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Komisionářská smlouva 
(dále jen „Smlouva“), uzavřená mezi 

společnost: CYRRUS, a.s., Veveří 111, 616 00 Brno, IČ 63907020, zápis v OR KS Brno, B.3800 

kontakty: e-mail: info@cyrrus.cz, tel.: 538 705 711, www.cyrrus.cz 

č. kl. účtů:  CZK: 128 826 733 / 0300; USD: 178 668 411 / 0300; EUR: 183 693 611 / 0300 ; VS = RČ/IČ; Swift: CEKOCZPP 

zastoupená: ………………………………… 
na straně jedné jako komisionářem (dále jen „Obchodník“) 

a 
 

jméno/firma .......................................................................... tel. heslo:  .................................................................... 

bydliště/sídlo: .......................................................................... tel. kontakt: .................................................................... 

koresp. adresa: .......................................................................... e-mail (výpisy): .................................................................... 

RČ/IČ: ................................... d. nar.: ......................... č. b. účtu: .................................................................... 

místo nar.: .......................................................................... DIČ:  .................................................................... 

LEI: .......................................................................... daňový domicil: ........................... státní přísl.: .................... 

č. OP(pasu):  ............................... platný do: ......................... vystaven kým:  .................................................................... 

zastoupená: ..........................................................................  
  

na straně druhé jako komitentem (dále jen „Zákazník“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Obchodník se zavazuje vlastním jménem na účet Zákazníka vyvinout činnost směřující k dosažení koupě nebo prodeje investičních nástrojů, a to v souladu s touto 

Smlouvou, pokyny Zákazníka a Všeobecnými obchodními podmínkami CYRRUS, a.s. (dále jen „VOP“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Touto Smlouvou 

se řídí i případné poskytování úvěrů nebo půjček Zákazníkovi za účelem umožnění obchodů s investičními nástroji, úschova a správa investičních nástrojů a další 
investiční služby dle aktuální nabídky Obchodníka. 

2. Obchodník a zákazník se dohodli, že Obchodník může poskytovat Zákazníkovi investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (dále též 

jen „poradenství“). Obchodník může Zákazníkovi poskytnout poradenství na základě požadavku Zákazníka nebo z vlastní iniciativy. Poradenství je dle dohody 
stran poskytnuto v okamžiku, kdy Zákazník obdrží informace, které představují konkrétní individualizovanou radu týkající se investičního nástroje. 

3. Zákazník se zavazuje zaplatit Obchodníkovi za poskytnuté služby odměnu dle Ceníku služeb CYRRUS, a.s. a jeho přílohách (dále jen „Ceník“), který je nedílnou 

součástí Smlouvy. 

II. Práva a povinnosti Obchodníka 

1. Obchodník je povinen obstarat či zprostředkovat nákup nebo prodej investičního nástroje, případně jinou službu s potřebnou odbornou péčí podle pokynů Zákazníka. 
Od těchto pokynů se může Obchodník odchýlit, jen pokud je to v souladu s právními předpisy, Smlouvou a VOP.  

2. Zákazník souhlasí s tím, že Obchodník může Zákazníkovi prodat investiční nástroje ze svého majetku, nebo je od něj koupit, anebo obstarat koupi či prodej 

investičního nástroje mimo oficiální trhy s investičními nástroji nebo prostřednictvím mnohostranného obchodního systému. 
3. Před provedením investice Zákazníka do strukturovaného retailového investičního produktu poskytne Obchodník Zákazníkovi bezúplatně a s dostatečným 

předstihem ke každému takovému produktu dokument Sdělení klíčových informací (dále jen „KID“). Obchodník poskytuje zákazníkům KID v souladu s právními 

předpisy a na základě souhlasu Zákazníka prostřednictvím webových stránek https://www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty/kid a/nebo na sdělenou emailovou adresu. 
V případě požadavku Zákazníka na poskytování KID v papírové podobě, může tento svůj požadavek sdělit na email info@cyrrus.cz.  

4. 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 je Obchodníkem poskytováno s použitím prostředků 
komunikace na dálku, což znemožňuje poskytnou Zákazníkovy prohlášení o vhodnosti předem. Písemné prohlášení o vhodnosti bude 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. Zákazník je oprávněn požádat Obchodníka po poskytnutí investičního poradenství 
k investičnímu nástroji, aby mu před uzavřením obchodu poskytl prohlášení o vhodnosti. Požadavek musí být Zákazníkem výslovně sdělen v rámci telefonické či 

jiné komunikace s Obchodníkem. Obchodník takovému požadavku vyhoví. Prohlášení o vhodnosti bude Obchodník Zákazníkovi poskytovat prostřednictvím 

emailových zpráv na sdělenou emailovou adresu, nebo ve VIP sekci internetových stránek Obchodníka. 
5. O všech realizovaných pokynech bude Obchodník informovat Zákazníka v souladu s VOP. 

III. Práva, povinnosti a prohlášení Zákazníka  

1. 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.  

2. Zákazník se zavazuje zaplatit Obchodníkovi za činnost dle Smlouvy odměnu dle Ceníku platného v době poskytnutí služby. Odměna je splatná v den provedení či 
realizace pokynu (služby) nebo v den provedení vyúčtování, a to formou inkasního čerpání z finančního účtu Zákazníka. 

3. Ochrana osobních údajů. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se Smlouvou Obchodník nebo jemu smluvně zavázaná třetí osoba, a to i 

zahraniční, shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu jejího trvání, resp. trvání právních vztahů vyplývajících nebo vztahujících se ke Smlouvě. 

Zákazník souhlasí, aby Obchodník zpracovával osobní údaje pro účely nabídky služeb a poskytl jeho osobní údaje členům finanční skupiny Obchodníka, a to pro 

účely nabídky jejich služeb. Zákazník je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat a požádat o výmaz údajů zpracovávaných pro účely nabídky služeb členů finanční 
skupiny Obchodníka. Ustanovením předchozích vět nejsou dotčeny povinnosti Obchodníka a jemu smluvně zavázaných třetích osob vyplývající z právních předpisů 

o ochraně osobních údajů. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Obchodníkem, členech finanční skupiny Obchodníka a právech Zákazníka lze nalézt 

na internetových stránkách Obchodníka www.cyrrus.cz. 
4. Zákazník podpisem této 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.  
5. Zákazník podpisem této 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 prohlašuje, 

že si je vědom možnosti případných rizik nebo ztrát vyplývajících z poskytovaných investičních služeb a obchodovaných investičních nástrojů a že na ně byl 
Obchodníkem písemně upozorněn ve VOP.  

6. V souvislosti se seznámením se s riziky obchodování s investičními nástroji Zákazník prohlašuje, že bere na vědomí a souhlasí  s tím, že poskytnutím služby 

obchodování s využitím úvěru, krátké prodeje (short sell) a obchodování s některými deriváty na základě Smlouvy, mu mohou vzniknout další finanční závazky 
než smluvené, jejichž výše není omezena. 

7. Důležité informace k poskytovaným investičním službám. Zákazník potvrzuje, že byl Obchodníkem seznámen a souhlasí s obsahem Smlouvy, VOP a Ceníkem. 

Zákazník prohlašuje, 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, případnými dalšími 

závazky vyplývajícími z poskytnutí investičních služeb, převodních místech, režimem ochrany majetku Zákazníka, kategorizací zákazníků a kategorií zařazení 
Zákazníka, pravidly pro provádění pokynů, časovým rozvrhem provozního dne, investičními pobídkami, střety zájmů a jejich řešení, veškerých nákladech a 

souvisejících úplatách, včetně modelových scénářů nákladů, platebních podmínkách, právech spotřebitele, 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. 

mailto:info@cyrrus.cz
https://www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty/kid
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8. Veškeré důležité a další informace může Zákazník nalézt na internetových stránkách Obchodníka v sekci o nás: https://www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty.  
9. 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 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 s touto Smlouvou 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 Obchodníkovi více emailových adres, má se informace za odeslaná Zákazníkovi odesláním na kteroukoliv z těchto adres.   

10. Podpisem Smlouvy Zákazník výslovně souhlasím s tím, že mu KID budou zpřístupněny prostřednictvím webových stránek https://www.cyrrus.cz/o-

nas/dokumenty/kid a/nebo na sdělenou emailovou adresu. Zákazník se zavazuje, že se bude průběžně seznamovat s aktuálními verzemi KID a případně souvisejícími 
dokumenty.  

11. 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, samotná 

investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi, který za ně nese plnou odpovědnost. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Obchodník může plnit své 
závazky vyplývající z této Smlouvy prostřednictvím oprávněných třetích osob a v této souvislosti může podle povahy věci rovněž uzavírat smlouvy jménem a na 

účet Zákazníka. 

IV. Pokyny a obchody Zákazníka 

1. Zákazníkův pokyn musí mít všechny náležitosti stanovené ve VOP a musí být Obchodníkovi zadán způsobem stanoveným ve VOP.  

2. Zákazník a Obchodník se dohodli i na telefonickém komunikaci a telefonickém zadávání pokynů Obchodníkovi. Zákazník si pro telefonické zadání pokynu stanovil 
heslo uvedené v záhlaví Smlouvy. Zákazník souhlasí s tím, že o telefonickém zadání pokynu a další komunikaci se Zákazníkem si Obchodník pořídí zvukové 

záznamy. 

3. Finanční prostředky převede Obchodník na základě pokynu Zákazníka na jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy nebo způsobem specifikovaným v písemném 

pokynu Zákazníka. Při převodu finančních prostředků na majetkový účet Zákazníka u Obchodníka uvede Zákazník jako variabilní symbol své rodné číslo nebo IČ. 

V opačném případě Obchodník neručí za rozlišení plateb a včasné vyřízení záležitosti. 

V. Plná moc 

1. 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. 
2. 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. 
3. Obchodník je oprávněn zmocnit k provedení úkonů v rozsahu čl. V.1. a V.2. jiné osoby. 

VI. Řešení sporů a rozhodné právo 

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními českého práva, pravidly jednotlivých 

finančních trhů, finančních zprostředkovatelů a vypořádacích center. 

2. Jakékoliv spory mezi Zákazníkem a Obchodníkem vyplývající z této Smlouvy nebo s ní spojených budou řešeny především vzájemnou dohodou. Pokud tímto 
způsobem nemůže být spor vyřešen během 30 dnů poté, co jej jedna ze stran vyvolala, může být rozhodován příslušným soudem České republiky.  

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Obchodník je oprávněn 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, nebo z jiných 
důvodů, avšak jen pokud taková změna VOP není v neprospěch Zákazníka. Obchodník v takovém případě Zákazníka upozorní na změnu VOP ve výpisech o 

realizovaných pokynech a/nebo ve VIP sekci internetových stránek Obchodníka, která bude obsahovat text nových VOP, v časovém předstihu alespoň 15 dnů před 

nabytím účinnosti. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Zákazník se zavazuje se s novým zněním VOP seznámit. Pokud Zákazník do 15 dnů od sdělení informace 
Obchodníkem o změně VOP neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním VOP nebo přijímá-li nadále služby poskytované Obchodníkem, stává se nové 

znění VOP závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to ode dne určeném ve sdělení a novém znění 

VOP. Pokud se úprava některé otázky ve VOP liší od úpravy ve Smlouvě, má úprava v Smlouvě přednost. 
2. Ceník může být Obchodníkem jednostranně změněn. O všech změnách bude Zákazník vyrozuměn ve výpisech o realizovaných pokynech a/nebo ve VIP 

sekci internetových stránek Obchodníka, v časovém předstihu alespoň 15 dnů před nabytím účinnosti. Pokud Zákazník do 15 dnů od sdělení informace 

Obchodníkem o změně Ceníku neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním nebo 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 určeném ve sdělení a novém Ceníku. 

3. Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými Zákazníkem a Obchodníkem. Toto ustanovení neplatí pro změnu 

VOP a Ceníku, které mohou být Obchodníkem jednostranně měněny postupem dle čl. VII.1. a VII. 2 Smlouvy. 
4. Zákazník je povinen neprodleně písemně (popřípadě jiným dohodnutým způsobem) 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. 

5. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Jakákoliv smluvní strana může kdykoli tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dnů.  

6. Smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti zaevidováním Zákazníka do informačního obchodního 

systému Obchodníka.  

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

8. Zákazník není oprávněn převést jakákoli svá práva nebo závazky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka.  
9. Smlouva nahrazuje jakákoli předchozí smluvní ujednání mezi stranami této Smlouvy, a to písemná i ústní. 

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

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

V ……... dne ………………..     V ……………. ……… dne  ……………………………  

   

             

 

__________________________                    __________________________ 

Obchodník       Zákazník  

 

Dle OP (pasu) č.:  

Ověřil:   

Podpis: 

https://www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty/kid
https://www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty/kid

