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Abychom Vám mohli začít poskytovat investiční služby a zajistit vydání cenných papírů nebo 
jinou transakci podle Vašeho pokynu, musíme spolu uzavřít tuto komisionářskou smlouvu (dále 
jen „Smlouva“).  

Na začátek o Vás potřebujeme znát několik informací: 

Jméno / Název   

Bydliště / Sídlo  

RČ / IČ  

Email  

Telefon  

Peněžní účet   

Majetkový účet  
(včetně banky a typu účtu) 
 

 

Zápis v obchodním rejstříku  

Osoba jednající za Zákazníka  

 

A aby byly informace kompletní, tuto Smlouvu uzavíráte Vy jako Zákazník se společností 
REDSIDE Investments a.s., IČ: 07187939, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 23499, která je 
regulovaným obchodníkem s cennými papíry (dále jen „Obchodník“): 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
  
Obchodník bude na základě této Smlouvy poskytovat Zákazníkovi investiční službu přijímání, 
předávání, a případně též provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů. Obchodník se 
zavazuje v rámci této služby vlastním jménem na účet Zákazníka obstarat v souladu s jeho 
pokynem koupi nebo prodej investičních nástrojů, případně jinou transakci s investičními 
nástroji, a to v souladu s touto Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami REDSIDE 
Investments a.s. (dále též jen „VOP“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.  

Obchodník a Zákazník se dohodli, že Obchodník poskytne Zákazníkovi po splnění dalších 
podmínek uvedených ve VOP a v souladu s aktuální nabídkou Obchodníka též investiční službu 
investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (dále též jen „poradenství“). Poradenství je 
dle dohody stran poskytnuto v okamžiku, kdy Zákazník obdrží informace, které představují 
konkrétní individualizovanou radu týkající se investičního nástroje. 

Touto Smlouvou se řídí též poskytování doplňkové investiční služby úschova a správa 
investičních nástrojů ve vztahu k produktům v nabídce Obchodníka, které jsou zveřejněné na 
internetových stránkách Obchodníka. 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy: 



 
- Všeobecné obchodní podmínky REDSIDE Investments a.s.– upravují základní pravidla 
obchodních vztahů mezi Obchodníkem a Zákazníky při poskytování investičních služeb. 

Tento dokument je Přílohou č. 1 této smlouvy. 

- Ceník služeb REDSIDE Investments a.s. (dále jen „Ceník“) – obsahuje seznam služeb a 
poplatků spojených s jejich poskytováním. Tento dokument je Přílohou č. 2 této smlouvy. 

Pokud se úprava některé otázky ve VOP liší od úpravy ve Smlouvě, má úprava ve Smlouvě 
přednost. 

2. PRÁVA A POVINNOST OBCHODNÍKA  
 
Obchodník se zavazuje poskytovat investiční služby sjednané v čl. 1 této Smlouvy s odbornou 
péčí, v souladu se Smlouvou, pokyny Zákazníka, právními předpisy České republiky a pravidly a 
obchodními zvyklostmi převodních míst.  
 
Obchodník může za podmínek stanovených právními předpisy využít při poskytování výše 
uvedených služeb jiných oprávněných osob.  
 
Obchodník je oprávněn proti pohledávce Zákazníka započíst jakoukoli svou pohledávku za 
Zákazníkem, a to i pohledávku nesplatnou.  
 
Před provedením investice Zákazníka do strukturovaného investičního produktu poskytne 
Obchodník Zákazníkovi bezúplatně a s dostatečným předstihem ke každému takovému 
produktu dokument Sdělení klíčových informací (dále jen „KID“) a Statut, které budou dostupné 
na internetových stránkách Obchodníka.  Zákazník prohlašuje, že si zvolil poskytnutí uvedených 
dokumentů prostřednictvím webových stránek 
https://www.redsidefunds.com/cs/obchodovani-s-cennymi-papiry nebo na sdělenou emailovou 
adresu. Zákazník si může zvolit poskytnutí KID v papírové podobě tak, že tento svůj požadavek 
sdělí na email info@redsideinvestments.com. 
 
Obchodník má povinnost poskytnout Zákazníkovi na trvalém nosiči dat prohlášení o vhodnosti 
s uvedením poskytnutého poradenství a toho, jak poskytnuté poradenství odpovídá 
preferencím, cílům a dalším charakteristikám Zákazníka. Investiční poradenství může být 
Obchodníkem poskytováno s použitím prostředků komunikace na dálku, což může 
znemožňovat poskytnout Zákazníkovi prohlášení o vhodnosti předem. Písemné prohlášení o 
vhodnosti bude v takovém případě Zákazníkovi poskytnuto bezprostředně poté, co Zákazník 
uzavře na základě podaného pokynu obchod s investičním nástrojem. Zákazník podpisem 
smlouvy souhlasí s tím, že obdrží prohlášení o vhodnosti bez zbytečného prodlení po uzavření 
obchodu v případech, kdy při bezodkladném provedení pokynu Zákazníka nelze poskytnout 
prohlášení o vhodnosti předem a Zákazník ani nevyužil možnosti odložit obchod tak, aby bylo 
možné prohlášení poskytnout předem.  
 
O všech realizovaných pokynech bude Obchodník informovat Zákazníka v souladu s VOP. 

 

3. PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA  
 
Zákazník je povinen poskytnout Obchodníkovi při plnění jeho závazku dle této Smlouvy 
veškerou potřebnou součinnost, především sdělit Obchodníkovi veškeré relevantní skutečnosti 
a informace, které se vztahují k předmětu Smlouvy. 
 
Zákazník se zavazuje zaplatit Obchodníkovi za činnost dle Smlouvy odměnu a náhradu nákladů 
dle Ceníku služeb REDSIDE Investments a.s. (dále jen „Ceník“) platného v době poskytnutí služby.  
 
Odměna a náhrada nákladů jsou splatné v den provedení či realizace pokynu (služby) nebo v 
den provedení vyúčtování. 

mailto:info@redsideinvestments.com


 
 
Zákazník se zavazuje sledovat vývoj finančního trhu, zejména vývoj kurzů jím nakoupených 
Investičních nástrojů. 
 
Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že identifikační údaje a další informace o Zákazníkovi, 
včetně emailové adresy, uvedené v záhlaví Smlouvy a v související dokumentaci jsou pravdivé a 
úplné. 
 
Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že sdělil Obchodníkovi veškeré podstatné informace o 
odborných znalostech v oblasti investic, zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí, 
včetně schopnosti nést ztráty a investičních cílech, včetně tolerance k riziku a že sdělené 
informace jsou pravdivé.  
 
Zákazník je ke dni podpisu této Smlouvy zařazen do kategorie „zákazník, který není 
profesionálním zákazníkem“ (neprofesionální zákazník) a Obchodník se zavazuje poskytovat své 
služby v souladu s tímto zařazením. Informace o možnosti změny kategorie jsou uvedeny 
v dokumentu Základní informace pro zákazníky.  
 
Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik vyplývajících z poskytovaných investičních služeb a 
obchodovaných investičních nástrojů a že na ně byl Obchodníkem písemně upozorněn v 
dokumentu Základní informace pro zákazníky.  
 
Zákazník potvrzuje, že byl Obchodníkem seznámen a souhlasí s obsahem Smlouvy, VOP, 
Ceníkem, Pravidly pro provádění pokynů zákazníků, případně obsahem dalších dokumentů, 
které mu byly poskytnuty.  
 
Zákazník prohlašuje, že převzal od Obchodníka dokument Základní informace pro zákazníky a 
seznámil se s jeho obsahem, jakož i s obsahem internetových stránek Obchodníka, konkrétně že 
byl Obchodníkem s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy a poskytnutím 
investičních služeb seznámen s údaji o jeho osobě, základními informacemi o poskytovaných 
investičních službách, investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat a 
navrhovanými strategiemi pro investování, možných rizicích, která mohou být spojena 
investičními službami nebo investičním nástrojem a o možných zajištěních proti nim, 
převodních místech, režimem ochrany majetku Zákazníka, kategorizací zákazníků a kategorií 
zařazení Zákazníka, pravidly pro provádění pokynů, investičními pobídkami, střety zájmů a jejich 
řešení, veškerých nákladech a souvisejících úplatách, platebních podmínkách, právech 
spotřebitele, informacemi o zpracování osobních údajů, případně dalšími důležitými 
informacemi ohledně podmínek poskytování investičních služeb (dále jen „důležité informace“). 
Zákazník prohlašuje, že na základě sdělených důležitých informací chápe povahu a rizika jemu 
nabízené investiční služby i nabízeného typu investičního nástroje, náklady se službou spojené a 
je schopen učinit informované investiční rozhodnutí. 
 
Veškeré důležité a další informace může Zákazník nalézt na internetových stránkách 
Obchodníka https://www.redsidefunds.com/cs/obchodovani-s-cennymi-papiry  
 
Zákazník souhlasí s tím, že o každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších 
změnách bude informován zejména prostřednictvím internetových stránek Obchodníka. 
Zákazník prohlašuje, že má přístup ke službě internet, což dokládá sdělením emailové adresy v 
záhlaví Smlouvy, službu internet a sdělenou emailovou adresu pravidelně využívá a má možnost 
se seznámit s informacemi uvedenými na internetových stránkách Obchodníka před každým 
poskytnutím investiční služby Obchodníkem. 
 
Zákazník a Obchodník sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob 
předávání významných informací v souvislosti se Smlouvou klientskou sekci Zákazníka na 
stránkách Obchodníka a e-mailovou korespondenci. E-mailová korespondence bude ze strany 
Obchodníka odesílána na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo 
sdělenou jiným způsobem. Zákazník dává Obchodníkovi souhlas k zasílání e-mailových a 
listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou investičních služeb. Pokud Zákazník sdělí  
 

https://www.redsidefunds.com/cs/obchodovani-s-cennymi-papiry


 
 
 

Obchodníkovi více emailových adres, má se informace za odeslaná Zákazníkovi odesláním na 
kteroukoliv z těchto adres. 
 
Využije-li Zákazník Obchodníkova poradenství, činí tak výhradně na základě vlastního 
rozhodnutí a výslovně přitom prohlašuje, že si je vědom toho, že Obchodníkem poskytnutá rada 
se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být 
ztrátové a že Obchodník může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou radu v budoucnu 
odvolat nebo změnit, a to i na radu opačnou. Obchodník při poskytnutí investičního poradenství 
nezaručuje Zákazníkovi zhodnocení majetku Zákazníka, ani dosažení výnosu z majetku 
Zákazníka. Obchodník poskytuje Zákazníkovi pouze rady, což nevylučuje potřebu vlastního 
rozhodování Zákazníka s vynaložením obvyklé péče.  
 
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Obchodník může plnit své závazky vyplývající ze 
Smlouvy prostřednictvím oprávněných třetích osob, za podmínek stanovených právními 
předpisy. 
 

4.  POKYNY A OBCHODY ZÁKAZNÍKA  
 
Zákazníkův pokyn musí mít všechny náležitosti stanovené ve VOP a musí být Obchodníkovi 
zadán způsobem stanoveným ve VOP. 

Finanční prostředky, které obdrží Obchodník od Zákazníka použije Obchodník k vypořádání 
pokynu Zákazníka (viz blíže VOP) v souladu se statutem či obchodními (emisními) podmínkami 
zvoleného produktu, které budou dostupné na internetových stránkách Obchodníka. Při 
převodu finančních prostředků na majetkový účet Zákazníka u Obchodníka uvede Zákazník jako 
variabilní symbol své číslo smlouvy. V opačném případě Obchodník neodpovídá za rozlišení 
plateb a včasné vyřízení záležitosti. 

 

5. PLNÁ MOC 
 
Zákazník podpisem Smlouvy zmocňuje Obchodníka k provádění veškerých úkonů potřebných 
pro realizaci činností podle této Smlouvy a zavazuje se mu pro tento účel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost. 

Zákazník podpisem Smlouvy zmocňuje Obchodníka k provedení všech služeb v Centrálním 
depozitáři cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), které souvisejí s plněním předmětu smlouvy a 
s podanými pokyny, zejména k provádění všech evidenčních, informačních, archivních a 
reklamačních služeb na Zákazníkově účtu vlastníka v CDCP, k zadávání a vypracování stavových 
výpisů a k převzetí všech výpisů a výsledků zpracování těchto služeb. Zákazník tímto dává 
Obchodníkovi pokyn, aby byl u stávajícího Zákazníkova účtu vlastníka v CDCP, nebo po jeho 
založení na základě této Smlouvy, evidován jako správce ve smyslu ZPKT a pro Zákazníka 
zajišťoval výplatu výnosů z investičních nástrojů a další činnosti se správou spojené. Zákazník je 
oprávněn pověření Obchodníka k výkonu správce na Zákazníkově účtu vlastníka v CDCP 
kdykoliv odvolat. 

Obchodník je oprávněn zmocnit k provedení úkonů v rozsahu dle tohoto článku i jiné osoby. 

 

 



 
 

6. ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO 
 
Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními českého práva, pravidly jednotlivých finančních trhů, finančních 
zprostředkovatelů a vypořádacích center. 

Jakékoliv spory mezi Zákazníkem a Obchodníkem vyplývající ze Smlouvy nebo s ní spojené 
budou řešeny především vzájemnou dohodou. Smluvní strana, která hodlá vznést jakýkoliv 
nárok vůči druhé ze smluvních stran, zpravidla vyzve druhou smluvní stranu k nápravě nebo 
poskytnutí plnění a poskytne jí k takové nápravě nebo poskytnutí plnění lhůtu alespoň 30 dnů.  
Řešení sporů, které se nepodaří vyřešit smírně, náleží do pravomoci obecných soudů České 
republiky. 

 

7. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA  
 
Zákazník bere na Vědomí, že Obchodník po dobu účinnosti Smlouvy shromažďuje a zpracovává 
v rozsahu a za podmínek právních předpisů jeho osobní údaje, jež mu v souvislosti se sjednáním, 
uzavřením a správou Smlouvy poskytl/a. Účelem shromažďování a zpracování těchto osobních 
údajů je řádné plnění veškerých povinností vyplývajících Společnosti ze Smlouvy, jakož i z obecně 
závazných právních předpisů a přímo použitelných předpisů Evropské unie. Poté co Smlouva 
pozbude účinnosti je Obchodník oprávněn uchovávat osobní údaje Zákazníka pouze v rozsahu 
a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie. Zákazník má právo požadovat od Obchodníka přístup k osobním 
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti 
zpracování.  

Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je 
dostupný na https://www.redsidefunds.com/cs/obchodovani-s-cennymi-papiry. 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

Obchodník je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit VOP, a to v návaznosti na 
změny právních předpisů, pravidel oficiálních trhů a vypořádacích center a obchodních 
podmínek třetích osob, jež Obchodník využívá ke splnění závazků vůči zákazníkům, zavádění 
nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb, technologické změny, změny organizačních 
postupů nebo v jiných případech, kdy existuje rozumná potřeba takové změny ze strany 
Obchodníka. Obchodník v takovém případě Zákazníka upozorní na změnu VOP v klientské sekci 
internetových stránek Obchodníka, která bude obsahovat text nových VOP ve formátu 
neumožňujícím změnu jeho obsahu, a dále ve výpisech o realizovaných pokynech nebo 
prostřednictvím emailové zprávy, a to v časovém předstihu alespoň jeden měsíc před nabytím 
účinnosti. Za změnu VOP pro účely tohoto ustanovení se nepovažuje oprava zjevných chyb. 
Zákazník se zavazuje se s novým zněním VOP seznámit.  

Zákazník je oprávněn ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení změn VOP tyto změny písemně 
odmítnout a zároveň ukončit tuto smlouvu výpovědí, s výpovědní lhůtou 30 dnů. Pokud Zákazník 
nevyužije práva podle předchozí věty, stává se nové znění VOP závazné pro uzavřený smluvní 
vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to ode dne určeného ve 
sdělení a novém znění VOP, nejdříve však uplynutím 1 měsíce ode dne oznámení změn.  

https://www.redsidefunds.com/cs/obchodovani-s-cennymi-papiry


 
 

 

V případě, že změna VOP  je pouze ve prospěch Zákazníka (typicky doplnění nově poskytované 
služby), nebo se jedná o technické změny, které nemají vliv na právní postavení Zákazníka, 
Obchodník Zákazníka upozorní na změnu VOP v klientské sekci internetových stránek 
Obchodníka, která bude obsahovat text nových VOP ve formátu neumožňujícím změnu jeho 
obsahu, a dále ve výpisech o realizovaných pokynech nebo prostřednictvím emailové zprávy, v 
časovém předstihu alespoň 15 dní před nabytím účinnosti. 

Obchodník může jednostranně navrhnout Zákazníkovi změnu Ceníku. O všech změnách bude 
Zákazník vyrozuměn v klientské sekci internetových stránek Obchodníka, kde bude uvedeno i 
nové znění Ceníku ve formátu neumožňujícím změnu jeho obsahu, a dále ve výpisech o 
realizovaných pokynech nebo prostřednictvím emailové zprávy, v časovém předstihu alespoň 
jeden měsíc před nabytím účinnosti. Zákazník se zavazuje seznámit se s novým zněním Ceníku. 
Pokud Zákazník do jednoho měsíce od sdělení informace Obchodníkem o změně Ceníku 
neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním, a přijímá-li nadále služby poskytované 
Obchodníkem, stává se nový Ceník závazný pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně 
sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to ode dne určeného ve sdělení a novém Ceníku, 
nejdříve však 1 měsíc ode dne oznámení změn Ceníku. 

Tato Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, 
podepsanými Zákazníkem a Obchodníkem; výše uvedená ustanovení o změnách VOP a Ceníku 
tím nejsou dotčena. 

Zákazník je povinen neprodleně písemně emailem, případně skrze klientskou sekci na 
internetových stránkách Obchodníka oznámit Obchodníkovi veškeré změny identifikačních 
údajů týkajících se Zákazníka, které Zákazník poskytl Obchodníkovi v souvislosti se Smlouvou, a 
to zejména změnu informací uvedených v záhlaví Smlouvy; tato povinnost se vztahuje i na 
změny identifikačních údajů zmocněných osob. Pokud není dohodnuto jinak, je změna údajů 
vůči Obchodníkovi účinná následující pracovní den po doručení oznámení podle předchozí věty. 

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Jakákoliv smluvní strana může kdykoli smluvní vztah 
písemně vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů. Strany se dohodly, že Smlouva zanikne, nedojde-
li po dobu dvou (2) let ode dne jejího uzavření k investici prostřednictvím Obchodníka. 

Smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.  

Platnost jakéhokoliv Zákazníkova pokynu končí ukončením Smlouvy. Závazky ze Smlouvy 
vzniklé v době její účinnosti tím nejsou dotčeny. 

Zákazník není oprávněn převést jakákoli svá práva nebo závazky z této Smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka. 

Zákazník prohlašuje, že prostředky, které hodlá investovat s využitím investičních služeb 
Obchodníka  

jsou součástí společného jmění manželů . 

nejsou součástí společného jmění manželů a jsou ve výlučném vlastnictví Zákazníka . 

Smlouva nahrazuje jakákoli předchozí smluvní ujednání mezi stranami této Smlouvy, a to 
písemná i ústní. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, porozuměly všem jejím ustanovením, 
což stvrzují svými podpisy. 

 



 
 

 

V Praze dne    
 

V   dne    

 

 

Prohlášení manžela / manželky Zákazníka  

Já, níže podepsaný/á ___________________________, trvale bytem ___________________________, dat. 
nar. _______________________ jako manžel/ka Zákazníka prohlašuji, že souhlasím s uzavřením této 
Komisionářské smlouvy a s použitím prostředků ve společném jmění manželů k obchodům 
uzavíraným na jejím základě.  

 

V _________________ dne ________________ Podpis __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  
  

REDSIDE Investments a.s. 

Rudolf Vřešťál, předseda představenstva 
  

Ing. Karel Krhovský, člen představenstva 
  

  
  

  
 

   

  
podpis zákazníka 



 
 

Tabulku vyplňuje pracovník Obchodníka, spolupracující vázaný zástupce nebo investiční 
zprostředkovatel, který provedl identifikaci Zákazníka podle jeho dokladu totožnosti v souladu 
s AML zákonem.  

Ověření totožnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: 

jméno, příjmení a společnost 
ověřující osoby 

 

Typ dokladu Zákazníka: 

(OP, Pas, Trvalý pobyt…) 

 

Číslo dokladu:  

Platnost dokladu do:  

Vydán kým:  

Datum ověření a podpis ověřující 
osoby: 

 


