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ev. číslo:

/

Komisionářská smlouva a další ujednání
uzavřená mezi obchodníkem s cennými papíry Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21
Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704,
(dále jen „obchodník“) a klientem – právnickou osobou (dále jen „smlouva“).
klient – právnická osoba
Obchodní firma/Název (přesně dle OR):

IČ:

Spis. zn.:

Město, obec:

PSČ:

Stát:

Korespondenční adresa: Ulice + č.p.

2)

Město, obec:

PSČ:

Stát:

Telefon:

Mobilní telefon:

Fax:

E-mail:

Sídlo: Ulice + č.p.

1)

1)

5)

Zastoupení
Jméno a příjmení/Obchodní
firma/Název:

8)

Pohlaví:

8)

Místo narození:

2)

R. č. /IČ:

Druh oprávnění:

PSČ:

Stát:

1.osoba
2.osoba
Trvalý pobyt/Sídlo: Ulice + č.p.

Město, obec:

1)

1),8)

Stát. přísl.:

1.osoba
2.osoba
Údaje o průkazu totožnosti

8)

Druh průkazu totožnosti:
1.osoba

4)

1.osoba

7)

2.osoba

4)

2.osoba

7)

Vyloučení čl. III odst. 2a:

ANO

1)

Země vydání:

Číslo:

Platný do:

Vydal:

NE

Obchodník povede klientovi tento obchodní účet:
Obchodní účet číslo:

Reg. číslo RM-S:

NID:

Způsob uložení investičních nástrojů,
u kterých obchodník umožňuje volbu:

6)

Heslo pro telefonickou komunikaci:
Elektronická komunikace:

aktivní (podání pokynu)

Uživatelské jméno:

pasivní (bez podání pokynu)
Heslo:

Umožnit elektronické převodní příkazy na povolené účty:

ANO

NE

Povolené účty (číslo účtu (IBAN) / kód banky (BIC), pro zahraniční účty název a adresa majitele):
/
/
/
/
/

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Autorizace pokynů pomocí SMS:

ANO

NE

Telefonní číslo:
Délka autorizačního kódu (min. 5, max. 10 znaků): znaků
Platnost SMS kódu od odeslání obchodníkem (max.15 minut): minut
Počet pokusů pro zadání kódu (min.1, max.3 pokusů): pokusy
Způsob předávání výpisů z účtu:

Frekvence výpisů:

1) zkratka státu dle Seznamu, 2) není-li, datum narození, 3) není třeba vyplňovat, je-li shodná s adresou trvalého pobytu, 4) obyvatelé zemí EU občanský průkaz nebo
cestovní pas, ostatní cestovní pas, 5) )vždy osobně přítomný zástupce klienta (právnická osoba je osobně přítomna, jedná-li za ni osobně přítomný statutární orgán),
6) např. náhradní r. č. pro CDCP či číslo majetkového účtu vedeného custodianem, 7) druhý průkaz totožnosti pokud je vyžadován, 8) pouze fyzické osoby
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Čl. I. Předmět smlouvy
1.

2.
3.

Obchodník bude na základě pokynů klienta svým jménem na účet klienta vykonávat činnosti směřující k dosažení koupě
nebo prodeje investičních nástrojů na trzích s investičními nástroji v tuzemsku i v zahraničí nebo bude svým jménem na
účet klienta uzavírat obchody s investičními nástroji s třetími osobami. Obchodník bude na základě žádostí klienta svým
jménem na účet klienta vykonávat též další činnosti týkající se investičních nástrojů, např. obstarávání vypořádání obchodu
s investičními nástroji, obstarávání prodeje zastavených investičních nástrojů nebo obstarávání konverze měn.
Klient souhlasí s tím, aby obchodník prodával klientovi investiční nástroje ze svého majetku či je od něho kupoval (čl. III
odst. 3).
Klient zaplatí obchodníkovi za činnosti dle odst. 1 odměnu.

Čl. II. Pravidla obchodování s investičními nástroji a provádění dalších činností
1.

2.

3.

4.

Obchodování s investičními nástroji a provádění dalších činností obchodníkem pro klienta se řídí přednostně ustanoveními
této smlouvy a dále platnými Všeobecnými smluvními podmínkami pro obchodování s investičními instrumenty vydávanými
obchodníkem (dále jen Všeobecné smluvní podmínky). Obchodník je oprávněn rozdělit Všeobecné smluvní podmínky na
několik částí a každou z nich měnit (vyhlašovat nové znění) samostatně.
Všeobecné smluvní podmínky platné ke dni uzavření této smlouvy jsou její součástí a klient podpisem této smlouvy
zároveň potvrzuje, že s nimi souhlasí a že je převzal. Realizace každého pokynu a žádosti klienta se řídí zněním
Všeobecných smluvních podmínek platným při podání pokynu nebo žádosti s výjimkami uvedenými v této smlouvě.
Obchodník je oprávněn jednostranně měnit Všeobecné smluvní podmínky za podmínek a způsobem uvedenými ve
Všeobecných smluvních podmínkách. Práva klienta, které má možnost využít v případě, že nesouhlasí s jednostrannou
změnou Všeobecných smluvních podmínek, jsou uvedena ve Všeobecných smluvních podmínkách.
Případný rozpor některých ustanovení Všeobecných smluvních podmínek s ustanoveními této smlouvy nezapříčiňuje
neplatnost nebo neúčinnost bezrozporných ustanovení Všeobecných smluvních podmínek. V rozsahu, v jakém nejsou
práva a povinnosti klienta a obchodníka upraveny v této smlouvě (včetně Všeobecných smluvních podmínek), použijí se
přiměřeně obecná a nejbližší ustanovení této smlouvy, dále se použijí obchodní pravidla trhů s investičními nástroji,
pravidla osob zajišťujících vypořádání obchodů a osob vedoucích majetkové účty investičních nástrojů či deponujících
investiční nástroje a obchodní zvyklosti příslušného státu.

Čl. III. Práva a povinnosti obchodníka
1.

Obchodník je vždy povinen postupovat vůči klientovi s potřebnou odbornou péčí, kterou je povinen přizpůsobit
zkušenostem klienta s obchodováním s investičními nástroji, jeho záměrům a finančním možnostem. Obchodník je proto
oprávněn požadovat od klienta informace dle předchozí věty, v případě jejich neposkytnutí či poskytnutí nepravdivých
informací se klient vystavuje nebezpečí, že obchodník mylně vyhodnotí skutečné potřeby klienta a zvolí pro klienta
investiční strategii, která pro něj není nejvhodnější, případně mu může obchodník taktéž odmítnout poskytnutí požadované
služby.
2. Obchodník je povinen předávat klientovi v dohodnutých termínech a dohodnutým způsobem zprávu o provedeném pokynu
(uzavřených obchodech) a žádostí klienta. Bude-li si klient přebírat zprávu sám (přebírání výhradně elektronicky či osobně
na pobočce), je povinnost obchodníka předat zprávu klientovi splněna okamžikem, kdy je zpráva pro klienta k dispozici.
Obchodník se zavazuje, že předá zprávu klientovi bez zbytečného odkladu. Obchodník zašle do 28. 2. písemně klientovi
výpis z obchodního účtu k 31. 12. předchozího roku. Zprávy nebo informace předané v listinné podobě mají přednost před
elektronicky předanými zprávami nebo informacemi. Pokud obchodník zjistí, že zprávy nebo informace byly chybné,
provede příslušnou opravu.
2a. Uzavřením této smlouvy klient žádá obchodníka, aby mu informace, které mu podle právních předpisů (zejména zákona č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č. 303/2010
Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb) poskytuje nebo má poskytovat, poskytoval
prostřednictvím dohodnutého komunikačního programu (aplikace e-Broker, případně e-mail) a výslovně souhlasí, aby mu
informace, u kterých to zákon umožňuje, byly poskytovány pouze prostřednictvím veřejné internetové stránky, jejíž adresu
mu oznámí obchodník v elektronické podobě (přednostně prostřednictvím aplikace e-Broker). Informací poskytovanou
prostřednictvím dohodnutého komunikačního programu se rozumí i výpis z obchodního účtu. Obchodník žádost klienta dle
tohoto odstavce přijímá.
2b. Zaškrtnutím možnosti „vyloučení čl. III odst. 2a“ klient vylučuje účinnost odstavce 2a tohoto článku a zároveň bere na
vědomí skutečnost, že zákonem určené informace mu bude obchodník poskytovat v listinné podobě, a to až do okamžiku,
kdy si klient v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami zvolí pro poskytování těchto informací uvedený
komunikační program. Klient je zároveň srozuměný s tím, že zasílání informací v listinné podobě je zpoplatněné podle
Ceníku.
3. Obchodník je oprávněn realizovat pokyn klienta k obchodování s investičními nástroji tak, že klientovi přímo prodá
investiční nástroje ze svého majetku nebo od klienta investiční nástroje přímo koupí. Obchodník nesmí postupem dle
předchozí věty klienta nijak poškodit.
4. Bez výslovného souhlasu klienta není obchodník oprávněn využívat investiční nástroje, které mu klient svěřil, k obchodům
na vlastní účet nebo na účet jiného klienta.
5. Obchodník je oprávněn podmínit poskytnutí některé služby souhlasem klienta s některou či všemi činnostmi obchodníka
dle odst. 3 a pro případ udělení souhlasu je oprávněn stanovit nižší odměnu za poskytované služby, než když klient
souhlas neudělí.
6. Obchodník je oprávněn realizaci jakéhokoliv pokynu či žádosti klienta odmítnout (dočasně nebo trvale), pokud při tom
postupuje v souladu se závaznými právními předpisy, závaznými rozhodnutími soudních nebo správních orgánů nebo
Všeobecnými smluvními podmínkami, nebo pokud by jeho provedením došlo ke střetu zájmů mezi nejméně dvěma klienty
obchodníka. Obchodník je oprávněn postupovat dle tohoto odstavce též v případě, kdy klient nezmění heslo dle čl. IV odst.
9 nebo nepředá obchodníkovi výpis z rejstříku dle čl. VII odst. 2 nebo odst. 3.
7. Obchodník je povinen, nebrání-li mu v tom závazné právní předpisy či rozhodnutí, bez zbytečného odkladu vyrozumět
klienta o odmítnutí realizace pokynu či žádosti dle odst. 7 spolu s uvedením důvodu odmítnutí. Obchodník je povinen
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vyrozumění předat klientovi způsobem a v termínech jako zprávu dle odst. 2, ledaže vyrozuměl klienta jinak. Obchodník je
oprávněn požadovat po klientovi vysvětlení, proč klient odmítnutý pokyn či žádost zadal, zejména je-li důvodem odmítnutí
podezření z manipulace s kurzem investičního nástroje nebo narušování průhlednosti kapitálového či finančního trhu resp.
jiné potenciálně deliktní aktivity. Obchodník se na základě vysvětlení pokusí navrhnout klientovi postup, který by splnil
požadavky klienta a obchodník by již pokyn či žádost neodmítl.
8. Obchodník je povinen kontrolovat, zdali má klient dostatek finančních prostředků a investičních nástrojů pro provedení
pokynu. Tím není dotčena povinnost klienta dle čl. IV odst. 2 ani jeho odpovědnost za porušení tohoto ustanovení. Podá-li
klient pokyn nebo žádost v rozporu s čl. IV odst. 2, je obchodník oprávněn uhradit zcela nebo zčásti tím vzniklé náklady
(zejména kupní cenu) za klienta nebo použít pro vypořádání prodeje zcela nebo zčásti investiční nástroje, jejichž majitelem
není klient. Obchodník je dále oprávněn uspokojit svou pohledávku za klientem vzniklou dle předchozí věty úhradou z
klientova obchodního účtu nebo nakoupením prodaných investičních nástrojů na náklady klienta.
9. Bude-li klient dlužit obchodníkovi finanční prostředky, má obchodník právo, nikoliv však povinnost, použít k úhradě dluhu
klienta vůči obchodníkovi finanční prostředky vedené na libovolném klientově obchodním účtu nebo podúčtu nebo na jiném
účtu (běžném nebo vkladovém) vedeném pro klienta obchodníkem. Obchodník je dále oprávněn kdykoli s odbornou péčí
prodat investiční nástroje klienta vedené pro klienta obchodníkem (tj. zejména investiční nástroje klienta evidované na
obchodníkově majetkovém účtu zákazníků vedeném pro obchodníka třetí osobou nebo evidované na klientově majetkovém
účtu vlastníka vedeném u třetí osoby prostřednictvím obchodníka), a to bez předchozí žádosti nebo oznámení klientovi, a
pohledávku klienta na vyplacení výtěžku z takového prodeje započíst proti pohledávkám obchodníka za klientem vzniklým
na základě této smlouvy a/nebo vzniklým na základě jiných smluv uzavřených mezi obchodníkem a klientem, a to vůči
pohledávkám splatným i pohledávkám, které se dosud nestaly splatnými. Obchodník se zavazuje vyplatit klientovi část
výtěžku z prodeje investičních nástrojů klienta dle předchozí věty, o kterou tento výtěžek převyšuje pohledávky obchodníka
za klientem uvedené v předchozí větě. Obchodník je oprávněn prodat dle předchozí věty investiční nástroje klienta pouze v
objemu nezbytném k uhrazení pohledávek obchodníka za klientem včetně jejich příslušenství a pouze za cenu odpovídající
jejich prodeji s odbornou péčí (obvykle za cenu, za kterou se v daném čase dané investiční nástroje běžně prodávají na
trhu, jsou-li na trhu obchodované) ; obchodník je oprávněn stanovit, které investiční nástroje klienta budou prodány a v
jakém pořadí. O provedení prodeje dle tohoto odstavce a jeho podrobnostech (cena, čas obchodu, atd.) je obchodník
povinen klienta bez zbytečného odkladu informovat obvyklým dohodnutým způsobem (tj. způsobem stanoveným
obchodními podmínkami nebo jinými smlouvami uzavřenými mezi obchodníkem a klientem (zejména Elektronická
komunikace sjednaná v komisionářské smlouvě)). S postupem obchodníka dle tohoto odstavce dává klient svým podpisem
na této smlouvě výslovný souhlas a také obchodníka k veškerým úkonům uvedeným v tomto odstavci výslovně zmocňuje.
10. Obchodník může klientovi poskytnout poradenství týkající se investic do investičních nástrojů. Poskytnutím poradenství se
rozumí i získání příslušné informace klientem z veřejně přístupného zdroje, např. z internetové stránky obchodníka.
Obchodník při poskytování poradenství postupuje s nejvyšší možnou odbornou péčí a činí tak výhradně formou rad.
Obchodník nedává poskytnutím rady klientovi žádnou záruku týkající se úspěšnosti příslušné investice.
11. Obchodník je oprávněn vést investiční nástroje nakoupené pro klienta podle této smlouvy na svém majetkovém účtu
zákazníků nebo jiném obdobném účtu vedeném pro Obchodníka Centrálním depozitářem cenných papírů nebo jiným
příslušným depozitářem investičních nástrojů nebo jiným provozovatelem vypořádacího systému nebo jinou osobou
oprávněnou dle příslušných právních předpisů k vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo k vedení na ni
navazující evidence investičních nástrojů. Umožňuje-li Obchodník klientovi pro určitou skupinu investičních nástrojů
možnost volby způsobu vedení jejich evidence, pak klient v případě:
a) provedení volby „Účet obchodníka“ zvolil vedení investičních nástrojů nakoupených pro klienta podle této smlouvy na
Obchodníkově majetkovém účtu zákazníků nebo jiném obdobném účtu vedeném pro Obchodníka Centrálním
depozitářem cenných papírů nebo jiným příslušným depozitářem investičních nástrojů nebo jiným provozovatelem
vypořádacího systému nebo jinou osobou oprávněnou dle příslušných právních předpisů k vedení samostatné
evidence investičních nástrojů nebo k vedení na ni navazující evidence investičních nástrojů, a
b) provedením volby „Vlastní účet“ zvolil vedení investičních nástrojů nakoupených pro klienta podle této smlouvy na
klientově majetkovém účtu vlastníka vedeném prostřednictvím obchodníka u Centrálního depozitáře cenných papírů
nebo jiného příslušného depozitáře investičních nástrojů nebo jiného provozovatele vypořádacího systému nebo jiné
osoby oprávněné dle příslušných právních předpisů k vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo k vedení
na ni navazující evidence investičních nástrojů.
Bude-li však klient v prodlení s úhradou jakýchkoli pohledávek Obchodníka za klientem, pak je Obchodník výslovně
oprávněn a klientem také zmocněn změnit způsob vedení evidence zvolený klientem dle předchozí věty, tj. Obchodník je
zejména oprávněn a zmocněn převést investiční nástroje nakoupené pro klienta dle této smlouvy z klientova majetkového
účtu vlastníka uvedeného v písm. b) tohoto odstavce na Obchodníkův majetkový účet zákazníků uvedený v písm. a) tohoto
odstavce. Právo Obchodníka účtovat klientovi poplatky dle Ceníku za provedené úkony dle předchozí věty není nijak
dotčeno.

Čl. IV. Práva a povinnosti klienta
1.

2.

3.

4.

Klient je oprávněn podávat pokyny k obchodování s investičními nástroji písemně - buď osobně na pobočce obchodníka
nebo korespondenčně s úředně ověřeným podpisem klienta, telefonicky - na obchodníkem určená telefonní čísla, nebo
elektronicky - pomocí dohodnutého komunikačního programu. Žádosti o obstarání dalších činností je klient oprávněn
podávat obchodníkovi výhradně písemně, neumožňuje-li to obchodník jinak.
Klient je povinen podávat obchodníkovi pokyny a žádosti tak, aby jejich realizací nedošlo k přečerpání klientova
obchodního účtu a aby prodané investiční nástroje mohly být předány kupujícímu, a bere na vědomí, že obchodník není
povinen provádět kontrolu klientových pokynů a žádostí v tomto smyslu.
Klient výslovně souhlasí s tím, že obchodník je oprávněn postupovat dle čl. III odst. 8, a dále klient souhlasí s tím, že
porušením jeho povinnosti dle odst. 2 nebo postupem obchodníka dle čl. III odst. 8 může být dojít k situaci, kdy bude
nepovoleně přečerpán jeho obchodní účet a že je za takové případné nepovolené přečerpání v plném rozsahu odpovědný.
Klient výslovně souhlasí s tím, že obchodník bude zaznamenávat komunikaci mezi klientem a obchodníkem uskutečněnou
pomocí telekomunikačních zařízení a že obchodník bude záznamy archivovat. Bude-li mít obchodník na záznamovém
zařízení poruchu, může obchodník požádat klienta, aby ještě před realizací pokynu či žádosti podání pokynu či žádosti
potvrdil písemně či faxem.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kreditní zůstatek na obchodním účtu není úročen. Pokud bude klient obchodníkovi dlužit finanční prostředky (za dluh je
zejména považován nepovolený záporný zůstatek na libovolném obchodním účtu nebo podúčtu klienta bez ohledu na výši
zůstatku jiných obchodních účtů nebo podúčtů klienta, není-li na základě písemné smlouvy s klientem dohodnuto jinak), je
klient povinen platit obchodníkovi úroky z prodlení. Klient je povinen dlužné finanční prostředky zvýšené o úroky z prodlení
uhradit do tří dnů od vzniku dluhu. Výše úrokové sazby úroků z prodlení je stanovena v Ceníku.
Klient je oprávněn podat příkaz k převodu svěřených finančních prostředků telefonicky a elektronicky, požádal-li o tuto
možnost v záhlaví smlouvy, pouze k převodu na bankovní účty uvedené v záhlaví smlouvy či na jiné vyjmenované
bankovní účty, které obchodníkovi předal v písemné formě (korespondenčně se svým úředně ověřeným podpisem).
Klient je vždy povinen na výzvu obchodníka prokázat svou totožnost, a to při osobním jednání předložením platného
průkazu totožnosti (klient, je-li občanem České republiky, se musí prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem,
ostatní cestovním pasem – obchodník může udělit výjimku), při telefonickém jednání sdělením obchodníkem požadovaných
identifikačních údajů (např. jméno, rodné číslo nebo datum narození, apod.) a platného hesla, při elektronické komunikaci
uvedením svého uživatelského jména a platného hesla.
Klient je povinen pravidelně nejméně jedenkrát za šest měsíců měnit hesla pro telefonickou a elektronickou komunikaci.
Heslo pro telefonickou komunikaci je klient oprávněn změnit osobně na pobočce obchodníka, písemně s úředně ověřeným
podpisem klienta, nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném ve Všeobecných smluvních podmínkách po sdělení
autorizačního kódu, který je klient povinen předat obchodníkovi písemně při uzavření smlouvy. Autorizační kód může klient
měnit pouze osobně nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. Heslo pro elektronickou komunikaci klient mění sám v
komunikačním programu, je-li to možné, jinak obdobně jako heslo pro telefonickou komunikaci.
Klient si může pro jednání v rámci této smlouvy stanovit jednoho nebo několik zástupců, které musí zmocnit nejlépe na
formulářích plných mocí vytvořených obchodníkem. Povinný obsah plné moci stanovuje obchodník ve Všeobecných
smluvních podmínkách.
Klient je oprávněn podat na postup obchodníka stížnost – reklamaci, a to osobně, písemně, telefonicky či elektronicky.
Klient má právo, aby ho obchodník vyrozuměl ve lhůtě stanovené Reklamačním řádem o způsobu jejího vyřešení či mu
oznámil, že k prošetření reklamace potřebuje delší lhůtu. Klient je povinen poskytnout obchodníkovi součinnost při
zmenšování případných negativních důsledků chybného postupu obchodníka tak, že bude podávat reklamaci bez
zbytečného odkladu po vzniku reklamované skutečnosti. Podá-li klient reklamaci více než jeden měsíc poté, co nastala
reklamovaná skutečnost, je povinen na žádost obchodníka uhradit za pozdní podání reklamace obchodníkovi poplatek dle
Ceníku, zároveň klient není z důvodu neposkytnutí součinnosti dle předchozí věty oprávněn požadovat po obchodníkovi
náhradu případné škody či ušlého zisku vzniklého po uplynutí jednoho měsíce poté, co nastala reklamovaná skutečnost.
Bude-li klient obchodovat v zahraničí, je povinen bez zbytečného odkladu na výzvu obchodníka vyplnit a předat
obchodníkovi formuláře k registraci k dani z příjmů v příslušném státě. Obchodník je oprávněn pro klienta zajistit odvedení
daně z některých příjmů a z tohoto důvodu strhnout klientovi příslušnou částku daně z obchodního účtu. O tom je
obchodník povinen vystavit klientovi potvrzení.
Využije-li klient obchodníkova poradenství, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí, a výslovně přitom prohlašuje,
že si je vědom toho, že obchodníkem poskytnutá rada se může v budoucnu ukázat jako správná nebo jako nesprávná, že
investice učiněná na jejím základě může být zisková nebo může být ztrátová a že obchodník může v závislosti na dalším
vývoji svou radu kdykoliv v budoucnu odvolat nebo změnit, a to i na radu opačnou. Obchodník dává klientovi pouze rady,
rozhodnutí jsou vždy na klientovi, který za ně nese plnou odpovědnost.
Klient je povinen uhradit obchodníkovi přímou i nepřímou škodu a ušlý zisk vzniklý porušením povinnosti klienta nebo
vyplývající z činnosti klienta dle této smlouvy. Tím nejsou nijak dotčeny další případné oprávněné nároky obchodníka.

Čl. V. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Obchodník bude zpracovávat osobní údaje o fyzických osobách, kterým poskytuje své služby, o osobách, které je
zastupují, a o osobách, které zastupují nebo jednají za klienty - právnické osoby. Obchodník zpracovává pouze ty osobní
údaje osob dle předchozí věty, které mu tyto osoby samy nebo prostřednictvím svého zástupce poskytly nebo které získal
z veřejných seznamů nebo které oprávněně získal jiným způsobem, např. od svých obchodních partnerů. Obchodník bude
zpracovávat zejména tyto údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, trvalé nebo přechodné bydliště a
státní příslušnost. Obchodník bude tyto osobní údaje sám zpracovávat.
Důvodem zpracování osobních údajů je především plnění zákonných a smluvních povinností obchodníkem a dále snaha
o poskytování co možná nejlepších služeb klientům a zajištění lepší vzájemné komunikace mezi klienty a obchodníkem.
Získané osobní údaje budou obchodníkem zpřístupněny pouze pověřeným pracovníkům a dále státním dozorčím orgánům,
osobám, které mají zákonné právo tyto informace po obchodníkovi požadovat, a osobám, kterým je obchodník při
poskytování služeb klientovi povinen prokázat své oprávnění jednat svým jménem na účet klienta (např. jiní obchodníci s
cennými papíry, trhy s investičními nástroji, osoby vypořádávající obchody s investičními nástroji, osoby vedoucí evidenci
investičních nástrojů, apod.). Jiným osobám je obchodník povinen osobní údaje neposkytnout, pokud s tím osoba, o jejíž
osobní údaje se jedná, nedala obchodníkovi písemný souhlas, není-li dále uveden jiný způsob udělení souhlasu.
Každá osoba, o níž obchodník shromažďuje údaje, je oprávněna požádat obchodníka o přístup ke svým osobním údajům,
požádat o opravu nebo doplnění těchto údajů a v případě porušení povinností obchodníka týkajících se shromažďování
nebo zpracovávání těchto údajů žádat obchodníka, aby se zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na
svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních
údajů, které je obchodník povinen shromažďovat a zpracovávat na základě zákona), aby obchodník zaplatil peněžitou
náhradu, pokud tím bylo porušeno právo osoby na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst nebo právo na ochranu
jména.
Klient, osoby jednající za klienta a osoby zastupující klienta podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováváním údajů, které
obchodníkovi poskytli nebo které obchodník získal ze seznamu přístupného veřejnosti, obchodníkem dle předchozích
ustanovení v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb obchodníkem a s přiřazováním dalších osobních údajů k údajům
již získaným. Dále souhlasí s využíváním svých osobních údajů pro zasílání nabídek služeb či informací ze strany Fio
banky, a.s.
Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený klientem, osobou jednající za něj nebo osobou, která ho zastupuje podle
čl. V Smlouvy se uděluje ve stejném rozsahu i osobě, která zprostředkovala uzavření smlouvy mezi klientem a
obchodníkem (zejména RM-S Finance, spol. s r.o.) nebo osobě, která patří do finančního holdingu Fio.
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Čl. VI. Smluvní odměna a poplatky
1.

2.

Obchodníkovi náleží za jeho činnost smluvní odměna a poplatky dle příslušného Ceníku vydávaného obchodníkem (v textu
této smlouvy též jen „Ceník“). Ceníkem v čase uzavření této smlouvy se rozumí Ceník základních služeb. Ceník může být
vydán ve formě několika dílčích ceníků a naopak, položky Ceníku se mohou stát součástí i jiného, komplexnějšího ceníku,
který obsahuje i takové položky, které se na tuto smlouvu nevztahují). Obchodník je oprávněn Ceník jednostranně měnit.
Pro změnu a vyhlášení nového Ceníku se použijí přiměřeně ustanovení pro jednostrannou změnu a vyhlášení nového
znění Všeobecných smluvních podmínek.
Smluvní odměnu, poplatky a jiné platby dle této smlouvy je obchodník oprávněn strhnout z obchodního účtu klienta.

Čl. VIa. Kategorizace klienta
1.

Uzavřením této smlouvy zařazuje obchodník klienta do kategorie neprofesionální klient podle zákona. Na tuto kategorii
klienta se vztahuje největší rozsah ochrany podle zákona. Ke změně kategorie neprofesionální klient na kategorii
profesionální klient na žádost může dojít pouze na základě žádosti klienta podle ust. § 2b zákona, a to ve vztahu k jedné
nebo více investičním službám nebo obchodům s investičními nástroji. Klient nemá právní nárok na změnu kategorie
klienta a obchodník není povinen takové žádosti vyhovět. Při změně kategorie neprofesionální klient na kategorii
profesionální klient na žádost dochází ke snížení ochrany klienta, zejména v rozsahu poskytovaných informací
obchodníkem klientovi. V případě změny kategorie klienta stanovené touto smlouvou, obchodník poučí podrobně klienta o
změně v rozsahu ochrany klienta podle nové kategorie klienta.

Čl. VII. Závěrečná ustanovení
1.

Klient je povinen vyplnit pravdivě a úplně všechny povinné údaje o své osobě požadované na první straně této smlouvy a
pravdivě a úplně všechny povinné údaje o osobách, které ho zastupují či jednají jeho jménem, požadované v příloze k této
smlouvě a oznamovat bez zbytečného odkladu obchodníkovi jejich změny a zajistit splnění obdobné povinnosti od
zmocněných osob dle čl. IV odst. 10.
2. Klient – právnická osoba zapsaná v obchodním (či obdobném) rejstříku, je povinen obchodníkovi předávat pravidelně
originály či úředně ověřené kopie výpisů z rejstříku (v případě, že originál výpisu nebude v českém jazyce, pak musí klient
předat též úřední překlad výpisu do českého jazyka provedený soudním překladatelem – tlumočníkem registrovaným v
České republice) tak, aby obchodník měl pro každý den platnosti smlouvy výpis ne starší šesti měsíců. Nebude-li klient tuto
povinnost plnit, je obchodník oprávněn získat na náklady klienta výpis či úplný výpis z rejstříku klienta a zajistit jeho úřední
překlad do českého jazyka, bude-li to třeba.
3. Stejná práva a povinnosti jako v odst. 2 mají klient – fyzická nebo klient - právnická osoba a obchodník ve vztahu k
právnické osobě či osobám, které přímo či nepřímo klienta zastupují či jednají jeho jménem.
4. Smlouvu lze vypovědět s 30 denní výpovědní lhůtou, po dobu výpovědní lhůty platí Všeobecné smluvní podmínky a Ceník
platné ke dni podání výpovědi. Klient je povinen současně s výpovědí podat obchodníkovi pokyn k převodu veškerých
svých investičních nástrojů klienta evidovaných na obchodníkově majetkovém účtu zákazníků vedeném pro obchodníka
Centrálním depozitářem cenných papírů nebo evidovaných na klientově majetkovém účtu vlastníka vedeném u Centrálního
depozitáře cenných papírů prostřednictvím obchodníka, a to pokyn k převodu na majetkový účet v Centrálním depozitáři
cenných papírů vedený pro klienta jiným účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů než obchodníkem z
této smlouvy. Výpovědní lhůta, v případě podání výpovědi smlouvy klientem, začíná běžet až podáním převodního pokynu
dle předchozí věty.
5. Obchodník je oprávněn smlouvu předčasně vypovědět s okamžitou platností, pokud klient po dobu jednoho roku nepodal
žádný pokyn a současně nemá svěřeny žádné investiční nástroje, nebo pokud klient porušuje jakékoliv smluvní ujednání
dohodnuté mezi klientem a obchodníkem či závazné právní předpisy.
6. Klient není oprávněn postoupit smlouvu na jinou osobu bez písemného souhlasu obchodníka platně podepsaného
statutárním orgánem obchodníka.
7. Klient není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku, kterou má za obchodníkem, bez písemného souhlasu obchodníka
platně podepsaného statutárním orgánem obchodníka.
8. Klient není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči obchodníkovi, bez písemného
souhlasu obchodníka platně podepsaného statutárním orgánem obchodníka.
9. Po ukončení smluvního vztahu se ustanovení této smlouvy včetně jejích součástí a dokumentů, na které se smlouva
odkazuje, použijí na vypořádání dluhů a pohledávek ze smlouvy vzniklých.
10. Tato smlouva se uzavírá podle českého právního řádu na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
oběma smluvními stranami; je-li však uzavírána korespondenčně, pak dnem, kdy smluvní strana, která smlouvu podepsala
první, obdrží nezměněnou smlouvu podepsanou druhou smluvní stranou. Je-li smlouva uzavírána zároveň v českém znění
a ve znění v jiném jazyce, má přednost znění české.

, dne ..
za obchodníka:
............................................

za klienta – právnickou osobu:
............................................
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