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S M L O U V A    O    O B H O S P O D A Ř O V Á N Í 
C E N N Ý C H    P A P Í R Ů 

uzavřená v souladu s § 1400 an. a 1746 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platné znění (dále jen „zákon“) 

 

uzavřená mezi 
 

Titul:         Jméno a příjmení:       

Rodné číslo:       

 
Adresa trvalého bydliště: 

Ulice:        Číslo:       

Město:        PSČ:       

 

Korespondenční adresa: 

Ulice*:        Číslo*:       

Město*:        PSČ*:       

*vyplňujte jen v případě, že je odlišná od adresy trvalého bydliště 
 

Průkaz totožnosti:    Občanský průkaz     Pas 

Číslo průkazu totožnosti:       Platný do:       

Kontaktní telefon:       Kontaktní e-mail:       
 

Název banky:       

Číslo účtu:        Směrový kód banky:       BIC kód:       

IBAN (International Bank Account Number):       
 

Číslo majetkového účtu v SCP:        Registrační číslo RM-S:       

Číslo majetkového účtu v CDCP:       

 (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, dat. 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 též jen „zákaznický bankovní účet“) 
        

(dále jen "Obhospodařovatel") 
I. 

Předmět Smlouvy 

 
1) Obhospodařovatel se jako obchodník s cennými papíry zavazuje s odbornou péčí obhospodařovat majetek 

Zákazníka spočívající v investičních nástrojích nebo peněžních prostředcích určených ke koupi investičních 
nástrojů (dále jen „obhospodařovaný majetek“) na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se 
Zákazníkem a Zákazník se zavazuje zaplatit za obhospodařování tohoto majetku Obhospodařovateli úplatu 
a náklady, které Obhospodařovateli vzniknou při činnostech podle této Smlouvy v souladu 
s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI společnosti Roklen360 a.s. (dále jen „VOP“), Reklamačním 
řádem a Ceníkem Obhospodařovatele.  
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2) Obhospodařovatel je povinen v rámci a v souladu s podmínkami této Smlouvy v rozsahu volné úvahy a 
odborné péče i bez pokynu Zákazníka obstarávat prodeje, koupě jakož i prvotní nabytí investičních nástrojů 
a vykonávat další činnosti dle § 4 odst. 2 a 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu povolení 
uděleného mu Českou národní bankou, a to s cílem zabezpečit dlouhodobě odbornou péči o majetek 
Zákazníka.  
 

3) Pokud je součástí poskytovaných činností dle předchozího odstavce i správa investičních nástrojů, zavazuje 
se Obhospodařovatel, že bude po dobu trvání Smlouvy činit veškerá právní jednání, která jsou nutná 
k výkonu a zachování práv spojených s určitým investičním nástrojem, zejména požadovat splnění závazků 
spojených s investičním nástrojem, jakož i vykonávat výměnná nebo předkupní práva s investičním 
nástrojem spojená.    
 

4) Rozsah volné úvahy Obhospodařovatele a zásady při obhospodařování majetku Zákazníka jsou určeny 
Obhospodařovatelem na základě vyhodnocení investičního dotazníku vyžadovaného v souladu s § 15h 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu a na odpovídající investiční strategii uvedené v příloze č. 1 této 
Smlouvy. 
 

5) Náklady, které Obhospodařovateli vzniknou při činnostech podle této Smlouvy, jsou zejména poplatky 
obchodníků s cennými papíry a poplatky hrazené organizátorům trhů s investičními nástroji, osobám, které 
vedou evidenci zaknihovaných investičních nástrojů nebo které provádějí vypořádání obchodů s cennými 
papíry investičními nástroji, dále poplatky depozitářům, poplatky a odměny hrazené smluvním partnerům 
Obhospodařovatele a veškeré další nutně nebo účelně vynaložené náklady na uskutečnění činností dle této 
Smlouvy.  
 

6) V souladu s ujednáním této Smlouvy a Ceníkem obhospodařovatele se Zákazník zavazuje zaplatit 
Obhospodařovateli úplatu za činnost podle této Smlouvy a náklady, které obhospodařovateli vzniknou při 
činnostech podle této Smlouvy.  

 
 

II. 
Obhospodařovaný majetek 

 
1) V příloze č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy, je Zákazník povinen, specifikovat 

jednotlivé investiční nástroje a objem finančních prostředků, které jsou zákazníkem určeny k 
obhospodařování. 
 

2) Zákazník je povinen ke dni podpisu této Smlouvy umožnit Obhospodařovateli vykonávat činnost podle této 
Smlouvy ve vztahu k investičním nástrojům dle přílohy č. 1, které jsou v jeho vlastnictví a jsou předmětem 
obhospodařování a dále je Zákazník povinen převést finanční prostředky, které jsou předmětem 
obhospodařování na zákaznický bankovní účet Obhospodařovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
Obhospodařovatel není povinen plnit svoje povinnosti z této Smlouvy až do okamžiku, kdy Zákazník splní  
své povinnosti podle předcházející věty. 
 

3) Zákazník je po dohodě s Obhospodařovatelem oprávněn snížit objem svého obhospodařovaného majetku 
pokynem k převodu peněžních prostředků. Obhospodařovatel je povinen provést převod peněžních 
prostředků do deseti dnů ode dne přijetí pokynu Zákazníka.  V zájmu zajištění dostatečné diverzifikace 
zákaznického portfolia není Zákazník oprávněn požadovat snížení objemu obhospodařovaného majetku 
v takovém rozsahu, kdy by celkový objem obhospodařovaného majetku měl klesnout pod limit minimálního 
objemu obhospodařovaného majetku, jenž vyplývá z odpovídající investiční strategie v příloze č. 1 této 
Smlouvy, jíž je Obhospodařovatel povinen se řídit. Právo Zákazníka vypovědět tuto Smlouvu podle čl. IV. 
tím není dotčeno. Zákazník bere na vědomí, že jakékoliv požadavky na snížení objemu obhospodařovaného 
majetku mohou negativně ovlivnit výnosy z obhospodařování majetku. 
 

4) Zákazník je po dohodě s Obhospodařovatelem oprávněn zvýšit objem svého obhospodařovaného majetku 
převodem finančních prostředků na zákaznický bankovní účet Obhospodařovatele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. 
 

5) V případě, že dojde k poklesu obhospodařovaného majetku pod limit minimálního objemu 
obhospodařovaného majetku, jenž vyplývá z odpovídající investiční strategie v příloze č. 1 této Smlouvy, 
Obhospodařovatel Zákazníka tomto poklesu informuje a navrhne vhodná řešení. Zákazník je povinen se k 
těmto návrhům Obhospodařovatele bez zbytečného odkladu vyjádřit, nesplnění této povinnosti může být 
důvodem pro výpověď smlouvy ze strany Obhospodařovatele. 

 
 

III. 
Práva a povinnosti účastníků 

 
1) Zákazník při podpisu této smlouvy informuje o záměru, kterého chce dosáhnout prostřednictvím 

Obhospodařovatelem poskytované služby, a to formou zvolení investiční strategie, jeho vztahu k 
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investičnímu riziku, a to i s přihlédnutím k zjištěným zkušenostem Zákazníka ve věcech investic do 
investičních nástrojů. 

 
2) Obhospodařovatel je povinen obhospodařovat majetek Zákazníka v souladu se Zákazníkovi odpovídající 

investiční strategií, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Definice jednotlivých investičních strategií i 
minimální hranice pro vklad do jednotlivých strategií, jsou obsaženy v příloze č. 1 k této Smlouvě. Zákazník 
byl se strategií obhospodařování majetku dle jednotlivých investičních strategií seznámen před podpisem 
této Smlouvy. Případné změny investiční strategie Zákazníka budou zachyceny v dodatcích k této smlouvě. 
 

3) Pokud v důsledku jakékoli skutečnosti (např. pokles tržní hodnoty cenných papírů obsažených 
v obhospodařovaném majetku) klesne tržní hodnota obhospodařovaného majetku Zákazníka pod minimální 
hranici pro vklad stanovený pro příslušnou investiční strategii, může Obhospodařovatel požadovat po 
Zákazníkovi navýšení tržní hodnoty portfolia dalším vkladem. Pokud nedojde k navýšení do dvou měsíců od 
písemného upozornění, Obhospodařovatel může na základě své svobodné úvahy vypovědět závazek, 
prodat všechny investiční nástroje Zákazníka a následně poukázat výslednou částku na účet Zákazníka 
uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na účet určený v písemném pokynu Zákazníka. 

 
4) Obhospodařovatel je povinen pravidelně vždy do 10 pracovních dnů od konce příslušného kalendářního 

pololetí informovat Zákazníka o aktuálním stavu obhospodařovaného majetku a dosahovaných výsledcích, 
přičemž aktuální informace jsou Zákazníkovi k dispozici vždy v příslušné sekci webových stránek 
www.financezlin.cz. Na písemnou žádost Zákazníka je Obhospodařovatel povinen zaslat písemnou zprávu 
dle první věty i mimo uvedené období. 

 
5) Obhospodařovatel je oprávněn provádět obhospodařování, také prostřednictvím jiného obchodníka s 

cennými papíry nebo zahraničního obchodníka s cennými papíry; odpovídá však za to, že tyto osoby mají 
odbornou způsobilost a mají oprávnění k provádění předmětných úkonů a činností. 

 
6) Obhospodařovatel je oprávněn ke splnění svých povinností v případě prodeje investičních nástrojů od 

Zákazníka tyto koupit a v případě koupě investičních nástrojů ze svého majetku tyto Zákazníkovi prodat. 
Zákazník s uvedeným postupem výslovně souhlasí. 

 
7) Zákazník pověřuje Obhospodařovatele vykonávat činnosti podle této Smlouvy v souladu s odpovídající 

aktuální investiční strategií v příloze č. 1 této Smlouvy; s podmínkami odpovídající strategie a z ní 
vyplývajícími právy a povinnostmi Obhospodařovatele i Zákazníka byl Zákazník před podpisem této 
Smlouvy seznámen a porozuměl jim, což svým podpisem výslovně stvrzuje. 

 
8) Vyžaduje-li to povaha úkonu, který má Obhospodařovatel uskutečnit, je Zákazník povinen předat 

Obhospodařovateli listinný investiční nástroj, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy byl k tomu 
Obhospodařovatelem vyzván. Týká-li se úkon zaknihovaného cenného papíru, je Zákazník po vyzvání k 
tomu Obhospodařovatelem povinen včas učinit opatření, aby byl Obhospodařovatel oprávněn v potřebném 
rozsahu dávat příkazy k nakládání se zaknihovaným cenným papírem. Obhospodařovatel odevzdá převzatý 
listinný investiční nástroj Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po uskutečnění úkonu, k němuž byl listinný 
investiční nástroj potřebný, pokud z povahy tohoto úkonu nevyplývá něco jiného. 

 
9) Zákazník není oprávněn po dobu účinnosti této Smlouvy zadávat Obhospodařovateli pokyny k obstarání 

koupě a prodeje investičních nástrojů z obhospodařovaného majetku. Na nesprávné pokyny je povinen 
Obhospodařovatel Zákazníka včas upozornit. Dá-li Zákazník Obhospodařovateli pokyny, jak má být využito 
hlasovacího práva, je Obhospodařovatel povinen hlasovat za Zákazníka takto stanoveným způsobem. 

 
10) Zákazník se zavazuje, že po dobu platnosti této Smlouvy nebude jakkoliv nakládat s obhospodařovaným 

majetkem, ani s právy s ním spojenými vyjma jednání v souladu s touto Smlouvou. 
 

11) Majetek Zákazníka se oceňuje takto:  
a) Akcie: závěrečná cena dosažená v den hodnocení na regulovaném trhu, kde byla daná akcie či derivát 
nakoupen.  
b) Dluhopisy: průměr nákupních cen market makerů (v procentech nominální hodnoty dluhopisu) ke dni 
ohodnocení vynásobený nominální hodnotou dluhopisu. Primárním zdrojem cen jsou průměrné referenční 
ceny dluhopisů poskytované BCPP a ceny stanovené na příslušném zahraničním trhu (burza, OTC), 
sekundárními zdroji cen jsou systémy Reuters a Bloomberg. K této ceně se dále připočte naběhnutý 
alikvotní úrokový výnos určený dle emisních podmínek daného dluhopisu.  
c) Pokladniční poukázky: cena stanovená na trhu krátkodobých dluhopisů dle aktuálního výnosu v den 
ohodnocení.  
d) Podílové listy otevřených podílových fondů: cena odkupu, tedy kurz (NAV) zveřejněný správcem fondu 
ke dni ohodnocení.  
e) Operace typu buy&sell a repo: cena pořízení podkladového aktiva navýšená o naběhnutý úrokový 
výnos ke dni ohodnocení.  
f) Termínované vklady: cena pořízení navýšená o naběhnutý úrokový výnos ke dni ohodnocení.  
g) Finanční prostředky: nominálně.  
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Pokud investiční nástroj není obchodován na regulovaném trhu, bude pro potřeby ocenění brán poslední 
závěrečný kurz dosažený na regulovaném trhu, kde se investiční nástroj obchodoval naposledy. 

 
 

IV. 
Trvání Smlouvy 

 

1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními 
stranami. 
 

2) Obě strany jsou oprávněny Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Nestanoví-li výpověď účinnost pozdější, 
je výpověď podaná kteroukoliv ze smluvních stran účinná uplynutím výpovědní lhůty, tj. v poslední pracovní 
den druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 
doručena (den zániku Smlouvy). 
 

3) Dnem zániku Smlouvy se rozumí také den, v němž z jakéhokoliv jiného důvodu tato Smlouva zanikne. 
 

4) V případě, že účinnost Smlouvy končí, je Obhospodařovatel povinen realizovat Investiční operace do dne 
zániku Smlouvy tak, aby byla ke dni zániku Smlouvy byla dosažena koncová struktura majetku, jíž se 
rozumí výlučně hotovost určená k výplatě Zákazníka.  
 

5) Obhospodařovatel je povinen do 10 pracovních dnů ode dne zániku Smlouvy (den vypořádání) provést 
závěrečné vyúčtování a převést na účet Zákazníka zbývající finanční prostředky. V souvislosti s převodem 
finančních prostředků na účet Zákazníka se za datum převodu finančních prostředků považuje datum jejich 
odepsání z účtu Obhospodařovatele. Ke dni vypořádání vzniká Obhospodařovateli právo na zaplacení 
úplaty příp. její poměrné části a zároveň se stávají splatnými všechny pohledávky Obhospodařovatele za 
Zákazníkem z této Smlouvy. 

 
 

V. 
Náhrada škody  

 

1) Obhospodařovatel odpovídá Zákazníkovi za škodu, kterou mu způsobí porušením svých povinností, 
vyplývajících ze Smlouvy. Obhospodařovatel neodpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, jež vylučují 
jeho odpovědnost, zejména neodpovídá za škodu způsobenou organizátorem trhu investičních nástrojů 
nebo osobou, která vede evidenci zaknihovaných investičních nástrojů nebo osobou, která provádí 
vypořádání obchodů investičních nástrojů. Obhospodařovatel neodpovídá ani za škodu způsobenou 
opomenutím nebo jednáním Zákazníka, zejména za škodu vzniklou v důsledku realizace nesprávného nebo 
nevhodného pokynu Zákazníka, pokud Obhospodařovatel upozornil Zákazníka na nesprávnost nebo 
nevhodnost jeho pokynu. Zákazník potvrzuje, že byl s tímto ustanovením Smlouvy dostatečně seznámen a 
že mu v plném rozsahu porozuměl. 
 

2) Obhospodařovatel neodpovídá za případnou ztrátu, kterou Zákazník utrpí v souvislosti s 
obhospodařovaným majetkem, pokud není způsobena zanedbáním odborné péče nebo porušením 
povinnosti Obhospodařovatele. 
 

3) Zákazník odpovídá Obhospodařovateli za újmu, která vznikne v důsledku toho, že Zákazník znemožní 
provádění obhospodařování majetku a řádné provádění činností podle této Smlouvy. Zákazník se dále 
zavazuje, že odškodní Obhospodařovatele za každou škodu, která mu vznikne v důsledku nesprávnosti 
nebo nepravdivosti jakéhokoliv informace či prohlášení Zákazníka podle této Smlouvy. Zákazník potvrzuje, 
že byl s tímto ustanovením Smlouvy dostatečně seznámen a že mu v plném rozsahu porozuměl. 
 

4) Obhospodařovatel nezaručuje Zákazníkovi zhodnocení obhospodařovaného majetku ani míru zhodnocení 
obhospodařovaného majetku. 

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 

1) Pro tuto Smlouvu platí, pokud není sjednáno jinak, přiměřeně ustanovení upravující komisionářskou 
smlouvu, příkazní smlouvu a případně též smlouvu o úschově cenného papíru. Ustanovení občanského 
zákoníku o správě cizího majetku se použijí, pouze pokud nejsou v rozporu s ujednáními této Smlouvy a 
přiměřeně použitelnými úpravami dle předchozí věty. 

 
2) Tato Smlouva se řídí také VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, Reklamačním řádem a Ceníkem 

služeb, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, a Zákazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že mu byly 
tyto dokumenty ve znění platném v den podepsání této Smlouvy Obhospodařovatelem předány v listinné 
podobě, že se s nimi seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi a že a že si je vědom skutečnosti, že 
ustanovení obsažená v těchto dokumentech tvoří součást této Smlouvy a jsou pro Obhospodařovatele a pro 
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Zákazníka závazná stejně, jako ustanovení obsažená přímo v této Smlouvě (případná odchylná ujednání ve 
Smlouvě mají před zněním Sazebníku poplatků přednost) a že nesplnění povinnosti vyplývající z těchto  
dokumentů má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající přímo z textu Smlouvy, která na ně 
odkazuje. 

 
3) Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou stran. Písemný dodatek musí být 

označen jako Dodatek a v jeho textu musí být výslovný odkaz na tuto Smlouvu. Jakýkoliv dodatek, splňující 
výše uvedené podmínky, nabývá platnosti a účinnosti teprve po jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
přičemž všechny podpisy musí být na téže listině. Tím není dotčeno ustanovení následujícího odstavce. 

 

4) Zákazník podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI 
PODMÍNKAMI, Reklamačním řádem a Ceníkem služeb ve znění platném v den podepsání této Smlouvy a vzal 
na vědomí v nich popsaný způsob, jímž bude docházet k jejich změnám. 

 
5) Veškerá oznámení, žádosti či jiná sdělení dle této Smlouvy musí být doručena doporučeně poštou na 

adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou adresu, která byla včas sdělena druhé straně.  
 

6) K interpretaci této Smlouvy a souvisejících dokumentů vydávaných Obhospodařovatelem se využije pouze 
jazykový výklad. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že se právní vztah podle této Smlouvy řídí 
pouze touto Smlouvou, souvisejícími dokumenty vydávanými Obhospodařovatelem (např. VŠEOBECNÉ 
OBCHODNÍ PODMÍNKY) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a nepřihlíží se k obchodním 
zvyklostem ani k praxi zavedené mezi smluvními stranami. 

 

7) V případě uzavírání smlouvy Obhospodařovatelem s právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem si 
strany smlouvy výslovně sjednávají, že se vylučuje využití ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 

 

8) Zákazník tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

 
9) Smluvní strany sjednávají, že tuto Smlouvu nelze postoupit. 

 
10) Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 
Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany své podpisy. 
 
 
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 této Smlouvy. 
 
Identifikace zástupce 

Titul:         Jméno a příjmení:       

Rodné číslo:        
 
 
 
  

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


