kteří mají k dispozici 
vnitřní informaci, průběžné monitorování všech obchodů zaměstnanců, provádění pokynů probíhá vždy podle 
pravidel pro provádění pokynů vydaných bankou, zavedení etického kodexu pro zaměstnance a pravidelná 
školení zaměstnanců. 
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