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A. SMLOUVA O SPRÁVĚ INVESTICE 

Číslo Smlouvy:……………… (dále jen „Smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne mezi 

 

Klientem 

Jméno / Název:  

Rodné číslo (datum 

narození u cizinců) / IČ: 

 

Adresa trvalého pobytu / sídlo:  

Místo narození:  
Doručovací adresa (pokud odlišná):  

Číslo OP / pasu:  

Vydáno kým:  

Platnost do:  

E-mailová adresa:  

Telefon:  

Bankovní spojení:    

a 

Správcem 

Název: Peníze pod kontrolou s.r.o. 

IČ: 075 46 068 

Sídlo: Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek 

Účty Správce (bankovní spojení): CZK 2401515784 / 2010, BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ3920100000002401515784 
EUR 2001515785 / 2010, BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ3020100000002001515785 
USD 2301515787 / 2010, BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ1120100000002301515787 

Zástupce správce: Ing. Jakub Hesoun, jednatel společnosti 

 

(Správce a Klient dále též označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní 

strany“). 

 

A. SMLOUVA O SPRÁVĚ INVESTICE 

 

A.I. PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN 

 

A.I.1. Smluvní strany tímto ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavírají tuto 

Smlouvu o správě investice.  

 

A.I.2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy (B) Memorandum o soukromé investici, 

(C) Obchodní podmínky, (D) Sazebník, (E) Informace pro Klienty, (F) Souhlas se zpracováním 

osobních údajů, (G) Ověření totožnosti a podpisu Klienta, (H) Informace o klientovi 

a (I) Čestné prohlášení. 

 

A.I.3. Veškeré pojmy uvozené velkým písmenem mají význam definovaný v Obchodních 

podmínkách, není-li jinde v této Smlouvě uvedeno jinak. 
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A.II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

A.II.1. Předmětem této Smlouvy je poskytování služby správy peněžních prostředků. 

 

A.II.2. Klient uzavřením této Smlouvy svěřuje Správci do správy Investici (jak je 

definována v Obchodních podmínkách) a Správce se zavazuje Investici spravovat za 

podmínek a způsobem dále uvedeným v této Smlouvě a Obchodních podmínkách. 

 

A.II.3. Správci za správu Investice náleží odměna. 

 

A.III. PROHLÁŠENÍ 

 

A.III.1. Klient tímto prohlašuje, že: 

 

- se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím zněním a se všemi jejími přílohami výše uvedenými;  

- je-li Smlouva uzavírána distančně, obdržel informace podle § 1843 Občanského zákoníku před 

uzavřením Smlouvy, včetně upozornění na nemožnost od Smlouvy odstoupit ve smyslu § 1847 

Občanského zákoníku; 

- je mu známo, že nad činností Správce není vykonáván dohled ze strany ČNB; 

- seznámil se a porozuměl Investiční strategii tak, jak je definována v Memorandu o soukromé 

investici;  

- souhlasí se způsobem, jakým budou učiněny změny v obsahu Smlouvy dle čl.A.VI.2 Smlouvy 

a změn Obchodních podmínek a Sazebníku dle čl.A.IV.2 a násl. této Smlouvy;  

- si je vědom své odpovědnosti pro případ nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých prohlášení 

uvedených v této Smlouvě a zavazuje se Správce bezodkladně písemně vyrozumět, pokud by 

kterékoli z těchto prohlášení bylo nadále v některém ohledu nepravdivé, neúplné či nepřesné, 

nebo došlo k jeho změně; 

- je právně způsobilý pro uzavření Smlouvy a výkonu práv a povinností z ní plynoucích; 

- uzavřením Smlouvy, výkonem práv a plněním povinností z ní vyplývajících neporušuje právní 

předpisy ani jakékoli závazky, jimiž je vázán; 

- si není vědom existence nebo hrozící existence jakýchkoli okolností, jako je např. soudní, správní 

či jiné řízení, jež by mu mohly zabránit ve splnění jeho povinností ze Smlouvy; 

- peněžní prostředky, které mají být použity k Investici, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží 

k financování terorismu; 

- při uzavírání Smlouvy jedná na svůj účet a je skutečným majitelem peněžních prostředků 

určených k Investici; 

- si je vědom, že Správce může realizovat obchody v různých měnách a že investice v jiných 

měnách s sebou nesou kurzové riziko a také mohou snižovat Hodnotu investice (tak jak je 

definována v Obchodních podmínkách) k výplatě o náklady na měnovou konverzi; 

- souhlasí s tím, aby mezi Smluvními stranami bylo jednáno také elektronickými nebo jinými 

technickými prostředky, umožňujícími zachycení obsahu jednání a určení jednající osoby. Klient 

rovněž prohlašuje, že e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedl ve Smlouvě, jsou 

adresou a číslem, které používá a je oprávněn používat pro svoji osobní potřebu v rozsahu této 

Smlouvy;  

- si je vědom toho, že investice do investičních nástrojů podléhá rizikům a že výkonnost v minulosti 

není ukazatelem budoucích výnosů a že hodnota investičních nástrojů může v čase kolísat, 

v důsledku čehož není návratnost Investice zaručena; 

- je srozuměn s tím, že Správce není při plnění Smlouvy povinen přihlížet k daňovým poměrům 

Klienta a že provedené obchody mohou mít vliv na jeho daňové povinnosti; 



Peníze pod kontrolou s.r.o. 
Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek, IČ: 075 46 068 
Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích - oddíl C, vložka 28079. 
e-mail: chcimit@penizepodkontrolou.cz | telefon: +420 725 593 018 | penizepodkontrolou.cz/fond 

 
 

     A. SMLOUVA O SPRÁVĚ INVESTICE | Stránka 3 z 4 

- souhlasí s tím, aby Správce byl oprávněn postupovat a jednostranně započítávat veškeré 

pohledávky za Klientem podle této Smlouvy; 

- svěřuje Investici do správy Správci a je si vědom, že se jedná o kolektivní správu majetku se 

všemi důsledky; 

- bere na vědomí, že Správce zpracovává jeho osobní údaje za účelem plnění této Smlouvy a že 

více informací o sběru a zpracování osobních údajů nalezne v Informacích o zpracování osobních 

údajů, které jsou uvedeny v Souhlasu se zpracováním osobních údajů;   

- a všechna prohlášení dle tohoto článku Smlouvy činí výslovně. 

 

A.IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

A.IV.1. Smluvní strany si ujednaly, že veškerá práva a povinnosti výslovně neupravená touto 

Smlouvou se řídí Obchodními podmínkami, Sazebníkem a příp. dalšími přílohami ke Smlouvě.  

 

A.IV.2. Správce je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit. Jejich změnu je Správce 

povinen oznámit Klientovi písemně, a to nejméně 30 dní před dnem právních účinků změny. 

Klient je oprávněn změnu Obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu 

vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou, která běží od prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi Správci. Po dobu trvání výpovědní doby platí pro vztah mezi Klientem 

a Správcem Obchodní podmínky ve znění před provedenou změnou. 

 

A.IV.3. Nedojde-li Správci výpověď Smlouvy nejpozději v den účinnosti nového znění Obchodních 

podmínek, pak platí, že Klient jejich změnu přijal. 

 

A.IV.4. Správce je oprávněn tímto způsobem jednostranně změnit Sazebník, přičemž se na oznámení 

o změně obdobně použije čl. A.IV.2 a A.IV.3 této Smlouvy.  

 

A.V. TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY 

 

A.V.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

A.V.2. Smlouva může být ukončena pouze: 

 

- písemnou dohodou Smluvních stran; 

 

- písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce, 

která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď 

doručena druhé Smluvní straně. Výpovědní doba skončí uplynutím jednoho měsíce nebo 

okamžikem vyplacení Hodnoty investice k výplatě Správcem (jak jsou definovány 

v Obchodních podmínkách) podle toho, která událost nastane dříve; 

  

- odstoupením od Smlouvy z důvodů dle § 2002 Občanského zákoníku. 

 

A.V.3. Klient není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů a za podmínek dle § 1829 Občanského 

zákoníku, a to s odkazem na § 1837 písm. b) Občanského zákoníku. 

 

A.VI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

A.VI.1. Klient zmocňuje Správce, aby za Klienta činil veškerá právní jednání nezbytná k plnění této 

Smlouvy. Klient se zavazuje vystavit Správci na jeho žádost bez zbytečného odkladu 

písemnou plnou moc, pokud to vyžaduje plnění této Smlouvy. 
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A.VI.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Tato 

Smlouva se řídí českým právem. K řešení sporů jsou příslušné výlučně české soudy. 

 

A.VI.3. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Klient a jedno Správce. 

 

A.VI.4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude na 

Bankovní účet Správce (definovaný v Obchodních podmínkách) připsána Počáteční investice 

ze strany Klienta. 

 

 

V..................................... dne ....................  V..................................... dne ....................

  

 

 

 

………………………………………………………    ……………………………………………………… 

Podpis Klienta       Podpis Správce 

 


