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ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ 
 

Chce-li Admiral Markets UK splnit svou povinnost řádné péče a loajality, musí přijmout 

opatření k identifikaci, řízení, prevenci a/nebo uveřejnění střetů zájmů v rámci 

organizace s jejími klienty a mezi jejími klienty, aby předešla nežádoucímu vlivu na střety 

zájmů klienta. 

 

Chce-li Admiral Markets UK správně plnit své povinnosti řádné péče a loajality, musí 

regulovat postupy pro konkrétní transakce a osoby s tím spojené a postupy pro 

zpracování příkazu transakce klienta.  

 

Admiral Markets UK musí pravidelně vymezit, měřit a řídit (včetně kontroly, prevence 

nebo oznámení) jakákoli rizika střetu zájmů ve spojení s investičními aktivitami. Výše 

zmíněná funkce musí být vykonána osobou provádějící audity shody ve spolupráci s 

rizikovým manažerem a manažery a zaměstnanci různých obchodních jednotek. 

 

Vymezování akcí může mít za následek střet zájmů, existence těchto okolností během 

výkonu funkce poskytování služeb se posuzuje následujícím způsobem: 

 

 Admiral Markets UK nebo relevantní osoba vytvoří nebo pravděpodobně vytvoří 

finanční zisk nebo se vyhne finanční ztrátě na účtu klienta; 

 zájmy Admiral Markets UK nebo relevantní osoby v poskytování služby klientovi nebo 

s ohledem na výsledek služby poskytované na účtu klienta jsou odlišné od zájmů 

klienta; 

 Admiral Markets UK nebo relevantní osoba má finanční nebo jinou motivaci 

upřednostnit zájmy jednoho klienta před zájmy druhého klienta; 

 Admiral Markets UK nebo relevantní osoba má obchodní zájmy nebo je zapojena do 

stejné oblasti obchodu jako klient; 

 Admiral Markets UK nebo relevantní osoba obdrží podněty od třetí strany, které 

nejsou součástí standardní komise či poplatku za takovou službu poskytnutou 

klientovi. 

 

Vyloučení odpovědnosti překladu 
 

Webové stránky Admiral Markets UK Ltd používají různé nástroje pro překlad stránek, 

aby mohly být použity v jiných zemích. Díky překladu budeme moci pochytit obecný 

záměr originálního obsahu, ale ne vždy bude překlad přesný. Oficiální text je v 

anglickém jazyce a naleznete ho na webové stránce Admiral Markets UK Ltd 

www.admiralmarkets.com. Jakékoliv nesrovnalosti v překladu nejsou zavazující a nemají 

http://www.admiralmarkets.com/
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žádný právní efekt pro účely plnění nebo vynucení. V případě jakýchkoliv dotazů 

týkajících se přesnosti informací v přeložené verzi na webové stránce, se prosím 

odkazujte na anglickou verzi stránek. Admiral Markets UK Ltd nenese žádnou 

zodpovědnost za přesnost. Kvůli složitosti jazyků a možnosti různých překladů a 

interpretací konkrétních slov a frází je překlad omezen. Admiral Markets UK Ltd proto 

doporučuje pročíst a ověřit překlad vyplývající z využívání této služby a nenese žádnou 

odpovědnost za přesnost. 

 

        -Platné od: 07/2016- 

 


