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Standardy chování obchodníků s cennými papíry v Evropské unii do značné míry přebírá i česká Asoci/ace obchodníků s cennými papíry. Tyto zásady formulují zejména povinnosti obchodníků a jejich zamě//stnanců. Říkají, že každý obchodník dbá na vysokou odbornou a profesionální úroveň svých zaměstnanců a externích spo///lupracovníků a na jejich další odborný růst. Obchodník také zajistí vnitřními předpisy a smluvně dodržování zásad(1 min.)

jednání a chování svých zaměstnanců a externích spolupracovníků v souladu se standardy EU tím, že zaměstnanec repreze/ntuje obchodníka ve vztahu ke klientovi, jedná s klientem v souladu s platnými právními předpisy, pravidly obchodního // styku, morálky a společenského chování. Zaměstnanec jedná s klientem zdvořile a s úctou, bez ohledu na rasu, pohlaví///, věk, národnost, politické přesvědčení nebo náboženské vyznání. Pomáhá vytvořit atmosféru vzájemné důvěry při zachová(2 min.)

ní profesionální úrovně. Standardy jmenují mnoho zásad, vztahující se k zaměstnancům. Každý zaměstnanec například postupuje při po/skytování služeb kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu klienta tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména o//bchodníka, který jej zaměstnává. Zaměstnanec dbá na to, aby klienta informoval co nejlépe a nejpřesněji v souladu se svým nejlepším vě///domím a odbornými znalostmi, na základě přesných, důkladných a spolehlivých analýz. Zaměstnanec je povinen upozornit klienta na možná (3 min.)

rizika nabízené služby nebo realizace požadovaného obchodu v souladu s konkrétním případem. Je povinen info/rmovat klienta objektivně, nezkresleně a přesně a neslibovat nepřiměřené výhody spojené s poskytovanou službou. Zaměstnanec je též povinen seznámi//t se s předpisy o ochraně utajovaných skutečností a dbát, aby nebylo ohroženo státní, hospodářské, služební a obchodní tajemství tedy zejména /// skutečnosti, které mají význam pro vývoj kapitálového trhu. Tuto povinnost zajistí zaměstnavatel tím, že umožní zaměstnancům seznámit se s předpisy o o(4 min.)

chraně utajovaných skutečností. Zaměstnanec je dále povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví ve svém postavení jako zaměstnanec obcho/dníka, s výjimkou danou právními předpisy. Zaměstnanec také nepoužije informace získané od klienta k vlastním obchodům a nezneužije svých odborných znalo//stí a zkušeností na úkor klienta. Je povinen nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní či třetích osob. Zamě///stnanec nesmí využívat pracoviště, jeho vybavení včetně výpočetní techniky, zejména využívat veškerý software instalovaný u obchodníka, stejně tak (5 min. - pauza 10 s)

loga obchodníka nebo jeho pověsti k provozování činnosti analogického charakteru na vlastní účet. Zaměstnanec je povinen zdržet se jednání, které by vedlo ke / střetu zájmů osobních se zájmy obchodníka nebo klienta. Zaměstnanec nesmí dosahovat osobního finančního prospěchu nebo jiných výhod na úkor klienta nebo obchodníka//. Pro svůj osobní zisk nesmí využít své profesionální znalosti, které získá jako zaměstnanec obchodníka. Zaměstnanci v rámci závazných předpisů dbají o zamezení úniku /// informací, a to zejména informací o klientech. Možnost přístupu k informacím o klientech mají pouze ti zaměstnanci, kteří jsou k tomu obchodníkem oprávněni. Zaměstnanec(6 min.)

nepovede žádná jednání s klientem o nichž ví, nebo by při svých odborných znalostech mohl vědět, že jsou při něm porušovány platné právní předpisy. Obchodník realizuje vlastním jménem pouze tako/vé obchody, při nichž nepoškodí investory nebo obchodní partnery. Obchodník při realizaci přímého obchodu na účet klienta postupuje v jeho nejlepším zájmu s maximální možnou // odbornou péčí na základě analýzy situace kapitálového trhu, hospodářské a finanční situace a jiných dostupných objektivních informací, vztahujících se k cenným papírům. V zá///jmu nespornosti telefonicky uzavíraného přímého obchodu by měl být tento obchodníkem nahráván, s možností využití záznamu jako důkazu. Následná konfirmace přímého obcho(7 min.)

du slouží jako jeho dodatečné potvrzení. Obchodník je povinen aktualizovat změny seznamu osob oprávněných uzavírat obchody a podepisovat konfirmace. Pokud přímý obchod sjednává oso/ba uvedená v takovém seznamu, platí, že byla oprávněna obchod uzavřít a druhá strana uzavírá přímý obchod v dobré víře. Bez ohledu na obsah uvedeného seznamu platí, že přímé obchody // jsou oprávněny uzavírat též osoby uvedené v Obchodním rejstříku způsobem tam uvedeným. Každý účastník přímého obchodu uzavíraného telefonicky, je povinen sdělit protistraně na vyžá///dání o sobě údaje, které jsou nutné k jeho jednoznačné identifikaci a oprávněnosti uzavřít obchod. Obchodník, účastník přímého obchodu uzavíraného telefonicky, se zavazuje předem pro(8 min.)

tistranu informovat o tom, zda je nabízená cena, za kterou je připraven uzavřít obchod, pevná nebo pouze indikativní, tedy orientační, nezávazná. Přímý obchod je uzavřen akceptací závazné nabídky protistra/nou. Součástí uzavřeného obchodu musí být i způsob a termín vypořádání obchodu. Obchodník je povinen vydat klientovi potvrzení o uzavřeném obchodu, takzvanou konfirmaci. Klient je povinen v případě sprá//vnosti konfirmaci potvrdit. Kontrola dodržování a aplikace Standardů je v pravomoci prezidia Asociace a výboru pro informační toky a etiku obchodování. Ve věci dodržování a aplika///ce Standardů má výbor preventivní a iniciativní oprávnění. Výbor reaguje na každý podnět doložený příslušnými náležitostmi, a to i v případě, že jedna ze stran není členem Asociace. V případě zjev(9 min.)

ného porušení Standardů zahájí výbor šetření do jednoho měsíce, kdy byl o takovém úkonu informován, nejdéle však do jednoho roku od data, kdy k takovému úkonu došlo. Člen Asociace obchodníků s cennými pa/píry je povinen umožnit výboru seznámení se se všemi podklady a informacemi v mezích obecně závazných právních předpisů a v rozsahu přiměřeném, k prošetřované záležitosti. Je zároveň povinen poskytnout výboru po//žadované vysvětlení. Výbor do jednoho měsíce od ukončení šetření seznámí prezidium se zjištěnými skutečnostmi a podle povahy věci předloží návrh na opatření nebo sankci. Prezidium na základě zjištěných skutečností /// může uložit různá opatření a sankce, které jsou pro členy závazné. Například může stanovit pevný termín a způsob nápravy zjištěných skutečností, udělit výtku, rozhodnout o pozastavení členství na dobu určitou, rozhodnout o zániku(10 min. - 10 s pauza)


členství, podat návrh Komisi pro cenné papíry na odebrání povolení k předmětné činnosti a zveřejnit tuto skutečnost. Opatření a sankce možno kombinovat. Standardy a jejich modifikace vstupují v účinnost vždy dnem schválení na valné hromadě / Asociace obchodníků s cennými papíry. V případech, kdy uplatňování Standardů v obvyklé praxi obchodníků a zaměstnanců bude vyžadovat provedení změn a úprav, je prezidium oprávněné rozhodnout o jejich realizaci Český kapi//tálový trh je v současnosti centrem zájmu odborné i širší veřejnosti také proto, že se projednávají novely klíčových norem upravující právní vztahy a podmínky činností v této oblasti společenského dění. Do popředí se tak oprávněně do///stává problematika reglementace kapitálových trhů a v souvislosti s ní i otázka vytváření komplexního systému regulace těchto trhů. Regulaci kapitálových trhů lze rozdělit na systém právní nebo formální regulace a samoregula(11 min.)

ci. Regulaci vykonává především stát, a to ovlivňováním společenských vztahů na finančních trzích zejména prostřednictvím právních norem a předpisů. V České republice se postupně zavádí a stabilizuje standardní systém státní regulace, na kterém se podílí předevší/m Komise pro cenné papíry, Česká národní banka, Ministerstvo financí České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Za základní cíle moderní státní regulace lze nejenom v České republice považovat zabezpečení důvěry//hodnosti investičního prostředí, zajištění stability trhů s cennými papíry a ochranu investorů. Dále se regulátoři kapitálových trhů významně podílejí na odhalování finanční kriminality a vytváření zábran proti praní špinavých peně///z, zneužívání informací a korupci. Nedílnou součástí regulace ve všech vyspělých tržních ekonomikách je samoregulace, respektive mimoprávní nebo neformální regulace. Samoregulace je reprezentována především soustavou etických standardů a hodnot, kte(12 min.)

ré jsou dobrovolně dodržovány zúčastněnými subjekty. Samoregulace má velký význam zejména v dlouhodobé časové dimenzi, jelikož v tomto horizontu je účinnost etické, respektive neformální regulace největší. Čím rozvinutější a organizovanější je tržní / prostředí, tím má samoregulace větší význam, jelikož plně využívá proaktivní roli etiky ve vztahu k reaktivní funkci práva. Členství v organizacích, které samoregulaci institucionálně reprezentují, se stává také věcí důvěryhodnosti příslušného subjektu//, aby se však stal členem, musí vyhovět stanoveným požadavkům, například dodržovat etické standardy jednání. Mezi nejdůležitější samoregulátory kapitálových trhů patří zejména burzy cenných papírů a sdružení obchodníků s cennými papíry. Na burzu cenných papírů jsou /// v tržních ekonomikách obvykle delegovány státem některé aktivity, jako je kótování cenných papírů na sekundárních trzích, zúčtování a vyrovnávání na trzích cenných papírů. V České republice působí více než čtrnáct let Burza cenných papírů Praha, která je organizátorem trhu(13 min.)

