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Účinnost ke dni: 16.2.2017

Stránka 1 z 3

Úvodní ustanovení
A.
RSJ Custody s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační
číslo 02603900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C
vložka 220809 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s ustanoveními Zákona č. 256/2004 Sb.
o podnikání na kapitálovém trhu (dále též jen „Zákon") a vyhlášky č. 303/2010 Sb. o podrobnější
úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb schvaluje a vydává tuto politiku
provádění pokynů (dále též jen „Politika provádění pokynů“ nebo „Politika“).
B.
Politika provádění pokynů je souhrn pravidel a zásad, podle kterých Společnost postupuje při
nakládání s pokynem zákazníka (klienta, kterému je poskytována předmětná investiční služba ve
smyslu Zákona). Cílem politiky provádění pokynů je závazně stanovit pravidla pro samotnou Společnost
a její pracovníky, která zajistí, že pokyny zákazníků Společnosti týkající se investičních nástrojů při
výkonu investičních služeb Společností budou vždy provedeny za předem daných podmínek
a především zajistí nejlepší podmínky (způsob) provedení předmětných pokynů.

Pravidla provádění a předávání pokynů
A.
Společnost disponuje povolením k výkonu hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů
týkajících se investičních nástrojů a doplňkové investiční služby úschova a správa investičních nástrojů
včetně souvisejících služeb.
B.
Společnost při poskytování hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů vystupuje
výhradně v pozici tzv. introducing brokera pro společnost RSJ Investments SICAV a.s. (dále jen „třetí
osoba“).
C.
Společnost sama neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů klientů ani neobchoduje
s investičními nástroji na vlastní účet ve smyslu Zákona. Společnost předává pokyny klientů třetí osobě,
která disponuje oprávněním k provedení daného pokynu zákazníka. Tato třetí osoba má zavedenou
vlastní politiku provádění pokynů, která je klientovi k dispozici v papírové podobě v sídle Společnosti
nebo v elektronické podobě na webových stránkách třetí osoby. Odkaz na webové stránky třetí osoby
je uvedeny v příloze č. 1 této Politiky.

Závěrečné ustanovení
A.
Společnost průběžně vyhodnocuje účinnost Politiky provádění pokynů, zejména kvalitu
provedení pokynů ze strany třetí osoby, a zjištěné nedostatky odstraňuje bez zbytečného odkladu.
B.
Přezkoumání této Politiky provádí Společnost vždy neprodleně po významné změně ovlivňující
schopnost zajistit provedení pokynu s nejlepším možným výsledkem pro klienta, nejméně však jednou
ročně.
C.

Společnost je povinna informovat klienta o této Politice. Aktuální Politika je klientu k dispozici:
1.

před sjednání služby v papírové podobě
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D.

2.

v sídle Společnosti v papírové podobě

3.

v elektronické podobě na webových stránkách Společnosti

Společnost informuje klienty též o případných podstatných změnách této Politiky.

Přílohy
Příloha č. 1 – Seznam třetích stran
RSJ Investments SICAV a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

https://www.rsj.com/investments/povinneinformace
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