Komisionářská smlouva č.
I.
Smluvní strany:
1. Komitent:

Jméno/Název:
RČ/IČ:

Bydliště/Sídlo:
Koresp. adresa:
Zastoupený/zastoupená:
č. OP:
bankovní spojení:
č. účtu:
č. majetkového účtu v CDCP:
tel. spojení:
e-mail:
kategorizace zákazníka:
 profesionální zákazník
 neprofesionální zákazník
(dále jen Komitent)

2. Komisionář:

ATLANTA SAFE, a.s.
obchodník s cennými papíry
zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1654
vedená Městským soudem v Praze
IČ: 45 79 49 52
sídlo: Praha 8, U Sluncové 666/12a, PSČ 186 00
bankovní spojení: Komitentský účet č. 102752561/0300
tel. spojení:
fax:
mail:
zastoupená: Karlem Krobem, místopředsedou představenstva
(dále jen Komisionář)

(společně pak též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
komisionářskou smlouvu.
II.
Předmět smlouvy
1. Komisionář se zavazuje, že pro Komitenta zařídí vlastním jménem a na jeho účet koupi
nebo prodej investičních nástrojů a bude uskutečňovat činnost k dosažení tohoto
výsledku, a to v souladu s pokyny a v souladu s touto komisionářkou smlouvou
(dále jen Smlouva) a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP), které tvoří
nedílnou součást této Smlouvy (příloha č. 1 této Smlouvy). Komitent se zavazuje zaplatit
Komisionáři za činnosti uvedené v odstavci 1 odměnu, a to způsobem a ve výši
specifikované níže.
III.
Práva a povinnosti komisionáře
1. Komisionář je povinen při zařizování koupě či prodeje investičního nástroje, jakož i při
provádění činností směřujících k tomuto výsledku, jednat vždy s náležitou odbornou péčí,
čestně, spravedlivě, s přihlédnutím k potřebám, znalostem, zkušenostem, jakož i finančním
schopnostem Komitenta, a v nejlepším zájmu Komitenta. Komisionář je v této souvislosti
oprávněn požadovat na Komitentovi informace dle předchozí věty, přičemž v případě jejich
neposkytnutí či nepravdivosti se Komitent vystavuje nebezpečí, že Komisionář mylně
vyhodnotí skutečné potřeby Komitenta a zvolí pro něj investiční strategii, která pro nebude
nejvhodnější, případně mu může Komisionář odmítnout poskytnutí požadované služby.
2. Komisionář se zavazuje, že se při výkonu činnosti podle čl. II této Smlouvy bude řídit
pokyny, které jsou pro něho závaznými. Komisionář je povinen oznámit Komitentovi
všechny skutečnosti, které při své činnosti zjistil, a které mohou mít vliv na změnu jeho
pokynu v souladu s příslušnými vnitřními předpisy Komisionáře. Odchýlit se od pokynů je
oprávněn Komisionář jen za podmínek stanovených touto Smlouvou, VOP, vnitřními
předpisy Komisionáře nebo platnými právními předpisy.
3. Podmínkou plnění předmětu této Smlouvy Komisionářem je udělení závazného pokynu
Komitentem. Komisionář je povinen poskytnout nebo zpřístupnit Komitentovi formulář pro
zadávání pokynů. Komitent je oprávněn podat svůj pokyn osobně, písemně (nikoli však
elektronicky resp. mailem) nebo telefonicky, a to za podmínek uvedených v čl. VII této
smlouvy. Realizace pokynu se řídí pravidly jednotlivých kapitálových trhů, na kterých je
pokyn realizován, ustanoveními této Smlouvy, VOP a vnitřními předpisy Komisionáře.
4. Smluvní strany se dohodly, že Komisionář se může zprostit svého závazku tak, že
Komitentovi prodá investiční nástroj ze svého majetku nebo od Komitenta investiční nástroj
koupí. Podpisem této Smlouvy smluvní strany výslovně akceptují toto ustanovení.

5. Komisionář je oprávněn realizovat pokyn s protistranou dle své obchodní strategie a uvážení,
a to za dodržení platných právních předpisů, vnitřních předpisů platných v době podání
pokynu, s přihlédnutím k zařazení Komitenta, povahy jeho pokynu, povahy a vlastnosti
investičního nástroje, jakož i povahy převodního místa, na něž lze pokyn nasměrovat.
6. Komisionář neodpovídá, ani neručí za plnění závazku protistranou. V případě zájmu, může
Komisionář na základě Komitentovi žádosti podniknout nutné právní kroky k odvrácení či
omezení vzniku ztrát jednáním protistrany. Za případné ztráty i při využití právních postupů
nenese Komisionář rovněž žádnou odpovědnost.
7. Komisionář je oprávněn provádět pokyny prostřednictvím třetí osoby, a to za dodržení
podmínek stanovených touto Smlouvou, VOP, právními a vnitřními předpisy Komisionáře.
Komisionář je povinen informovat o obchodech, které Komisionář pro uzavřel (informace o
realizovaných a vypořádaných obchodech), a to způsobem a za podmínek stanovených ve
VOP.
8. Komisionář má ve vztahu ke Komitentovi, který není profesionálním zákazníkem informační
povinnosti, se kterými se Komitent seznámí prostřednictvím internetových stránek
Komisionáře www.atlanta.cz nebo v případě výslovného zájmu Komitenta, v listinné
podobě.
Podrobnosti o způsobu, rozsahu a formě informační povinnosti upravují VOP, Informace
obchodníka s cennými papíry a vnitřní předpisy Komisionáře zohledňující zařazení
zákazníka.
9. Komitent podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl Komisionářem informován o všech
podstatných aspektech souvisejících s využíváním jeho investičních služeb, zejména, že byl
seznámen se všemi pravidly a opatřením, se kterými seznámit ukládá Komisionáři zákon
č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a to v rozsahu odpovídajícím zařazení
Komitenta jako zákazníka do některé z kategorií uvedených v čl. I. této smlouvy. Komitent
dále prohlašuje, že byl poučen o veškerých rizicích souvisejících s využitím investičních
služeb Komisionáře, a s poskytováním služeb za podmínek stanovených touto smlouvou a
VOP, jakož i za podmínek uvedených v předpisech a opatřeních, se kterými byl řádně
seznámen, bez výhrad souhlasí.
10. Komisionář neodpovídá za ekonomická rizika obchodů s investičními nástroji.
11. Komisionář je povinen si při podpisu této smlouvy vyžádat formou Investičního dotazníku od
Komitenta, který není profesionálním zákazníkem, informace o jeho odborných znalostech a
zkušenostech v oblasti investic, schopnostech nést ztrátu, investičních cílech, vč. tolerance
k riziku, aby mohl na základě jejich vyhodnocení poskytovat komitentovi investiční služby s
co nejlepší odbornou péčí a v nejlepším zájmu Komitenta.
12. Komisionář vede Komitentovi dvojí evidenci. Evidenci investičních nástrojů, ve které vede
záznamy o investičních nástrojích a evidenci peněžních prostředků, ve které zaznamenává
pohyby peněžních prostředků.

IV.
Práva a povinnosti
1. Komitent je povinen při poskytování investičních služeb Komisionářem tomuto poskytnout
veškerou nutnou součinnost, zejména jej informovat o všech skutečnostech, které mohou mít
vliv na realizaci pokynu, a o všech změnách identifikačních údajů.
2. Komitent je povinen informovat Komisionáře o změnách údajů, obsažených v Informačním
dotazníku.
3. Komisionář neodpovídá za škodu vzniklou Komitentovi v důsledku neposkytnutí potřebné
součinnosti, popř. v důsledku neposkytnutí pravdivých a úplných informací v Informačním
dotazníku nebo nenahlásí-li Komitent změny údajů v tomto dotazníku Komisionáři.
4. Komitent se zavazuje zaplatit Komisionáři odměnu za služby poskytnuté Komisionářem, a
to způsobem a ve výši specifikované v čl. VI.
5. Komitent je povinen při předání pokynu k obstarání prodeje investičního nástroje prokázat
Komisionáři vlastnické právo, popř. jiný právní titul k nakládání s takovými investičními
nástroji, vyjma případů, kdy takové investiční nástroje se nachází ve správě Komisionáře, či
jich nabyl jeho prostřednictvím.
6. Komitent se zavazuje, že po dobu platnosti pokynu nebude nikterak nakládat s příslušným
investičním nástrojem, jehož se týká realizace pokynu, ani s právy a příslušenstvím k
takovému investičnímu nástroji náležejícím
7. Komitent je oprávněn využít Komisionářova poradenství při využívání investičních služeb,
čímž prohlašuje, že si je vědom, že i s vyvinutím maximálního možného úsilí, jakož i při
dodržení veškerých opatření a pravidel k zajištění realizace pokynu za nejlepších podmínek,
může být investice na základě doporučení zisková i ztrátová, přičemž za rozhodnutí vždy
odpovídá toliko Komitent.
8. Další práva a povinnosti, jejich specifikaci, a především právo na informace ve vztahu ke
kategorizaci Komitenta/zákazníka upravují VOP, se kterými se Komitent řádně
s dostatečným předstihem seznámil při podpisu této smlouvy, a prohlašuje, že jejich obsahu
plně porozuměl.

V.
Plná moc
Komitent podpisem této smlouvy zmocňuje Komisionáře k zastupování ve všech věcech a
právních jednáních vedoucích k naplnění předmětu této smlouvy, přičemž se zavazuje pro
tyto účely poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zejména jej pak zmocňuje k
provádění veškerých služeb ve vztahu k Centrálnímu depozitáři cenných papírů (dále je
CDCP) v souvislosti s předanými pokyny a provádění služeb na Komitentově/zákazníkově
majetkovém účtu ve CDCP.

VI.
Odměna za služby
1. Odměna za poskytnuté služby Komisionáře se řídí ustanoveními platného Ceníku služeb, který
tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
2. Odměna je splatná ihned, přičemž Komitent souhlasí s úhradou odměny prostřednictvím
snížení účtu, na kterém vede Komisionář Komitentovi peněžní prostředky ve prospěch
Komisionáře.
3. Komitent, seznámen s riziky některých investičních služeb týkajících se některých investičních
nástrojů, bere na vědomí a podpisem této smlouvy souhlasí, že tímto mu mohou vzniknout
další náklady nad rámec sjednaných.
4. Komisionář je oprávněn k jednostranným změnám Ceníku služeb. O změnách bude Komitent
zvoleným způsobem informován s předstihem alespoň 15 dnů.

VII.
Pokyny a obchody
1. Pokynem k obchodování se rozumí každé zadání nákupu nebo prodeje, popř. vypořádání
obchodu s investičními nástroji, obsahující: název investičního nástroje, ISIN nebo jiný údaj
identifikující investiční nástroj, počet kusů, nákupní nebo prodejní cenu a dobu platnosti
pokynu.
2. Pravidla provádění pokynu Komisionářem jsou specifikována v Pravidlech o provádění
pokynů za nejlepších podmínek, upravujících pravidla a postupy k dosažení co nejlepšího
možného výsledku vzhledem k povaze investičního nástroje a situaci na trhu. Pravidla rovněž
obsahují informace o převodních místech a označení kontaktních osob pro zadávání pokynů
Komitentem.
3. Komitent je povinen podávat Komisionáři pokyny tak, aby nedošlo k přečerpání Komitentova
účtu peněžních prostředků, jestliže však dojde k takovéto situaci, je za ni Komitent plně
odpovědný. Tím není dotčena povinnost Komisionáře kontrolovat, zda-li má Komitent
dostatek peněžních prostředků a investičních nástrojů pro provedení pokynu.
Bude-li Komitent dlužit Komisionáři finanční prostředky, má tento právo, nikoliv však
povinnost, použít k úhradě dluhu vůči Komisionáři finanční prostředky vedené na libovolném
Komitentově obchodním účtu nebo podúčtu nebo na jiném účtu (běžném nebo vkladovém)
vedeném pro Komitenta komisionářem. Tento je dále oprávněn kdykoli s odbornou péčí prodat
investiční nástroje Komitenta vedené pro Komitenta Komisionářem (tj. zejména investiční
nástroje Komitenta evidované na majetkovém účtu zákazníků vedeném pro obchodníka třetí
osobou nebo evidované na Komitentově majetkovém účtu vlastníka vedeném u třetí osoby
prostřednictvím obchodníka), a to bez předchozí žádosti nebo oznámení Komitentovi, a
pohledávku Komitenta na vyplacení výtěžku z takového prodeje započíst proti pohledávkám
obchodníka za Komitentem vzniklým na základě této smlouvy, a to vůči pohledávkám
splatným. Komisionář se zavazuje vyplatit Komitentovi část výtěžku z prodeje investičních

4.

5.

6.

7.

8.

nástrojů Komitenta dle předchozí věty, o kterou tento výtěžek převyšuje pohledávky
Komisionáře za Komitentem uvedené v předchozí větě. Komisionář je oprávněn prodat dle
předchozí věty investiční nástroje Komitenta pouze v objemu nezbytném k uhrazení
pohledávek Komisionáře za Komitentem 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); Komisionář je
oprávněn stanovit, které investiční nástroje Komitenta budou prodány a v jakém pořadí. O
provedení prodeje dle tohoto odstavce a jeho podrobnostech (cena, čas obchodu, atd.) je
Komisionář povinen Komitenta bez zbytečného odkladu informovat dohodnutým způsobem
dle této smlouvy. S postupem Komisionáře dle tohoto odstavce dává Komitent svým podpisem
na této smlouvě výslovný souhlas a také Komisionáře k veškerým úkonům uvedeným v tomto
odstavci výslovně zmocňuje.
Pokynem k vypořádání přímého obchodu se třetí osobou se rozumí zadání především
obsahující: obchodní firmu nebo název a sídlo nebo místo podnikání anebo jméno a bydliště
třetí osoby,
 identifikační nebo rodné číslo třetí osoby nebo jejího zastupujícího OCP,
 označení investičního nástroje obsahující ISIN nebo případně jiný údaj
 identifikující investiční (prodej/koupě/převod) nástroj a údaj o požadované
transakci
 počet kusů a v případě úplatného převodu cenu, za kterou se investiční nástroj
převádí a právní důvod převodu,
 další údaje specifikované v Pravidlech o provádění pokynů za nejlepších
podmínek.
Komitent je oprávněn zadat pokyn na prodej nebo nákup investičních nástrojů v průběhu
obvyklé pracovní doby, a to v den obchodování, přičemž uskutečnění tohoto pokynu podléhá
platnému harmonogramu obchodního dne na veřejných trzích. Maximální doba platnosti
pokynu se řídí pravidly kapitálového trhu, na kterém bude pokyn realizován, např. na Burze
cenných papírů Praha. Platnost pokynu končí dnem plného uspokojení pokynu, v případě
neúspěšné nebo částečné realizace posledním dnem platnosti pokynu.
Komisionář je povinen sdělit Komitentovi zprávu o realizaci nákupu či prodeje investičních
nástrojů, a to v souladu s ustanovením § 15r zákona o podnikání na kapitálovém trhu
v platném znění a v souladu s nařízením EU 2017/565, nejpozději však ke konci daného
kalendářního roku. Komisionář si vyhrazuje právo neuvést ve zprávě identifikační údaje o
protistraně.
Vyúčtování pokynu, včetně úplaty a poplatků, vyhotoví Komisionář nejpozději do 7 dnů ode
dne realizace pokynu, a to i v případě jeho částečné realizace, a poté bude Komitentovi na
požádání předáno.
Komisionář má povinnost prodat investiční nástroj za vyšší cenu, nebo koupit investiční
nástroj za nižší cenu, než která byla uvedena v pokynu, pokud má takovou možnost, a to i v
případě realizace pokynu dle čl. III odst. 4 této smlouvy.

9. V případě nákupu investičních nástrojů je Komitent povinen složit před realizací pokynu na
Komitentský účet Komisionáře peněžní prostředky jako zálohu na nákup investičních nástrojů
dle komitentova pokynu, rovnající se celkové částce nákupu investičních nástrojů, včetně
zálohy na úplatu Komisionáře a poplatky s předmětným obchodem souvisejících podle
platného ceníku služeb Komisionáře. V případě nesplnění povinnosti dané tímto bodem je
Komisionář oprávněn dle vlastního uvážení:
 realizovat pokyn jen částečně,
 realizovat jen některý z pokynů v případě, že je zadáno pokynů několik, nerealizovat
 pokyny vůbec, v zájmu učinit nezbytná opatření k odvrácení vzniku škod,
O peněžních prostředcích vložených na bankovní účet Komisionáře je Komitent povinen včas
Komisionáře informovat.
10. Při nákupu na veřejných kapitálových trzích jsou takto nabyté investiční nástroje ve prospěch
Komisionáře „zablokovány“ pro následné nakládání s nimi, a to na dobu neurčitou. Tímto je
Komitentovi umožněno s nimi prostřednictvím Komisionáře ihned dále obchodovat.
11. Pokyn na prodej investičních nástrojů může Komitent předat jen na investiční nástroje, které
jsou v evidenci Komisionáře.
12. Při prodeji listinných investičních nástrojů je Komitent povinen předat tyto Komisionářovi
nejpozději v den zadání pokynu k prodeji.
13. Peněžní prostředky získané prodejem investičních nástrojů po odečtení provize a poplatků
budou připsány ve prospěch Komitenta v evidenci peněžních prostředků. Komisionář je
povinen vyplatit Komitentovi na požádání tyto peněžní prostředky nejdříve jeden den, který
uplyne po dni vypořádání obchodu, a to způsobem, který si Komitent zvolí. Tyto prostředky
lze:
a. ponechat na svém finančním účtu u obchodníka pro nákup dalších investičních
nástrojů,
b. vybrat v hotovosti - výběry od 50.000,- Kč do výše zákonného limitu pro hotovostí
operace je nutno hlásit minimálně dva pracovní dny předem,
c. převést bankovním převodem na běžný účet Komitenta.
14. V případě chybné odezvy z Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen CDCP) na pokyn
podaný Komitentem je tento povinen rozhodnout o dalším postupu.
15. Komisionář je oprávněn realizace Komitentova pokynu dočasně či trvale odmítnout, pokud
postupuje v souladu se závaznými právními předpisy či na pokyn rozhodnutích státních či
správních orgánů. Rovněž tak je oprávněn odmítnout provedení pokynu, kdyby jeho
provedením došlo ke střetu zájmů alespoň dvou zákazníků Komisionáře. Komisionář je rovněž
oprávněn neprovést pokyn, pokud Komitent poruší povinnosti uvedené v této komisionářské
smlouvě. Komisionář je povinen o této skutečnosti Komitenta vyrozumět, spolu s uvedením
důvodu odmítnutí pokynu.
16. Komisionář je povinen na žádost provést zrušení pokynu, pokud pokyn nebyl zcela nebo
zčásti uspokojen.
17. Komisionář výslovně upozorňuje Komitenta a ten podpisem této smlouvy bere na vědomí, že
komisionář vede finanční prostředky v souvislosti s poskytováním investičních služeb na

svých bankovních účtech, na nichž nevede vlastní peněžní prostředky a tyto eviduje zvlášť ve
své vnitřní evidenci.
18. Komisionář dále výslovně upozorňuje a komitent podpisem této smlouvy bere na vědomí, že
úvěrovému riziku úvěrových institucí (tak jak jsou definovány Nařízením EU 575/2013, resp.
vyhl. 163/2014 Sb.), u kterých jsou deponovány prostředky je vystaven toliko Komitent,
přičemž Komisionář v tomto smyslu nenese žádnou odpovědnost. V případě selhání takové
úvěrové instituce nemůže Komitent nárokovat vydání uložených peněžních prostředků po
Komisionářovi, nevzniká mu tímto za Komisionářem žádná pohledávka a nároky z
odpovědnosti za případnou škodu.
19. Komisionář výslovně upozorňuje a Komitent podpisem této smlouvy bere na vědomí, že
budou peněžní prostředky ve smyslu předchozích ustanovení smlouvy uloženy u některé z
následujících úvěrových institucí: ČSOB, a.s., PATRIA DIRECT, a.s., FIO banka, a.s.
Komitent/Zákazník má právo na informaci o umístění svých peněžních prostředků a to
způsobem zvoleným dle této smlouvy a interních předpisů Komisionáře.
20. Komitent má nárok na úroky z úročení jeho prostředků na zákaznickém účtu v případě
deponování jeho prostředků u třetích osob – úvěrových institucí a tyto mu budou na konci
každého kalendářního měsíce připsány k jeho peněžním prostředkům vedeným na
zákaznickém účtu.
VIII.
Pravidla komunikace
1. Komitent může s Komisionářem komunikovat osobně, písemně, telefonicky nebo elektronickou
formou skrze mail. Pokyny na nákup nebo prodej investičního cenného papíru dle této smlouvy
nelze zadávat elektronickou ani mailovou formou.
2. Vzájemná komunikace probíhá v českém jazyce; Komitenti mají možnost komunikovat rovněž
v anglickém a slovenském jazyce.

VIII. - 1 Podmínky telefonické komunikace
Na stanoveném telefonním čísle a ve stanovených úředních hodinách může Komitent komunikovat
na základě této smlouvy s Komisionářem a informovat se o stavu evidence investičních nástrojů a
peněžních prostředků.
a) zadat pokyn k vypořádání obchodu
b) zadat pokyn ke zrušení již zadaného pokynu,
c) zadávat příkazy do CDCP,
d) zadávat příkazy k zaslání peněžních prostředků na bankovní účet nebo na adresu
uvedené ve smlouvě,

2. Za účelem zadávání pokynu telefonicky a z důvodu zabránění možnosti zneužití telefonických
příkazů si Komitent může stanovit následující heslo:
.........................................................................
Při telefonické komunikaci je volající povinen uvést tyto údaje:
a) jméno/název ,
b) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem Komitenta v případě právnické osoby,
c) RČ/IČ ,
d) heslo
3. Komitent bere na vědomí, že v souladu se zákonnými předpisy musí být telefonická komunikace
zaznamenávána a archivována.
4. Komisionář neodpovídá za případnou škodu vzniklou zneužitím hesla a za neúplný nebo špatně
podaný pokyn. Za závazný se má ten pokyn, který po jeho zadání Komitentem makléř zopakuje
do telefonu.
5. Reklamaci telefonického pokynu má Komitent právo provést v souladu s Reklamačním řádem.
VIII - 2. Pravidla pro další komunikaci
1. Komisionář při komunikaci s Komitentem, včetně osobního jednání, nesmí používat nejasné,
nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.
2. Podpisové vzory dalších osob krom Komitenta, oprávněných podávat pokyny Komisionáři:
Jméno a příjmení

Datum narození

Podpisový vzor

Ověřeno kým

IX.
Doba trvání účinnosti smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou a to ve lhůtě jednoho měsíce
bez udání důvodů. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po jejím
doručení druhé smluvní straně. Po dobu výpovědní lhůty jsou obě smluvní strany povinny plnit v
nezbytné míře povinnosti uložené touto smlouvou.
3. Komitent je současně s výpovědí povinen dát Komisionáři pokyn k převodu veškerých svých
investičních nástrojů vedených v evidenci Komisionáře na účtu v CDCP, a to na účet vedený pro
Komitenta jiným účastníkem CDCP než je Komisionář.

4. Komisionář zašle Komitentovi do 15-ti dnů ode dne zániku povinností dle této smlouvy
závěrečný výpis z evidenčního účtu, přičemž tento bude považován za schválený Komitentem,
pokud Komisionář neobdrží do 30-ti dnů reklamaci.
X.
Ochrana osobních údajů
Komitent podpisem této smlouvy bere na vědomí a souhlasí, aby Komisionář, popř. smluvně
zavázaná třetí osoba v souvislosti s poskytováním investičních služeb shromažďoval jeho osobní
údaje, a to v rozsahu potřebném pro řádný výkon povinností vyplývajících z této smlouvy, VOP a
platných právních a vnitřních předpisů Komisionáře. Komisionář tímto prohlašuje, že vztahu k
nakládání s osobními údaji Komitenta splňuje veškeré podmínky stanovené zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
XI.
Prohlášení
Komitent podpisem této smlouvy prohlašuje, že jeho finanční prostředky nepocházejí z trestné
činnosti a nejsou určeny k financování terorismu ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů, přičemž si je vědom důsledků úmyslného uvedení nepravdivých údajů v tomto prohlášení,
včetně důsledků trestněprávních.
XII.
Závěrečná ustanovení:
1. Komitent tímto prohlašuje, že využije-li v rámci poskytování investičních služeb Komisionářem
rovněž investiční poradenství, činí tak na základě vlastního rozhodnutí s vědomím, že poskytnutá
rada, doporučení či analýza se může v budoucnu projevit nesprávnou s důsledky ztrátových
obchodů, přičemž Komisionář je oprávněn takovouto radu, doporučení či analýzu v budoucnosti
kdykoli odvolat či změnit a nenese při zachování všech předpisových postupů za takové
důsledky žádnou odpovědnost.
2. Komisionář neodpovídá Komitentovi za škodu způsobenou Komitentovi v důsledku porušení
povinností Komitentem nebo třetími osobami. Dále neodpovídá za škodu způsobenou pohybem
tržních cen investičních nástrojů, vývoje měnového kurzu, nepředvídatelnými okolnostmi (vis
maior) či pochybením převodních míst.
3. Komitent této smlouvy potvrzuje, že byl Komisionářem seznámen s obsahem smlouvy, s VOP,
ceníkem služeb, reklamačním řádem a formuláři pro zadávání pokynů.
4. Komitent, který není profesionálním zákazníkem, prohlašuje podpisem této smlouvy, že před
jejím podpisem byl Komisionářem seznámen s údaji o jeho osobě, byly mu v požadovaném
rozsahu poskytnuty informace o poskytovaných investičních službách, investičních nástrojích, o
možných rizicích a zajištěních proti nim, pravidly pro provádění pokynů, pravidly zabraňujícími

střetu zájmů, o možnostech poskytování náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými
papíry, a další informace ve smyslu čl. III odst. 8 této smlouvy.
5. Komitent, který není profesionálním zákazníkem, prohlašuje, že se seznámil při poskytnutí
informací Komisionářem s Informacemi obchodníka s cennými papíry, Pravidly o provádění
pokynů za nejlepších podmínek a Opatřeními omezujícími možnosti střetu zájmů a narušování
transparentnosti trhu.
6. Komitent je povinen uvést v této smlouvě pravdivě veškeré údaje a oznámit bez zbytečného
odkladu jejich změnu. Komisionář je oprávněn jednostranně měnit VOP, a to především v
důsledku změny právních předpisů, změny způsobu poskytování služeb, zavádění služeb, v
takovém případě má Komitent právo změny VOP odmítnout a vypovědět tuto smlouvu ve
výpovědní lhůtě.
O změnách bude Komitent zvoleným způsobem informován s předstihem alespoň 15 dnů.
7. Komitent není oprávněn postoupit tuto smlouvu bez písemného souhlasu Komisionáře na jinou
osobu. Komitent není rovněž oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Komisionářem bez
jeho písemného souhlasu.
8. Tato smlouva se řídí hmotným právem České republiky (dále jen ČR). Případné spory se budou
snažit smluvní strany řešit smírnou cestou, jinak budou řešení obecným soudem ČR místně
příslušným dle sídla komisionáře podle českého procesního práva.
9. Smluvní strany se dohodly, že pro jednotlivé typy investičních služeb mohou být sjednány
specifické podmínky realizace, jejichž popis bude přílohou této smlouvy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
11. Tato smlouva může být měněna jen písemnými dodatky.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
14. Před podpisem této smlouvy je Komitent - právnická osoba povinna předložit Komisionáři výpis
z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného registru, ne starší tří měsíců. Totožnost je při
podpisu smlouvy ověřena platným občanským průkazem.
15. Podpisem této smlouvy vyjadřuje manžel/manželka Komitenta-fyzické osoby souhlas s
uzavřením této smlouvy, všech souvisejících resp. navazujících dokumentů a se zadáváním
pokynů dle této smlouvy.
V Praze, dne …………………

V Praze, dne ………………….….

……………………………..
Komitent

…………………………………….
Komisionář

……………………………..
manžel/manželka Komitenta-fyzické osoby

Příloha č. 2
ke komisonářské smlouvě č. ……. uzavřené
dne ……………..

CENÍK
Obchody s investičními nástroji
Poplatek z uspokojeného pokynu na veřejných trzích
Investiční nástroje neobchodované na veřejných trzích
Dluhopisy, HZL, směnky
objem do 10 mil.
do 25 mil.
nad 25 mil.

0,5 %
2,0 %
0,5 %
0,1 %
0,05 %

Vypořádání převodu investičních nástrojů
Objem do 1.000.000,- Kč
Objem nad 1.000.000,- Kč

3.000, - Kč
5.000,- Kč

Centrální depozitář cenných papírů
Pokyn

200,- Kč

Výsledný uspokojený objem obchodu se zaokrouhluje na celé koruny.
Minimální poplatek z uspokojeného pokynu
200,-Kč
Poplatky organizátorům veřejných trhů ( BCPP, RM-S, ) a jiných subjektů nejsou zahrnuty v
poplatcích Atlanta Safe, a.s.
Poplatky Centrálního depozitáře cenných papírů nejsou zahrnuty v poplatcích ATLANTA SAFE,
a.s. ( dle platného ceníku CDCP )

Evidence imobilizovaných cenných papírů
Pro emitenty
Založení evidence
Vedení evidence

výpis z emise

výplata výnosů na účtech akcionářů

další úkony

zdarma
1.500,-Kč / měsíc
2.000,-Kč / měsíc
2.500,-Kč / měsíc

do 100 mil nom. objemu
do 500 mil nom. objemu
nad 500 mil nom. objemu

10,-Kč / akcionář
min 1.000,-/max 5.000,-Kč
10,- Kč / akcionář
min 5.000,-/max 10.000,-Kč
dle dohody / smluvně

Pro akcionáře
Zápis do evidence, změny
Vedení evidence

10000,- Kč
nom. objem*0,01%, max. 6000,-/rok

v případě ukončení smlouvy 1/12 z ročního poplatku za každý započatý měsíc trvání smlouvy

Další úkony

ATLANTA SAFE, a.s. si vyhrazuje právo na změnu tohoto ceníku.

dle dohody / smluvně

