Komisionářská smlouva (dále jen „Smlouva“)
uzavřená mezi stranami:
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1388, IČ: 60 71 70 68, sídlo: Brno, Holandská 878/2,
PSČ 639 00, Česká republika, zastoupený: níže podepsanou oprávněnou osobou (dále jen „Obchodník“) a

Jméno a příjmení (název společnosti):

Zapsaná u:

Bydliště (sídlo):

RČ/IČ:

Daňový domicil:

DIČ:

LEI:

Kontakt. adresa:

Státní občanství:

Místo narození:

Datum narození:

Pohlaví:

Čís. dokl. totožnosti:

OP/pas Vydán kým:

Platnost do:

Bankovní spojení:

Měna:

Telefon:

Jednající /
zastupující osoba

Jméno a příjmení:

Jednající /
zastupující osoba

Jméno a příjmení:

Jednající /
zastupující osoba

E-mail:

RČ:

Bydliště:

Státní občanství:

Jméno a příjmení:

RČ:

Bydliště:

Státní občanství:

Místo narození:
Čís. dokl. totožnosti:

Datum narození:
OP/pas Vydán kým:

Pohlaví:
Platnost do:
RČ:

Bydliště:

Státní občanství:

Místo narození:
Čís. dokl. totožnosti:

Datum narození:
OP/pas

Vydán kým:

Místo narození:
Čís. dokl. totožnosti:

Platnost do:

Datum narození:
OP/pas Vydán kým:

Pohlaví:

Pohlaví:
Platnost do:

(dále jen „Klient“)
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I. Předmět smlouvy
Obchodník se zavazuje, že bude na základě pokynů Klienta pro Klienta
vlastním jménem, není-li dohodnuto jinak, a na účet Klienta vyvíjet činnost
směřující k obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů, a současně,
že bude Klientovi v této souvislosti poskytovat další související služby,
ke kterým mu bylo Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) uděleno
povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry. “). Obchodník se zavazuje
poskytovat investiční služby v souladu se Smlouvou, platnými Všeobecnými
obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást
Smlouvy, pokyny Klienta a v souladu s pravidly Převodních míst.
Předmětem této Smlouvy není poskytování investičního poradenství
týkajícího se investičních nástrojů, není-li výslovně mezi Obchodníkem
a Klientem písemně sjednáno jinak.
Klient se zavazuje zaplatit Obchodníkovi za jeho činnost podle Smlouvy
odměnu a náklady v souladu s platným Ceníkem služeb Obchodníka (dále
jen „Ceník“), a dále poskytovat Obchodníkovi veškerou potřebnou
součinnost k realizaci povinností Obchodníka podle Smlouvy, zejména
poskytnout Obchodníkovi bez zbytečného odkladu veškeré požadované
informace.
Přehled investičních služeb, k jejichž poskytování je Obchodník oprávněn
na základě povolení k činnosti uděleného ČNB a přehled investičních
nástrojů, kterých se Obchodníkem poskytované investiční služby týkají, je
obsažen ve VOP.
Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v této Smlouvě zvlášť
definovány, mají význam přiřazený jim ve VOP.
II. Práva a povinnosti smluvních stran
Obchodník je povinen při poskytování investičních služeb postupovat
v souladu s právními předpisy upravujícími poskytování investičních služeb,
zejména pak v souladu s povinností poskytovat investiční služby s odbornou
péčí, a řídit se pokyny Klienta.
Obchodník je oprávněn použít k plnění svých závazků z této Smlouvy dle
svého uvážení třetí osobu, která má odpovídající povolení k činnosti, a to
za dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou, VOP a obecně
závaznými předpisy.
Klient tímto bere na vědomí a souhlasí, že Obchodník je oprávněn realizovat
jeho pokyny i tak, že na účet Klienta prodá nebo nakoupí příslušný investiční
nástroj i od jiných svých klientů. Obchodník je oprávněn sdružovat pokyny
svých klientů navzájem nebo sdružovat pokyny svých klientů se svými
20190501

4.

1.
2.

3.

vlastními pokyny za podmínek stanovených ve VOP a v souladu s obecně
závaznými předpisy.
Klient je povinen po celou dobu platnosti této Smlouvy poskytovat
Obchodníkovi potřebnou součinnost nezbytnou k plnění závazků
Obchodníka z této Smlouvy, především sdělit Obchodníkovi všechny
skutečnosti, které jsou podstatné k realizaci této Smlouvy, zejména úplné a
pravdivé informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti
investic, finančním zázemí, včetně schopnosti nést ztráty, o svých
investičních cílech, včetně tolerance k riziku, a to prostřednictvím
investičního dotazníku předloženého Obchodníkem. Klient je povinen
poskytnout Obchodníkovi veškeré informace a podklady pro účely
identifikace a kontroly své osoby v rozsahu a v souladu s příslušnými
předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, případně jiné právní předpisy kladoucí
na Obchodníka požadavky na identifikaci a kontrolu svých klientů (smluvních
partnerů) a VOP. Klient je povinen neprodleně upozornit Obchodníka
na jakékoliv změny ve sdělených informacích, aby je Obchodník mohl
zohlednit při poskytování investičních služeb.
III. Pokyny a vzájemná komunikace
Obchodník poskytuje Klientovi investiční služby výhradně na základě
závazných pokynů Klienta. Postup pro zadávání pokynů a minimální
obsahové náležitosti pokynů jsou specifikovány ve VOP.
Smluvní strany se dohodly, že pokyny budou Klientem podávány v písemné
formě nebo telefonicky na Obchodníkem určených telefonních linkách, nebo
případně jiným dohodnutým způsobem, a to za podmínek stanovených
ve VOP.
Klient uvedením své e-mailové adresy v záhlaví této Smlouvy souhlasí
s elektronickou formu komunikace jako běžným způsobem komunikace
a běžným způsobem předávání významných informací v souvislosti s touto
Smlouvou, a to zejména prostřednictvím e-mailových a SMS zpráv
a případně zveřejňováním na internetových stránkách Obchodníka
na adrese www.efekta.cz (dále též „elektronická komunikace“). Pravidla
telefonické, elektronické a další komunikace jsou upravena ve VOP. Jazykem
komunikace mezi Obchodníkem a Klientem je český jazyk, ve kterém bude
Klient dostávat od Obchodníka dokumenty a jiné informace. Ve vztahu
k investičním nástrojům emitovaným v zahraničí může Obchodník
poskytovat Klientovi informační a propagační materiály také v anglickém
jazyce.
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Klient souhlasí [ ] nesouhlasí [ ]* , aby mu informace o (i) nákladech
a souvisejících úplatách spojených s investiční službou a investičním
nástrojem; (ii) konkrétní výši pobídky spojené s investiční službou, pokud je
tato informace poskytována dodatečně; (iii) provedených pokynech; (iv)
stavu investičních nástrojů a finančních prostředků Klienta vedených
na majetkových účtech Klienta zřízených u Obchodníka; (v) změnách
informací, které byly Klientovi poskytnuty před uzavřením této Smlouvy
a které jsou zejména uvedeny v čl. VI odst. 13 této Smlouvy, a (vi)
návrzích změn VOP nebo Ceníky podle čl. VII odst. 2 této Smlouvy byly
poskytnuty prostřednictvím jeho účtu dostupného na webových stránkách
Obchodníka [https://klient.efekta.cz/ ] („Klientské centrum“); pravidla
přístupu do Klientského centra upravují blíže VOP.
* Klient zaškrtne vyhovující variantu.
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IV. Odměna obchodníka
Obchodníkovi za jeho činnost podle této Smlouvy náleží odměna ve výši dle
platného Ceníku a úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jeho činností dle
této Smlouvy.
Pokud z povahy obchodu nebo poskytnuté investiční služby nevyplývá jinak,
jsou odměna a náklady podle předchozího odstavce tohoto článku splatné
v den realizace služby či úkonu, za kterou je odměna sjednána.
Klient tímto dává Obchodníkovi neodvolatelný souhlas s tím, aby veškeré
finanční pohledávky Obchodníka vzniklé dle této Smlouvy vůči Klientovi
tento inkasoval přímo z finančního účtu Klienta vedeného u Obchodníka.
V případě prodlení Klienta se splněním jakékoliv peněžité povinnosti vůči
Obchodníkovi, je Obchodník oprávněna požadovat za každý započatý den
prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.
V. Zmocnění
Klient výslovně zmocňuje Obchodníka ke všem jednáním spojeným
s realizací pokynů Klienta dle této Smlouvy na účet Klienta. V případě
potřeby se Klient zavazuje vystavit Obchodníkovi bezodkladně nezbytné
plné moci k realizaci předmětu závazku Obchodníka podle této Smlouvy.
V případě, že Klient v záhlaví této Smlouvy nebo na zvláštním formuláři,
obsahujícím všechny náležitosti uvedené v záhlaví této Smlouvy, určil další
osobu oprávněnou k zadávání pokynů (objednávek) jeho jménem, zmocňuje
tímto Klient takovou oprávněnou osobu, aby jeho jménem na jeho účet
zadávala Obchodníkovi pokyny (objednávky) podle této Smlouvy.

VI. Prohlášení Klienta
Klient prohlašuje, že:
1. informace, které Obchodníkovi poskytl při uzavírání a v průběhu trvání
Smlouvy, jsou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné a zavazuje se
Obchodníka bezodkladně písemně vyrozumět o jejich změně;
2. peněžní prostředky, které mají být použity k nákupu investičních nástrojů,
nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu;
při uzavírání Smlouvy a podávání pokynů jedná na svůj účet, nejedná jako
zástupce či zprostředkovatel třetí osoby a je skutečným majitelem
peněžních prostředků určených k nákupu investičních nástrojů a investičních
nástrojů určených k prodeji; není politicky exponovanou osobou ani osobou,
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce, přičemž se Klient
zavazuje bezodkladně informovat Obchodníka, pokud by došlo ke změně
těchto skutečností;
3. byl v dostatečném časovém předstihu před uzavřením Smlouvy seznámen s
obsahem a významem dokumentů, které Obchodník Klientovi poskytl
v listinné podobě: (i) návrhem této Smlouvy, (ii) VOP a (iii) Ceníkem, (iv)
Informacemi o rizicích na kapitálových trzích, porozuměl jejich obsahu a
výslovně s jejich zněním souhlasí;
4. vyplnil investiční dotazník, na jehož základě Obchodník mohl zjistit veškeré
podstatné informace, které jsou vyžadovány právními předpisy
pro poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů týkajících
se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů
na účet zákazníka, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání
a případně dalších investičních služeb, k jejichž poskytování je Obchodník
oprávněn, a určit investiční profil Klienta a doporučenou strategii
pro investování;
5. byl v dostatečném časovém předstihu před uzavřením Smlouvy písemně
upozorněn na zařazení Klienta do příslušné kategorie zákazníků podle
právních předpisů a byl poučen o právech vztahujících se k jednotlivým
kategoriím zákazníků;
6. byl informován Obchodníkem, že dokumenty, na které Obchodník odkazuje
v této Smlouvě, jejich aktualizace a další informace týkající se poskytování
investičních služeb Obchodník jsou uveřejněny na Internetových stránkách
Obchodníka www.efekta.cz;
7. byl seznámen s popisem postupů Obchodníka zavedených k omezení
možnosti střetu zájmů, které Obchodník zavedl, a dále s opatřeními
na ochranu majetku Klientů a pravidly systému odškodnění Klientů a
systému pojištění vkladů;
8. souhlasí, aby veškeré informace byly předávané Obchodníkem Klientovi
v rámci plnění povinností ze Smlouvy a právních předpisů prostřednictvím
elektronické komunikace a případě rovněž prostřednictvím Klientského
centra; Klient prohlašuje, že má přístup na internet, tento pravidelně využívá
a má možnost se seznámit s informacemi předávanými Obchodníkem
prostřednictvím elektronické komunikace;
9. souhlasí s nahráváním všech telefonních hovorů týkajících se poskytování
investičních služeb podle této Smlouvy Obchodníkem;
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10. výslovně souhlasí, aby Obchodník v souladu s právními předpisy poskytoval
Klientovi některé informace, které nejsou určeny osobně Klientovi,
prostřednictvím internetových stránek Obchodníka www.efekta.cz; Klient
pro účely uskutečňování obchodů dle této Smlouvy poskytuje Obchodníkovi
svou e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy;
11. si je vědom toho a byl Obchodníkem upozorněn na to, že investice
do investičních nástrojů podléhá rizikům, a že nejdůležitější rizika a možná
zajištění proti nim jsou uvedena ve VOP a že s nimi byl seznámen a rovněž
že výkonnost investičních nástrojů v minulosti není ukazatelem budoucích
výnosů a že hodnota investičních nástrojů může v čase kolísat, v důsledku
čehož návratnost investice do investičních nástrojů není zaručena;
12. bere na vědomí, že Obchodník může při zajišťování investičních služeb
uvedených ve Smlouvě využívat zástupce, kteří za svou činnost přijímají
od Obchodníka pobídky, přičemž Klient prohlašuje, že byl před uzavřením
této Smlouvy jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze a
výši nebo hodnotě těchto pobídek, a to v podobě souhrnného popisu
hlavních podmínek pobídek uvedeného ve VOP;
13. byl Obchodníkem v dostatečném časovém předstihu před uzavřením této
Smlouvy a před poskytnutím investičních služeb seznámen, resp.
informován o:
(i) údaji o osobě Obchodníka, včetně názvu a adresy Obchodníka
a potřebných kontaktních informací;
(ii) základními informacemi o poskytovaných investičních službách;
(iii) investičních nástrojích, kterých se mají poskytované investiční služby
týkat, a o navrhovaných strategiích pro investování;
(iv) Převodních místech;
(v) obecným popisem povahy a rizik investičních nástrojů, zejména
s ohledem na kategorizaci Klienta, včetně podrobného vysvětlení
povahy konkrétního typu investičního nástroje, fungování
a výkonnosti investičního nástroje za různých podmínek na trhu,
pozitivních a negativních podmínek a rizik, která jsou tomuto typu
investičního nástroje vlastní;
(vi) skutečnosti, že investiční nástroje nebo peněžní prostředky Klienta
mohou být v držení třetí strany jménem Obchodníka, a
o odpovědnosti, kterou Obchodník přijímá za veškerá jednání
a opomenutí třetí strany, a o důsledcích insolvence třetí strany
pro Klienta;
(vii) skutečnosti, že investiční nástroje nebo peněžní prostředky Klienta
mohou být drženy třetí osobou na sběrném účtu, a o rizicích z toho
vyplývajících;
(viii) skutečnosti, že účty, na nichž mohou být vedeny investiční nástroje
nebo peněžní prostředky Klienta, podléhají právním předpisům
příslušného cizího státu a tom, že práva Klienta k těmto investičním
nástrojům nebo peněžním prostředkům se mohou v důsledku toho
lišit;
(ix) veškerých nákladech a souvisejících úplatách;
(x) o existenci, povaze a výši pobídek;
(xi) pravidly Obchodníka pro provádění pokynů;
(xii) časovým rozvrhem provozního dne.
Klient prohlašuje, že na základě sdělených informací chápe povahu a rizika
jemu nabízené investiční služby i nabízeného typu investičního nástroje, a je
schopen učinit informované investiční rozhodnutí;
14. bere na vědomí a souhlasí s tím, že vždy sám a na vlastní odpovědnost
rozhoduje o podaných obchodních pokynech a nese plnou odpovědnost
za výsledky obchodů.
1.
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VII. Pravidla pro návrhy změny VOP a Ceníku ze strany Obchodníka
Obchodník je oprávněn kdykoliv navrhnout Klientovi změnu VOP a/nebo
Ceníku (dále jen „Změna“), a to způsobem sjednaným níže. Obchodník
je oprávněn Změnu navrhnout Klientovi z důvodu: (i) rozvoje služeb
Obchodníka, (ii) změn právní úpravy, (iii) vývoje na trzích investičních služeb,
včetně vývoje tržní praxe, anebo vývoje na trzích, které poskytování těchto
služeb ovlivňují, (iv) plnění povinností obezřetného výkonu činnosti
Obchodníka nebo (v) změn technologií a organizačních procesů či obchodní
politiky Obchodníka. Změna se může týkat zejména: (i) způsobu vzniku,
změny a ukončování smluvních vztahů, (ii) pravidel komunikace a způsobu
vzájemného jednání, (iii) rozsahu informačních povinností, (iv) podmínek
dostupnosti a obsahu služeb Obchodníka a lhůt pro jejich poskytnutí nebo
(v) struktury a výše úplaty za poskytované služby Obchodníka, včetně
podmínek pro její placení.
Obchodník oznámí Klientovi návrh Změny nejméně jeden (1) měsíc přede
dnem, kdy se má navržená Změna stát účinnou. Klient výslovně souhlasí
s tím, že návrh Změny mu Obchodník oznámí prostřednictvím Klientského
centra, případně jiným způsobem pro komunikaci mezi Klientem
a Obchodníkem předvídaným ve VOP. Změnou se rozumí i oznámení nového
úplného znění VOP, které má nahradit dosavadní znění VOP.
Klient je oprávněn přede dnem účinnosti návrh Změny odmítnout, a to
písemným oznámením Obchodníkovi učiněným v souladu úpravou
komunikace mezi smluvními stranami ve VOP. V případě, že návrh Změny
přede dnem jeho účinnosti Klient neodmítne způsobem podle předchozí
věty tohoto odstavce, pak tímto svým jednáním návrh Změny přijal. O tomto
důsledku Obchodník informuje Klienta v oznámení o návrhu Změny.
V případě, že Klient s návrhem Změny nesouhlasí, je oprávněn přede dnem
jeho účinnosti závazek z této Smlouvy písemně vypovědět. Klient výpověď
doručí Obchodníkovi způsobem upraveným pro komunikaci mezi smluvními
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stranami ve VOP. Výpověď je účinná v den následující po dni, kdy byla
Obchodníkovi doručena, pokud Klient ve výpovědi neurčil pozdější datum
její účinnosti. Určením pozdějšího data účinnosti výpovědi však nemůže
délka výpovědní doby překročit jeden (1) měsíc počínaje jejím doručením
Obchodníkovi. Z výpovědi musí vyplývat vyjádření nesouhlasu Klienta
s návrhem Změny, pokud Klient návrh Změny již neodmítl dle čl. VII. odst. 3
této Smlouvy. Pokud v okamžiku účinnosti výpovědi existoval na základě
nebo v souvislosti se Smlouvou Klientův dluh vůči Obchodníkovi, stává se
tento dluh účinností výpovědi splatným, není-li ujednáno něco jiného.
VIII. Společná a závěrečná ujednání
Obchodník neodpovídá Klientovi za škodu vzniklou v důsledku porušení
povinnosti Klientem nebo třetími osobami, za ztrátu způsobenou pohybem
tržních cen investičních nástrojů a pohybem měnových kurzů, za škodu
způsobenou selháním či chybou organizátorů regulovaného trhu
investičních nástrojů či selháním přenosu dat a za jakékoliv ekonomické
riziko obchodu s investičními nástroji.
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Kterákoli smluvní strana může tuto Smlouvu kdykoli vypovědět bez udání
důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně.
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
4. Obchodník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud
Klient závažně porušuje jakoukoli povinnost dle této Smlouvy nebo jakoukoli
povinnost uloženou mu závaznými právními předpisy.
5. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou se řídí právními předpisy
České republiky, zejména občanským zákoníkem, a pokud jde o techniku
obchodování a vypořádání obchodů, pak i pravidly a zvyklostmi
aplikovanými v souvislosti s prováděním obchodů na kapitálových trzích.
Právní režim klientského majetku vedeného v zahraničí se řídí právním
řádem místa, kde je zákaznický majetek veden. Případné spory vyplývající
z této Smlouvy budou rozhodovány před českými soudy.
6. Veškeré změny této Smlouvy, s výjimkou případů uvedených v čl. VII.
Smlouvy, mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpis Klienta na smlouvě slouží zároveň jako
podpisový vzor.
8. Dohled nad dodržováním povinností Obchodníka v souvislosti
s poskytováním služeb poskytovaných podle této Smlouvy vykonává Česká
národní banka.
9. Klient, který je spotřebitelem, má právo předložit případný spor plynoucí
ze Smlouvy finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz). Obchodník informuje
Klienta na jeho žádost o příslušném orgánu pro mimosoudní řešení
případného konkrétního sporu.
10. Aniž je tím dotčeno právo Klienta dle odst. 9 tohoto článku, vynaloží vždy
smluvní strany maximální úsilí k tomu, aby jakékoliv sporné záležitosti
vyřešili smírnou cestou. Písemné stížnosti a reklamace může Klient zasílat na
adresu EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., Holandská 878/2, 639 00
Brno, případně e-mail: compliance@efekta.cz. V případě, že se nepodařilo
sporné záležitosti vyřešit smírnou cestou, informuje Obchodník Klienta
o příslušném orgánu pro mimosoudní řešení případného konkrétního sporu.
11. Domněnky vyplývající z § 1949, 1950, 1952 a 1995 až 1997 občanského
zákoníku ohledně kvitance, dlužního úpisu a prominutí dluhu se v závazku
podle Smlouvy neuplatní.
12. V případě, že by Obchodník otálel s uplatněním jakéhokoliv práva
na zaplacení dluhu vyplývajícího z této Smlouvy v jakémkoliv rozsahu, bude
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vždy oprávněn požadovat úroky v jejich plné výši. Ustanovení § 1805 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
Tuto Smlouvu nelze uzavřít, respektive nabídku na uzavření této Smlouvy
přijmout s žádným dodatkem nebo odchylkou, i kdyby tyto podstatně
neměnily podmínky této Smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského
zákoníku se nepoužije.
S výjimkou případů uvedených v čl. VII, Smlouvy není žádná ze smluvních
stran oprávněna přijmout nabídku na uzavření této Smlouvy jinak než
písemně, například tím, že se zachová podle takové nabídky. Ustanovení
§ 1744 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení čl. VII. této Smlouvy
tím však není dotčeno.
Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 545 občanského zákoníku
v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky
plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1816 odst. 1 občanského
zákoníku se na vztah vyplývající z této Smlouvy nepoužije.
Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku a vylučují uplatnění ustanovení § 1765
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené
Smlouvou.
Na smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy nebude aplikováno ustanovení
§ 1799 a § 1800 občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných
adhezním způsobem, uzavírá-li Smlouvu s Obchodníkem Klient, který je
podnikatelem.
Je-li Klient fyzickou osobou a žije-li v manželství, prohlašuje, že Smlouvu
uzavírá v rámci obstarávání běžných záležitostí rodiny. Je-li Klient fyzickou
osobou a žije-li v manželství (či vstoupí-li do manželství později), zavazuje se
mít zajištěn souhlas druhého z manželů s uzavřením (existencí) Smlouvy a se
vznikem a plněním práv a povinností podle Smlouvy. Na výzvu Obchodníka
je Klient povinen do 30 dnů od doručení výzvy doložit Obchodníkovi písemný
souhlas druhého manžela s plněním povinností uvedených v tomto odstavci.
Obsah práv a povinností smluvních stran z této Smlouvy se vykládá v prvé
řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této Smlouvy.
K úmyslu jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým
vyjádřením. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového
vyjádření jednotlivých ustanovení se použijí ostatní zákonná pravidla pro
určení obsahu práv a povinností smluvních stran. K tomu, co předcházelo
uzavření Smlouvy, se v takovém případě přihlíží, jen není-li to v rozporu
s obsahem anebo smyslem a účelem Smlouvy.
Jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající Klientovi ze Smlouvy nelze převést
na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka.
Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka
postoupit tuto Smlouvu na třetí osobu.
Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká splněním veškerých závazků
oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém rozsahu
Smlouvy.
Účastníci této Smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní, a že právní jednání
spojená s uzavřením této Smlouvy učinili svobodně a vážně, že si tuto
Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem a na
důkaz toho ji i vlastnoručně podepisují.
Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.
Tato Smlouva nabývá planosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti okamžikem prvního složení finančních prostředků
na finanční účet k realizaci investičních služeb.

V…………………………………., dne ………………………………….

V Brně, dne 1.10.2018

Podpis Klienta:………………………………………………………..

…………………………………………………………..
Za společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.
Ing. Jaroslav Sochor, člen představenstva

Ověření totožnosti a podpisu Klienta (Zástupce klienta)
Prohlášení: Potvrzuji, že jsem ověřil totožnost Klienta
(zástupce klienta) podle platného dokladu totožnosti a
údaje uvedené v tomto Formuláři a podoba Klienta
(Zástupce klienta souhlasí s dokladem totožnosti. Prohlašuji,
že Klient (Zástupce klienta) vlastnoručně podepsal tento
Formulář.
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Údaje oprávněné osoby:
Investiční zprostředkovatel:
Jméno:
Telefon:
E-mail:

Datum:
Reg. číslo:

Podpis:
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