Etický kodex a normy
profesionálního chování
ÚVOD
Etický kodex a normy profesionálního chování (Kodex a Normy) organizace CFA Institute jsou základním pilíøem hodnot na¡sí organizace a
pøedstavují klíèové podmínky pro splnìní poslání být vedoucí globální organizací profese investièních poradcù nasazením vysokých standardù
vzdìlání, bezúhonnosti a vynikající profesionální úrovnì. Vysoké etické normy mají zásadní dùleitost pro udrení dùvìry veøejnosti ve finanèní
trhy a v profesi investièních odborníkù a poradcù. Od svého vzniku v roce 1960 pomáhají Kodex a Normy prosazovat morální bezúhonnost
èlenù organizace CFA Institute a slouí za pøíklad pøi hodnocení etických aspektù finanèních odborníkù celosvìtovì bez rozdílu funkèního
postavení, kulturních odli¡sností nebo místních právních pøedpisù. V¡sichni èlenové organizace CFA Institute (vèetnì dritelù titulu Chartered
Financial Analyst® (CFA®), tj. titulu autorizovaný finanèní analytik) a kandidáti na èlenství v CFA musejí dodrovat Kodex a Normy a jsou aktivnì
nabádáni, aby svého zamìstnavatele o této své odpovìdnosti informovali. Poru¡sení tìchto povinností mùe mít za následek disciplinární postih
ze strany organizace CFA Institute. Postih mùe nabýt formy zru¡sení èlenství èi kandidatury na èlenství v organizaci CFA Institute a zru¡sení
práva uívat titulu CFA udìlovaného touto organizací.

ETICKÝ KODEX
Èlenové organizace CFA Institute (vèetnì dritelù titulu Chartered Financial Analyst® (CFA®), tj. titulu autorizovaný finanèní analytik) a
kandidáti na èlenství v CFA („èlenové a kandidáti") musejí:

•

Jednat zcela bezúhonnì, s náleitou odborností, odbornou
pílí, respektem a etickým zpùsobem ve vztahu k veøejnosti,
klientùm, potenciálním klientùm, zamìstnavatelùm,
zamìstnancùm, kolegùm v profesionálním oboru, a k jiným
úèastníkùm globálních kapitálových trhù.

•

Provozovat svoji èinnost odbornì a eticky, jako i nabádat
ostatní, aby provozovali svoji èinnost odbornì a eticky tak,
aby tento pøístup jim a jejich profesi pøinesl uznání a dùvìru.

•

Prosazovat poctivost a dodrovat pravidla, kterými se øídí
kapitálové trhy.

•

Klást bezúhonnost investièní profese a zájmy klientù nad své
vlastní osobní zájmy.

•

Udrovat a dále si rozvíjet svoji úroveò odbornosti a usilovat
o to, aby tak èinili i ostatní investièní odborníci.

•

Uívat pøimìøené péèe a zachovat si nezávislý odborný
úsudek pøi provádìní investièních analýz, podávání
investièních doporuèení, provádìní investic a pøi ostatních
odborných èinnostech.

NORMY PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ
I. PROFESIONÁLNÍ ÚROVEÒ
A. Znalost zákonù. Èlenové a kandidáti musejí rozumìt v¡sem
pøíslu¡sným zákonùm, pravidlùm a pøedpisùm (vèetnì Etického
kodexu a Norem profesionálního chování organizace CFA Institute)
státních orgánù, regulatorních organizací, autorizaèních orgánù
nebo profesionálních sdruení, které právnì upravují a øídí jejich
profesní èinnost, a plnì je dodrovat. V pøípadì konfliktù takových
právních nástrojù se musejí èlenové a kandidáti øídit pøísnìj¡sími
z tìchto zákonù, pravidel nebo pøedpisù. Èlenové a kandidáti se
nesmìjí vìdomì úèastnit naru¡sování takových zákonù, pravidel
nebo pøedpisù, èi takovému naru¡sování napomáhat, a musejí se od
takového naru¡sování jasnì distancovat.
B. Nezávislost a objektivita. Èlenové a kandidáti musejí vynaloit
pøimìøenou péèi a èinit rozumný úsudek k dosaení a udrení
nezávislosti a objektivity pøi své odborné èinnosti. Èlenové a
kandidáti nesmìjí nabízet, poadovat nebo pøijímat ádné dárky,
poitky, úhrady nebo odmìny, o nich by se dalo pøimìøenì
oèekávat, e zkompromitují jejich nezávislost a objektivitu nebo
tyté vlastnosti u jiných osob.
C. Zkreslení skuteènosti. Èlenové a kandidáti nesmìjí vìdomì
zkreslovat skuteènosti týkající se investièní analýzy, doporuèení,
jednotlivých odborných úkonù nebo jiných odborných èinností.
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D. Nesprávné profesní chování. Èlenové a kandidáti se nesmìjí
úèastnit na ádném profesním chování, které pøedstavuje neèestný
postup, podvod nebo lest, ani spáchat èin, který vrhne záporné
svìtlo na jejich profesionální povìst, bezúhonnost nebo odbornou
zpùsobilost.
II. BEZÚHONNOST ÚÈASTNÍKÙ KAPITÁLOVÝCH TRHÙ
A. Podstatné neveøejné informace. Èlenové a kandidáti, kteøí
disponují podstatnými neveøejnými informacemi, které by mohly mít
vliv na hodnotu investice, nesmìjí tìchto informací zneuít ani
pøimìt jiné osoby, aby tìchto informací zneuily.
B. Manipulace trhu. Èlenové a kandidáti se nesmìjí úèastnit
ádných praktik, které deformují ceny nebo umìle zvy¡sují
obchodovaný objem s úmyslem uvést v omyl úèastníky trhu.
III. POVINNOSTI VÙÈI KLIENTÙM
A. Loajalita, obezøetnost a náleitá péèe. Èlenové a kandidáti
mají povinnost loajality vùèi svým klientùm a musejí jednat
s pøimìøenou péèí a musejí uívat obezøetného úsudku. Èlenové a
kandidáti musejí jednat ve prospìch svých klientù a klást zájmy
svých klientù nad zájmy svého zamìstnavatele a nad své osobní
zájmy. Ve vztazích se svými klienty musejí èlenové a kandidáti urèit
pøíslu¡snou fiduciární povinnost a musejí tuto povinnost dodret vùèi
osobám a zájmùm, vùèi kterým tato povinnost platí.

N O R M Y P R O F E S I O N Á L N Í H O C H O V Á N Í continued
B. Spravedlivé jednání. Pøi poskytování investièní analýzy, dávání
investièních doporuèení, provádìní investièních úkonù nebo pøi
vykonávání jiných profesionálních èinností musejí èlenové a
kandidáti se v¡semi klienty jednat spravedlivì a objektivnì.
C. Vhodnost.
1. Jsou-li èlenové a kandidáti v poradenském vztahu s klientem,
musejí:
a. Provést pøimìøený prùzkum investièních zku¡seností,
poadované investièní návratnosti a s tím spojených rizik, jako
i finanèních omezení klienta èi potenciálního klienta døíve, ne
podají jakákoli investièní doporuèení nebo provedou investièní
úkon, a musejí tyto informace pravidelnì znovu vyhodnocovat a
aktualizovat.
b. Urèit, zdali je urèitá investice vhodná z hlediska klientovy
finanèní situace a zdali se sluèuje s písemnými cíli, povìøením a
omezeními klienta døíve, ne podají jakákoli investièní
doporuèení nebo provedou investièní úkon.
c. Posoudit vhodnost investice v kontextu celkového portfolia
klienta.
2. Jsou-li èlenové a kandidáti odpovìdní za správu urèitého
portfolia podle specifického povìøení, strategie nebo stylu,
mohou podávat pouze taková investièní doporuèení nebo
provádìt takové investièní úkony, které jsou sluèitelné se
stanovenými cíly a omezeními daného portfolia.
D. Pøedkládání finanèních výsledkù. Pøi pøedkládání finanèních
výsledkù investice musejí èlenové a kandidáti vynaloit pøimìøené
úsilí k zaji¡stìní toho, aby takové pøedloení bylo poctivé, pøesné a
úplné.
E. Zachování dùvìrné povahy informací. Èlenové a kandidáti
musejí zachovat dùvìrnou povahu informací o souèasných,
bývalých a potenciálních klientech s výjimkou situací, kdy:
1. se tyto informace týkají nelegálních èinností ze strany klienta
nebo potenciálního klienta.
2. zpøístupnìní informací vyaduje zákon, nebo
3. klient nebo potenciální klient povolí zpøístupnìní daných
informací.
IV. POVINNOSTI VÙÈI ZAMÌSTNAVATELÙM
A. Loajalita. V záleitostech týkajících se jejich zamìstnání musejí
èlenové a kandidáti jednat v zájmu svého zamìstnavatele a nesmìjí
zbavit svého zamìstnavatele výhody svých dovedností a
schopností, roz¡siøovat dùvìrné informace nebo jinak zpùsobit újmu
svému zamìstnavateli.
B. Dohody o dodateèné odmìnì. Pokud neobdrí písemné
svolení v¡sech zúèastnìných subjektù, nesmìjí èlenové a kandidáti
pøijímat ádné dárky, poitky, úhrady nebo odmìny, které konkurují
se zájmy jejich zamìstnavatele nebo o kterých by se dalo
pøimìøenì oèekávat, e vytvoøí konflikt se zájmy jejich
zamìstnavatele.
C. Odpovìdnost vedoucího pracovníka. Èlenové a kandidáti
musejí vyvinout pøimìøené úsilí k tomu, aby odhalili poru¡sení
pøíslu¡sných zákonù, pravidel, pøedpisù a Kodexu jako i Norem
kýmkoli, kdo je pod jejich pracovním dohledem èi v organizaèní
kompetenci a zabránili takovému poru¡sení.

2. Pouívat pøimìøenou a adekvátní bázi, podpoøenou vhodným
prùzkumem a ¡setøením, pro jakoukoli investièní analýzu,
doporuèení nebo úkon.
B. Komunikace s klienty a potenciálními klienty. Èlenové a
kandidáti musejí:
1. Zpøístupnit klientùm a potenciálním klientùm základní formát a
obecné principy investièních procesù pouívaných k analýze
investic, výbìru cenných papírù a výstavbì portfolia, a musejí jim
neprodlenì oznámit jakékoli zmìny, které mohou tyto procesy
podstatnì ovlivnit.
2. Uívat pøimìøeného úsudku pøi identifikaci faktorù, které jsou
dùleité pro jejich investièní analýzy, doporuèení nebo úkony, a
zahrnout tyto faktory do komunikace s klienty a potenciálními
klienty.
3. Rozli¡sovat mezi skuteèností a názorem pøi prezentaci
investièní analýzy a doporuèení.
C. Archivování dokladù. Èlenové a kandidáti musejí zøídit a
udrovat pøimìøené záznamy na podporu svých investièních
analýz, doporuèení, úkonù a jiné komunikace týkající se investování
mezi nimi a jejich klienty a potenciálními klienty.
VI. KONFLIKTY ZÁJMÙ
A. Zveøejnìní konfliktù zájmù. Èlenové a kandidáti musejí plnì a
poctivì zveøejnit v¡sechny skuteènosti, od kterých se mùe rozumnì
oèekávat, e negativní ovlivní jejich nezávislost a objektivitu, nebo
e zasáhnou do jejich pøíslu¡sných povinností vùèi klientùm,
potenciálním klientùm a zamìstnavateli. Èlenové a kandidáti musejí
zajistit, aby takové zveøejnìní bylo jasnì viditelné, bylo jasnì a
prostì formulováno a úèinnì podávalo relevantní informace.
B. Priorita transakcí. Investièní transakce èinìné pro klienty a
zamìstnavatele musejí mít pøednost pøed transakcemi, v nich je
èlen nebo kandidát vlastníkem, v jeho prospìch k transakci
dochází.
C. Odmìna za doporuèení produktù èi slueb. Èlenové a
kandidáti musejí svému zamìstnavateli, svým klientùm a
potenciálním klientùm oznámit jakoukoli úhradu, odmìnu nebo
poitek, který pøijmou od jiných subjektù za doporuèení jejich
produktù nebo slueb.
VII. ODPOVÌDNOST Z TITULU ÈLENA NEBO KANDIDÁTA
ÈLENSTVÍ V CFA
A. Chování èlenù a kandidátù programu CFA. Èlenové a
kandidáti se nesmìjí úèastnit na chování, které kompromituje
povìst nebo bezúhonnost organizace CFA Institute nebo vánost
autorizace CFA èi bezúhonnost, platnost nebo bezpeènost zkou¡sek
CFA.
B. Odvolání se na organizaci CFA Institute, autorizaci CFA a
program CFA. Pøi odvolávání se na organizaci CFA Institute,
èlenství v organizaci CFA Institute, autorizaci CFA nebo
kandidaturu na program CFA nesmìjí èlenové a kandidáti mylnì
informovat nebo pøehánìt v souvislosti s významem nebo dùsledky
èlenství v organizaci CFA Institute, oficiální autorizací touto
organizací nebo kandidaturou na program CFA.

V. INVESTIÈNÍ ANALÝZA, DOPORUÈENÍ A ÚKONY
A. Pøimìøená odborná péèe a pøimìøená báze. Èlenové a
kandidáti musejí:
1. Pøi analýze investic, podávání investièních doporuèení a
provádìní investièních úkonù vyvinout pøimìøenou odbornou
péèi, nezávislost úsudku a zevrubnost.
V pøípadì rozporu mezi èeskou a anglickou verzí Kodexu a Norem organizace CFA Institute je rozhodující anglická verze.

