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PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ 
 
 

1. Společnost před uskutečněním obchodu a podle potřeby po zohlednění povahy 
zvažovaného obchodu provádí analýzy ekonomické výhodnosti obchodů a stanoví 
prognózy toho, jak obchod ovlivní skladbu majetku, likviditu a rizikový profil fondu. 
Analýzy jsou prováděny výlučně na základě spolehlivých a aktuálních veřejně 
dostupných informací. 

 
2. Společnost provádí obchody nebo předává pokyny k provedení obchodu jiným 

osobám za nejlepších podmínek a neupřednostňuje zájmy jedné skupiny vlastníků 
cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nad zájmy jiné skupiny 
vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování. 

 
3. S přihlédnutím ke konkrétnímu cíli, způsobu pokynu, k povaze a vlastnostem 

investičního nástroje, který je předmětem obchodu, k povaze převodních míst, na něž 
lze tento pokyn k obchodu nasměrovat, Společnost zohlední:  
a) cenu, kterou lze dosáhnout na převodním místě 
b) celkový objem nákladů účtovaných fondu  
c) rychlost, s jakou lze pokyn k obchodu provést 
d) pravděpodobnost provedení pokynu k obchodu 
e) podmínky pro vypořádání 
f) objem požadovaného obchodu 
g) typ pokynu k obchodu 
h) další faktory mající význam pro provádění rozhodnutí o obchodu nebo zadávání 

pokynů jiným subjektům k provedení obchodu fondu za nejlepších podmínek.  
 
4. Nejvyšší důležitost při rozhodování Společnost přikládá těmto faktorům, které při 

volbě převodních míst Společnost zohleduje jako prioritní: 
a) ceně, které lze dosáhnout na převodním místě 
b) celkovému objemu nákladů účtovaných fondu 
c) podmínkám pro vypořádání 
d) doporučením investičního výboru 

 
5. Společnost vede seznam převodních míst, který obsahuje výčet všech převodních 

míst, které může investiční společnost používat pro provádění obchodů na účet fondů.  
 

6. Seznam osob, kterým investiční společnost pro jednotlivé druhy investičních nástrojů 
předává pokyny k obchodu: 

 
a) Komerční banka, a.s. 
b) J&T BANKA, a.s. 
c) J&T BANKA, a.s. pobočka banky v SR 
d) TSF Derivatives Ltd. 
e) BNY ConvergEx Group 
f) Interactive Brokers 
g) Bank Morgan Stanley AG 
h) WOOD & Company Financial Services, a.s. 

 
 
V Praze dne 1. února 2017 
 
 
       Mgr. Miloslav Zábojník 
       předseda představenstva 
       J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 


