Smlouva o poskytování investičních služeb ve vztahu k finančním
nástrojům
č. ……..
kterou dne ........... vzájemně uzavřeli:
............................................... (jméno a příjmení Klienta/název společnosti Klienta),
............................................... (identifikační/rodné č. Klienta, u cizích státních příslušníků datum narození),
s bydlištěm/sídlem na adrese:
............................................... (ulice, číslo)
............................................... (PSČ, město)
............................................... (stát)
dále jen „Klient”, a
společnost HighSky Brokers, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, Česká republika,
zapsaná pod identifikačním číslem 247 10 164 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 16338, dále jen „Obchodník” nebo „HighSky Brokers“.
1.

Obecné informace
1.1. Společnost HighSky Brokers uzavírá tuto Smlouvu na základě povolení obchodníka s cennými papíry, ve
smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jednající pod dohledem České národní
banky, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, Česká republika, internetová webová stránka:
www.cnb.cz.
1.2. Na základě této Smlouvy se Obchodník zavazuje, že bude Klientovi poskytovat investiční služby ve vztahu
k Finančním nástrojům, za podmínek popsaných v této Smlouvě, [Smluvních podmínkách] a dalších
dokumentech uvedených v této Smlouvě. Obchodník je zejména povinen:
1.2.1.
přijímat a předávat příkazy Klienta vztahující se k Finančním nástrojům
1.2.2.
provádět příkazy vztahující se k Finančním nástrojům na účet Klienta,
1.2.3.
spravovat a držet v úschově Finanční nástroje a peněžní prostředky uložené v souvislosti
s poskytovanými investičními službami.
1.3. Klientovy příkazy budou zadány a provedeny elektronickou formou prostřednictvím jednoho nebo několika
systémů elektronického obchodování (dále „Systém elektronického obchodování”). Příkazy je možné udělit i po
telefonu jako doplňkovém komunikačním prostředku.
1.4. Ke všem pojmům použitým v této Smlouvě se jednotlivě vztahují vymezení pojmů uvedená ve [Smluvních
podmínkách].

2.

Dokumentace upravující poskytování služeb
2.1. Investiční služby poskytované Obchodníkem Klientovi upravuje následující dokumentace, která tvoří nedílnou
součást Smlouvy:
2.1.1.
[Prohlášení o rizicích] – které je přílohou této Smlouvy;
2.1.2.
[Dotazník MiFID] – který je přílohou této Smlouvy;
2.1.3.
[Klientský formulář] – který je přílohou této Smlouvy;
2.1.4.
[Informace o HighSky Brokers, a. s.] – které jsou přílohou této Smlouvy;
2.1.5.
[Smluvní podmínky] – které jsou přílohou této Smlouvy a k dispozici veřejnosti v aktuálním znění
na internetové webové stránce www.highsky.cz.
2.1.6.
[Pravidla provádění příkazů] – které jsou k dispozici veřejnosti v aktuálním znění na internetové
webové stránce www.highsky.cz.
2.1.7.
[Rozhodnutí] – která vydal Obchodník, a která stanovují takové podmínky jako například
obchodní dny, typy účtů, které mají Klienti k dispozici, bankovní účet používaný pro účely správy
finančních prostředků atd. Jednotlivá Rozhodnutí jsou veřejnosti k dispozici na internetové
webové stránce www.highsky.cz.
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[Přehled finančních nástrojů] – který popisuje Finanční nástroje, ve vztahu k nimž Obchodník
nabízí služby, a je k dispozici veřejnosti v aktuálním znění na internetové webové stránce
www.highsky.cz.
2.1.9.
[Přehled požadavků na margin] – který stanoví požadavky související se zajištěním Finančních
nástrojů, a jenž je k dispozici veřejnosti v aktuálním znění na internetové webové stránce
www.highsky.cz.
2.1.10.
[Přehled swapových bodů] – který udává aktuální swapové body, které jsou připsány k tíži nebo
ve prospěch otevřených pozic u Finančních nástrojů, a jenž je k dispozici veřejnosti v aktuálním
znění na internetové webové stránce www.highsky.cz.
2.1.11.
[Přehled poplatků a provizí] – který stanoví poplatky a provize související s poskytováním
investičních služeb ze strany společnosti HighSky Brokers a je k dispozici veřejnosti v aktuálním
znění na internetové webové stránce www.highsky.cz.
2.1.12.
[Tabulka expirací] – která stanoví pravidla expirace Finančních nástrojů a je k dispozici veřejnosti
v aktuálním znění na internetové webové stránce www.highsky.cz
Uzavřením této Smlouvy Klient potvrzuje, že obdržel podrobné informace, které se týkají Obchodníka a služeb,
které upravuje tato Smlouva. Klient zejména potvrzuje, že si přečetl, pochopil a v plném rozsahu přijímá
veškerou dokumentaci, která upravuje investiční služby, které poskytuje Obchodník, a jejíž seznam je uveden
v článku 2.1.
Nejpozději při uzavření Smlouvy je Klient povinen vyplnit a podepsat níže uvedené dokumenty, které jsou
nedílnou součástí této Smlouvy:
2.3.1.
[Prohlášení o rizicích]
2.3.2.
[Dotazník MiFID]
2.3.3.
[Klientský formulář]
2.3.4.
[Informace o HighSky Brokers, a.s.]
Níže uvedená dokumentace, která se vztahuje ke Smlouvě, je v případě článku 2.4.1. poskytnuta Klientovi
spolu se Smlouvou a dokumenty uvedené v článcích 2.4.2. až 2.4.8. jsou dostupné na internetové webové
stránce Obchodníka www.highsky.cz:
2.4.1.
[Smluvní podmínky]
2.4.2.
[Pravidla provádění příkazů]
2.4.3.
[Rozhodnutí vydaná HighSky Brokers]
2.4.4.
[Přehled finančních nástrojů]
2.4.5.
[Přehled požadavků na margin]
2.4.6.
[Přehled swapových bodů]
2.4.7.
[Přehled poplatků a provizí]
2.4.8.
[Tabulka expirací]
Obchodník si vyhrazuje právo změnit dokumentaci uvedenou v článcích 2.1.1. až 2.1.12. na základě postupů
uvedených ve [Smluvních podmínkách]. Obchodník je povinen informovat Klienta o změnách v souladu
s postupem uvedeným ve [Smluvních podmínkách]. Aktuální znění dokumentace je Klientům k dispozici i na
internetové webové stránce Obchodníka www.highsky.cz a v jeho sídle.
2.1.8.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

Systém elektronického obchodování
3.1. Poskytování investičních služeb, které upravuje tato Smlouva, probíhá prostřednictvím Systému elektronického
obchodování, který Klientovi zpřístupní Obchodník.
3.2. K řádnému přístupu k Systému elektronického obchodování je nezbytné mít přístup na internet a počítačové
vybavení, které umožňuje instalovat software Systému elektronického obchodování.
3.3. Klient výlučně odpovídá za veškeré náklady a povinnosti související s pořízením řádného hardwarového a
softwarového vybavení pro provoz Systému elektronického obchodování a za zajištění dostatečně rychlého
připojení k internetu.

4.

Rizika související s poskytováním investičních služeb
4.1. Obchodování s Finančními nástroji na OTC (Over the Counter) trhu je spojeno se značnou mírou rizika, včetně
možnosti, že dojde k závažným finančním ztrátám. Finanční pákový mechanismus může způsobit, že ztráta
bude vyšší než částka počátečního vkladu transakce a v případě nepříznivých podmínek převýší hodnotu celé
částky na investičním účtu.
4.2. Podrobný popis většiny rizikových faktorů, které jsou spojeny s obchodováním s Finančními nástroji, se
předkládá v rámci dokumentu [Prohlášení o rizicích].
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4.3. Uzavřením této Smlouvy Klient potvrzuje, že:
4.3.1.
si je vědom rizik souvisejících s transakcemi s Finančními nástroji, která jsou popsána
v dokumentaci předložené Klientovi, a přijímá je.
4.3.2.
si je vědom skutečnosti a tuto skutečnost přijímá, že v případě, kdy Obchodník, jednající na
základě této Smlouvy a dalších dokumentů uvedených v článku 2.1, a/nebo Třetí strana uplatní
svá práva bez konkrétního příkazu Klienta, bude finanční výsledek takovýchto transakcí
vyúčtován na Peněžní účet Klienta,
4.3.3.
potvrzuje skutečnost, že Obchodník nevydává žádnou záruku, že dosáhne určitého zisku nebo jej
maximalizuje nebo že zamezí ztrátě či ji minimalizuje, ani jakýkoli příslib takové záruky,
4.3.4.
je schopen pokrýt jakýkoli finanční výsledek, který vznikne na základě transakcí s finančními
deriváty, které se vyznačují vysokou mírou finanční spekulace s vypůjčenými penězi.
4.4. Obchodník nenese odpovědnost za ztráty a jiné škody Klienta způsobené okolnostmi, které jsou mimo kontrolu
Obchodníka.
4.5. Klient tím, že vstupuje s Obchodníkem do smluvního vztahu, bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že
příkazy zadané Klientem budou prováděny na OTC (Over the Counter) trhu. Tento souhlas bude považován
vždy za automaticky obnovený v každém případě, kdy Klient zadá příkaz.
5.

Příkazy udělené telefonicky
5.1. Klient uděluje Obchodníkovi plnou moc k tomu, aby zadával, měnil či rušil příkazy Klienta v Systému
elektronického obchodování na základě pokynů udělených telefonicky ze strany Klienta nebo jeho právního
zástupce, který je v této záležitosti oprávněn jednat.
5.2. V tomto případě bude postup zjištění totožnosti Klienta nebo jeho právního zástupce založen na hesle, na
němž se obě smluvní strany dohodnou.
5.3. Podrobná úprava používání telefonu k vyřízení příkazů Klientů je obsažena ve [Smluvních podmínkách].

6.

Vklad a související záležitosti
6.1. Různé druhy účtů, které nabízí společnost HighSky Brokers, stanoví různé požadavky, které se týkají hodnoty
prvního vkladu. Druhy účtů, které jsou k dispozici, jsou uvedeny v Rozhodnutích vydaných HighSky Brokers a
na internetové webové stránce Obchodníka www.highsky.cz. Za účelem zprovoznění zvoleného druhu účtu se
požaduje, aby na něj Klient vložil první vklad, jehož výše musí dosahovat alespoň částky uvedené ve shora
uvedených předpisech.
6.2. Za účelem správy peněžních prostředků uložených Klientem vede Obchodník bankovní účet, dále označovaný
rovněž jako „Zúčtovací účet”. Číslo Zúčtovacího účtu je uvedeno v Rozhodnutích vydaných HighSky Brokers.
Peněžní prostředky mohou být částečně nebo zcela uloženy i u Třetí strany.
6.3. Klient potvrzuje, že jej Obchodník informoval o nutnosti sledování výše peněžních prostředků, které jsou
k dispozici jako vklad pro transakce otevřené na účtu. Klient byl zejména informován o nutnosti doplnění
vkladu do hodnoty požadované Obchodníkem, aniž by mu to musel Obchodník dále oznamovat.
6.4. Klient přijímá právo Obchodníka nechat uzavřít některé nebo všechny pozice zapsané v [Evidenčním soupisu]
za účelem dodržení předpisů upravujících požadavky související s [Marginem transakce] ve vztahu
k otevřeným pozicím, v souladu s ustanoveními uvedenými ve [Smluvních podmínkách].

7.

Příkazy k výběru peněz
7.1. Obchodník je povinen provádět příkazy Klienta k výběru peněžních prostředků za podmínek uvedených ve
[Smluvních podmínkách]. Peněžní prostředky budou odečteny z [Peněžního účtu] Klienta a zaslány na
bankovní účet Klienta uvedený v [Klientském formuláři].
7.2. Úprava udělení telefonického příkazu k výběru je obsažena ve [Smluvních podmínkách].

8.

Poplatky a provize
8.1. Obchodník je oprávněn účtovat poplatky a provize v souladu s [Přehledem poplatků a provizí], zpracovaným
Obchodníkem.
8.2. Poplatky a provize se účtují na vrub [Peněžního účtu] Klienta, aniž by mu to musel Obchodník jednotlivě
oznamovat, a to nejdříve v den provedení příslušné služby.
8.3. Klient bere na vědomí, že kromě poplatků a provizí účtovaných Obchodníkem mohou Klientovi vzniknout i další
náklady, jako například daně apod.

9.

Důvěrnost
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9.1. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat důvěrnost veškerých údajů souvisejících s touto Smlouvou,
s výjimkou případů, kdy zpřístupnění těchto údajů třetím osobám vyžadují závazné právní předpisy, je to
nezbytné k plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, nebo k tomu Klient udělil výslovný souhlas.
10. Komunikační prostředky
10.1. Způsob komunikace související s touto Smlouvou stanoví Klient v [Klientském formuláři].
10.2. Klient si může vybrat z následujících forem korespondence:
10.2.1.
listinná podoba – tato možnost je zpoplatněna poplatky a provizemi uvedenými v [Přehledu
poplatků a provizí],
10.2.2.
elektronická podoba – realizovaná prostřednictvím Systému elektronického obchodování nebo
jiných elektronických komunikačních prostředků. Tato možnost je bezplatná.
10.3. Výběrem elektronické podoby komunikace Klient uznává a přijímá veškerá rizika a omezení související
s používáním této technologie.
10.4. Bez ohledu na zvolený způsob komunikace obě smluvní strany souhlasí, že:
10.4.1.
informace, které se týkají poskytování investičních služeb ze strany Obchodníka a které nejsou
adresovány jednotlivě Klientovi, mohou být zveřejněny na internetové webové stránce
Obchodníka www.highsky.cz;
10.4.2.
jakoukoli korespondenci související s touto Smlouvou může Obchodník v případě potřeby zaslat
doporučeným dopisem.
10.4.3.
Obchodník je oprávněn plnit své zákonné informační povinnosti vůči Klientovi prostřednictvím
elektronické pošty, Systému elektronického obchodování nebo internetu, a to za splnění
předepsaných náležitostí.
11. Střet zájmů
11.1. Obchodník zavedl podrobný závazný postup, který se týká řešení střetu zájmů. Podrobné informace, které se
týkají střetu zájmů, jsou předkládány v rámci [Informací o HighSky Brokers]. Klient potvrzuje, že byl informován
o střetu zájmů mezi Klientem a Obchodníkem, chápe jej a přijímá.
12. Doba platnosti Smlouvy
12.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
12.2. Kterákoli ze smluvních stran může Smlouvu zrušit na základě ustanovení uvedených ve [Smluvních
podmínkách].
13. Souhlas se zpracováním osobních údajů
13.1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a doplňků, tímto
Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, emailové adresy,
telefonního čísla, adresy a jeho obchodních údajů pro účely reklamy a marketingu a pro účely uzavření a
plnění této Smlouvy a všech následujících služeb, které s ní souvisí a pro účely organizování školení,
pracovních seminářů a jiných vzdělávacích aktivit HighSky Brokers.
13.2. Klient bere na vědomí, že má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům (v rozumných intervalech)
a na jejich opravu - zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
nepřesných osobních údajů.
13.3. Dále si je Klient vědom toho, že má právo požádat HighSky Brokers o vysvětlení, pokud by se domníval, že je
zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo se zákonem nebo
pokud by byly osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. V takových případech je Klient
oprávněn požadovat, aby HighSky Brokers odstranila takto vzniklý stav, a má právo obrátit se přímo na Úřad
pro ochranu osobních údajů a žádat náhradu vzniklé újmy.
13.4. Klient bere rovněž na vědomí a akceptací této Smlouvy souhlasí s tím, že Obchodník může zpřístupnit osobní
údaje Klienta v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy spolupracující Třetí straně, u níž jsou prováděny
příkazy Klienta. Seznam příslušných Třetích stran je uveden na internetových stránkách Obchodníka
www.highsky.cz.
14. Závěrečná ujednání
14.1. Uzavřením této Smlouvy Klient potvrzuje, že:
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údaje, které poskytl ve Smlouvě a jejích přílohách, včetně [dotazníku MiFiD] a [Klientského
formuláře] jsou úplné a odrážejí skutečný stav věcí.
14.1.2.
má plnou právní způsobilost a nejsou dána žádná právní ani finanční omezení, která by mu
bránila v uzavírání transakcí vztahujících se k Finančním nástrojům v souladu s touto Smlouvou.
14.2. Je-li Klient ve stavu [manželském s existencí společného jmění manželů], potvrzuje, že druhý manžel souhlasí
s uzavřením Smlouvy ze strany Klienta, a následným udělováním příkazů, směrnic a uzavírání transakcí
s Finančními nástroji na základě této Smlouvy.
14.3. Klient je povinen Obchodníka bez zbytečného odkladu písemně informovat o všech změnách svých údajů,
které uvedl v [Klientském formuláři].
14.4. Uzavírá-li se tato Smlouva na dálku v elektronické formě, veškeré požadavky na její podepsání nebo připojení
nějakého dokumentu můžou být nahrazeny elektronickými prostředky.
14.5. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
14.6. Nestanoví-li závazní právní předpis jinak, místem poskytování služeb na základě této Smlouvy je Praha.
14.7. Jakékoli spory mezi smluvními stranami budou řešeny jednáním smluvních stran a po vyčerpání možností
takového řešení příslušným soudem.
14.8. Veškeré změny této Smlouvy mohou být učiněny také v elektronické formě (e-mailem), i pokud byla Smlouva
uzavřena písemně. Tím není dotčen článek 2.5 výše.
14.9. Každá ze stran Smlouvy obdrží totožný stejnopis této Smlouvy. To neplatí, pokud je Smlouva uzavřena
prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (e-mailu).
14.1.1.

Podpis

Klient

HighSky Brokers

HighSky Brokers, a.s., Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1
IČ: 24710164, zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16338
tel.: (+420) 222 767 100, fax: (+420) 222 767 100, email: office@highsky.com

HIGHSKY.CZ

