Pravidla pro provádění pokynů zákazníků společnosti
NN Investment Partners C.R., a.s.
Pravidla pro provádění pokynů
1.

V těchto pravidlech pro provádění pokynů zákazníků (dále jen "Pravidla") mají pojmy
s velkým počátečním písmenem význam uvedený v obchodních podmínkách
společnosti NN Investment Partners C.R., a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov,
Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, Česká republika, IČO: 25102869, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4519 pro
obstarávání obchodů s cennými papíry vydávanými fondy kolektivního investování .

2.

ZPKT Obchodníkovi ukládá provádět pokyny Zákazníka za nejlepších podmínek,
přičemž, s přihlédnutím zejména k povaze a zařazení Zákazníka, povaze Pokynu a
vlastnostem Cenných papírů, stanoví určitá kritéria provádění těchto Pokynů. Kritérii
provádění Pokynů jsou mimo jiné cena, objem poplatků účtovaných Zákazníkovi,
způsob provedení Pokynu, rychlost s jakou lze Pokyn provést a pravděpodobnost
provedení Pokynu.

3.

Za účelem zohlednění kritérií provádění Pokynů je Obchodník povinen zavést a
dodržovat pravidla provádění pokynů, která obsahují určení relativní důležitosti
faktorů relevantních pro provádění Pokynů za nejlepších podmínek a dále informace
o převodních místech, na nichž jsou Pokyny prováděny. Od povinnosti provést Pokyn
za nejlepších podmínek se může Obchodník odchýlit pouze v mezích stanovených
Pokynem.

4.

Pravidla se týkají obstarávání obchodů s Cennými papíry (tj. cennými papíry
kolektivního investování vydávanými zahraničními fondy kolektivního investování,
jejichž cenné papíry Obchodník v České republice veřejně nabízí). Vzhledem zejména
k povaze, vlastnostem a rozsahu převodního místa, na kterém lze provádět Pokyn
vztahující se k Cenným papírům, může být použití těchto Pravidel a tedy i použití
relevantních kritérií pro samotné provádění Pokynů v konkrétním případě omezeno.

5.

Při provádění Pokynů a výběru převodního místa zohledňuje Obchodník zejména tato
kritéria: (i) cena; (ii) náklady provedení Pokynu; (iii) rychlost provedení Pokynu; a (iv)
pravděpodobnost provedení Pokynu. Při určení relativní důležitosti jednotlivých kritérií
přihlíží Obchodník zejména k (i) povaze Zákazníka; (ii) povaze Pokynu; (iii) povaze a
vlastnostem Cenného papíru; a (iv) povaze převodního místa, kde má být Pokyn
proveden.
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6.

Vzhledem k povaze a vlastnostem cenných papírů považuje Obchodník za relativně
nejvýznamnější kritéria cenu dosažitelnou na převodním místě a náklady na
provedení Pokynu. Obchodník zohlední rovněž jakékoliv další faktory, které mu
umožní dosáhnout nejlepšího výsledku pro Zákazníka. To však nevylučuje, aby s
ohledem na znalost a situaci na trzích investičních nástrojů a s ohledem na charakter
a rozsah převodního místa upřednostnil v konkrétním případě i jiná kritéria.

7.

Obchodník není členem jakéhokoliv regulovaného trhu nebo mnohostranného
obchodního systému. Pokyny Obchodník provádí mimo regulovaný trh nebo
mnohostranný obchodní systém prostřednictvím převodního místa, kterým je pro
účely Cenných papírů společnost určená v příslušném statutu Fondu, která je jeho
depozitářem Fondu a/nebo zástupcem pro převody. Převodní místo může být
vzhledem ke změnám v tržních podmínkách nebo z jiných důvodů jednostranně
měněno.

8.

S ohledem na povahu a charakter Cenných papírů a na povahu zvoleného trhu, je
výlučným převodním místem, na kterém Obchodník provádí Pokyny, společnost
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., se sídlem 80 route d´Esch, L-1470
Lucemburk, Velkovévodství lucemburské.

9.

U Pokynů Zákazníka obsahujících výslovně danou instrukci ohledně provedení
Pokynu, která je nebo by mohla být v rozporu s Pravidly, postupuje Obchodník v
souladu s takovou instrukcí, i když v důsledku takového postupu Obchodníka nebude
možné dosáhnout nejlepšího možného výsledku provedení Pokynu podle Pravidel.
Obchodník však postupuje v souladu s takovou instrukcí Zákazníka pouze v případě,
umožňuje-li to zejména povaha a vlastnost Cenného papíru nebo povaha a pravidla
převodního místa, na kterém má být Pokyn podle výslovné instrukce Zákazníka
proveden.

10.

Obchodník průběžně vyhodnocuje účinnost těchto Pravidel, zejména s ohledem na
parametry a kvalitu provedení Pokynu. Obchodník rovněž průběžně přezkoumává
Pravidla s ohledem na naplnění jejich primárního účelu, tj. zajištění nejlepšího
možného výsledku provádění Pokynů. Na základě takto prováděného vyhodnocování
a přezkoumávání Pravidel přistupuje Obchodník k aktualizacím a změnám Pravidel.
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