PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená mezi:
Firma: STOCK BUSINESS a.s.
IČ: 248 03 847
se sídlem: Praha 5, Barrandov, Štěpařská 17, PSČ: 152 00
Praha 10, Hostivař, nám. Přátelství 151802, PSČ 102 00
pobočka: Praha 5, Barrandov, Štěpařská 17,
zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19045
(dále jen „příkazník“)
a
jméno/firma:……………………………………………………………..
bytem/sídlo: …………………………………………………………………………………
korespondenční adresa: ……………………………………………………………………..
r.č./ IČ...................................., tel.: ....................................., e-mail: ...........................................
jednající prostřednictvím ........................................................................................
(dále jen „příkazce“)
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PREAMBULE

1.1. Příkazce uzavírá Příkazní smlouvu o spolupráci s investičním zprostředkovatelem, STOCK
BUSINESS, a.s., se sídlem Praha 5, Barrandov, Štěpařská 980/17Praha 10, Hostivař, nám.
Přátelství 1518/2, PSČ 102 00, IČ 248 03 847 (dále jen „příkazník“). Bližší informace o
investičním zprostředkovateli lze nalézt na www.stockbusiness.cz .
1.2. Příkazník prohlašuje, že je řádně zaregistrován jako investiční zprostředkovatel u České
národní banky a obdržel osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele č.j.
2011/2094/570, ze dne 4.3.2011, příkazník je tedy oprávněn poskytovat služby investičního
zprostředkování, spočívající v přijímání a předávání pokynů k nákupu a prodeji investičních
nástrojů a v investičním poradenství. Dozorovým orgánem příkazníka je Česká národní banka.
1.3. Příkazník a příkazce si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním
služby investičního zprostředkování příkazníkem příkazci.
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PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Příkazník se zavazuje, že na žádost příkazce poskytne:
2.1.1. investičního poradenství odpovídající investiční strategii příkazce, které nepovede
k nadměrným obchodům příkazce
2.1.2. zajistí přijetí pokynů od příkazce týkajících se investičních nástrojů, zejména že
přijaté pokyny zaeviduje a řádně předá obchodníkovi s cennými papíry za účelem
provedení těchto pokynů směřujících ke koupi nebo prodeji investičního nástroje a

2.1.3. zajistí technickou pomoc při komunikaci mezi příkazcem a obchodníkem s cennými
papíry.
2.1.4. zajistí pro příkazce zprostředkování dalších služeb poskytovaných smluvním OCP
pokud nebudou v rozporu s investičním profilem příkazce, jako například
zprostředkování úvěru, přijímání a předávání pokynů apod. OCP neposkytuje
investiční poradenství, veškeré tyto služby zajišťuje příkazník.
2.2. Příkazce podpisem smlouvy výslovně souhlasí s tím, že odměnu za poskytování investiční
služby přijímaní a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a odměnu za
zprostředkování poskytnutí úvěru nebo půjčky investičních nástrojů a další odměny přímo
specifikované v platném ceníku příkazníka, které je povinen
příkazce
zaplatit
příkazníkovi, budou příkazníkovi vyplaceny smluvním OCP, který je oprávněn je strhnout
z klientského účtu příkazce.
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POUČENÍ O CHARAKTERU ČINNOSTI
3.1. Předmětem investičního zprostředkování je výlučně investiční poradenství poskytované
příkazníkem, případně přijetí pokynu příkazce k obstarání nákupu či prodeje investičního
nástroje a jeho předání k provedení obchodníkovi s cennými papíry a zároveň
zprostředkování úvěru.
3.2. Příkazník nesmí v souvislosti s nákupem či prodejem investičních nástrojů přijímat ani
vyplácet příkazci peněžní prostředky v hotovosti nebo prostřednictvím bankovních účtů, ani
přijímat nebo příkazci předávat listinné cenné papíry, nesmí přijímat investiční nástroje
příkazce ani do správy, úschovy nebo uložení.
3.3. Informace o provedených pokynech a stavech finančních prostředků bude příkazci zasílat
přímo obchodník s cennými papíry, a to formou měsíčních výpisů z majetkového účtu. Platí
v případě, že dojde k pohybu na majetkovém účtu vedeném u OCP.
3.4. Podrobné informace o investičních službách, investičních nástrojích a rizicích spojených
s investováním příkazce nalezne ve všeobecných obchodních podmínkách daného ocp,
které příkazce obdržel při podpisu komisionářské smlouvy. Příkazce je zařazen do klientské
kategorie neprofesionální zákazník.
3.5. Využije-li příkazce poradenství příkazníka, činí tak výhradně na základě vlastního
rozhodnutí a výslovně přitom prohlašuje, že si je vědom toho, že příkazníkem poskytnutá
rada se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě
mohou být ztrátové. Příkazník poskytuje příkazci pouze rady, samotná investiční
rozhodnutí jsou vždy na příkazci, který za ně nese plnou odpovědnost.
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NADMĚRNÉ OBCHODOVÁNÍ
4.1. Příkazce si dle informačního memoranda zvolí investiční strategii (konzervativní,
konzervativně spekulativní, spekulativní, s využitím pákových obchodů, a pod.). U strategií
jiných než konzervativních může docházet k častějším transakcím na klientském portfoliu.
V důsledku toho může docházet k nadměrnému obchodování tak, jak jej definuje česká
legislativa.

4.2. Příkazce tímto prohlašuje, že byl seznámen s obsahem termínu “nadměrné obchodování”,
byl mu vysvětlen význam tohoto termínu a příkazce obsah tohoto termínu pochopil a plně
mu rozumí. Dále byl seznámen s možnými následky pro příkazníka.
4.3. Svou vůlí realizovat zvolenou investiční strategii bude příkazce prokazovat zadáním
příslušných pokynů.
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PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA
5.1. Příkazník je povinen při uskutečňování činností v souladu s touto smlouvou postupovat
s odbornou péčí, kterou je povinen přizpůsobit zkušenostem příkazce, jeho záměrům a
finančním možnostem. Příkazník je dále povinen dbát předpisů regulujících podnikání na
kapitálovém trhu.
5.2. Příkazník je povinen uskutečňovat činnosti, k nimž se zavázal, podle instrukcí příkazce a
v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které
zjistil při uskutečňování činností a jež mohou mít vliv na změnu instrukcí příkazce.
5.3. Příkazník vede evidenci přijatých a předaných pokynů příkazce v souladu s platnou právní
úpravou a archivuje ostatní dokumenty vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.
5.4. Pro případ odmítnutí pokynu příkazce obchodníkem s cennými papíry, je příkazník povinen
poskytnout příkazci vysvětlení, proč došlo k odmítnutí pokynu.
5.5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost ve vztahu k informacím, které obdržel od
příkazce v souvislosti s touto smlouvou. Získané osobní údaje budou příkazníkem
s výjimkou zpřístupnění obchodníkovi s cennými papíry zpřístupněny pouze pověřeným
zaměstnancům příkazníka a dále dozorovým orgánům nebo osobám, které mají zákonné
právo tyto informace po příkazci požadovat.
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PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE
6.1. Příkazce uděluje pokyny týkající se investičních instrumentů příkazníkovi písemně,
v listinné podobě, nebo telefonicky, prostřednictvím nahrávané linky příkazníka. Příkazce
souhlasí s pořizováním záznamů telefonické komunikace příkazníkem a jejich poskytnutím
obchodníkovi s cennými papíry, případně regulatorním orgánům.
6.2. Příkazce tímto uděluje příkazníku souhlas k získávání informací od obchodníka s cennými
papíry ohledně pohybů a stavů na zákaznických majetkových účtech příkazce u obchodníka
s cennými papíry, a to po dobu platnosti této smlouvy.

7

VÝPOVĚĎ SMLOUVY
7.1. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější
účinnost, nabývá účinnosti posledním dnem písemné výpovědi příkazníku.
7.2. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď v písemné formě doručena příkazci.
7.3. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, ke které se zavázal
touto smlouvou. Příkazník je však povinen upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu,
aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci přerušením jeho činnosti.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích,
přičemž po jednom výtisku obdrží příkazce, příkazník a smluvní obchodník s cennými
papíry.
8.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8.3. Smlouva může být měněna pouze písemně na základě oboustranné dohody smluvních stran.
Dodatky se po podpisu obou smluvních stran stanou součástí této smlouvy.
8.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, souhlasí s ním a že
smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě, bez nátlaku či za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz čeho připojují ke smlouvě své podpisy.

V ............................., dne ......................

______________________
Za příkazníka

_______________________
Příkazce

