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1) zkratka státu dle Seznamu, 2) není-li, datum narození, 3) není třeba vyplňovat, je-li shodná s adresou trvalého pobytu, 4) obyvatelé zemí EU občanský průkaz 
nebo cestovní pas, ostatní cestovní pas, 5) vždy osobně přítomný zástupce klienta (právnická osoba je osobně přítomna, jedná-li za ni osobně přítomný statutární 
orgán), 7) druhý průkaz  totožnosti pokud je vyžadován, 8) vyplní pouze FO-podnikatel, 9) druhý průkaz totožnosti je-li vyžadován, 10) pouze fyzická osoba 

1/2 
 
 

Příloha dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o obhospodařování portfolia investičních nástrojů 
 

Smluvní odm ěna dle Smlouvy o obhospoda řování 
portfolia investi čních nástroj ů ze dne ____________ 

 
uzavřená mezi obchodníkem s cennými papíry Fio banka, a.s. , IČO 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaným 
v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704, (dále jen „obchodník“) a klientem (dále jen 
„příloha“). 

klient 

Jméno a p říjmení/Obchodní firma/Název: 7) Pohlaví: Stát. p řísl.: 1) Místo narození: R. č.:2) / IČ:8) 

        

Trvalý pobyt: Ulice + č.p. Město, obec: PS Č: Stát: 1) 

    

Korespondenční adresa:3) Ulice + č.p. Město, obec: PSČ: Stát:1) 

    

Telefon: Mobilní telefon: Fax: E-mail: 

    

Druh průkazu totožnosti:4) 
 

Číslo: 
 

Země vydání:1)   Platný do:  Vydal: 
 

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

 
 

Zastoupení 5) 

Jméno a p říjmení/Obchodní firma/Název: Pohlaví: 10) Místo narození: 10) R. č.2) / IČ: Druh oprávn ění: 

      

Trvalý pobyt/Sídlo: Ulice + č.p. Město, obec: PS Č: Stát:  1) Stát. p řísl.: 1),10) 

     

Údaje o pr ůkazu totožnosti 10) 

Druh pr ůkazu totožnosti: 4), 9) Číslo: Zem ě vydání: 1) Platný do: Vydal: 

     

     

 

1. Smluvní strany stanoví tento způsob a výši smluvní odměny za obhospodařování zákazníkova portfolia: 
 

1) Zákazník zaplatí obchodníkovi za obhospodařování portfolia smluvní odměnu ve výši 20 % z nárůstu tržní hodnoty 
zákazníkova portfolia za kalendářní rok. Pro účely výpočtu odměny se do portfolia zákazníka zahrnují dividendy, nebo i 
jiný přímý nebo nepřímý výnos získaný z portfolia zákazníka. 

 
2) Smluvní odměna se stanoví podle tržní hodnoty portfolia k poslednímu dni v roce, příp. k poslednímu dni, kdy byl 

obchodník oprávněn s majetkem v portfoliu nakládat. 
 

3) Pokud v období, za které se smluvní odměna stanovuje, zákazník zvýšil nebo snížil svůj vklad do portfolia, výpočet 
smluvní odměny se provede s přihlédnutím k těmto skutečnostem. 

 
4) Obchodník má právo na čtvrtletní zálohy na smluvní odměnu, a to ve výši odpovídající 20 % z nárůstu tržní hodnoty 

zákazníkova portfolia od počátku roku, resp. zahájení obhospodařování portfolia, do konce rozhodného období, 
přičemž v tomto případě budou zálohy snížené o již dříve zaplacené zálohy na smluvní odměnu za dané rozhodné 
období. Případné přebytky na takto vybraných zálohách vrátí obchodník zákazníkovi po provedení ročního vyúčtování. 
Stržení zálohy na smluvní odměnu oznamuje obchodník zákazníkovi ve zprávě o portfoliu dle čl. II  Smlouvy. 

 
5) Obchodník provádí vyúčtování smluvní odměny po skončení kalendářního roku, příp. k poslednímu dni účinnosti 

Smlouvy. Roční vyúčtování smluvní odměny oznámí obchodník zákazníkovi v roční zprávě o stavu a ocenění 
zákazníkova portfolia.  

 
6) Smluvní odměnu i zálohu na ni je oprávněn obchodník uhradit z obhospodařovaného portfolia. 
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7) Z obhospodařovaného portfolia obchodník dále hradí veškeré náklady s obhospodařováním portfolia související, 
zejména poplatky za nákup a prodej cenných papírů (poplatky obchodníkovi a trhu), poplatky depozitářům, náklady na 
inkaso dividend apod. Pokud zprostředkovává nákup a prodej investičních cenných papírů na veřejných trzích pro 
zákazníka sám obchodník, účtuje mu ceny jako pro standardní zákazníky dle Ceníku služeb obchodníka, který je 
přílohou Smlouvy, pro elektronické podání pokynu. Ostatní náklady hradí zákazník ve výši věcných nákladů bez 
započtení nákladů na práci obchodníka. 

 
2. Tato příloha je nedělitelnou součástí Smlouvy a může být měněna nebo doplňována pouze písemně a jen se souhlasem 

obou smluvních stran. 
 
3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky uvedené v této příloze ke Smlouvě byly 

dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
, dne .. 
  
 

za obchodníka:  za klienta 

 

............................................ 

  

............................................ 

 

............................................ 
 
 

     

 


