
 

Fio  banka,  a .s .  
Praha 1, V Celnici 1028/10, PS Č 117 21, IČ 61858374, zapsaná v obchodním rejst říku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704, , zasto upená vázaným zástupcem                 
RM-S FINANCE, s.r.o., I Č: 62915240, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. 

 

* povinný údaj, 1) zkratka státu dle Seznamu, 2) není-li, datum narození, 3) není třeba vyplňovat, je-li shodná s adresou trvalého pobytu, 4) občané zemí EU občanský průkaz nebo pas, ostatní 
cestovní pas, 5) vždy osobně přítomný zástupce klienta (právnická osoba je osobně přítomna, jedná-li za ni osobně přítomný statutární orgán); další údaje o zástupci uveďte v příloze, 6) např. 
náhradní r. č. pro SCP či číslo majetkového účtu vedeného custodianem, 7) v případě FO-podnikatele celé obchodní jméno, 8) vyplní pouze FO nebo FO-podnikatel, 9) druhý průkaz totožnosti je-li 
vyžadován 
 

JEDNORÁZOVÝ PRODEJNÍ POKYN K OBCHODOVÁNÍ S INVESTI ČNÍMI NÁSTROJI  
 

klient: 
*Jméno a příjmení / Obchoní firma / Název: *Pohlaví: 8) *Stát. přísl.:1) *Místo narození: 8) *R. č.:2)/IČO: 

     

*Trvalý pobyt / Sídlo: Ulice + č.p. *Město, obec: *PSČ: *Stát:1) 

    

*Politicky exponovaná dle zákona 253/2008 sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti: 8)  
…………………………………………………………………….. Korespondenční adresa:3) Ulice + č.p. Město, obec: PSČ: Stát:1) 

    

*Číslo obchodního účtu: Telefon: Email: Fax: 

   

Registrační číslo RM-S: Číslo účtu v SCP: NID:6)  

   

*Druh průkazu totožnosti:4,8)  *Číslo: *Země vydání:1)   *Platný do: *Vydal:  

*Druh průkazu totožnosti:9,8)  *Číslo:  *Země vydání:1) *Platný do:  *Vydal: 

 
Zastoupen:5) *Jméno a příjmení/Obchodní firma/Název: *Pohlaví: 8) *Místo narození: 8) *R. č.2,8)/IČO: Druh oprávnění: 

     

*Trvalý pobyt/Sídlo: Ulice + č.p. *Město, obec: *PSČ: *Stát:1) *Stát. přísl.:1) 

     

*Údaje o průkazu totožnosti: 8) 

*Druh průkazu totožnosti:4)  *Číslo:  *Země vydání:1) *Platný do:  *Vydal: 

*Druh průkazu totožnosti:9)  *Číslo:  *Země vydání:1)   *Platný do:  *Vydal:  

 
Fio banka, a.s. (dále jen „obchodník“)  se zavazuje vykonávat svým jménem a na účet klienta činnosti k provedení níže 
specifikovaných pokynů klienta směřujících k prodeji investičních nástrojů. Obchodník se zavazuje také k výkonu 
dalších souvisejících činností, zejména k obstarání vypořádání  uzavřených obchodů nebo obstarání konverze měn. 
Klient se zavazuje zaplatit za činnost obchodníka odměnu a poplatky podle Ceníku základních služeb. Práva a 
povinnosti smluvních stran se řídí přednostně touto smlouvou a podpůrně platnými Všeobecnými smluvními 
podmínkami pro obchodování s investičními nástroji. 
Žádám obchodníka o provedení těchto pokynů:  

 
 

Trh 1 

 
ISIN, 

ticker nebo jiné obdobné 
označení používané 

obchodníkem 

název fin. nástroje po čet 
ks 

limitní 
cena za 

ks 2 

platnost  
od               do 

1      -  
speciální dispozice:  
2      -            
speciální dispozice:  
3      -            
speciální dispozice:  
4      -            
speciální dispozice:  
5      - 
speciální dispozice:  

1) bližší informace uvedené v Seznamu převodních míst a ve Strategii provádění pokynů 
2) neuvedení konkrétního cenového limitu (odlišného od nulového údaje) znamená, že obchod má být vykonán za tržní cenu 

 

 
 



 

 

Celkem podáno pokynů:  
Po provedení všech pokynů požaduji zůstatek finančních prostředků:  
a) vyzvednout osobně (maximálně však do výše 100.000,- Kč) 
b) zaslat na účet:  
 
Obchodník a klient se dohodli, že předmětem této smlouvy může být pouze prodej akcií. Prodej jiných investičních 
nástrojů není podle této smlouvy přípustný. Klient potvrzuje, že o investiční službu podle této smlouvy požádal 
obchodníka z vlastního podnětu a byl obchodníkem informován o tom, že obchodník není při poskytování investiční 
služby podle této smlouvy povinen požadovat od klienta informace podle § 15i zákona č. 256/2004 Sb. (dále jen 
„zákon“), tj. informace o odborných znalostech a zkušenostech  v oblasti investic. Klient bere na vědomí a souhlasí, že 
pokud nebudou výše uvedené podmínky (podmínky podle § 15i zákona) splněny, obchodník není povinen pokyn 
klienta provést. O tom obchodník informuje klienta způsobem dohodnutým v této smlouvě.  
Obchodník a klient se dohodli, že obchodník bude klienta informovat o provedeném pokynu, stavu majetku klienta a 
případně o dalších skutečnostech bezprostředně po uspokojení pokynu, a to v písemné podobě, osobně na pobočce 
obchodníka. Povinnost obchodníka  podle předchozí věty je splněna okamžikem, kdy je zpráva pro klienta k dispozici 
na pobočce obchodníka. Obchodník je navíc oprávněn, ale nikoli povinen, informovat klienta o výše uvedeném i 
zasláním informace na emailovou adresu klienta uvedenou v záhlaví této smlouvy.   
 
Obchodník sděluje klientovi, že na základě dostupných informací, které má obchodník k dispozici zařadil klienta pro 
účely investičních služeb poskytovaných podle této smlouvy, do kategorie neprofesionální klient. V této souvislosti 
obchodník dále informujeme klienta, že pokud splňuje podmínky uvedené v §2b zákona, má právo žádat, aby s ním 
obchodník  zacházel jako s profesionálním klientem na žádost, a to ve vztahu k jedné nebo více investičním službám 
nebo obchodům s investičními nástroji. Zároveň však obchodník uvádí, že není povinností obchodníka takové žádosti 
vyhovět a že s ohledem na jednorázové poskytnutí investiční služby podle této smlouvy, obchodník takové žádosti 
nevyhoví.Ve vztahu k úrovni ochrany obchodník uvádí, že na kategorii neprofesionální klient se vztahuje nejvyšší 
úroveň ochrany. 
 
Klient prohlašuje, že byl obchodníkem před uzavřením této smlouvy informován o všech důležitých aspektech 
spojených s poskytnutím požadovaných investičních služeb poskytovaných obchodníkem, zejména že mi byly 
poskytnuty a předány v písemné podobě: 
 
- informace o obchodníkovi a základní informace o jím poskytovaných investičních službách, 
- informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a finančních prostředků klienta a některé další 

informace týkající se obchodování s investičními nástroji, 
- informace o obsahu a podmínkách (návrhu) smlouvy, kterou jsem uzavřel, včetně Všeobecných smluvních 

podmínek pro obchodování s investičními nástroji, 
- informace o nákladech a souvisejících poplatcích za služby poskytované obchodníkem (Ceník základních služeb a 

příloha k Ceníku základních služeb), 
- informace o převodních místech, 
- informace o strategii provádění pokynů, 
- informace týkající se podávání reklamací (Reklamační řád) a 
- informace o Garančním fondu. 
 
Klient dále prohlašuje, že všem poskytnutým informacím a podstatě poskytovaných investičních služeb rozumí, resp. 
pokud některým z informací nerozuměl, upozornil obchodníka na tuto skutečnost a následně mu byla taková informace 
vysvětlena. Klient prohlašuje, že si uvědomuje případná rizika, která mohou být s využíváním služeb podle této 
smlouvy spojena. Klient souhlasí s poskytováním služeb za podmínek, o kterých byl obchodníkem informován, 
zejména výslovně souhlasí se strategií provádění pokynů.   
 
Smluvní vztah mezi obchodníkem a klientem podle této smlouvy zaniká nejpozději v okamžiku úplného provedení 
všech pokynů, jinak skončením platnosti pokynu. 
 
Prohlašuji, že všem výše uvedeným údajům rozumím, zkontroloval jsem je a jsou pravdivé.  
 
 
V …………………. dne ……………………  
 
 
 
.....................................................                                                                         ........................................................  

(za) klient(a)                                                                                                   za Fio banka, a. s.  
                                                                                                                           Jméno a příjmení: 
 

Pokyn přijat dne …………….. v ………… hodin  


