Smlouva o investičním zprostředkování
Jméno a příjmení/Firma:
Rodné číslo/IČ:
Bydliště/Sídlo:
Číslo OP/pasu:
Telefon/fax:
Email:
Bankovní spojení:
Jednající:
Dále jen „Zákazník“
a
Investiční zprostředkovatel:
Sídlo:
IČ:
Zapsaná:

Zastoupena:
Telefon:
Email:
Internetové stránky:

S&P Czech Finance s.r.o.
Antonína Pacovského 239, Žebrák 267 53
241 244 35
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
180768
Osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele v souladu s ustanovením
§ 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), vydaného Českou národní bankou pod
sp. zn. Sp/2009/451/571.
jednatelem Alešem Procházkou
+420 739 459 913
info@snpfinance.cz
www.snpfinance.cz

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 6445581001/5500
IBAN: CZ1955000000006445581001

Podnikající na základě:

Dále jen „Zprostředkovatel“

Společně též jen jako „Smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných
papírech, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
ve znění pozdějších předpisů tuto

Smlouvu o investičním zprostředkování
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I.

Vymezení pojmů

Obchodník s cennými papíry

je právnická osoba se zvláštním povolením k poskytování investičních služeb,
která je oprávněna uskutečňovat obchody s cennými papíry

Cenné papíry

jsou investiční cenné papíry nebo cenné papíry kolektivního investování ve
smyslu ZPKT

Smlouva

je tato Smlouva o investičním zprostředkování

Všeobecné obchodní podmínky

je dokument vydaný Zprostředkovatelem, upravující smluvní vztah, zveřejněný
na internetových stránkách Zprostředkovatele

Služby

jsou investiční služby poskytované Zprostředkovatelem Zákazníkovi, uvedené
v článku II. této Smlouvy

Odměna

znamená odměnu Zprostředkovatele za služby poskytované podle této Smlouvy,
která je specifikována v Ceníku investičního zprostředkovatele S&P Czech Finance
s.r.o. (dále jen „Ceník Zprostředkovatele“)

Reklamační řád

je dokument vydaný Zprostředkovatelem, který upravuje hlavní zásady
vyřizování reklamací a stížností Zákazníka, zejména pak způsoby podávání
reklamací a stížností, lhůty pro jejich vyřízení a způsoby informování Zákazníka o
jejich vyřízení, zveřejněný na internetových stránkách Zprostředkovatele

Nadměrné obchodování

tento parametr je definován na základě dvou ukazatelů, jedná se o obrat na účtu
zákazníka a výše nákladů ve vztahu k průměrné hodnotě majetku na účtu
zákazníka.

II. Předmět smlouvy
2.1

Na základě této Smlouvy se Zprostředkovatel zavazuje poskytovat Zákazníkovi následující investiční služby:
-

přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm.
a) ZPKT týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování

-

investiční poradenství týkající se investičních nástrojů v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT
týkající se těchto Cenných papírů

-

2.2

informování o obsahu a podmínkách smluvního vztahu s Obchodníkem s cennými papíry

-

zprostředkování uzavření smluvního vztahu s Obchodníkem s cennými papíry ve formě Komisionářské
smlouvy, případně i jiné smlouvy a Prohlášení klienta

-

zprostředkování půjčky finančních prostředků na nákup CP u Obchodníka s cennými papíry

Zprostředkovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s ustanovením § 32 ZPKT, zejména s vynaložením
odborné péče, jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.
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2.3

Zákazník se zavazuje zaplatit za poskytnutí Služeb Zprostředkovateli Odměnu za podmínek sjednaných touto
Smlouvou a Ceníkem Zprostředkovatele a poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování Služeb.

2.4

Zákazník bere na vědomí, že Obchodník s cennými papíry neposkytuje Zákazníkovi investiční poradenství.

III.

Práva a povinnosti Zprostředkovatele
3.1

Zprostředkovatel je povinen zprostředkovat předání pokynů Zákazníka ke koupi nebo prodeji Cenných papírů
Obchodníkovi s cennými papíry s potřebnou odbornou péčí, v souladu s platnými příslušnými ustanoveními ZPKT,
prováděcích předpisů a podle pokynů Zákazníka.

3.2

Zákazník může Zprostředkovateli podávat své pokyny v následujících formách:
-

písemně – osobně doručený písemný pokyn
písemně – písemný pokyn zaslaný prostřednictvím poštovního doručovatele
ústně – telefonicky podaný pokyn na nahrávaný telefon

3.3

O provedení či neprovedení pokynu informuje Zprostředkovatel Zákazníka dohodnutým způsobem.

3.4

O přijatých a předaných pokynech je Zprostředkovatel povinen vést evidenci dle náležitostí stanovených platnými
právními předpisy.

3.5

Zprostředkovatel je povinen bezodkladně informovat Zákazníka o všech jemu známých skutečnostech, které
mohou mít vliv na hodnotu cenných papírů vlastněných Zákazníkem.

3.6

Zprostředkovatel se zavazuje jednat v nejlepším zájmu Zákazníka a vyvarovat se nadměrnému obchodování.
V případě, že účet zákazníka bude vykazovat znaky nadměrného obchodování, Zprostředkovatel bezodkladně
klienta kontaktuje a seznámí ho se stavem účtu, problematikou nadměrného obchodování a s riziky s tím
spojenými.

3.7

Zprostředkovatel je povinen chránit jemu známé zájmy Zákazníka související s činností dle této Smlouvy a oznámit
mu všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu Zákazníkových příkazů.

3.8

Zprostředkovatel není oprávněn přijímat ani vyplácet zákazníkovi finanční prostředky v hotovosti nebo
prostřednictvím bankovních účtů, ani přijímat a Zákazníkovi předávat listinné cenné papíry a není ani oprávněn
přijímat cenné papíry klienta do správy, úschovy nebo uložení.

3.9

Zprostředkovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ve vztahu k informacím, které obdržel od Zákazníka
s výjimkou zpřístupnění Obchodníkovi s cennými papíry, státním dozorčím orgánům a osobám, které mají zákonné
právo tyto informace po Zprostředkovateli vyžadovat.

3.10 Zprostředkovatel je oprávněn pořizovat a archivovat nahrávky vzájemné komunikace, která probíhá
prostřednictvím telekomunikačních zařízení a archivovat vzájemnou komunikaci prostřednictvím elektronické
pošty, v souvislosti s poskytováním investičních služeb. Zákazník zejména bere na vědomí a souhlasí, že případné
pokyny podávané Zákazníkem v souvislosti s poskytováním investičních služeb prostřednictvím telekomunikačních
zařízení jsou zaznamenávány a Zprostředkovatel je archivuje.
3.11 V případě jakéhokoliv sporu mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem mohou být tyto nahrávky použity jako důkaz
existence / neexistence obsahu sporného závazku. Smluvní strany souhlasí s tím, že tyto nahrávky mohou být
použity kdykoliv během jakéhokoliv řízení, které může být zahájeno, a mohou být na žádost poskytnuty
dozorovým orgánům.

IV. Práva a povinnosti Zákazníka
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4.1

Zákazník je povinen poskytnout Zprostředkovateli při plnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy veškerou
potřebnou součinnost, především sdělit Zprostředkovateli veškeré skutečnosti, které se vztahují k předmětu této
Smlouvy a bez zbytečného odkladu ho informovat o změnách v informacích uvedených v záhlaví této Smlouvy.
Zákazník je odpovědný za případné škody vzniklé z nedodržení této povinnosti.

4.2

Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami spolupráce mezi Zprostředkovatelem
a Obchodníkem s cennými papíry. Dále Zákazník prohlašuje, že se podrobně seznámil s Ceníkem
Zprostředkovatele, s možnými riziky spojenými s prováděním investičních služeb a s investičními nástroji, se všemi
poplatky za provedené investiční služby.

4.3

Zákazník prohlašuje, že se dále podrobně seznámil s informačním dodatkem Zprostředkovatele a s reklamačním
řádem, oba tyto dokumenty obdržel se smluvní dokumentací, a poskytují Zákazníkovi přehled důležitých
skutečností při vzájemné spolupráci Zprostředkovatele a Zákazníka.

4.4

Zákazník se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli odměnu dle podmínek stanovených Ceníkem Zprostředkovatele,
který je součástí smluvní dokumentace.

V. Přijímání pokynů Zákazníka
5.1

Náležitosti pokynů Zákazníka a způsoby podávání pokynů jsou specifikovány v informačním dodatku
Zprostředkovatele, který Zákazník obdržel společně se smluvní dokumentací a byl s ním podrobně seznámen.
Pokyny je oprávněn podávat výlučně Zákazník.

5.2

Pro podání pokynů Zprostředkovateli si Zákazník v této Smlouvě zvolí svůj autorizační kód, který bude užívat při
každém podání pokynů Zprostředkovateli prostřednictvím konkrétní nahrávané telefonní linky.






telefonní
telefonní
telefonní
telefonní
telefonní

číslo
číslo
číslo
číslo
číslo

nahrávané
nahrávané
nahrávané
nahrávané
nahrávané

linky
linky
linky
linky
linky

1: +420 226 256 160
2: +420 226 256 161
3: +420 226 256 162
4: +420 226 256 163
5: +420 226 256 164

V případě, že Zákazník podá Zprostředkovateli pokyn tímto způsobem nejpozději do konce obchodování na
příslušném trhu v daném dni, Zprostředkovatel pokyn bez zbytečného odkladu předá Obchodníkovi s cennými
papíry.
5.3

Zákazníkem zvolený autorizační kód zní: …………………………

5.4

Dále je Zákazník oprávněn změnit autorizační kód písemně, případně telefonicky prostřednictvím nahrávané linky
Zprostředkovatele.

VI. Zmocnění
6.1

Zákazník podpisem této Smlouvy zmocňuje Zprostředkovatele k provádění veškerých úkonů potřebných pro
poskytování Služeb této Smlouvy, zejména pak k plnění práv a povinností Zákazníka na základě smlouvy
s Obchodníkem s cennými papíry.

VII. Odměna
7.1

Zákazník se zavazuje uhradit Zprostředkovateli za poskytnuté Služby dle této Smlouvy Odměnu dle pravidel
Ceníku Zprostředkovatele.

7.2

Pokud není mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem dohodnuto jinak, je Odměna splatná formou inkasního čerpání
z obchodního účtu Zákazníka u Obchodníka s cennými papíry, které provede Obchodník s cennými papíry.
Uvedenou skutečnost Zákazník podpisem této Smlouvy bere na vědomí a výslovně s ní souhlasí.
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7.3

Odměna v podobě podílu z uzavřeného zisku bude vyúčtována měsíčně a je splatná dle vystaveného daňového
dokladu. V případě ukončení Smlouvy bude tato Odměna vyúčtována do 30 dnů od ukončení Smlouvy.

7.4

Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že byl podrobně seznámen se způsobem odměňování
Zprostředkovatele.

VIII. Podíl na ztrátě
Zprostředkovatel se zavazuje uhradit Zákazníkovi část vzniklé ztráty z uzavřených pozic za dané období dle pravidel
uvedených v Ceníku Zprostředkovatele.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

9.2

Tato Smlouva může zaniknout písemnou dohodou obou Smluvních stran nebo písemnou výpovědí jedné Smluvní
strany i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

9.3

Pokud jakékoliv ustanovení této Smlouvy bude shledáno nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude
toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

9.4

Jakékoliv změny této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a musí být podepsány všemi Smluvními
stranami vyjma sazebníku poplatků.

9.5

Zákazník podpisem této Smlouvy souhlasí s poskytnutím osobních údajů Zprostředkovateli včetně pořízení kopie
občanského průkazu pro účely ověření totožnosti Zákazníka. Zprostředkovatel se zavazuje používat osobní údaje
Zákazníka v souladu s platnými právními předpisy.

9.6

Smlouva se uzavírá v českém jazyce, řídí se českým právem a Smluvní strany spolu komunikují v češtině.

9.7

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, včetně příloh a informačního
dodatku Zprostředkovatele a obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto
připojují své vlastnoruční podpisy.

9.8

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V

dne

V

Zprostředkovatel

dne

Zákazník

Totožnost Zákazníka byla ověřena dle průkazu totožnosti oprávněnou osobou stanovenou Zprostředkovatelem:
Jméno a příjmení oprávněné osoby:………………………………………………………………
Podpis oprávněné osoby:___________________________________
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