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RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB - 
PRÁVNICKÁ OSOBA / PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA 

 
 
 

Smlouva č.   ___________________________________ 
 

 

 
 

uzavřená v  (doplní XTB)  ___________________________________ 
 
dne (doplní XTB)   ___________________________________ 

 

  
mezi Zákazníkem: 
 

 
Registrační údaje 
 

Název společnosti / Jméno a příjmení (u 

podnikající fyzické osoby) 

 

IČO  

DIČ  

Jméno a příjmení osoby (osob) 

oprávněné (ných) zastupovat 
společnost 

 

Telefonní číslo  

E-mail  

  
 
Sídlo společnosti / Místo podnikání 
 

Ulice a č. p.  

PSČ  

Město  

Země  

  
 
Korespondenční adresa (je-li odlišná od Sídla společnosti/Místa podnikání) 
 

Ulice a č. p.  

PSČ  

Město  

Země  

  
LEI (Legal Entity Identifier)1 
 
LEI číslo:  
 
 
  
 

 

 
1 Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier 

(LEI)". Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce a nejedná se o fyzické 

osoby. O přidělení LEI každý subjekt žádá prostřednictvím webového formuláře na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů: 
https://www.cdcp.cz/index.php/cz/dalsi-sluzby/lei-legal-entity-identifier/informace-o-lei 
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Údaje k daňové povinnosti / Adresa Finančního úřadu 
 

Finanční úřad  

Ulice a č. p.  

PSČ  

Město  

Země  

 
 
Osobní údaje zástupce Zákazníka 
 

Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak 
datum narození) 

 

Datum narození  

Místo narození  

Pohlaví  

Trvalý nebo jiný pobyt  

Státní občanství  

Průkaz totožnosti č. 1  

Číslo průkazu totožnosti č. 1  

Průkaz totožnosti č. 2  

Číslo průkazu totožnosti č. 2  

 a 

 
Zástupce Zákazníka je 

 

□ Statutární orgán □ Zmocněnec 

 
 
Podpisová práva zástupce Zákazníka 

 

□ Samostatně □ Společně 

 
 
Důvod založení obchodního účtu 

 

□ Aktivní obchodování □ Dlouhodobé investování □ Zajištění kurzového rizika 

 
 
Celková výše plánované investice 

 

0 – 100.000 Kč 

□ 

100 - 250 000 Kč 

□ 

250 - 500 000 Kč 

□ 

500 - 1 000 000 Kč 

□ 
1 000 000 – 3 000 000 Kč  

□ 
3 000 000 Kč a více 

□ 
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Typ Obchodního účtu 

 

□ Standard 

 
 
Měna Obchodního účtu 
 

□ CZK □ USD □ EUR 

 
 
Typ Obchodní platformy 
 

□ xStation  

 
 
Údaje banky Zákazníka 

 

Název banky  

Ulice a č. p.  

PSČ  

Město  

Země  

IBAN nebo číslo účtu  

SWIFT (BIC) kód  

Další instrukce  
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Statutární orgán (y) Zákazníka1 

Jméno a příjmení  

Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak 
datum narození) 

 

Datum narození  

Místo narození  

Trvalý nebo jiný pobyt  

 

Ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění je 
XTB povinna zjistit, zda je osoba oprávněná zastupovat Zákazníka / podnikající fyzická osoba politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou 

politicky exponované osobě.  
 
Je statutární orgán politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou2? 

 

□  Ano 

□ Ne 

 

V případě, že má Zákazník více než jeden statutární orgán, vyplňte přílohu č. 1, část A, k Rámcové smlouvě o poskytování 

investičních služeb – Právnická osoba. 

  

 
1 V České republice je statutární orgán definován § 151 - § 167 oddíl 1, díl 3, Zákon č. 89/2012 Sb., (dále jen „Občanský zákoník“), podle 

něhož platí, že Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci 
nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech. 
2 a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, 

předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu 

politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, 
proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených 

sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo 
vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo 
v mezinárodní organizaci, 

b) fyzická osoba, která je 

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 

2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního 

uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v 

jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 

skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je 
povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). 
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Skutečný majitel
1 

 

Jméno a příjmení  

Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak 

datum narození) 

 

Místo narození  

Pohlaví  

Státní občanství  

Doklad totožnosti č. 1  

Číslo dokladu totožnosti č. 1  

Doklad totožnosti č. 2  

Číslo dokladu totožnosti č. 2  

Ulice a č. p.  

PSČ  

Město  

Země  

Velikost obchodního podílu a rozsah 

účasti na obchodní společnosti 

 

 

Ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění je 
XTB povinna zjistit, zda je osoba oprávněná zastupovat Zákazníka / podnikající fyzická osoba politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou 

politicky exponované osobě.  
 

Je skutečný majitel politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou2? 
 

□  Ano 

□ Ne 

 

V případě, že má Zákazník více než jednoho skutečného majitele, vyplňte přílohu č. 1, část B, k Rámcové smlouvě o 

poskytování investičních služeb – Právnická osoba. 

  

 
 
1
 V České republice je skutečný majitel definován § 3 - § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, podle něhož platí, že se 

jím rozumí fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo 

nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání. Zákon o evidenci skutečných majitelů 

dále stanoví pomocná kritéria, na jejichž základě je skutečný majitel určen pro konkrétní právnické osoby (nebo svěřenské fondy či jiná právní 

uspořádání). 

2 a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, 

předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu 

politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, 
proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených 

sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo 
vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo 
v mezinárodní organizaci, 

b) fyzická osoba, která je 

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 

2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního 

uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v 

jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 

skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je 
povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). 
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a 
 
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, se sídlem Varšava, Ogrodowa 58, 00-876, Polská republika, IČ: (REGON): 

015803782 a daňovým identifikačním číslem (DIČ) 527-24-43-955, registrovaná Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu, XII. 
hospodářským oddělením Vnitrostátního soudního rejstříku pod č. KRS 0000217580, s plně splaceným kapitálem ve výši 5.869.181,75 PLN, 

(dále jen jako „XTB"), poskytující zprostředkovatelské služby založené na základě této Smlouvy. XTB podniká na území České republiky 
prostřednictvím organizační složky X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, organizační složka, se sídlem v Praze, 
Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, IČ: 27867102 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 56720, 

jako obchodník s cennými papíry pod zákonným dohledem České národní banky (dále jen jako „XTB Česká republika").  
 

1.  Na základě této Rámcové smlouvy se společnost XTB zavazuje vlastním jménem a na účet Zákazníka poskytovat Zákazníkovi investiční 
služby a související služby, a to v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen, jako 
„Smlouva”).  XTB se zejména zavazuje vlastním jménem a na účet Zákazníka provádět, přijímat a předávat Obchodní pokyny ke koupi a 

prodeji Finančních nástrojů, vést účty, rejstříky a další pomocné evidence s tímto obchodováním související a poskytovat další služby dle 
Obchodních pokynů Zákazníka, a to v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. 

2. Pro účely této Smlouvy, a v souladu s nařízením MIFID 2014/65/EU, každý Zákazník bude ze strany XTB klasifikován jako neprofesionální 
Zákazník.  Z této klasifikace vyplývá, že každý Zákazník obdrží od obchodníka s cennými papíry úplné informace týkající se odpovídajících 
poskytovaných služeb, rizik spojených s obchodováním finančních instrumentů, principu zadávaní příkazu a dalších podmínek 

souvisejících s poskytováním služeb XTB. 
3. XTB poskytuje investiční služby v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě, která se skládá z následujících dokumentů dostupných 

na internetových stránkách XTB: 
▪ tato Smlouva; 
▪ Základní a předsmluvní informace o X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka a o poskytování investičních služeb; 
▪ Obchodní podmínky Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společností X-Trade Brokers DM S.A. spočívajících 

v realizaci příkazů k nákupu nebo prodeji vlastnických práv a cenných papírů, správě vlastnických účtů, peněžních účtů a účtů 

cenných papírů (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“) 

▪ Doplňující informace a smluvní podmínky pro české zákazníky XTB (dále jen „Doplňující informace“); 
▪ Pravidla provádění pokynů; 
▪ Prohlášení o vědomí investičního rizika; 
▪ Pravidla k přípravě obecných investičních doporučení v X-Trade Brokers DM S.A.; 
▪ Informace týkající se střetu zájmů v XTB; 

▪ Specifikační tabulka finančních nástrojů;  
▪ Tabulky podmínek; 
▪ Tabulka poplatků a provizí XTB; 
▪ Klíčové informace o Finančních nástrojích, nabízených společností XTB nebo XTB Česká republika (tzv. “KID”); 

▪ Předsmluvní informace o nákladech a poplatcích; 
▪ ostatní dokumenty uvedené v této Smlouvě. 

4. Zákazník bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1751 a násl. Občanského zákoníku je část obsahu této Smlouvy určena odkazem 

na VOP, Doplňující informace a další shora uvedené dokumenty. Zákazník tímto prohlašuje, že obsah této Smlouvy a těchto dokumentů 
se neodchyluje od předsmluvních informací, které mu byly XTB poskytnuty v souladu s článkem 2. této Smlouvy. 

5. Společnost XTB podniká kroky za účelem minimalizovat možný negativní dopad na Zákazníka, který může stávající střet zájmu mít. 
Jednotlivé kroky jsou popsány v dokumentu „Informace týkající se střetu zájmů v XTB“, který Zákazník obdržel. Zákazník potvrzuje 
záměr uzavřít tuto Smlouvu navzdory existenci střetu zájmů mezi ním a XTB. 

6. Zákazník podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že četl a přijímá všechny výše uvedené dokumenty, které tvoří nedílnou součást 
této Smlouvy a plně rozumí všem ustanovením a přijímá všechny povinnosti vyplývající z této Smlouvy a jejich příloh.  

7. Zákazník prohlašuje, že bankovní účet, který uvedl ve Smlouvě je veden na jeho osobu a veškeré transakce (vklad a výběr 
peněz/depozitu) prováděné v rámci smluvního vztahu s XTB budou realizovány z tohoto bankovního účtu. V případě, že se tak nestane, 
bere Zákazník na vědomí, že se vystavuje riziku šetření Ministerstva financí České republiky podle Zákona o AML. 

8. Uzavření Smlouvy je podmíněno kladným ověřením dokumentů a údajů poskytnutých Zákazníkem požadovaných k uzavření Smlouvy, 
přičemž o tom bude XTB Zákazníka informovat. 

9. XTB vede korespondenci se Zákazníkem způsobem stanoveným ve VOP. Strany se tímto dohodly, že jakýkoli projev vůle nebo prohlášení 
učiněné v souvislosti s obchodováním s Finančními nástroji nebo s jinými úkony provedenými XTB mohou být Stranami učiněny v 

elektronické formě.  
10. Zákazník je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv s okamžitým účinkem, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP. 
11. Podpisem této Smlouvy Zákazník prohlašuje, že: 

a. je plně svéprávný a nemá žádná omezení právní povahy týkající se uzavření této Smlouvy a založení Obchodního účtu u XTB a 
podávání Obchodních pokynů ve vztahu k Finančním nástrojům;  

b. veškeré informace obsažené v této Smlouvě a ostatních dokumentech odpovídají faktickému a právnímu stavu; 
c. před uzavřením této Smlouvy byla vyhodnocena vhodnost služeb vyplývající z této Smlouvy s přihlédnutím na individuální 

situaci Zákazníka, jeho znalostí, zkušeností a schopnosti přesně vyhodnotit rizika vyplývající z Finančních nástrojů a dalších 

služeb XTB uvedených v této Smlouvě; 
d. je srozuměn s tím, že odmítnutí poskytnout odpovědi za účelem výše uvedeného hodnocení nebo poskytnutí nepravdivých či 

neúplných informací může mít za následek nesprávného vyhodnocení; 
e. si je vědom a souhlasí s tím, pokud XTB nestanoví jinak, že úroky z peněžních prostředků na bankovních účtech vedených XTB 

představují výnos XTB, který není Zákazníkem nárokovatelný. Informace o výši úroků je uvedena v tabulce poplatků a provizí 

XTB. 
12. Smluvní strany se dohodly, že se na jejich smluvní vztahy nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku. 

13. Zákazník potvrzuje, že se seznámil a přijal Prohlášení o vědomí investičního rizika XTB a je si plně vědom rizik spojených s obchodováním 
finančních nástrojů, které nabízí XTB, jak je uvedeno v Prohlášení o vědomí investičního rizika. 

14. Zákazník tímto bez výhrad přijímá tuto rámcovou smlouvu o poskytování investičních služeb. 

15. Smlouva byla vyhotovena ve dvou originálech stejného znění, po jednom pro každou ze Stran, v českém jazyce. 
 

 

_________________________ 
Jméno a příjmení 

_______________________ 
Podpis 

_____________________________ 
Podpis 

za X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, 
jednající prostřednictvím plné moci 

Osoba oprávněná zastupovat Zákazníka/                    
Podnikající fyzická osoba 
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Prohlášení o způsobu přijímání některých informací  
 
Prohlašuji, že si přeji dostávat dokumenty uvedené v bodě 3 této Smlouvy, včetně dokumentů obsahující klíčové informace o Finančních 

nástrojích nabízených společností XTB nebo XTB Česká republika (tzv. “KID”) a pravidelné zprávy a/nebo potvrzení týkající se služeb XTB 
včetně, ale ne výlučně, týkající se Pokynů Finančních nástrojů a finančních prostředků Zákazníka: 

 
 

□  V elektronické formě - Bezplatně na trvalém nosiči jiném než papírová forma anebo prostřednictvím XTB Internetových stránek.  

 

□  V papírové formě - Za každou přípravu a odeslání daného dokumentu je účtován administrativní poplatek ve výši 1250 CZK + 7,50 

CZK za stranu + poplatek za kurýrní službu. Pozorně si přečtěte příslušnou Tabulku poplatků a provizí. 
 

 
 

 
 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Datum Podpis osoby oprávněné zastupovat Zákazníka/ Podpis 
podnikající fyzické osoby 

 

 
 

 
Potvrzení a prohlášení osoby oprávněné zastupovat Zákazníka / podnikající fyzické osoby 

 
 Souhlasím, že moje osobní údaje v rozsahu nezbytném pro otevření reálného účtu poskytuji společnosti XTB a XTB Česká republika 

(dále společně jen jako „XTB"). Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti vyplývající zejména ze 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a ze zákona č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a dále pro splnění smlouvy (Smlouva o poskytování investičních služeb). XTB má 

právo, resp. povinnost odmítnout poskytnutí služeb, pokud jí neumožním zpracování těchto osobních údajů. 

 

Prohlašuji, že jsem si vědom, resp. jsem se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny 

na webových stránkách XTB v sekci Důležité dokumenty. 

 
 Vyplněním této Smlouvy a označením tohoto pole uděluji XTB souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto 

formuláři pro marketingové účely, které zahrnují organizování a vyhodnocování marketingových soutěží a školení, provádění 

marketingového výzkumu a informování o nových produktech a službách. Prohlašuji, že jsem byl informován a poučen o dále 

uvedených skutečnostech: 

− moje osobní údaje budou zpracovávány XTB, jakožto správcem, v automatizované podobě. Nebude se však jednat o 

automatizované zpracování, na jehož základy by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do mého 

práva, resp. do mých oprávněných zájmů, 

− moje osobní údaje můžou být zpracovávané společnostmi, kterým při zachování povinnosti mlčenlivosti a dodržování 

rozsáhlých bezpečnostních opatření XTB poskytuje osobní údaje zákazníků a které jsou uvedené v přehledu společností v sekci 

Informace o účtech na webových stránkách XTB, 

− moje osobní údaje budou uchovávané nejméně po dobu 10 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo od ukončení 

obchodního vztahu, nebo do doby, dokud souhlas neodvolám; po uplynutí této doby budou nevratně zlikvidovány, 

− mám práva stanovená Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů navazujícího na přímo použitelné obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů (EU 2016/679) a navazujících právních předpisů, zejména mám právo na informace a přístup k osobním 

údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na 

přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz); 

 

Poskytnutý souhlas jsem udělil dobrovolně a mám právo svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoliv odvolat 

doručením své žádosti na e-mail iod.cz@xtb.com společnosti XTB. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování 

založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 

Další informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů v sekci Důležité 
dokumenty, nebo můžete kontaktovat Správce na adrese jeho sídla, nebo na e-mailové adrese: iod.cz@xtb.com. 

 
  

mailto:iod.cz@xtb.com
mailto:iod.cz@xtb.com
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XTB Česká republika 
Pobřežní 12 

186 00 Praha 
 
         800 900 110 

 
        sales@xtb.cz 

 
 

 Souhlasím s tím, aby mi XTB nebo XTB Česká republika prostřednictvím prostředků elektronické komunikace zasílala obchodní 
sdělení, včetně nabídek produktů a služeb XTB ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Beru 

na vědomí, že mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat kliknutím na příslušný odkaz, který je součástí každého obchodního 
sdělení. 

 
 

 Potvrzuji přesnost výše uvedených informací. Potvrzuji, že jsem byl XTB informován o službách, které poskytuje na základě Smlouvy. 
Stejně jsem byl informován o investičním riziku souvisejícím s takovými službami. 
 

 Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že si v plném rozsahu přečetl veškeré zmíněné dokumenty: Základní a předsmluvní informace o 
XTB a o poskytování investičních služeb, Smlouva, Obchodní podmínky, Investiční dotazník, Pravidla provádění pokynů, Pravidla k 

přípravě obecných investičních doporučení, Prohlášení o vědomí investičního rizika, Doplňující informace a smluvní podmínky a 
Informace týkající se střetu zájmů v XTB. 

 

 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Datum Podpis osoby oprávněné zastupovat Zákazníka/ Podpis 

podnikající fyzické osoby 

 
 

 


