
Rámcová zmluva o poskytovaní
platobných a investičných služieb

Rámcová smlouva o poskytování
platebních a investičních služeb

Smluvní strany:

AKCENTA CZ a.s. se sídlem Praha 1, Salvátorská 931/8, PSČ 110 00, Česká 

republika, IČ 251 63 680, DIČ CZ 251 63 680, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9662

Korespondenční adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec 

Králové 2, Česká republika, info@akcenta.eu

(dále jen „AKCENTA“) na straně jedné

Zmluvné strany:

AKCENTA CZ a.s. so sídlom Praha 1, Salvátorská 931/8, PSČ 110 00, Česká 

republika, IČO 251 63 680, DIČ CZ 251 63 680, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9662

Korešpondenčná adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec 

Králové 2, Česká republika, info@akcenta.eu

(ďalej len „AKCENTA“) na strane jednej

Verzia / Verze: 1/2019 Rámcová zmluva číslo / Rámcová smlouva číslo:

A A

1) Vyhlásenie oprávnenej osoby vo veci svojho postavenia ako Politicky exponovanej osoby, ako je tento pojem vymedzený 
v čl. II VOP.

1)  Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen 
v čl. II VOP.

Obchodná spoločnosť/Názov:
Obchodní firma/Název:

Zapísaná na
Zapsána u

Sídlo
Sídlo  

Korešpondenčná adresa
Korespondenční adresa 

Kontaktné údaje
Kontaktní údaje

Krajský súd, obchodný register v:
Krajský soud, obchodní rejstřík v:

Živnostenský úrad v:
Živnostenský úřad v:

Oddiel:
Oddíl:

Vložka:
Vložka:

Č. k.:
Č.j.:

Tel.:
Tel.:

E-mail:
E-mail:

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

Daňový domicil:
Daňový domicil:

Daňové číslo (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

IČO:
IČ:

DIČ:
DIČ:

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

(ďalej len „Klient“) na strane druhej

(dále jen „Klient”) na straně druhé

Fyzická osoba / Zastúpená
Fyzická osoba / Zastoupená

Autentizačná SMS:
Autentizační SMS:

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Identifikačné údaje
Identifikační údaje

Dátum narodenia:
Datum narození:

Rodné číslo:
Rodné číslo:

Trvalý pobyt
Trvalý pobyt

Kontaktné údaje
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Mobil:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

Funkcia:
Funkce:

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Súhlas so zasielaním SMS informácií:
Souhlas se zasíláním SMS informací:

Súhlas so zasielaním pozvánok na firemné akcie:
Souhlas se zasíláním pozvánek na firemní akce:

Súhlas s poskytnutím kópie dokladu totožnosti:
Souhlas s poskytnutím kopie dokladu totožnosti:

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Áno
Ano

Štátna príslušnosť:
Státní příslušnost:

1)PEP :
1)PEP :

Vystavil (úrad):
Vystavil (úřad):

Dňa:
Dne:

Pohlavie:
Pohlaví:

Číslo preukazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti: 

Platnosť do:
Platnost do:

Typ dokladu:
Typ dokladu:

Miesto narodenia:
Místo narození:

Nie
Ne

Áno
Ano
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1) Vyhlásenie oprávnenej osoby vo veci svojho postavenia ako Politicky exponovanej osoby, ako je tento pojem vymedzený 
v čl. II VOP.

1)  Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen 
v čl. II VOP.

Fyzická osoba / Zastúpená
Fyzická osoba / Zastoupená

Autentizačná SMS:
Autentizační SMS:

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Identifikačné údaje
Identifikační údaje

Dátum narodenia:
Datum narození:

Rodné číslo:
Rodné číslo:

Trvalý pobyt
Trvalý pobyt

Kontaktné údaje
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Mobil:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

Funkcia:
Funkce:

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Súhlas so zasielaním SMS informácií:
Souhlas se zasíláním SMS informací:

Súhlas so zasielaním pozvánok na firemné akcie:
Souhlas se zasíláním pozvánek na firemní akce:

Súhlas s poskytnutím kópie dokladu totožnosti:
Souhlas s poskytnutím kopie dokladu totožnosti:

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Áno
Ano

Štátna príslušnosť:
Státní příslušnost:

1)PEP :
1)PEP :

Vystavil (úrad):
Vystavil (úřad):

Dňa:
Dne:

Pohlavie:
Pohlaví:

Číslo preukazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti: 

Platnosť do:
Platnost do:

Typ dokladu:
Typ dokladu:

Miesto narodenia:
Místo narození:

Nie
Ne

Áno
Ano

Fyzická osoba / Zastúpená
Fyzická osoba / Zastoupená

Autentizačná SMS:
Autentizační SMS:

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Identifikačné údaje
Identifikační údaje

Dátum narodenia:
Datum narození:

Rodné číslo:
Rodné číslo:

Trvalý pobyt
Trvalý pobyt

Kontaktné údaje
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Mobil:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

Funkcia:
Funkce:

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Súhlas so zasielaním SMS informácií:
Souhlas se zasíláním SMS informací:

Súhlas so zasielaním pozvánok na firemné akcie:
Souhlas se zasíláním pozvánek na firemní akce:

Súhlas s poskytnutím kópie dokladu totožnosti:
Souhlas s poskytnutím kopie dokladu totožnosti:

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Áno
Ano

Štátna príslušnosť:
Státní příslušnost:

1)PEP :
1)PEP :

Vystavil (úrad):
Vystavil (úřad):

Dňa:
Dne:

Pohlavie:
Pohlaví:

Číslo preukazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti: 

Platnosť do:
Platnost do:

Typ dokladu:
Typ dokladu:

Miesto narodenia:
Místo narození:

Nie
Ne

Áno
Ano

Fyzická osoba / Zastúpená
Fyzická osoba / Zastoupená

Autentizačná SMS:
Autentizační SMS:

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Identifikačné údaje
Identifikační údaje

Dátum narodenia:
Datum narození:

Rodné číslo:
Rodné číslo:

Trvalý pobyt
Trvalý pobyt

Kontaktné údaje
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Mobil:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

Funkcia:
Funkce:

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Súhlas so zasielaním SMS informácií:
Souhlas se zasíláním SMS informací:

Súhlas so zasielaním pozvánok na firemné akcie:
Souhlas se zasíláním pozvánek na firemní akce:

Súhlas s poskytnutím kópie dokladu totožnosti:
Souhlas s poskytnutím kopie dokladu totožnosti:

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Áno
Ano

Štátna príslušnosť:
Státní příslušnost:

1)PEP :
1)PEP :

Vystavil (úrad):
Vystavil (úřad):

Dňa:
Dne:

Pohlavie:
Pohlaví:

Číslo preukazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti: 

Platnosť do:
Platnost do:

Typ dokladu:
Typ dokladu:

Miesto narodenia:
Místo narození:

Nie
Ne

Áno
Ano
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HLAVA I.

Článok I.

Definície

Na účely tejto Zmluvy alebo ktorejkoľvek jej prílohy sú termíny a definície 

vysvetlené v čl. I. 1 Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“), 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok II. 

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok, práv a povinností 

Zmluvných strán pre vykonávanie Platobných služieb a Investičných 

služieb, najmä:

i.  Spotových obchodov, za výmenný kurz ponúkaný AKCENTOU, v 

súlade s Príkazmi Klienta, a 

ii.  vykonávanie Investičných služieb, a to za výmenný kurz 

ponúkaný AKCENTOU, a v súlade s udelenými Pokynmi Klienta.

2. AKCENTA sa zaväzuje poskytovať Klientovi na základe príslušného 

povolenia vydaného ČNB Platobné a Investičné služby, a to vždy na 

základe Pokynov alebo Príkazov Klienta. Klientovi je ďalej zriadený 

prístup do OLB, zriadený a vedený IPÚ.

3. Klient sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje platiť AKCENTE za 

vykonávanie Platobných a Investičných služieb poplatok, a to za 

podmienok stanovených touto Zmluvou a Sadzobníkom AKCENTY. 

Klient výslovne súhlasí s tým, že všetky Platobné a Investičné služby 

poskytované AKCENTOU na základe tejto Zmluvy sú spoplatnené 

podľa aktuálne platného Sadzobníka AKCENTY, ktorý je zverejnený na 

Internetových stránkach AKCENTY. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať pri plnení tejto Zmluvy v 

súlade s podmienkami v nej dohodnutými a v súlade s platnými 

právnymi predpismi. AKCENTA bude najmä dodržiavať pravidlá 

stanovené pre poskytovanie platobných služieb v ustanovení § 74 a 

nasl. ZPS a pre poskytovanie investičných služieb v ustanovení § 15 a 

nasl. ZPKT.

Článok III. 

Uzatváranie dohôd o poskytnutí Platobnej a Investičnej služby

1. Jednotlivé dohody o poskytnutí Platobnej služby budú medzi 

AKCENTOU a Klientom uzatvárané: 

i. prostredníctvom nahrávaných telefónnych liniek určených 

AKCENTOU; alebo 

ii.  prostredníctvom OLB. 

2. Jednotlivé Investičné služby budú medzi AKCENTOU a Klientom 

uzatvárané prostredníctvom telefónnych liniek určených AKCENTOU.

3. AKCENTA oznámi Klientovi pred uzavretím dohody o vykonaní 

požadovanej Platobnej služby alebo Investičnej služby Celkové 

parametre (najmä výmenný kurz) a poplatky za poskytnuté služby 

podľa aktuálneho Sadzobníka AKCENTY. K dohode o poskytnutí 

Platobnej služby alebo Investičnej služby dochádza v okamihu, keď 

Klient prejaví bezpodmienečný súhlas s Celkovými parametrami 

obchodu. Následne Klient dostane Konfirmáciu, ktorá potvrdí 

podmienky poskytnutia Platobnej alebo Investičnej služby (bližšie 

pozrite VOP čl. IV. 4.).

4. S cieľom vylúčiť pochybnosti sa výslovne stanovuje, že potvrdenie 

Celkových parametrov nesmie obsahovať žiadne dodatky, výhrady, 

obmedzenia, opravy alebo iné zmeny. Každá zmena predstavuje nový 

návrh Klienta. Dohoda o poskytnutí Platobnej služby je v takom 

prípade uzatvorená iba vtedy, ak tento návrh AKCENTA Klientovi 

výslovne potvrdí.

HLAVA I.

Článek I.

Definice

Pro účely této Smlouvy nebo kterékoli její přílohy jsou termíny a definice 

vysvětleny v čl. I. 1 Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“), 

které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek II. 

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, práv a povinností 

Smluvních stran pro provádění Platebních služeb a Investičních 

služeb, zejména:

i.  Spotových obchodů, za směnný kurz nabízený AKCENTOU, 

v souladu s Příkazy Klienta, a 

ii.  provádění Investičních služeb, a to za směnný kurz nabízený 

AKCENTOU, a v souladu s udělenými Pokyny Klienta.

2. AKCENTA se zavazuje poskytovat Klientovi na základě příslušného 

povolení vydaného ČNB Platební a Investiční služby a to vždy na 

základě Pokynů anebo Příkazů Klienta. Klientovi je dále zřízen přístup 

do OLB, zřízen a veden IPÚ.

3. Klient se podpisem této Smlouvy zavazuje platit AKCENTĚ za 

provádění Platebních a Investičních služeb úplatu, a to za podmínek 

stanovených touto Smlouvou a Sazebníkem AKCENTY. Klient výslovně 

souhlasí s tím, že veškeré Platební a Investiční služby poskytované 

AKCENTOU na základě této Smlouvy jsou zpoplatněny dle aktuálně 

platného Sazebníku AKCENTY, který je zveřejněn na Internetových 

stránkách AKCENTY. 

4. Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy 

v souladu s podmínkami v ní smluvených a v souladu s platnými 

právními předpisy. AKCENTA bude zejména dodržovat pravidla 

stanovená pro poskytování platebních služeb v ustanovení § 74 a násl. 

ZPS a pro poskytování investičních služeb v ustanovení § 15 a násl. 

ZPKT.

Článek III. 

Uzavírání dohod o poskytnutí Platební a Investiční služby

1. Jednotlivé dohody o poskytnutí Platební služby budou mezi 

AKCENTOU a Klientem uzavírány: 

i. prostřednictvím nahrávaných telefonních linek určených 

AKCENTOU; nebo 

ii.  prostřednictvím OLB. 

2. Jednotlivé Investiční služby budou mezi AKCENTOU a Klientem 

uzavírány prostřednictvím telefonních linek určených AKCENTOU.

3. AKCENTA sdělí Klientovi před uzavřením dohody o provedení 

požadované Platební služby nebo Investiční služby Celkové 

Parametry (zejména směnný kurz) a poplatky za poskytnuté služby 

dle aktuálního Sazebníku AKCENTY. K dohodě o poskytnutí Platební 

služby nebo Investiční služby dochází v okamžiku, kdy Klient projeví 

bezpodmínečný souhlas s Celkovými Parametry obchodu. Následně 

Klient obdrží Konfirmaci, která potvrdí podmínky poskytnutí Platební 

nebo Investiční služby (blíže viz VOP čl. IV. 4.).

4. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že potvrzení 

Celkových Parametrů nesmí obsahovat žádné dodatky, výhrady, 

omezení, opravy nebo jiné změny. Každá změna představuje nový 

návrh Klienta. Dohoda o poskytnutí Platební služby je v takovém 

případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento návrh AKCENTA Klientovi 

výslovně potvrdí.

Zmluvné strany uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku v súlade 

s ustanovením § 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, 

v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), a v zmysle ustanovenia 

§ 127 ods. 1 a nasl. zákona č. 370/2017 Zb., o platobnom styku, v platnom 

znení (ďalej len „ZPS“) a v zmysle ustanovenia § 15 a nasl. zákona 

č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v platnom znení (ďalej len 

„ZPKT“) túto Rámcovú zmluvu o vykonávaní termínových obchodov 

s cudzími menami (ďalej len „Zmluva“):

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 

s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a ve smyslu ustanovení 

§ 127 odst. 1 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném 

znění (dále jen „ZPS“) a ve smyslu ustanovení § 15 a násl. zákona č. 256/2004 

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“) tuto 

Rámcovou smlouvu o provádění termínových obchodů s cizími měnami 

(dále jen „Smlouva“):
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Článok IV.

Vyhlásenie Klienta

1. Klient vyhlasuje, že: 

i. je osobou .s právnou identitou, ktorá je spôsobilá na uzavretie 

tejto Zmluvy a plnenie povinností z nej vyplývajúcich; 

ii. uzavretím tejto Zmluvy, plnením povinností a výkonom práv z 

nej vyplývajúcich neporušuje právne predpisy, ani svoje 

zakladateľské dokumenty alebo interné predpisy, ani akékoľvek 

záväzky, ktorých je stranou;

iii. neexistujú ani nehrozia žiadne okolnosti, ako napr. úpadok 

Klienta, podanie návrhu na začatie insolvenčného konania voči 

Klientovi, súdne, rozhodcovské alebo správne konanie, 

likvidácia, nútená správa a pod., ktoré by bránili Klientovi v 

plnení jeho povinností plynúcich z tejto Zmluvy alebo by mohli 

mať podstatný negatívny vplyv na schopnosť Klienta plniť 

povinnosti podľa tejto Zmluvy;

iv. je plne oprávnený bez obmedzenia disponovať investičnými 

nástrojmi, resp. peňažnými prostriedkami, ktoré sú predmetom 

Pokynu alebo Príkazu;

v. nie je si vedomý, že by podaním Pokynu alebo Príkazu ani jeho 

vykonaním došlo k porušeniu právnych predpisov;

vi. pred podpisom tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu oboznámil s 

platnými VOP, Sadzobníkom AKCENTY a s návrhom tejto Zmluvy, 

týmto dokumentom porozumel a s ich obsahom bez výhrady 

súhlasí. Taktiež mu boli poskytnuté detailné informácie a 

vysvetlenia týkajúce sa obsahu predmetného záväzkového 

vzťahu a zrozumiteľne vysvetlená podstata investičnej služby 

vrátane zmluvných podmienok týkajúcich sa poskytnutia 

požadovanej investičnej služby, a mal v prípade záujmu k 

dispozícii dostatočný predchádzajúci časový rámec na 

preštudovanie zmluvných podmienok. Ďalej klient výslovne 

súhlasí s Politikou vykonávania pokynov vrátane oprávnenia 

AKCENTY vykonávať pokyny zákazníkov aj mimo regulovaného 

trhu alebo mnohostranného obchodného systému.

 Je si vedomý, že AKCENTA je mu pripravená poskytnúť tieto 

informácie kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu 

opätovne a všetky informácie sú zverejnené na Internetových 

stránkach AKCENTY: www.akcenta.sk;

vii. uzavretie tejto Zmluvy je v súlade s jeho zakladateľskými 

dokumentmi a internými predpismi upravujúcimi proces 

prijímania rozhodnutí a právne konanie za Klienta; 

viii. bol pred uzavretím tejto Zmluvy upozornený na možné riziká 

spojené s poskytovanými Platobnými a Investičnými službami a 

je si vedomý a rozumie podmienkam, záväzkom a možným 

rizikám v súvislosti s vykonávanými Platobnými a Investičnými 

službami a tieto podmienky, záväzky a riziká akceptuje, a ak nie 

je schopný takým podmienkam, záväzkom a rizikám sám 

porozumieť, konzultoval ich a nechal sa o nich podrobne 

informovať odborne spôsobilou osobou;

ix. je nefinančnou zmluvnou stranou v zmysle EMIR, na ktorú sa 

nevzťahujú ustanovenia čl. 10 ods. 1 EMIR, plní všetky svoje 

záväzky vyplývajúce mu z EMIR a nepodlieha povinnosti 

clearingu;

x. pred uzavretím každej dohody o poskytnutí Platobnej alebo 

Investičnej služby dôkladne zváži, či je preňho príslušný Obchod 

vhodný vzhľadom na jeho skúsenosti a znalosti v oblasti 

investícií, jeho finančné ciele a finančné zdroje; pričom ďalej 

vyhlasuje, že neuzavrie s AKCENTOU žiadny Obchod, ak nebude 

plne rozumieť podmienkam takéhoto Obchodu;

xi. je oboznámený s tým, že informácie o minulom vývoji kurzov 

investičných nástrojov a ich podkladových aktív, najmä mien, 

slúžia iba na informatívne účely a nie sú zárukou akýchkoľvek 

budúcich výnosov, a že hodnota investičných nástrojov môže s 

časom tak stúpať, ako aj klesať;

xii. nie sú mu známe žiadne skutočnosti, ktoré by mu bránili vo 

využívaní služieb AKCENTY podľa tejto Zmluvy, najmä pri 

poskytovaní Platobných a Investičných služieb;

xiii. peňažné prostriedky používané v súvislosti s poskytovaním 

služieb podľa tejto Zmluvy nepochádzajú z výnosov z trestnej 

činnosti a účelom uzatvárania obchodov nie je snaha o 

Článek IV.

Prohlášení Klienta

1. Klient prohlašuje, že: 

i. je osobou mající právní osobnost způsobilou k uzavření této 

Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících;

ii. uzavřením této Smlouvy, plněním povinností a výkonem práv z 

ní vyplývajících neporušuje právní předpisy, ani svoje 

zakladatelské dokumenty nebo interní předpisy, ani jakékoli 

závazky, jejichž je stranou;

iii. neexistují ani nehrozí žádné okolnosti, jako např. úpadek 

Klienta, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení vůči 

Klientovi, soudní, rozhodčí nebo správní řízení, likvidace, nucená 

správa apod., které by bránily Klientovi v plnění jeho povinností 

plynoucích z této Smlouvy nebo by mohly mít podstatný 

negativní vliv na schopnost Klienta plnit povinnosti dle této 

Smlouvy;

iv. je plně oprávněn bez omezení disponovat s investičními nástroji, 

resp. peněžními prostředky, které jsou předmětem Pokynu 

nebo Příkazu;

v. není si vědom, že by podáním Pokynu nebo Příkazu ani jeho 

provedením došlo k porušení právních předpisů;

vi. před podpisem této Smlouvy se v plném rozsahu seznámil s 

platnými VOP, Sazebníkem AKCENTY, a s návrhem této Smlouvy, 

těmto dokumentům porozuměl a s jejich obsahem bez výhrady 

souhlasí. Také mu byly poskytnuty detailní informace a 

vysvětlení o obsahu předmětného závazkového vztahu a 

srozumitelně vysvětlena podstata investiční služby, včetně 

smluvních podmínek týkajících se poskytnutí požadované 

investiční služby, a že měl v případě zájmu k dispozici dostatečný 

předchozí časový rámec pro prostudování smluvních podmínek.  

Dále klient výslovně souhlasí s Politikou provádění pokynů, 

včetně oprávnění AKCENTY provádět pokyny zákazníků též 

mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém.

 Je si vědom, že AKCENTA je připravena mu poskytnout tyto 

informace kdykoliv za trvání smluvního vztahu opětovně a 

všechny informace jsou zveřejněné na Internetových stránkách 

AKCENTY: www.akcenta.sk;

vii. uzavření této Smlouvy je v souladu s jeho zakladatelskými 

dokumenty a interními předpisy upravujícími proces přijímání 

rozhodnutí a právní jednání za Klienta; 

viii. byl před uzavřením této Smlouvy upozorněn na možná rizika 

spojená s poskytovanými Platebními a Investičními službami a je 

si vědom a rozumí podmínkám, závazkům a možným rizikům 

v souvislosti s prováděnými Platebními a Investičními službami 

a tyto podmínky, závazky a rizika akceptuje, a není-li schopen 

takovým podmínkám, závazkům a rizikům sám porozumět, 

konzultoval je a nechal se o nich podrobně informovat odborně 

způsobilou osobou;

ix. je nefinanční smluvní stranou ve smyslu EMIR, na kterou se 

nevztahují ustanovení čl. 10 odst. 1 EMIR, plní veškeré své 

závazky vyplývající mu z EMIR a nepodléhá povinnosti clearingu;

x. před uzavřením každé dohody o poskytnutí Platební nebo 

Investiční služby pečlivě zváží, zda je pro něj příslušný Obchod 

vhodný vzhledem k jeho zkušenostem a znalostem v oblasti 

investic, jeho finančním cílům a finančním zdrojům; přičemž 

dále prohlašuje, že neuzavře s AKCENTOU žádný Obchod, pokud 

nebude plně rozumět podmínkám takového Obchodu;

xi. je srozuměn s tím, že informace o minulém vývoji kurzů 

investičních nástrojů a jejich podkladových aktiv, zejména měn, 

slouží pouze pro informativní účely a nejsou zárukou jakýchkoli 

budoucích výnosů, a že hodnota investičních nástrojů může 

s časem jak stoupat, tak i klesat;

xii. nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by mu bránily ve 

využívání služeb AKCENTY dle této Smlouvy, zejména při 

poskytování Platebních a Investičních služeb;

xiii. peněžní prostředky užívané v souvislosti s poskytováním služeb 

podle této Smlouvy nepocházejí z výnosů z trestné činnosti 

a účelem uzavírání obchodů není snaha o legalizaci jejich 
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legalizáciu ich pôvodu;

xiv. poskytol AKCENTE všetky nutné údaje na vykonanie 

kategorizácie svojej osoby a na vyhodnotenie primeranosti 

požadovaných Investičných služieb a Investičných nástrojov a že 

tieto poskytnuté údaje sú úplné, pravdivé a neskreslené;

xv. všetky informácie, ktoré AKCENTE poskytol v súvislosti s 

uzavretím a plnením tejto Zmluvy, sú úplné, presné, správne a 

nie sú zavádzajúce;

xvi. Oprávnené osoby Klienta sú osobami, ktoré Klient riadne 

splnomocnil na to, aby zaňho v jeho mene a na jeho účet 

uzatvárali v príslušnom rozsahu Platobné a Investičné služby a 

využívali aj ostatné služby poskytované AKCENTOU na základe 

tejto Zmluvy;

xvii. Uzavretím Zmluvy sa AKCENTA a Klient výslovne dohodli, že 

AKCENTA nie je povinná splniť svoje záväzky zo Zmluvy voči 

Klientovi, pokým Klient nesplní svoje záväzky zo Zmluvy voči 

AKCENTE. 

2. Vyhlásenie klienta podľa odseku 1 sa považuje za zopakované vždy pri 

uzavretí Obchodu a ďalej kedykoľvek v priebehu trvania Obchodu.

3. Ak Klient zistí, že niektoré z vyhlásení uvedených v odseku 1 

nezodpovedá skutočnosti, je zavádzajúce alebo že došlo k zmene 

jeho postavenia ako Zmluvnej strany v rámci kategorizácie EMIR, 

alebo očakáva, že k takej situácii dôjde, bez odkladu písomne 

informuje AKCENTU a poskytne AKCENTE všetky nutné alebo 

AKCENTOU požadované informácie dokladujúce tvrdené skutočnosti. 

Klient sa súčasne zaväzuje urobiť všetky opatrenia potrebné k tomu, 

aby Klient aj AKCENTA mohli plniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z 

EMIR a aby postavenie AKCENTY nebolo negatívne dotknuté 

skutočnosťou, že vyhlásenia Klienta nezodpovedajú skutočnosti. 

Všetky náklady súvisiace s vykonaním opatrení vedúcich k plneniu 

povinností podľa EMIR (vrátane opatrení vykonaných rozumne 

AKCENTOU či na jej účet) uhradí Klient.

4. Ak AKCENTE vznikne škoda, ďalšie náklady alebo akékoľvek iné 

skutočné či predpokladané záväzky (vrátane príslušnej dane z 

pridanej hodnoty alebo inej daňovej povinnosti, rovnako ako 

akéhokoľvek rozumne interne či externe vynaloženého nákladu na 

právne služby) v dôsledku toho, že sa akékoľvek vyhlásenia Klienta 

podľa tohto článku ukážu ako neúplné či nezodpovedajúce 

skutočnosti, či v dôsledku nedodržania akéhokoľvek ustanovenia 

tejto Zmluvy, jej príloh alebo povinnosti stanovenej právnym 

predpisom, napr. EMIR, zo strany Klienta, Klient sa zaväzuje poskytnúť 

AKCENTE náhradu škody, ďalších nákladov alebo akýchkoľvek iných 

skutočných či predpokladaných záväzkov vzniknutých v ich dôsledku. 

To neplatí, ak škoda, náklad či záväzok vznikol výhradne v dôsledku 

podvodu, úmyselného porušenia povinnosti či hrubej nedbalosti zo 

strany AKCENTY.

5. Klient ďalej vyhlasuje, že súhlasí, aby hlásenie údajov o Termínových 

obchodoch podľa nariadenia EMIR do Registra obchodných údajov 

uzavretých medzi Klientom a AKCENTOU zaňho vykonávala AKCENTA 

a na tento účel poveruje AKCENTU plnením oznamovacej povinnosti. 

Ak klient nesúhlasí s poverením AKCENTY podľa predchádzajúcej vety, 

prejaví svoj nesúhlas na úvodnej strane tejto Zmluvy.

6. Klient berie na vedomie, že:

i. okamih dosiahnutia výmenného kurzu požadovaného Klientom 

v rámci požadovanej Služby bude stanovený AKCENTOU;

ii. AKCENTA je oprávnená odmietnuť prijatie Pokynu alebo Príkazu 

bez uvedenia dôvodu;

iii. AKCENTA nie je zodpovedná za zrážky na účely zabezpečenia 

dane ani za riadne plnenie daňových povinností Klienta;

iv. ak sa ktorékoľvek vyhlásenie Klienta uvedené v odseku 1, hoci 

len čiastočne, ukáže ako nepravdivé alebo sa nepravdivým 

stane, má AKCENTA právo odmietnuť poskytnutie Služieb a 

vykonanie Obchodu, odstúpiť od dojednaného Obchodu alebo 

odstúpiť od tejto Zmluvy;

v. AKCENTA nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré môžu 

Klientovi vzniknúť ako dôsledok trhových rizík spojených s 

Termínovými obchodmi;

vi. AKCENTA nezodpovedá za akúkoľvek ujmu vzniknutú Klientovi v 

dôsledku:

a. rozhodnutia AKCENTY podľa bodu (ii) a (iv);

původu;

xiv. poskytl AKCENTĚ veškeré nezbytné údaje pro provedení 

kategorizace své osoby a pro vyhodnocení přiměřenosti 

požadovaných Investičních služeb a Investičních nástrojů, a že 

tyto poskytnuté údaje jsou úplné, pravdivé a nezkreslené;

xv. veškeré informace, které AKCENTĚ poskytl v souvislosti 

s uzavřením a plněním této Smlouvy, jsou úplné, přesné, 

správné a nejsou zavádějící;

xvi. Oprávněné osoby Klienta jsou osobami, které Klient řádně 

zmocnil k tomu, aby za něj jeho jménem a na jeho účet uzavíraly 

v příslušném rozsahu Platební a Investiční služby a využívaly 

i ostatních služeb poskytovaných AKCENTOU na základě této 

Smlouvy;

xvii. Uzavřením Smlouvy se AKCENTA a Klient výslovně dohodli, že 

AKCENTA není povinna splnit své závazky ze Smlouvy vůči 

Klientovi, dokud Klient nesplní své závazky ze Smlouvy vůči 

AKCENTĚ. 

2. Prohlášení klienta dle odstavce 1 se považuje za zopakované vždy při 

uzavření Obchodu a dále kdykoli po celou dobu trvání Obchodu.

3. V případě, že Klient zjistí, že některé z prohlášení uvedených v odstavci 

1 neodpovídá skutečnosti, je zavádějící nebo že došlo ke změně jeho 

postavení jako Smluvní strany v rámci kategorizace EMIR, nebo 

očekává, že k takové situaci dojde, bez odkladu písemně informuje 

AKCENTU a poskytne AKCENTĚ veškeré nezbytné nebo AKCENTOU 

požadované informace dokládající tvrzené skutečnosti. Klient se 

současně zavazuje učinit veškerá opatření k tomu, aby Klient 

i AKCENTA mohli plnit veškeré své závazky vyplývající z EMIR a aby 

postavení AKCENTY nebylo negativně dotčeno skutečností, že 

prohlášení Klienta neodpovídají skutečnosti. Veškeré náklady 

související s provedením opatření vedoucích k plnění povinností dle 

EMIR (včetně opatření provedených rozumně AKCENTOU či na její 

účet) uhradí Klient.

4. Pokud AKCENTĚ vznikne škoda, další náklady nebo jakékoli jiné 

skutečné či předpokládané závazky (včetně příslušné daně z přidané 

hodnoty nebo jiné daňové povinnosti, stejně jako jakéhokoli rozumně 

interně či externě vynaloženého nákladu na právní služby) v důsledku 

toho, že se jakákoli prohlášení Klienta dle tohoto článku ukážou jako 

neúplná či neodpovídající skutečnosti, či v důsledku nedodržení 

jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, jejich příloh nebo povinnosti 

stanovené právním předpisem např. EMIR, ze strany Klienta, Klient se 

zavazuje poskytnout AKCENTĚ náhradu škody, dalších nákladů nebo 

jakýchkoliv jiných skutečných či předpokládaných závazků vzniklých 

v jejich důsledku. To neplatí, pokud škoda, náklad či závazek vznikl 

výhradně v důsledku podvodu, úmyslného porušení povinnosti či 

hrubé nedbalosti ze strany AKCENTY.

5. Klient dále prohlašuje, že souhlasí, aby hlášení údajů o Termínových 

obchodech dle nařízení EMIR do Registru obchodních údajů 

uzavřených mezi Klientem a AKCENTOU za něj prováděla AKCENTA 

a za tímto účelem pověřuje AKCENTU k plnění oznamovací povinnosti. 

Pokud klient nesouhlasí s pověřením AKCENTY dle předchozí věty, 

projeví svůj nesouhlas na úvodní stránce této Smlouvy.

6. Klient bere na vědomí, že:

i. okamžik dosažení směnného kurzu požadovaného Klientem 

v rámci požadované Služby bude stanoven AKCENTOU;

ii. AKCENTA je oprávněná odmítnout přijetí Pokynu anebo Příkazu 

bez uvedení důvodu;

iii. AKCENTA není odpovědná za srážky pro účely zajištění daně, ani 

za řádné plnění daňových povinností Klienta;

iv. pokud se kterékoli prohlášení Klienta uvedené v odstavci 1, ač 

jen částečně, ukáže jako nepravdivé anebo se nepravdivým 

stane, má AKCENTA právo odmítnout poskytnutí Služeb a 

provedení Obchodu, odstoupit od sjednaného Obchodu nebo 

odstoupit od této Smlouvy;

v. AKCENTA nenese žádnou odpovědnost za ztráty, které mohou 

Klientovi vzniknout jako důsledek tržních rizik spojených 

s Termínovými obchody;

vi. AKCENTA neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Klientovi 

v důsledku:

  a. rozhodnutí AKCENTY podle bodu (ii) a (iv);
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  b. nesprávného Pokynu nebo Příkazu Klienta;

  c. vyzrazení, ztráty či odcizení přístupového hesla k IPÚ, hesla 

k OLB, bezpečnostního hesla nebo kódu nebo jiného 

zabezpečovacího prostředku, či ztráty nebo odcizení 

mobilního telefonu nebo jiného zařízení, na který jsou 

bezpečnostní hesla či kódy zasílány, na straně Klienta. Tím 

není dotčena odpovědnost AKCENTY dle příslušných 

ustanovení ZPS;

  d. neuskutečnění Klientem požadované platební transakce 

řádně a včas, pokud nebyly splněny podmínky stanovené 

právními předpisy, Smlouvou a VOP;

  e. odstoupení od Smlouvy nebo zdržení poskytnutí Služby, ke 

kterému došlo v souladu s Požadavky právních předpisů 

a Smlouvy, zejména v případě Odložené splatnosti 

Platební služby;

  f. nemožnosti realizovat způsob uzavírání dohod o 

Platebních službách specifikovaný v čl. IV. 4 VOP nebo 

Obchodů specifikovaný v čl. V. 2 VOP z důvodů, které jsou 

mimo kontrolu AKCENTY, zejména v případě Poruchy trhu, 

poruchy, za kterou je odpovědný Klient nebo kterákoliv 

třetí osoba; okolností přičitatelných vyšší moci, 

Nefunkčnosti OLB apod.

vii. před podpisem proběhla identifikace Klienta popřípadě jeho 

zástupce a oprávněných osob AKCENTOU ve smyslu identifikace 

dle AML zákona.

HLAVA II.

Článek I.

Seznam osob oprávněných jednat za klienta

Klient tímto sděluje společnosti AKCENTA CZ a.s. (dále jen „Společnost“) 

identifikační údaje o osobách, které jsou oprávněny jménem Klienta a na 

jeho účet uzavírat Obchody a zadávat platební příkazy, využívat dalších 

služeb stanovených Smlouvou a podepisovat Konfirmace, platební příkazy 

a dále potvrzovat a přijímat písemnosti a dokumenty, doplňovat popř. 

měnit některé údaje, což by za jiných okolností náleželo pouze zastupující 

osobě. Za uvedený seznam Oprávněných osob, za jeho úplnost, přesnost, 

správnost a aktuálnost nese Klient plnou odpovědnost.

Klient a Oprávněné osoby jsou povinni podepsat tuto Přílohu a případné 

změny údajů v ní obsažených před zaměstnancem Společnosti nebo jí 

určenou osobou, která provede identifikaci/zprostředkovanou identifikaci 

Oprávněných osob. Společnost neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi 

v důsledku neúplných, nepřesných, nesprávných anebo neaktuálních 

údajů.

Oprávněné osoby Klienta svým níže připojeným vlastnoručním podpisem 

přijímají plnou moc udělenou jim Klientem k zadávání platebních příkazů 

a uzavírání Obchodů, využívání dalších služeb poskytovaných Společností 

a podepisování Konfirmací a platebních příkazů. Oprávněné osoby souhlasí 

s tím, že jejich níže uvedený podpis je zároveň vzorem podpisu, kterým se 

budou prokazovat při jednání v souvislosti se Smlouvou. 

Podpisem této Přílohy se Klient zavazuje bez zbytečného odkladu 

informovat společnost o jakýchkoliv změnách týkajících se této Přílohy 

a údajů v ní obsažených.

b. nesprávneho Pokynu alebo Príkazu Klienta;

c. vyzradenia, straty či odcudzenia prístupového hesla k IPÚ, 

hesla k OLB, bezpečnostného hesla alebo kódu alebo iného 

zabezpečovacieho prostriedku, prípadne straty alebo 

odcudzenia mobilného telefónu alebo iného zariadenia, na 

ktorý sa bezpečnostné heslá či kódy zasielajú, na strane 

Klienta. Tým nie je dotknutá zodpovednosť AKCENTY podľa 

príslušných ustanovení ZPS;

d. neuskutočnenia Klientom požadovanej platobnej 

transakcie riadne a včas, ak neboli splnené podmienky 

stanovené právnymi predpismi, Zmluvou a VOP;

e. odstúpenia od Zmluvy alebo zdržania poskytnutia Služby, 

ku ktorému došlo v súlade s Požiadavkami právnych 

predpisov a Zmluvy, najmä v prípade Odloženej splatnosti 

Platobnej služby;

f. nemožnosti uzatvárať dohody o Platobných službách 

spôsobom špecifikovaným v čl. IV. VOP alebo Obchodov 

špecifikovaných v čl. V. 2 VOP z dôvodov, ktoré nespadajú 

pod kontrolu AKCENTY, najmä v prípade Poruchy trhu, 

poruchy, za ktorú je zodpovedný Klient alebo ktorákoľvek 

tretia osoba; okolností pripočítateľných vyššej moci, 

Nefunkčnosti OLB a pod.

vii. pred podpisom prebehla identifikácia Klienta alebo jeho zástupcu a 

oprávnených osôb AKCENTOU v zmysle identifikácie podľa AML 

zákona.

HLAVA II.

Článok I.

Zoznam osôb oprávnených konať za klienta

Klient týmto oznamuje spoločnosti AKCENTA CZ a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) 

identifikačné údaje osôb, ktoré sú oprávnené v mene Klienta a na jeho účet 

uzatvárať Obchody a zadávať platobné príkazy, využívať ďalšie služby 

stanovené Zmluvou a podpisovať Konfirmácie, platobné príkazy a ďalej 

potvrdzovať a prijímať písomnosti a dokumenty, dopĺňať, popr. meniť 

niektoré údaje, čo by za iných okolností prináležalo len zastupujúcej osobe. 

Za uvedený zoznam Oprávnených osôb, za jeho úplnosť, presnosť, 

správnosť a aktuálnosť nesie Klient plnú zodpovednosť.

Klient a Oprávnené osoby sú povinné podpísať túto Prílohu a prípadné 

zmeny údajov v nej obsiahnutých pred zamestnancom Spoločnosti alebo 

ňou určenou osobou, ktorá vykoná identifikáciu/sprostredkovanú 

identifikáciu Oprávnených osôb. Spoločnosť nezodpovedá za škodu 

vzniknutú Klientovi v dôsledku neúplných, nepresných, nesprávnych alebo 

neaktuálnych údajov.

Oprávnené osoby Klienta svojím nižšie pripojeným vlastnoručným 

podpisom prijímajú plnú moc, ktorú im Klient udelil, na zadávanie 

platobných príkazov a uzatváranie Obchodov, využívanie ďalších služieb 

poskytovaných spoločnosťou a podpisovanie Konfirmácií a platobných 

príkazov. Oprávnené osoby súhlasia s tým, že ich nižšie uvedený podpis je 

zároveň vzorom podpisu, ktorým sa budú preukazovať pri konaní v 

súvislosti so Zmluvou.

Podpisom tejto Prílohy sa Klient zaväzuje bez zbytočného odkladu 

informovať spoločnosť o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tejto Prílohy a 

údajov v nej obsiahnutých.
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Autentizačná SMS:
Autentizační SMS:

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Identifikačné údaje
Identifikační údaje

Dátum narodenia:
Datum narození:

Rodné číslo:
Rodné číslo:

Trvalý pobyt
Trvalý pobyt

Kontaktné údaje
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Mobil:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

Funkcia:
Funkce:

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

OLB:
OLB:

Plný prístup
Plný přístup

Iba náhľad
Pouze náhled

Oprávnenie zastupujúcej osoby
Oprávnění zastupující osoby

Vzorový podpis:
Vzorový podpis:

Údaje o Oprávnenej osobe / Údaje o Oprávněné osobě

Súhlas so zasielaním SMS informácií:
Souhlas se zasíláním SMS informací:

Súhlas so zasielaním pozvánok na firemné akcie:
Souhlas se zasíláním pozvánek na firemní akce:

Súhlas s poskytnutím kópie dokladu totožnosti:
Souhlas s poskytnutím kopie dokladu totožnosti:

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Áno
Ano

Štátna príslušnosť:
Státní příslušnost:

Vystavil (úrad):
Vystavil (úřad):

Dňa:
Dne:

Pohlavie:
Pohlaví:

Číslo preukazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti: 

Platnosť do:
Platnost do:

Typ dokladu:
Typ dokladu:

Miesto narodenia:
Místo narození:

Autentizačná SMS:
Autentizační SMS:

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Identifikačné údaje
Identifikační údaje

Dátum narodenia:
Datum narození:

Rodné číslo:
Rodné číslo:

Trvalý pobyt
Trvalý pobyt

Kontaktné údaje
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Mobil:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

Funkcia:
Funkce:

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

OLB:
OLB:

Plný prístup
Plný přístup

Iba náhľad
Pouze náhled

Oprávnenie zastupujúcej osoby
Oprávnění zastupující osoby

Vzorový podpis:
Vzorový podpis:

Údaje o Oprávnenej osobe / Údaje o Oprávněné osobě

Súhlas so zasielaním SMS informácií:
Souhlas se zasíláním SMS informací:

Súhlas so zasielaním pozvánok na firemné akcie:
Souhlas se zasíláním pozvánek na firemní akce:

Súhlas s poskytnutím kópie dokladu totožnosti:
Souhlas s poskytnutím kopie dokladu totožnosti:

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Áno
Ano

Štátna príslušnosť:
Státní příslušnost:

Vystavil (úrad):
Vystavil (úřad):

Dňa:
Dne:

Pohlavie:
Pohlaví:

Číslo preukazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti: 

Platnosť do:
Platnost do:

Typ dokladu:
Typ dokladu:

Miesto narodenia:
Místo narození:

Autentizačná SMS:
Autentizační SMS:

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Identifikačné údaje
Identifikační údaje

Dátum narodenia:
Datum narození:

Rodné číslo:
Rodné číslo:

Trvalý pobyt
Trvalý pobyt

Kontaktné údaje
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Mobil:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

Funkcia:
Funkce:

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

OLB:
OLB:

Plný prístup
Plný přístup

Iba náhľad
Pouze náhled

Oprávnenie zastupujúcej osoby
Oprávnění zastupující osoby

Vzorový podpis:
Vzorový podpis:

Údaje o Oprávnenej osobe / Údaje o Oprávněné osobě

Súhlas so zasielaním SMS informácií:
Souhlas se zasíláním SMS informací:

Súhlas so zasielaním pozvánok na firemné akcie:
Souhlas se zasíláním pozvánek na firemní akce:

Súhlas s poskytnutím kópie dokladu totožnosti:
Souhlas s poskytnutím kopie dokladu totožnosti:

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Áno
Ano

Štátna príslušnosť:
Státní příslušnost:

Vystavil (úrad):
Vystavil (úřad):

Dňa:
Dne:

Pohlavie:
Pohlaví:

Číslo preukazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti: 

Platnosť do:
Platnost do:

Typ dokladu:
Typ dokladu:

Miesto narodenia:
Místo narození:
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Mena:
Měna:

Názov banky:
Název banky:

IBAN:      
IBAN:      

Názov účtu:
Název účtu:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Adresa banky:
Adresa banky:

Korešpondenčná
banka 
Korespondenční
banka

Adresa príjemcu:
Adresa příjemce:

Číslo účtu:
Číslo účtu:

Kód banky:
Kód banky:

Kódy pre smerovanie:
Kódy pro směrování:

Kódy pre smerovanie:
Kódy pro směrování:

Názov banky:
Název banky:

Číslo účtu:
Číslo účtu:

Adresa banky:
Adresa banky:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Bankové spojenie klienta
Bankovní spojení klienta

Mena:
Měna:

Názov banky:
Název banky:

IBAN:      
IBAN:      

Názov účtu:
Název účtu:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Adresa banky:
Adresa banky:

Korešpondenčná
banka 
Korespondenční
banka

Adresa príjemcu:
Adresa příjemce:

Číslo účtu:
Číslo účtu:

Kód banky:
Kód banky:

Kódy pre smerovanie:
Kódy pro směrování:

Kódy pre smerovanie:
Kódy pro směrování:

Názov banky:
Název banky:

Číslo účtu:
Číslo účtu:

Adresa banky:
Adresa banky:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Bankové spojenie klienta
Bankovní spojení klienta

Mena:
Měna:

Názov banky:
Název banky:

IBAN:      
IBAN:      

Názov účtu:
Název účtu:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Adresa banky:
Adresa banky:

Korešpondenčná
banka 
Korespondenční
banka

Adresa príjemcu:
Adresa příjemce:

Číslo účtu:
Číslo účtu:

Kód banky:
Kód banky:

Kódy pre smerovanie:
Kódy pro směrování:

Kódy pre smerovanie:
Kódy pro směrování:

Názov banky:
Název banky:

Číslo účtu:
Číslo účtu:

Adresa banky:
Adresa banky:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Bankové spojenie klienta
Bankovní spojení klienta

Mena:
Měna:

Názov banky:
Název banky:

IBAN:      
IBAN:      

Názov účtu:
Název účtu:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Adresa banky:
Adresa banky:

Korešpondenčná
banka 
Korespondenční
banka

Adresa príjemcu:
Adresa příjemce:

Číslo účtu:
Číslo účtu:

Kód banky:
Kód banky:

Kódy pre smerovanie:
Kódy pro směrování:

Kódy pre smerovanie:
Kódy pro směrování:

Názov banky:
Název banky:

Číslo účtu:
Číslo účtu:

Adresa banky:
Adresa banky:

BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:

Bankové spojenie klienta
Bankovní spojení klienta

Článok II. Bankové spojenie klienta

Článek II. Bankovní spojení klienta
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Článok III. Doplňujúce údaje

Článek III. Doplňující údaje

Predmet podnikania:
Předmět podnikání:

Www:
Www:

2)Referenčný klient: 
2)Referenční klient: 

ID dátovej schránky:
ID Datové schránky:

3)EMIR: 
3)EMIR: 

LEI:
LEI:

Súhlas so zaslaním prístupov do OLB dátovou schránkou: 
Souhlas se zasláním přístupů do OLB datovou schránkou:

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Dátum narodenia:
Datum narození:

Skutočný majiteľ
Skutečný majitel

4)PEP: 
4)PEP: 

Miesto narodenia:
Místo narození:

Štát:
Stát:

Daňový domicil:
Daňový domicil:

Daňové číslo (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

Adresa:
Adresa:

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Nie
Ne

Áno
Ano

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Dátum narodenia:
Datum narození:

Skutočný majiteľ
Skutečný majitel

4)PEP: 
4)PEP: 

Miesto narodenia:
Místo narození:

Štát:
Stát:

Daňový domicil:
Daňový domicil:

Daňové číslo (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

Adresa:
Adresa:

Nie
Ne

Áno
Ano

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Dátum narodenia:
Datum narození:

Skutočný majiteľ
Skutečný majitel

4)PEP: 
4)PEP: 

Miesto narodenia:
Místo narození:

Štát:
Stát:

Daňový domicil:
Daňový domicil:

Daňové číslo (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

Adresa:
Adresa:

Nie
Ne

Áno
Ano

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Dátum narodenia:
Datum narození:

Skutočný majiteľ
Skutečný majitel

4)PEP: 
4)PEP: 

Miesto narodenia:
Místo narození:

Štát:
Stát:

Daňový domicil:
Daňový domicil:

Daňové číslo (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

Adresa:
Adresa:

Nie
Ne

Áno
Ano

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Dátum narodenia:
Datum narození:

Skutočný majiteľ
Skutečný majitel

4)PEP: 
4)PEP: 

Miesto narodenia:
Místo narození:

Štát:
Stát:

Daňový domicil:
Daňový domicil:

Daňové číslo (US/TIN):
Daňové číslo (US/TIN):

Adresa:
Adresa:

Nie
Ne

Áno
Ano

2) Souhlas se zveřejňováním své obchodní firmy, názvu či jména a příjmení v souvislosti s prezentační činností AKCENTY.  

   
3) Souhlas Klienta s pověřením AKCENTY, aby za Klienta jeho jménem a na jeho účet plnila oznamovací povinnosti podle EMIR 

v souladu s čl. IV odst. 5 této Smlouvy.
4)  

Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen v čl. II 

VOP.

2)  Súhlas so zverejňovaním svojej obchodnej spoločnosti, názvu či mena a priezviska v súvislosti s prezentačnou činnosťou 

AKCENTY.
3)
  Súhlas Klienta s poverením AKCENTY, aby za Klienta v jeho mene a na jeho účet plnila oznamovaciu povinnosti podľa EMIR v 

súlade s čl. IV ods. 5 tejto zmluvy.
4)
  Vyhlásenie oprávnenej osoby vo veci svojho postavenia ako Politicky exponovanej osoby, ako je tento pojem vymedzený v 

čl. II VOP.
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HLAVA III.

Článok I.

Záverečné ustanovenia

1. V rámci plnenia povinností podľa tejto Zmluvy boli alebo sa budú 

AKCENTOU s cieľom plniť zákonné povinnosti zhromažďovať a 

spracúvať osobné údaje Klienta alebo jeho zamestnancov, prípadne 

ďalších osôb spojených s Klientom. Klient podpisom tejto Zmluvy 

potvrdzuje, že takéto spracovanie osobných údajov berie na vedomie. 

V prípadoch, keď je na zhromažďovanie a spracúvanie osobných 

údajov nutný súhlas, s takýmto zhromažďovaním a spracúvaním 

osobných údajov súhlasí a tam, kde to platné právne predpisy 

vyžadujú, obstaral alebo obstará na takéto zhromažďovanie a 

spracúvanie osobných údajov od svojich zamestnancov, prípadne 

ďalších osôb s ním spojených, súhlas v rozsahu vyžadovanom 

príslušnými právnymi predpismi a takýto súhlas AKCENTE na 

požiadanie poskytne. Tento súhlas je platný a účinný iba počas trvania 

tejto Zmluvy. AKCENTA je po zániku tejto Zmluvy povinná prestať 

príslušné osobné údaje spracovávať, ak nestanovujú príslušné právne 

predpisy alebo akékoľvek správne či súdne rozhodnutia týkajúce sa 

Klienta alebo AKCENTY inak.

2. Podmienky neupravené touto Zmluvou, potom najmä proces 

dojednávania a vyrovnania Platobných a Investičných služieb, sa 

riadia VOP a Produktovými podmienkami, ktoré predstavujú 

obchodné podmienky v zmysle § 1751 Občianskeho zákonníka, a 

príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že niektoré ustanovenie 

tejto Zmluvy bude v rozpore s ustanoveniami VOP a Produktovými 

podmienkami, má prednosť úprava príslušnej otázky obsiahnutá v 

tejto Zmluve.

3. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o 

predmete plnenia tejto Zmluvy, o všetkých veciach, ktoré sa v 

súvislosti s touto Zmluvou dozvedeli, ako aj o ostatných otázkach 

súvisiacich s touto Zmluvou a predmetom jej plnenia. S cieľom vylúčiť 

pochybnosti sa za porušenie mlčanlivosti nepovažuje oznámenie 

informácií podľa vety prvej Obchodným zástupcom, resp. viazaným 

zástupcom AKCENTY podľa ZPS, resp. ZPKT.

4. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom platí, že nadobúda 

platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

5. Pre prípad, že táto Zmluva nie je uzatváraná za súčasnej prítomnosti 

oboch Zmluvných strán, platí, že Zmluva nebude uzatvorená, ak ju 

Klient podpíše s akoukoľvek zmenou či odchýlkou, hoci nepodstatnou, 

alebo dodatkom, ibaže AKCENTA takú zmenu či odchýlku alebo 

dodatok následne schváli.

6. Túto Zmluvu je možné meniť iba dohodou Zmluvných strán, a to 

formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných 

oboma Zmluvnými stranami. AKCENTA je oprávnená navrhnúť zmenu 

tejto Zmluvy poskytnutím zoznamu požadovaných zmien Klientovi na 

trvalom nosiči dát, odovzdanom najneskôr dva mesiace pred dňom, 

kedy nadobudne zmena Zmluvy účinnosť. Klient má právo návrh 

zmien odmietnuť. Ak Klient odmietne návrh AKCENTY na zmenu 

Zmluvy, má právo Zmluvu pred dňom, kedy má jej zmena nadobudnúť 

účinnosť, bezúplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať. 

Ustanovenie čl. VII ods. 8 VOP tým nie je dotknuté.

7. Zmluva je vyhotovená v jazyku českom a slovenskom, v prípade 

akéhokoľvek sporu je rozhodujúce české znenie. Zmluvné strany sa 

výslovne dohodli na tom, že táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom 

Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, ZPS a ZPKT. Na 

riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú príslušné súdy Českej 

republiky.

8. Táto Zmluva je vyhotovená vo 2 (dvoch) rovnopisoch s platnosťou a 

účinnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán dostane 1 

(jedno) vyhotovenie Zmluvy. 

9. Táto Zmluva spolu so všetkými svojimi prílohami, ktoré sú jej 

neoddeliteľnou súčasťou, predstavuje úplnú dohodu Zmluvných 

strán a nahradzuje všetky predchádzajúce ústne a/alebo písomné 

dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy. Ak nahrádza táto 

Zmluva predchádzajúcu Zmluvu rovnakého predmetu, akékoľvek 

existujúce uzavreté, ale nevysporiadané Obchody z doby pred 

podpisom tejto Zmluvy, sa považujú za Obchody v zmysle tejto Zmluvy 

a riadia sa touto Zmluvou.

HLAVA III.

Článek I.

Závěrečná ustanovení

1. V rámci plnění povinností dle této Smlouvy byly či budou AKCENTOU 

za účelem plnění zákonných povinností shromažďovány a 

zpracovávány osobní údaje Klienta či jeho zaměstnanců, případně 

dalších osob spojených s Klientem, Klient podpisem této Smlouvy 

stvrzuje, že takové zpracování osobních údajů bere na vědomí. V 

případech, kdy je pro shromažďování a zpracovávání osobních údajů 

nezbytný souhlas s takovým shromažďováním a zpracováváním 

osobních údajů souhlasí a tam, kde to platné právní předpisy vyžadují, 

obstaral anebo obstará k takovému shromažďování a zpracovávání 

osobních údajů od svých zaměstnanců, případně dalších osob s ním 

spojených, souhlas v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními 

předpisy a takový souhlas AKCENTĚ na požádání poskytne. Tento 

souhlas je platný a účinný pouze po dobu trvání této Smlouvy. 

AKCENTA je po zániku této Smlouvy povinna přestat příslušné osobní 

údaje zpracovávat, nestanoví-li příslušné právní předpisy nebo 

jakékoliv správní či soudní rozhodnutí týkající se Klienta anebo 

AKCENTY jinak.

2. Podmínky neupravené touto Smlouvou, zejména pak proces 

sjednávání a vypořádání Platebních a Investičních služeb, se řídí VOP 

a Produktovými podmínkami, které představují obchodní podmínky 

ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku, a příslušnými právními 

předpisy. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy bude 

v rozporu s ustanoveními VOP a Produktovými podmínkami, má 

přednost úprava příslušné otázky obsažená v této Smlouvě.

3. Smluvní strany jsou povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti 

o předmětu plnění této Smlouvy, o všech věcech, které se v souvislosti 

s touto Smlouvou dozvěděly, jakož i o ostatních otázkách s touto 

Smlouvou a předmětem jejího plnění souvisejících. Pro vyloučení 

pochybností se za porušení mlčenlivosti nepovažuje sdělení 

informací dle věty první Obchodním zástupcům, resp. vázaným 

zástupcům, AKCENTY dle ZPS, resp. ZPKT.

4. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž platí, že nabývá 

platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za současné přítomnosti 

obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji 

Klient podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, 

nebo dodatkem, ledaže AKCENTA takovou změnu či odchylku nebo 

dodatek následně schválí.

6. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, podepsaných 

oběma Smluvními stranami. AKCENTA je oprávněna navrhnout 

změnu této Smlouvy poskytnutím výčtu požadovaných změn 

Klientovi na trvalém nosiči dat, předaném nejpozději dva měsíce 

přede dnem, kdy nabude změna Smlouvy účinnosti. Klient má právo 

návrh změn odmítnout. Pokud Klient odmítne návrh AKCENTY na 

změnu Smlouvy, má právo Smlouvu přede dnem, kdy má její změna 

nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. 

Ustanovení čl. VII odst. 8 VOP tím není dotčeno.

7. Smlouva je vyhotovena v jazyce českém a slovenském, v případě 

jakéhokoli sporu je rozhodující české znění. Smluvní strany se 

výslovně dohodly na tom, že se tato Smlouva řídí právním řádem 

České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ZPS a ZPKT. 

K řešení sporů z této smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností 

a účinností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

1 (jedno) vyhotovení Smlouvy. 

9. Tato Smlouva spolu se všemi svými přílohami, které jsou její nedílnou 

součástí, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje 

veškerá předchozí ústní a/nebo písemná ujednání týkající se 

předmětu této Smlouvy. Nahrazuje-li tato Smlouva předchozí 

Smlouvu stejného předmětu, jakékoliv existující uzavřené, ale 

nevypořádané Obchody z doby před podpisem této Smlouvy, se 

považují za Obchody ve smyslu této Smlouvy a řídí se touto Smlouvou.
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Za klienta
Za klienta

Funkcia
Funkce

Podpis
Podpis

V:
V:

Dňa:
Dne:

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

Funkcia
Funkce

Podpis
Podpis

V:
V:

Dňa:
Dne:

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

Funkcia
Funkce

Podpis
Podpis

V:
V:

Dňa:
Dne:

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

Za AKCENTA CZ a.s. 
Za AKCENTA CZ a.s.

Podpis
Podpis

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

V:
V:

Dňa:
Dne:

Identifikáciu vykonal
Identifikaci provedl

Podpis
Podpis

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

V:
V:

Dňa:
Dne:

Za klienta
Za klienta

Funkcia
Funkce

Podpis
Podpis

V:
V:

Dňa:
Dne:

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

11. AKCENTA tímto Klienta zvláště seznamuje a Klient tímto výslovně 

přijímá tato ustanovení VOP: čl. III odst. 1 bod 6, 11, 20, 21 a 24, čl. III 

odst. 3 bod 1 a 4, čl. III odst. 7 bod 3, čl. V odst. 5 bod 2, čl. VII odst. 6 a 7.

12. V případě, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukáže jako 

neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze jej oddělit, 

zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena.

Obchodní zástupce nebo zaměstnanec AKCENTY prohlašuje, že provedl na 

základě předložených dokumentů identifikaci Klienta včetně Oprávněných 

osob, pokud jsou uvedeny, a smlouva byla podepsána v jeho přítomnosti, 

nebylo-li využito jiného zákonem povoleného způsobu identifikace. Pokud 

byly identifikovanými osobami poskytnuty kopie dokladů totožnosti, 

stvrzuje Obchodní zástupce nebo zaměstnanec AKCENTY, že souhlasí s 

originály, které mu byly předloženy.

11. AKCENTA týmto Klienta zvlášť oboznamuje a Klient týmto výslovne 

prijíma tieto ustanovenia VOP: čl. III ods. 1 bod 6, 11, 20, 21 a 24, čl. III 

ods. 3 bod 1 a 4, čl. III ods. 7 bod 3, čl. V ods. 5 bod 2, čl. VII ods. 6 a 7.

12. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukáže ako 

neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynútiteľné a je možné ho 

oddeliť, zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy nedotknuté.

Obchodný zástupca alebo zamestnanec AKCENTY vyhlasuje, že vykonal na 

základe predložených dokumentov identifikáciu Klienta vrátane 

Oprávnených osôb, ak sú uvedené, a zmluva bola podpísaná v jeho 

prítomnosti, ak nebol využitý iný zákonom povolený spôsob identifikácie. 

Ak identifikované osoby poskytli kópie dokladov totožnosti, Obchodný 

zástupca alebo zamestnanec AKCENTY potvrdzuje, že súhlasia s originálmi, 

ktoré mu boli predložené.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AKCENTA CZ a.s.

Príloha č. 2 Sadzobník

Príloha č. 3 Finančné zaistenie a záverečné vyrovnanie

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AKCENTA CZ a.s.

Příloha č. 2 Sazebník

Příloha č. 3 Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání
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