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   PŘÍLOHA Č. 1  
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB 

uzavřená mezi 
 

 

Titul:         Jméno a příjmení:       

Rodné číslo:       
 
(dále jen "Zákazník") 

a  
 
Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, 110 00 Praha, Nové Město, IČ: 60732075,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 3778,  
zastoupená předsedou představenstva Ing. Oldřichem Pavlovským, datum narození: 2. června 1966, 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,  

 

měna: číslo účtu:  IBAN:     BIC: 

CZK  132806217/0300 CZ52 0300 0000 0001 3280 6217 CEKOCZPP 

EUR  177053810/0300 CZ21 0300 0000 0001 7705 3810 CEKOCZPP 

USD  190787237/0300 CZ71 0300 0000 0001 9078 7237 CEKOCZPP 

 (dále jen "Obhospodařovatel") 
Část I. – Investiční strategie 

Investiční strategie Konzervativní 
Akcie 

obchodované 
v tuzemsku 

Dividendová Balancovaná Růstová Agresivní 

Přístup k obhospodařování portfolia AKTIVNÍ 

Limit minimálního objemu 
obhospodařovaného majetku  
(Min. výše vkladu) 

500 tis. 500 tis. 500 tis. 500 tis. 500 tis. 500 tis. 

Doporučovaný minimální objem 
obhospodařovaného majetku  
(Min. výše vkladu) 

750 tis. 1000 tis. 1500 tis. 1500 tis. 1000 tis. 1000 tis. 

Riziková skupina dle investičního 
dotazníku  

I.+II+III II+III II+III II+III II+III II+III 
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CP kolektivního investování * * * * * * 

Investiční certifikáty na indexy 
hlavních svět. Burz (nepákové) 

*   * * * 

Investiční certifikáty na indexy 
odvětví, na indexy rozvíjejících 
se burz (nepákové) 

   * * * 

Akcie obchodované na BCPP s 
účastí jejich emitentů na 
podnikání v ČR 

 ** ** * * * 

Zahraniční akcie se střední a 
větší tržní kapitalizací 

  ** * ** * 

Indexové certifikáty na komodity     * * 

Volatilní akcie malých 
společnosti 

    * ** 

IPO     ** ** 
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Konzervativní 

Tato strategie je zaměřena na investice do investičních certifikátů na indexy hlavních světových burz 
(nepákové) a/nebo cenných papírů kolektivního investování.  
Strategie je vhodná pro začínající investory, kteří očekávají zhodnocení srovnatelné s indexy burzy a 
současně akceptující mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů, úrokových sazeb a 
měnové riziko.  
Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem 
dosáhnout průměrných výnosů při tomu odpovídajícímu mírně podprůměrném riziku ve srovnáním 
s přímou investicí do akcií. 
 
 

Akcie obchodované v tuzemsku  

Tato strategie je zaměřena na investice do akcií obchodovaných na BCPP s účastí jejich emitentů na 
podnikání v ČR a/nebo cenných papírů kolektivního investování.  
Strategie je vhodná pro středně zkušené investory, kteří očekávají zhodnocení nad úrovní průměrných 
výnosů a současně akceptují mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů a v omezené míře 
také měnové riziko (zejména u akcií obchodovaných kromě českého kapitálového trhu také na 
zahraničních burzách) a vzhledem k nižší nabídce shora uvedených akcií také riziko plynoucí z omezené 
možnosti diverzifikace portfolia.  
Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem 
dosáhnout nadprůměrných výnosů při tomu odpovídajícímu nadprůměrnému riziku v porovnání s investicí 
do cenných papírů kolektivního investování, případně investičních certifikátů na indexy hlavních 
světových burz. 
 
 

Dividendová 

Tato strategie je zaměřena na investice do zahraničních akcií se střední a větší tržní kapitalizací a/nebo 
akcií obchodovaných na BCPP s účastí jejich emitentů na podnikání v ČR a/nebo CP kolektivního 
investování, které dlouhodobě vyplácejí vysoké dividendy.  
Strategie je vhodná pro středně zkušené investory, kteří očekávají zhodnocení nad úrovní průměrných 
výnosů, očekávají pravidelný dividendový výnos ze své investice a současně akceptují mj. riziko tržních 
výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů a měnové riziko. 
Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem 
dosáhnout mírně nadprůměrných výnosů při tomu odpovídajícímu mírně nadprůměrnému riziku 
v porovnání s investicí do cenných papírů kolektivního investování, případně investičních certifikátů na 
indexy hlavních světových burz. 
 
 

Vyvážená (Balancovaná) 

Tato strategie, která je zaměřena na investice do zahraničních akcií se střední a větší tržní kapitalizací 
a/nebo akcií obchodovaných na BCPP s účastí jejich emitentů na podnikání v ČR a/nebo investičních 
certifikátů na indexy odvětví, na indexy rozvíjejících se burz (nepákové) a/nebo Investiční certifikáty na 
indexy hlavních světových burz (nepákové) a/nebo cenných papírů kolektivního investování. 
Strategie je vhodná pro středně zkušené investory, kteří očekávají vyšší průměrný výnos, očekávají a 
současně akceptují mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů a měnové riziko. 
Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem 
dosáhnout mírně nadprůměrných výnosů při tomu odpovídajícímu mírně nadprůměrnému riziku 
v porovnání s investicí do cenných papírů kolektivního investování, případně investičních certifikátů na 
indexy hlavních světových burz. 
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Růstová (Dynamická) 

Tato strategie, která je zaměřena na investice do akcií nově uváděných na kapitálové trhy (tzv. IPO) 
a/nebo volatilních akcií malých společnosti a/nebo indexových certifikátů na komodity a/nebo 
zahraničních akcií se střední a větší tržní kapitalizací a/nebo akcií obchodovaných na BCPP s účastí 
jejich emitentů na podnikání v ČR a/nebo investičních certifikátů na indexy odvětví, na indexy rozvíjejících 
se burz (nepákové) a/nebo Investiční certifikáty na indexy hlavních světových burz (nepákové) a/nebo 
cenných papírů kolektivního investování. 
Strategie je vhodná pro středně zkušené a/nebo zkušené investory, kteří očekávají vyšší průměrný 
výnos, očekávají a současně akceptují mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů a 
měnové riziko, riziko likvidity (zejména u volatilních akcií malých společností). 
Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem 
dosáhnout nadprůměrných výnosů při tomu odpovídajícímu nadprůměrnému riziku v porovnání s investicí 
do cenných papírů kolektivního investování, případně investičních certifikátů na indexy hlavních 
světových burz. 
 

Agresivní 
Tato strategie, která je zaměřena na investice do akcií nově uváděných na kapitálové trhy (tzv. IPO) 
a/nebo volatilních akcií malých společnosti a/nebo indexových certifikátů na komodity a/nebo 
zahraničních akcií se střední a větší tržní kapitalizací a/nebo akcií obchodovaných na BCPP s účastí 
jejich emitentů na podnikání v ČR a/nebo investičních certifikátů na indexy odvětví, na indexy rozvíjejících 
se burz (nepákové) a/nebo Investiční certifikáty na indexy hlavních světových burz (nepákové) a/nebo 
cenných papírů kolektivního investování. 
Strategie je vhodná pro zkušené a/nebo středně zkušené investory, kteří očekávají nadprůměrný výnos, 
očekávají a současně akceptují mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů a měnové 
riziko, riziko likvidity (zejména u volatilních akcií malých společností). 
Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem 
dosáhnout nadprůměrných výnosů při tomu odpovídajícímu nadprůměrnému riziku v porovnání s investicí 
do cenných papírů kolektivního investování, případně investičních certifikátů na indexy hlavních 
světových burz. 
 
 
Žádná investiční strategie nezahrnuje obchodování s využitím úvěru, k němuž není 
Obhospodařovatel oprávněn. 
Žádná investiční strategie nezahrnuje zajištění portfolií proti nepříznivému vývoji kurzů měn, v níž 
jsou denominovány investiční nástroje v portfoliu a proti rizikům nepříznivého vývoje úrokových 
sazeb.  
Obhospodařovatel nezaručuje Zákazníkovi zhodnocení obhospodařovaného majetku ani míru 
zhodnocení obhospodařovaného majetku. 
 

 
PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA 

 
Se shora označenou investiční strategií při výkonu obhospodařování zákaznického majetku  
 
 
 

--------------------------------------------*) 
*) zákazník vepíše vlastní rukou slovo „Souhlasím“  

 
       V       dne       
 
       Zákazník: 
 

       Jméno a příjmení:       
          
 
   
       ......................................………. 
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Část II. – Majetek zákazníka k obhospodařování 
 

Peněžní prostředky, které jsou předmětem správy:            

Objem peněžních prostředků Měna Směnný kurs Hodnota v CZK 

    

    

    

Peněžní prostředky celkem x x  

 
Cenné papíry, které jsou předmětem správy: 

Název emitenta ISIN Počet ks Kurs CP Měna Směnný kurs Hodnota v CZK 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Hodnota CP celkem x x x x x  
 
 
 

 Hodnota v CZK 

Peněžní prostředky celkem     

Hodnota CP celkem  

Celková hodnota majetku zákazníka k obhospodařování  
 

 
 
 
V ………………………..… dne  …………………..  V ………………………..… dne …………………..  
 
 
Za obhospodařovatele:     Zákazník: 
 

Roklen360 a.s.     Jméno a příjmení: ......................................……. 
Ing. Oldřich Pavlovský           
 

 
  
..................................................    ......................................………. 
 

Prohlašuji, že jsem ověřil totožnost Zákazníka podle platného průkazu totožnosti. Údaje v tomto dokladu totožnosti 
odpovídají údajům uvedeným Zákazníkem v záhlaví Smlouvy o obhospodařování cenných papírů. 
 
 
Titul: Jméno a příjmení:  
 
Rodné číslo:   :  
 
 

…....……………….…………...  
Podpis Zástupce 

 

                            

          

Identifikace zástupce 


