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Komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo prodeje 

investičních nástrojů 

SMLUVNÍ STRANY 

Obchodník 

(dále jen „Patria“) 

Patria Finance, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 

vedeném Městským soudem v Praze 

Sídlo Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00 IČO 26455064 

 

Zákazník 

(dále jen „Zákazník“) 

Název společnosti       

IČO       

Sídlo       

Zapsaná v obchodním rejstříku odd.      , vedeném Městským soudem v      , 

vložka      . 

 

OSTATNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI 

Zařazení Zákazníka z pohledu regulace: 
 Profesionální zákazník 

 Způsobilá protistrana 

LEI (Legal Entity Identifier) Zákazníka:       

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smlouva a její součást. Patria se zavazuje na základě této smlouvy (dále jen „Smlouva“) 

obstarávat pro Zákazníka nákup a prodej investičních nástrojů a uskutečnit činnosti k dosažení 

tohoto výsledku. Klient se zavazuje za tyto služby zaplatit odměnu a náklady dle této Smlouvy. 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky Patria Finance, a.s. ke Komisionářské 

smlouvě o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů (dále jen „Obchodní 

podmínky“). 

1.2 Pojmy ve Smlouvě. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají význam stanovený v textu 

nebo v Obchodních podmínkách. 

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

2.1 Obstarání obchodů s Investičními nástroji. Zákazník je oprávněn podávat Patrii pokyny 

k nákupu či prodeji investičních nástrojů a Patria bude takové pokyny Zákazníka provádět. 

Bližší pravidla pro podávání pokynů a jejich provádění jsou stanovena v Obchodních 

podmínkách.  

2.2 Odměna a Náklady. Za poskytování služeb na základě a v souvislosti s touto Smlouvou se 

Zákazník zavazuje platit Patrii odměnu dle sazebníku, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále 
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jen „Sazebník“). Zákazník dále uhradí náklady spojené s prováděním pokynů, zejména 

poplatky účtované třetími stranami, včetně poplatků vzniklých v důsledku prodlení Zákazníka 

při vypořádání, a další účelně vynaložené náklady, které Patrii vzniknou z důvodů na straně 

Zákazníka.  

III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI PATRIE 

3.1 Poskytování investičních služeb. Patria se zavazuje při poskytování služeb dle této Smlouvy 

jednat s odbornou péčí v souladu s pokyny Zákazníka, chránit jí známé zájmy Zákazníka a 

dodržovat zvyklosti příslušného trhu. 

3.2 Právo použití třetích osob. Patria může pro poskytnutí výše uvedených služeb využít služeb 

jiných oprávněných osob. Zákazník bere na vědomí, že vztah mezi třetí osobou a Patrií se 

může řídit zahraničními právními předpisy, pravidly a předpisy třetích stran, tržní praxí či 

standardy a obchodními zvyklostmi na příslušném trhu, a vyjadřuje s tím souhlas podpisem 

této Smlouvy. 

IV. PROHLÁŠENÍ A SOUHLASY ZÁKAZNÍKA 

4.1 Prohlášení. Zákazník tímto prohlašuje, že: 

a) Zákazníkovi byly poskytnuty Obchodní podmínky, seznámil se s nimi a souhlasí s jejich 

obsahem; 

b) činí investiční rozhodnutí zcela na základě svého vlastního uvážení a bere na vědomí, že 

Patria na základě této Smlouvy neposkytuje investiční poradenství; 

c) byl poučen, že může požadovat změnu svého zařazení z pohledu regulace, které je uvedeno 

výše v této Smlouvě. 

4.2 Způsob poskytování dokumentů. Zákazník souhlasí s tím, že mu budou informace 

vyžadované právními předpisy poskytovány na jiném trvalém nosiči dat než na papíře a pokud 

takové informace nebudou určeny Zákazníkovi osobně, pak prostřednictvím Internetové 

stránky Patrie nebo jiné stránky, kterou Patria pro tyto účely Zákazníkovi oznámí. Zákazník 

může vždy požádat o poskytnutí takových informací v listinné podobě. 

V. TRVÁNÍ, ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY 

5.1 Doba trvání. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

5.2 Změny Smlouvy. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze 

formou písemných dodatků. Změny kontaktních údajů, Oprávněných osob, údajů pro 

vypořádání a případná odvolání některých souhlasů mohou být učiněny jednostranným 

oznámením. Sazebník může být měněn dohodou Smluvních stran prostřednictvím 

nahrávaného telefonu nebo elektronické pošty. 

5.3 Jednostranné změny ze strany Patrie. Smluvní strany sjednávají, že Patria je oprávněna 

jednostranně měnit Obchodní podmínky, pokud k tomu je rozumná potřeba ze strany Patrie, 

a to zejména z obchodních důvodů, v případě změny podmínek na finančních trzích, nebo 

právních předpisů. Patria je povinna Zákazníka upozornit na změny nejméně 30 dní přede 

dnem jejich účinnosti a nové znění Obchodních podmínek bude současně uveřejněno na 

Internetových stránkách. Zákazník může do dne účinnosti takové změny Obchodních podmínek 

odmítnout změnu tím, že Smlouvu vypoví, jinak platí, že se změnou souhlasí.  
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5.4 Výpověď. Tato Smlouva může být kdykoli vypovězena bez uvedení důvodu kteroukoli Smluvní 

stranou, a to písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 5 Obchodních dnů a počíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Od doručení výpovědi 

není Patria povinna přijímat pokyny Zákazníka. Po uplynutí výpovědní doby budou zrušeny 

veškeré nákupní pokyny Zákazníka, pokud je to technicky i právně bez obtíží možné, a pokud 

to pravidla a zvyklosti příslušného trhu dovolují. Účinností výpovědi není dotčena povinnost 

Zákazníka uhradit odměnu a náklady za služby poskytnuté dle této Smlouvy před účinností 

výpovědi. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Platnost a vynutitelnost. Je-li některé z ustanovení Smlouvy neplatné, zdánlivé, relativně 

neúčinné nebo jinak nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, platnost a vynutitelnost 

ustanovení ostatních zůstane nedotčena. 

6.2 Vyloučení některý ustanovení. Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztah založený 

touto Smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku. 

6.3 Nahrazení předchozích smluv. Tato Smlouva nahrazuje veškeré existující smlouvy o 

obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů mezi Patrií a Zákazníkem. 

6.4 Rozhodné právo a řešení sporů. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a veškeré 

spory mezi vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny příslušnými soudy 

České republiky. 

6.5 Stejnopisy. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 

po jednom. 

 

V Praze dne   V   dne  

 

za Patria Finance, a.s:  za Zákazníka: 
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Příloha č. 1 

SAZEBNÍK 

 

bude ujednáno v souladu s čl. 5.2 Smlouvy 
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Příloha č. 2 

VZOR OZNÁMENÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ A SEZNAMU OPRÁVNĚNÝCH OSOB 

 

 

Adresa a kontaktní údaje pro zasílání jakýchkoli sdělení (komunikace) nebo oznámení Zákazníkovi. 

 

Kontaktní adresa, pokud se liší od adresy sídla Zákazníka: 

____________________________________________________ 

k rukám:  _______________________________ 

Tel.:   _______________________________ 

Fax:   _______________________________ 

e-mail:  _______________________________ 

 

Kontakt pro záležitosti spojené s vypořádáním obchodů: 

____________________________________________________ 

 

Osoby oprávněné podávat pokyny jménem Zákazníka: 

 

_______________________________  _______________________________ 

Jméno:       Podpisový vzor 

Funkce: 

 

_______________________________  _______________________________ 

Jméno:       Podpisový vzor 

Funkce: 

 

_______________________________  _______________________________ 

Jméno:       Podpisový vzor 

Funkce: 

 
 

 

 


