
 

RÁMCOVÁ SMLOUVA 
 

 

Smluvní strany: 

 

UNNI Trading, s. r. o 
se sídlem Olomouc, Na Letné 476/57, 772 00 

IČ: 27802221 

DIČ: CZ27802221 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 30105 
(dále jen „společnost UNNI“) 

Zapsána v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, ze dne 23.6.2010. 

 

a 

 

Právnická osoba a fyzická osoba/podnikatel 

se sídlem  

IČ (RČ): 

Zapsaná v obchodním rejstříku  
(dále jen „klient“) 

 

Identifikační údaje klienta jsou uvedeny v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. 

 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1.  
Společnost UNNI se touto smlouvou zavazuje poskytovat klientovi níže popsaná plnění a klient se zavazuje 

sjednaná plnění přijmout a zaplatit dohodnutou úplatu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě a ve 

všeobecných obchodních podmínkách. 

 

1.2. 

Společnost UNNI bude klientovi poskytovat následující plnění: 

 

 a) provádění směnných obchodů, tedy nákup či prodej cizí měny oproti tuzemské měně, nákup či prodej 

 cizí měny oproti jiné cizí měně 

 b) provádění úhrad závazků klienta v tuzemské či cizí měně  

(platební příkaz do zahraničí, avízo o zahraniční příchozí platbě) 

 

1.3. 

Nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 2, jsou všeobecné obchodní podmínky, které obsahují podrobnou 

úpravu podmínek smluvního vztahu, práv a povinností stran a podmínek sjednávání konkrétních dílčích smluv a 

obchodů mezi stranami (dále jen „VOP“). Klient prohlašuje, že se s VOP důkladně seznámil před podpisem této 

smlouvy a zavazuje se je plně a bezvýhradně respektovat. Klient se zároveň zavazuje seznamovat se s každou 

změnou či novým zněním VOP, bere na vědomí, že VOP mohou být měněny způsobem dle VOP a zavazuje se 

plně a bezvýhradně dodržovat každé nové znění VOP.  

 

 

2. Prostředky komunikace 

Smluvní strany se zavazují, že veškerá komunikace bude mezi nimi probíhat pouze a výlučně způsoby 

uvedenými pro ten který případ ve VOP. Tam, kde VOP vyžadují komunikaci poštou, jsou strany povinny 

vzájemnou korespondenci zasílat na doručovací adresy uvedené v čl. 7.1. VOP, resp. v příloze č. 1 této rámcové 

smlouvy. 

Tam, kde VOP umožňují telefonickou a/nebo faxovou a/nebo e-mailovou komunikaci, zavazují se strany 

používat telefonních či faxových čísel, resp. e-mailových adres uvedených rovněž v čl. 7.1. VOP, resp. V příloze 

č. 1 této rámcové smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Bankovní účty 

Seznam účtů společnosti UNNI, na které je klient povinen provádět úhrady, je přílohou č.1 VOP - Bankovní účty 

UNNI Trading s.r.o., Seznam účtu klienta je uveden v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. 

 

 

4. Oprávněné osoby 

Seznam osob oprávněných jednat jménem klienta a jejich podpisové vzory jsou součástí přílohy č. 1 této 

rámcové smlouvy. 

   

 

5. Postup při vyjednávání, uzavírání a vypořádání obchodu: 

Obchodník oznamuje klientovi, že telefonická konverzace o vyjednávání a stvrzování transakcí je nahrávána. 

Obchodník není povinen poskytnout záznam klientovi. Jedna transakce může být uzavřena v průběhu jednoho 

nebo více telefonátů. 

1. Klient zavolá obchodníkovi a sdělí mu svůj požadavek, (měnu, kterou chce koupit nebo prodat, objem, 

banku za které bude provedena úhrada a banku kam bude obchodník poukazovat prostředky, případně 

příjemce, pokud jde o platbu třetí osobě). 

2. Obchodník nabídne klientovi kurz. Do doby závazného odsouhlasení klientem (viz. Dále) má 

obchodník právo kurz změnit. 

3. Klient se jasně vysloví o s svém zájmu k nabízenému kurzu a tím nabídku buď závazně přijme nebo 

odmítne. 

4. Obchodník transakci rovněž odsouhlasí a tím je transakce definitivně sjednána. 

5. Obchodník neprodleně vystaví doklady k transakci a ty zašle e-mailem nebo faxem klientovi 

(konfirmace spotové transakce). Konfirmace obsahuje identifikační údaje klienta i obchodníka, 

dohodnuté parametry obchodu a pokyny pro převod finančních prostředků. 

6. Klient po obdržení konfirmace spotové transakce tuto podepíše a obratem vrátí obchodníkovi. Případně 

nepotvrzení konfirmace klientem nemá vliv na to, že smluvní vztah již vznikl. 

7. Klient neprodleně zadá převodní příkaz pro splnění svého závazku vůči obchodníkovi, následně zadá 

obchodník převodní příkaz pro splnění svého závazku klientovi. V případě, že klient využije peněžních 

služeb obchodníka, zadá mu příkaz k úhradě. 

8. Po splnění svého závazku vůči klientovi vystaví obchodník doklad o vypořádání obchodu. 

 

 

6. Úplata 

Společnost UNNI je za poskytované služby oprávněna vybírat poplatky dle aktuálního ceníku uvedeného na 

webových stránkách www.unni.cz. Společnost UNNI si vyhrazuje právo ceník aktualizovat a upravovat. Tím, že 

klient v určitý den učiní vůči společnosti UNNI jakýkoliv návrh na uzavření jakékoliv smlouvy či dohody dle 

této rámcové smlouvy, vyjádří svůj bezvýhradný souhlas s ceníkem umístěným na webových stránkách a 

platným v ten určitý den. 

 

 

7. Závěrečně ustanovení 

7.1. 

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nahrazuje veškerá 

předchozí ujednání a veškeré smlouvy, které byly uzavřeny přede dnem podpisu této smlouvy mezi klientem a 

společností UNNI. 

 

7.2. 

Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 

 

7.3. 

Pro případ sporu strany sjednávají rozhodčí doložku dle čl. 8.2. VOP. 

 

7.4. 

Veškeré změny a doplnění této smlouvy i úkony směřující k zániku této smlouvy musí být provedeny písemně a 

podepsány oběma stranami s následujícími výjimkami: 

 a) Dojde-li u jedné ze stran ke změně identifikačních anebo jiných údajů uvedených v příloze č. 1 této 

 rámcové smlouvy, dotčené údaje se automaticky změní ke dni, kdy je společnosti UNNI doručeno  

 oznámení o změnách a tyto změny jsou prokázány a doloženy způsobem dle čl. 6 .6. VOP. 

b) Společnost UNNI je oprávněna změnit, doplnit a upravit VOP a jejich přílohy, včetně ceníku. S 

každým novým zněním je společnost UNNI povinna klienta seznámit písemně, včetně zaslání tištěného 

vyhotovení nových VOP a jejích příloh. Klient vyjadřuje svůj bezvýhradný a plný souhlas s novým 

http://www.unni.cz/


 

zněním VOP a příloh a zároveň závazek toto nové znění bezvýhradně respektovat, pokud projeví po dni 

platnosti nových VOP a příloh jakýkoliv úkon vůči společnosti UNNI směřující k uzavření obchodu dle 

čl. 1.2., písm. a) – b) této rámcové smlouvy. 

 

7.5. 

Klient tímto výslovně souhlasí s pořizováním záznamů telefonických rozhovorů o sjednávání směnných obchodů 

dle této smlouvy a VOP na technickém zařízení UNNI a s jejich následným použitím pro účely doložení vzniku 

smlouvy o směnném obchodu a jejích podmínkách. Tato nahrávka telefonické komunikace bude oběma 

smluvními stranami považována za nevyvratitelný důkaz o obsahu a o sjednání smlouvy o směnném obchodu. 

Oprávněné osoby udělují souhlas s pořizováním záznamů telefonických rozhovorů ve smyslu výše uvedeného 

tím, že připojí svůj podpis na přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

7.6. 

Veškerá práva a povinnosti stran neupravené touto smlouvou a/nebo VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. 

č.513/1991 Sb. – obchodním zákoníkem. V případě rozporu mezi ustanoveními VOP a touto smlouvou, platí 

ustanovení této rámcové smlouvy. 

 

7.7.  

Klient uděluje v souladu se zákonem, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů („zákon“) společnosti UNNI souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu 

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa a IČ („osobní údaje“), a to v rámci podnikatelské činnosti 

společnosti UNNI a za účelem plnění této rámcové smlouvy, pro evidenční a kontrolní účely, pro plnění 

zákonných povinností, a to vše po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z tohoto 

smluvního vztahu, maximálně však po dobu 10 let. Společnost UNNI je oprávněna osobní údaje zpracovávat 

systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Klient 

prohlašuje, že byl v souladu s § 11 a § 12 zákona řádně informován o zpracování svých osobních údajů a o svých 

právech, tj. právu na přístup k jeho osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech 

stanovených v § 21 zákona. Poskytnutí osobních údajů klientem je dobrovolné. 

Klient bere na vědomí, že společnost UNNI je oprávněna a zároveň povinna jeho osobní údaje sdělit třetím 

subjektům v rámci plnění zákonných povinností (zejména, avšak ne výlučně, souvisejících s opatřeními proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti). Oprávněné osoby udělují souhlas se zpracováním jejich osobních údajů 

v rozsahu výše uvedeném připojením jejich podpisu jako podpisového vzoru do přílohy č. 1 této smlouvy. 

 

7.8. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Identifikace klienta 

Příloha č. 2: Všeobecné obchodní podmínky 

 

 

 

 

V ______________________, dne _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

UNNI Trading s.r.o. Klient 

 



 

Příloha č. 1 – Identifikace klienta 

 

Klient: 

 

1. Bankovní účty klienta: 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA (VŠECHNY POTENCIONÁLNÍ ÚČTY PRO TRANSAKCE) 

Číslo účtu Měna Název účtu Kód banky 

    

    

    

    

    

 

2. Komunikační kanály: 

Tel.:  

Fax:  

Email: 

Doručovací adresa:  

 

3. Oprávněné osoby a podpisové vzory /Vyjádření souhlasu dle čl. 7.5. smlouvy a 7.1. VOP 

Oprávněná osoba: 

 

Jméno a příjemní:  

Funkce:  

Telefonní spojení:   

 

Email: 

 Souhlasím s nahráváním tel. komunikace se společností 

UNNI. 

Podpisový vzor: 

 

 

 

Adresa:  

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjemní:  

Funkce:  

Telefonní spojení:   

 

Email: 

 Souhlasím s nahráváním tel. komunikace se společností 

UNNI. 

Podpisový vzor: 

 

 

 

Adresa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.2. – Všeobecné obchodní podmínky  

 

UNNI TRADING s.r.o.  

se sídlem Olomouc, Na Letné 476/57, 772 00 

IČ: 27802221 

DIČ: CZ27802221 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 30105 

Zapsána v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, ze dne 23.6.2010. 

(dále jen „společnost UNNI“) 

 

Verze číslo 6 / rok 2013    

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydané společností UNNI (dále jen „VOP“) se vztahují na každý jednotlivý 

právní vztah navázaný mezi společností UNNI a jejími klienty v souvislosti se sjednanými plněními, které 

společnost UNNI svým klientům poskytuje, a upravují práva a povinnosti stran z konkrétního smluvního vztahu. 

 

1.2. 

Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé rámcové smlouvy, kterou společnost UNNI uzavírá se svými klienty. 

Klient svým podpisem na rámcové smlouvě vyjadřuje svůj výslovný a bezvýhradný souhlas s těmito VOP a 

zároveň závazek plnit veškeré povinnosti, které mu tyto VOP ukládají. Obsahuje-li rámcová smlouva ustanovení 

odlišná od ustanovení těchto VOP, mají ustanovení rámcové smlouvy přednost. Společnost UNNI je oprávněna 

VOP kdykoliv upravit, doplnit či změnit. Nové znění VOP je povinna uveřejnit na webových stránkách a na jeho 

existenci upozornit klienta, a to, v případě, že se nejedná o změny vyžadované novou právní úpravou, nejpozději 

do 2 měsíců před nabytím účinností změny či nového znění VOP. Klient je povinen se s novým zněním VOP 

seznámit a vyjádřit svůj souhlas písemně na adresu společnosti UNNI, faxem, písemně či telefonicky. Klient 

vyjadřuje svůj výslovný a bezvýhradný souhlas s každým novým zněním VOP, jejichž platnost nastane po dni 

uzavření rámcové smlouvy, také tím, že kdykoliv po dni platnosti VOP učiní vůči společnosti UNNI jakýkoliv 

právní úkon směřující k uzavření obchodu dle čl. 2.2. a)-c) těchto VOP. 

 

1.3. Vymezení pojmů 

a) obchod – smlouva uzavřená mezi obchodníkem a klientem, jejímž předmětem je sjednání podmínek pro 

spotový obchod, 

b) kurz – hodnota, za kterou obchodník nabízí prodej či nákup cizí měny, 

c) den vypořádání obchodu – pracovní den, kdy má dojít k zaplacení peněžních prostředků ve sjednaných 

měnách mezi obchodníkem a klientem, 

d) parametry obchodu – měna nákup, měna prodej, množství měny při jednom obchodu, číslo účtu 

obchodníka, na které bude prováděna úhrada obchodu klientem, číslo účtu klienta na které bude provedena 

úhrada obchodníkem, 

e) spotový obchod – pevně sjednaný obchod, při kterém dochází k nákupu nebo prodeji peněžních prostředků 

v jedné měně za určité množství peněžních prostředků v jiné měně za kurz aktuální na finančním trhu 

v okamžiku uzavření obchodu (spotová valuta), přičemž zaplacení peněžních prostředků proběhlo okamžitě 

a vypořádání obchodu obchodníkem neprodleně po obdržení platby od klienta, nejpozději však do 2 dnů  

tzn.T+1 od sjednání obchodu, 

f) konfirmace – potvrzení o parametrech obchodu sjednaného mezi klientem a obchodníkem obsahující 

zejména identifikační údaje obchodníka a klienta, 

g) peněžní služby – provádění převodů finančních prostředků klienta na základě pokynů klienta nebo 

přijímání peněžních prostředků na základě pokynů klienta, 

h) doklad o vypořádání obchodu – potvrzení o vypořádání obchodu sjednaného mezi klientem a 

obchodníkem, 

i) pracovní den – den, ve kterém jsou otevřeny banky na území České republiky a mezi takovými bankami 

mohou být prováděna vypořádání devizových obchodů, 

j) klient – znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která se společností UNNI uzavřela 

rámcovou smlouvu, na základě které jí jsou poskytovány služby dle čl. 2.2. a)-c) těchto VOP 

 

 

 

 

 



 

2.  Předmět smluvních vztahů 

2.1.  

Společnost UNNI je obchodní společností, která je na základě udělené devizové licence oprávněna k nákupu 

nebo prodeji cizí měny na vlastní účet a k poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo 

prodej cizí měny na vlastní nebo cizí účet.  Společnost UNNI prohlašuje a ujišťuje klienty, že veškeré peněžní 

prostředky, které jsou společnosti UNNI svěřovány za účelem provedení spotového obchodu, jsou evidovány 

odděleně od vlastních peněžních prostředků společnosti UNNI a od peněžních prostředků jiných osob. 

Dohled nad činností UNNI provádí Česká národní banka, Nádražní 4, 702 00, Ostrava. 

 

2.2.  

Společnost UNNI  poskytuje svým klientů následující druhy plnění, která se mohou vzájemně doplňovat a 

prolínat: 

a)  provádění směnných obchodů, 

b) provádění úhrad závazků klienta v tuzemské či 

 cizí měně, provádění úhrad do zahraničí 

c)  přijímání úhrad ze zahraničí. 

 

Jednotlivé obchody (dohody o poskytnutí a převzetí plnění) jsou pak uzavírány mezi stranami v souladu 

s rámcovou smlouvou a těmito VOP. 

 

3. Provádění směnných obchodů 

3.1.  

Předmětem smlouvy o směně / směnném obchodu je závazek společnosti UNNI pro klienta v určeném čase 

nakoupit nebo prodat cizí měnu oproti tuzemské měně nebo proti jiné cizí měně, a to ve sjednaném rozsahu a za 

sjednaný kurz, a závazek klienta poskytnout společnosti UNNI předem nezbytné prostředky pro realizaci 

směnného obchodu a umožnit vypořádání obchodu. 

 

3.2.  

Směnný obchod je uzavřen okamžikem, kdy strany telefonicky dohodnou veškeré níže uvedené podmínky 

obchodu: 

a)  druh a množství měny, které mají být předmětem směny, tedy které společnost UNNI od klienta 

 nakupuje (dále jen „objem směny“), 

b)  druh a množství měny, které má společnost UNNI pro klienta nakoupit, 

c)  směnný kurz, 

d)  den vypořádání obchodu, tedy den, kdy má dojít ke směně peněžních prostředků ve sjednaných měnách 

mezi klientem s společností UNNI, 

e)  způsob vypořádání, 

f)  Směnné obchody lze sjednávat v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00. 

 

3.3.  

Bez zbytečného odkladu po uzavření obchodu společnost UNNI zašle klientovi faxem či e-mailem konfirmaci 

obchodu, která vedle údajů uvedených v čl. 3.2., písm. a)-f) výše obsahuje označení osob, které obchod sjednaly 

za klienta a za společnost UNNI a evidenční číslo obchodu (variabilní symbol). Klient je povinen konfirmaci 

podepsat způsobem dle č. 6.2. těchto VOP. Konfirmace je jen potvrzením o již uzavřeném obchodu. V této 

souvislosti klient výslovně souhlasí s pořizováním záznamů telefonických rozhovorů o sjednávání směnných 

obchodů na technickém zařízení společnosti UNNI a s jejich následným použitím pro účely doložení obchodu. 

 

3.4.  

Klient je povinen zaslat na účet společnosti UNNI (viz. Příloha č. 1 VOP bankovní účty společnosti UNNI 

Trading s.r.o. objem směny tak, aby tyto prostředky byly připsány na účet nejpozději jeden pracovní den před 

sjednaným dnem vypořádání obchodu, nebude-li dohodnuto jinak. Porušení této povinnosti klientem bude 

považováno za hrubé porušení závazků klienta ze smlouvy o směnném obchodu, které má za důsledek zrušení 

smlouvy a postup dle čl. 3.10. těchto VOP. Klient je povinen u každé platby na účet společnosti UNNI uvést 

variabilní symbol. Každý sjednaný spotový obchod, resp. každá konfirmace má své vlastní variabilní číslo. 

 

3.5.  

Obchod bude vypořádán ve sjednaný den uvedený v konfirmaci, pokud klient splní řádně a včas svou povinnost 

uvedenou v čl. 3.4. výše. Neučiní-li tak, nastane den vypořádání obchodu nejdříve v den, kdy bude objem směny 

připsán na příslušný účet společnosti UNNI a zároveň se objeví na denním bankovním výpisu z příslušného účtu 

společnosti UNNI. Společnost UNNI si vyhrazuje právo na pozdější vypořádání obchodu v případě působení 

vyšší moci nebo pokud původní den vypořádání obchodu připadá v zemi, k níž se vztahuje 

obchodovaná cizí měna, na svátek či den pracovního volna (tzv. banking holiday). 



 

3.6.  

Spotový obchod se dnem vypořádání do dvou pracovních dní po sjednání obchodu (den „T“), tedy jako T+0, kdy 

objem směny musí být připsán na účet společnosti UNNI k okamžiku sjednání obchodu nebo bezprostředně po 

něm, resp. nejpozději v určitý čas stejného dne, který společnost UNNI klientovi sdělí, nebo dále jako T+1 nebo 

T+2.  

 

3.7.  

Společnost UNNI  obchoduje v těchto měnách CZK, EUR, USD, GBP, PLN, AUD, CAD, CHF, DKK, HUF, 

NOK, SEK, HRK a nestanoví minimální limity směnného obchodu.  

 

3.8.  

Po vypořádání je společnost UNNI povinna s peněžními prostředky, které jsou výsledkem směnného obchodu, 

naložit dle pokynů klienta. Nejsou-li tyto pokyny klientem upřesněny a společnosti UNNI známy k okamžiku 

vypořádání obchodu, zůstávají na účtu společnosti UNNI a představují pohledávku klienta za společností UNNI 

a jí odpovídající závazek společnosti UNNI vůči klientovi. Stejné postavení mají peněžní prostředky, které klient 

převedl na účet společnosti UNNI a nejsou určeny na úhradu závazků klienta vůči společnosti UNNI nebo 

nebyly převedeny pro účely vypořádání obchodu. 

 

3.9.  

Klient bere na vědomí, že vývoj kurzu nemá vliv na směnný obchod, tzn., že případná ztráta klienta či 

společnosti UNNI související s vývojem kurzu se nevyrovnává, to vše za podmínky, že dojde k řádnému 

vypořádání obchodu a obecně ke splnění všech povinností na straně klienta. 

 

3.10. 

V případě, že klient poruší své povinnosti dle těchto VOP, rámcové smlouvy nebo související povinnosti (např. 

řádně a včas nepřevede prostředky k vypořádání obchodu, ke krytí kursové ztráty a nebo pokud bude klient ve 

výjimečných případech požadovat zrušení doposud nevypořádaného Obchodu, je společnost UNNI oprávněna: 

 a) jednostranně vypořádat, tj. uskutečnit, dotčený nevypořádaný a/nebo zrušený obchod, jakož i 

 jakýkoliv další či všechny z doposud nevypořádaných obchodů, a zároveň  

 b) uskutečnit, v aktuálním tržním kurzu mezibankovního trhu, nový směnný obchod ve formě 

 opačné/zrcadlové transakce k původnímu směnnému obchodu s původním druhem a množstvím měny, 

 kterou měla společnost UNNI pro klienta nakoupit. Na směnný obchod ve formě opačné transakce se 

 vztahuje ust. čl.3.3. těchto VOP o konfirmaci, a zároveň 

 c) společnost UNNI pak rozdíl hodnoty původního směnného obchodu (viz a)) a hodnoty směnného 

 obchodu ve formě opačné/zrcadlové transakce (viz b)) započte vůči objemu směny, pokud byl 

 již připsán na účet společnosti UNNI. Pokud ještě nedošlo k připsání objemu směny na účet společnosti 

 UNNI a vývoj kurzu při nově sjednané směně byl v neprospěch klienta, je klient povinen dle tohoto 

 bodu vypočtený rozdíl bez prodlení zaslat na účet společnosti UNNI. 

 

3.11.   

Společnost UNNI eviduje veškeré směnné obchody sjednané s konkrétním klientem, a to jak vypořádané, tak 

nevypořádané. Společnost UNNI zasílá klientovi poštou nebo e-mailem po ukončení příslušného kalendářního 

měsíce přehled veškerých obchodů sjednaných a/nebo vypořádaných v daném kalendářním měsíci, včetně 

vyčíslení eventuální výše pohledávky klienta za společností UNNI ve smyslu čl. 3.8. těchto VOP či 

pohledávek společnosti UNNI za klientem.   

 

 

4. Provádění úhrad závazků klienta v tuzemské či cizí měně 

4.1. 

Za podmínek dále uvedených společnost UNNI provede úhradu závazků klienta v tuzemské či cizí měně do 

zahraničí či v tuzemsku. 

 

4.2. 

Provedení úhrady může přímo navazovat na směnný obchod dle čl. 3 těchto VOP, resp. být jeho důvodem, nebo 

může na směnný obchod navazovat nepřímo, kdy k provedení úhrady slouží prostředky, které jako výsledek 

směny představují pohledávku klienta za společností UNNI. 

 

4.3. 

Pohledávku, která společnosti UNNI vznikne v důsledku toho, že za klienta a dle jeho pokynů provede úhradu 

jeho závazků, je společnost UNNI oprávněna započíst proti pohledávce klienta za společností UNNI dle čl. 3. 8. 

těchto VOP. V této souvislosti je jakákoliv úhrada závazků klienta ze strany společnosti UNNI podmíněna 

existencí pohledávky dle čl. 3.8. těchto VOP. 



 

4.4. 

Úhrada závazků klienta dle čl. 4.1. a započtení dle čl. 4.3. budou provedeny na základě tzv. dohody o zápočtu, 

která obsahuje přesné pokyny a údaje k provedení úhrady a podmínky zápočtu. Návrh dohody podepsaný 

klientem dle podpisového vzoru zašle klient faxem či v naskenované podobě v příloze e-mailové zprávy 

společnosti UNNI, která ji potvrdí a odešle zpět klientovi.  

 

4.5. 

V rámci pokynů dle čl. 4.1. a dohody dle č. 4.4. lze provádět platby s typem poplatku SHA. Plátce platí poplatky 

za odeslání platby a příjemce platí poplatky za připsání platby na svůj účet. 

Rychlost platebního styku, které jsou určující pro výši úplaty dle čl. 6.3. těchto VOP. 

 

4.6.  

Společnost UNNI eviduje veškeré zápočty uskutečněné s konkrétním klientem a zasílá klientovi poštou nebo 

emailem po ukončení příslušného kalendářního měsíce přehled o všech zápočtech uskutečněných v daném 

kalendářním měsíci.  

 

 

5.  Avízo o zahraniční příchozí platbě, tedy přijímaní plateb ze zahraničí 

5.1. 

Společnost UNNI pro klienta převezme úhradu pohledávek klienta ze zahraničí („avízo o zahraniční příchozí 

platbě“) tak, že v souladu s písemným avízem klienta přijme finanční částku na svůj účet a následně s přijatými 

finančními prostředky naloží v souladu s pokyny klienta. 

 

5.2. 

Klient je povinen příkazce, tedy osobu, která provádí úhradu pohledávky ze zahraničí, řádně a včas 

instruovat o čísle účtu, názvu příjemce, bance příjemce a popisu příjmu platby ze zahraničí a takto: 

a) číslo účtu – musí odpovídat jednomu z čísel účtů vedených pro příslušnou měnu u bank, která je     

uvedena v příloze těchto VOP, 

 b) název příjemce – označení společnosti UNNI tak jak figuruje v záhlaví rámcové smlouvy nebo 

     v příloze č. 1 rámcové smlouvy, jako identifikace smluvní strany, 

 c) název banky příjemce - označení banky tak jak figuruje v příloze těchto VOP včetně kódu SWIFT 

     a včetně označení korespondenční banky, 

 d) popis avíza o zahraniční příchozí platbě 

 e) údaje o klientovi umožňující řádnou identifikaci platby ze strany společnosti UNNI  

 f) údaje o platbě (např. č. faktury) umožňující řádnou identifikaci platby ze strany klienta. 

 

5.3. 

Avízo je klient povinen podepsat dle podpisového vzoru a zaslat společnosti UNNI v dostatečném předstihu před 

předpokládaným termínem úhrady, a to faxem či v naskenované podobě v příloze e-mailové zprávy.  

 

5.4. 

Při přejímání plateb ze zahraničí je společnost UNNI povinna postupovat s odbornou péčí, avšak neodpovídá za 

to, zda se platba uskuteční řádně a včas. O přijetí řádně identifikované platby, resp. po připsání finančních 

prostředků na účet společnosti UNNI, jakož i o veškerých rozdílech mezi avízem klienta a skutečně přijatým 

finančním objemem je společnost UNNI povinna neprodleně informovat klienta. 

 

5.5. 

Nebude-li možné provést řádnou identifikaci platby připsané na účet společnosti UNNI, bude společnost 

UNNI postupovat s odbornou péčí k dodatečné identifikaci platby. Uspěje-li, vyzve klienta k písemnému 

prohlášení o jednoznačné identifikaci platby, a to min. ohledně příkazce a důvodu platebního příkazu ze 

zahraničí a očekávané částky. Je na posouzení společnosti UNNI, zda klient svým prohlášením platbu 

jednoznačně identifikoval. V případě, že společnost UNNI ani klient svým prohlášením platbu neidentifikuje, 

společnost UNNI vyčká 15 kalendářních dní od připsání platby na svůj účet a po uplynutí této lhůty platbu ze 

zahraničí prověří prostřednictvím bank a vyzve příkazce k identifikaci platby. Jestliže se společnosti UNNI 

nepodaří platbu identifikovat do 45 dní po jeho připsání na její účet, vrátí prostředky na účet příkazce. 

 

5.6 

Společnost UNNI eviduje veškeré úhrady ze zahraničí přijaté pro konkrétního klienta a zasílá klientovi 

poštou nebo e-mailem po ukončení příslušného kalendářního měsíce přehled o všech úhradách ze zahraniční 

přijatých v daném kalendářním měsíci.  

 

 



 

6. Společná ustanovení  

6.1. 

Klient je povinen veškeré úhrady ve prospěch společnosti UNNI činit pouze na účty uvedené v příloze č. 1 

těchto VOP a v měnách, ve kterých jsou tyto účty vedeny. Společnost UNNI provádí úhrady ve prospěch účtů 

klienta, které jsou uvedeny v příloze rámcové smlouvy. 

 

6.2. 

Společnost UNNI jedná ohledně obchodů dle těchto VOP a Rámcové smlouvy pouze s klientem (resp. jeho 

statutárním orgánem) nebo oprávněnou osobou uvedenou v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Jiná osoba je 

oprávněna zastupovat klienta při jednání se společností UNNI jen na základě zvláštní plné moci udělené 

klientem s úředně ověřeným podpisem (zplnomocněná osoba). 

Za klienta mohou obchody dle těchto VOP a Rámcové smlouvy zavřené mezi klientem a společností UNNI 

sjednávat pouze osoby, které splňují podmínku identifikace dle zák. č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění. 

Veškeré písemné právní úkony, které klient činí vůči společnosti UNNI a/nebo předpokládané těmito VOP či 

rámcovou smlouvou, musí být podepsány v souladu s podpisovými vzory, které jsou přílohou rámcové 

smlouvy. Podpisy osob oprávněných ke sjednávání obchodů na listinách sloužících k identifikaci dle zákona č. 

253/2008 Sb. může společnost UNNI využít i jako podpisové vzory pro účely této smlouvy. 

V souladu se zákonem č.253/2008 Sb. §4 odstavec 5 společnost UNNI musí zjišťovat, zda je klient nebo 

oprávněná osoba tzv. politicky exponovanou osobou. 

 

Politicky exponovanou osobou se pro tyto účely rozumí: 

 
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  

 osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),  

 společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského 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 svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly 

vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).  

 

Politická exponovanost trvá po dobu výkonu funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této 

funkce. 

V případě, že klient, případně oprávněná osoba, splňuje jednu z výše uvedených podmínek, je politicky 

exponovanou osobou. Klient je povinen tuto skutečnost sdělit společnosti UNNI.  

 

6.3. 

Plnění společnosti UNNI dle čl. 4.1. a 5.1. jsou sjednána jako úplatná. Výše této úplaty je uvedena v konkrétní 

rámcové smlouvě. Společnost UNNI je za poskytované služby dále oprávněna vybírat poplatky dle ceníku, jehož 

aktuální znění je k dispozici na www.UNNI.cz. Společnost UNNI si vyhrazuje právo ceník aktualizovat a 

upravovat. Tím, že klient v určitý den učiní vůči společnosti UNNI jakýkoliv návrh na uzavření jakékoliv 

smlouvy či dohody dle těchto VOP, vyjádří svůj bezvýhradný souhlas s ceníkem umístěným na webových 

stránkách a platným v ten určitý den. Úplata je splatná v CZK nebo v měně úhrady dle čl. 4 nebo dle čl. 5. těchto 

VOP, a to podle dohody smluvních stran. Pro přepočet z cizích měn do CZK se použije kurzovní lístek ČNB 

(deviza-střed) platný v den připsání platby na účet společnosti UNNI dle čl. 5, resp. v den provedení úhrady dle 

čl. 4 těchto VOP. 

 

6.4.  

Pokud při plnění smlouvy sjednané s klientem a v souvislosti s převodem finančních prostředků klientem 

a/nebo třetích osob na účty společnosti UNNI nebo naopak společností UNNI na účty klienta a/nebo třetích osob 

vznikne společnosti UNNI povinnost k úhradě bankovních poplatků či jakýchkoliv jiných plateb, klient se 

zavazuje takové poplatky a platby společnosti UNNI nahradit, a to nad rámec plateb dle čl. 6.3. výše. Za 

jakékoliv jiné platby jsou považovány i veškeré platby, náklady, poplatky, plnění apod., korespondenčních bank, 

náklady na identifikaci zahraniční platby apod., pokud ovšem klient nedoloží, že dotčené náklady vznikly z toho 

důvodu, že společnost UNNI v dané věci nejednala s odbornou péčí či porušila-li právní povinnost. 

6.5. 

Pohledávky společnosti UNNI z titulu úplat či poplatků je společnost UNNI oprávněna započítat proti 

pohledávkám klienta za společností UNNI dle čl. 3.8. těchto VOP. V případě, že vzájemné pohledávky z titulu 

úplat či poplatků společnosti UNNI a klienta znějí na různé měny, strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 362 

obch. zák. a sjednávají,že kurzem pro směnu bude dle volby společnosti UNNI : 

 a) kurz vyhlášený ČNB (deviza-střed) platný v den zápočtu, nebo 

 b) kurz sjednaný v rámci směnného obchodu dle čl. 3 těchto VOP. 



 

6.6. 

Společnost UNNI i klient jsou povinni neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv významné 

skutečnosti, která by mohla mít vliv na realizaci konkrétního obchodu, a to neprodleně telefonicky s následným 

potvrzením faxem či v naskenované podobě jako přílohu e-mailové zprávy. Klient je povinen bez zbytečného 

odkladu písemně oznámit společnosti UNNI všechny změny údajů požadovaných při uzavření smluvního vztahu 

a/nebo uvedených v příloze rámcové smlouvy a zároveň změnu doložit příslušným platným dokladem či jiným 

dokumentem, ze kterého je změna zřejmá v souladu s právními předpisy. Pro ohlášení změn je klient povinen 

použít formulářů uvedených v příloze č. 2 těchto VOP. Oznámení změn musí být podepsáno oprávněnými 

osobami dle podpisového vzoru a zasláno společnosti faxem nebo v naskenované podobě jako příloha e-mailové 

zprávy a následně poštou. Neoznámení změn a údajů výše uvedeným způsobem bude považováno za porušení 

podstatné smluvní povinnosti na straně klienta. Společnost UNNI o své činnosti a změnách klienty průběžně 

informuje na svých webových stránkách. 

 

6.7.  

Společnost UNNI neodpovídá ve smyslu právních předpisů za škody způsobené okolnostmi, které nastaly 

nezávisle na její vůli, které nemůže odvrátit či překonat a které jí brání ve splnění jejich povinností. Nastane-li 

některá z okolností vylučujících odpovědnost, učiní společnost UNNI opatření za účelem zmírnění nepříznivých 

dopadů na klienta, jež lze od ní v přiměřeném rozsahu spravedlivě očekávat. 

 

6.8.  

Rámcová smlouva mezi společností UNNI a klientem je uzavírána v českém jazyce, dle českého právního řádu, 

na dobu neurčitou, přičemž konkrétně za uzavření rámcové smlouvy si UNNI neúčtuje žádný poplatek. Každá ze 

stran je oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta ze strany klienta je jeden 

měsíc a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi společnosti UNNI. 

Výpovědní lhůta ze strany společnosti UNNI činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi klientovi. Klient bere na vědomí, že jakákoliv smlouva či dohoda  

předpokládaná těmito VOP nemůže skončit dříve, než k prvnímu dni následujícímu po dni vypořádání 

posledního ze sjednaných obchodů. Před podáním výpovědi je tak klient povinen zajistit, aby nejpozději do 

jejího uplynutí byly veškeré obchody řádně vypořádány. Společnost UNNI je v průběhu výpovědní lhůty 

oprávněna odmítnout sjednat obchod, k jehož vypořádání by mělo dojít ke konci či po vypršení výpovědní lhůty. 

 

6.9.  

Společnost UNNI je při plnění rámcové smlouvy oprávněna identifikovat klienta nebo osobu jednajícího jeho 

jménem nebo na jeho účet. Identifikaci v souladu s právními předpisy a v nimi stanoveném rozsahu společnost 

UNNI provádí zejména u obchodů,jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou právními předpisy. V případě, 

že klient (nebo osoby jednající jeho jménem nebo na jeho účet) odmítne vyhovět požadovanému rozsahu 

identifikace, bude společnost UNNI oprávněna odmítnout poskytnutí dotčeného plnění/služby. Poskytování 

plnění při zachování anonymity klienta je společnost UNNI kdykoliv oprávněna odmítnout. Podle právních 

předpisů o patřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je společnost UNNI kdykoliv v průběhu trvání 

smluvního vztahu s klientem oprávněna předložení jí požadovaných dokladů nebo informací ze strany klienta, 

zejména důkazu o původu peněžních prostředků. Společnost UNI je oprávněna pořídit si pro vlastní potřebu 

fotokopie těchto dokladů. 

 

6.10. Střet zájmů 

Společnost UNNI má zavedena opatření k zajištění toho, aby případné střety zájmů mezi ní a jejími klienty a 

jejími klienty navzájem neměly negativní vliv na zájmy klientů. S cílem v nejvyšší možné míře předejít střetu 

zájmů, společnost UNNI vybudovala víceúrovňovou organizační strukturu s odpovídající dělbou odpovědností a 

přijala další organizační opatření. Pokud střet zájmů nelze odvrátit výše uvedenými mechanismy, společnost 

UNNI informuje klienta o povaze či zdroji daného střetu zájmů. V případě neodvratitelného střetu mezi zájmy 

klienta a společnosti UNNI, společnost UNNI dá vždy přednost zájmům klienta před svými zájmy. Pokud dojde  

k neodvratitelnému střetu zájmů mezi klienty navzájem, společnost UNNI zajistí spravedlivé zacházení se všemi 

klienty. V případě neodvratitelného střetu zájmů může společnost UNNI také poskytnutí investiční služby 

odmítnout. Na žádost klienta společnost UNNI poskytne další informace o řešení každého takového střetu 

zájmů. 

 

6.10. Reklamace a stížnosti  

V případě, že klient prokáže, že společnost UNNI provedla směnný obchod, úhradu závazků klienta či příjem 

platby ze zahraničí nesprávně či bez autorizace a klient netrvá na provedení daného převodu, je společnost UNNI 

povinna klientovi vrátit danou částku zpět na účet, ze které byla odepsána. Klient je povinen oznámit společnosti 

UNNI neautorizovaný či nesprávně provedený převod (platební transakci) bez zbytečného odkladu po té, co se o 

ní dozví, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z jeho účtu. Vyřizování stížností 

a reklamací klientů je prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy na základě stanovených 



 

pravidel uvedených v reklamačním řádu společnosti UNNI. Postup pro vyřizování stížností a reklamací je 

zpřístupněn na webových stránkách společnosti UNNI. 

 

6.11.  

Klient má právo na požádání nahlédnout do rámcové smlouvy a ostatních dokumentů, týkajících se daného 

klienta, po dobu trvání obchodního vztahu. 

 

 

7. Komunikační kanály 
7.1. 

Veškerá komunikace se společností UNNI musí probíhat prostřednictvím těchto komunikačních kanálů: 

 

Doručovací adresa: 

UNNI Trading s.r.o. 

Na Letné 476/57, 772 00  Olomouc 

Telefon pro obchodování: 585242842 

Telefon pro ostatní komunikaci: 607 111 555 

Fax: 585242842 

Emailová adresa: devizy@unni.cz 

 

 

8. Ostatní ustanovení 
8.1. 

Společnost UNNI a klient se zavazují zachovávat striktní mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, 

se kterými přijdou přímo či nepřímo do styku v rámci svých smluvních vztahů. Smluvní strany se zavazují tyto 

informace použít pouze pro účely plnění sjednaných smluv a realizaci sjednaných obchodů, nikoliv pro svou 

vlastní potřebu či pro potřebu třetích stran. Tento závazek trvá i po ukončení smluvního vztahu mezi společností 

UNNI a klientem a do doby, než se dotčené skutečnosti a informace stanou veřejně známými či dostupnými, a to 

aniž by se tak stalo z důvodu porušení povinnosti jednou ze stran. 

 

8.2.  

Pro případ mimosoudního řešení sporů či nespokojenosti s řešením stížnosti či reklamace se může klient obracet 

na úřad Finančního arbitra se sídlem Praha 1, Washingonova 25, www.finarbitr.cz, event. na Českou národní 

banku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které mezi nimi nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou 

s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízením u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky a v souladu s pravidly tohoto soudu, a to třemi rozhodci. Náklady 

rozhodčího řízení obou stran ponese ta ze stran, v jejíž neprospěch zní rozhodčí nález. 

 

 

9. Zpracování osobních údajů 

9.1. 

Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro uzavření Rámcové smlouvy a její plnění je prováděno 

v souladu v platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Společnost UNNI shromažďuje a 

zpracovává pouze ty kategorie osobních údajů klienta, které nezbytně potřebuje pro poskytování plnění 

Rámcové smlouvy a splnění svých povinností dle příslušných právních předpisů. Podrobné informace o 

zpracování osobních údajů a souvisejících právech klienta obdržel klient před podpisem Rámcové smlouvy, 

přičemž tyto informace jsou také uvedeny na webových stránkách www.unni.cz Je-li společnost UNNI povinna 

získat pro určité nakládání či zpracování osobních údajů klienta jeho předchozí souhlas, požádá klienta o jeho 

udělení v souladu s platnými právními předpisy. 

Společnost UNNI je povinna v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financ ování terorismu, zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizace 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jak jsou uvedeny v §1 daného zákona. 

Společnost UNNI je oprávněna zpracovávat osobní údaje bez souhlasu klienta jedná-li se o zpracování výlučně 

pro účely předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování. 

 

9.2. 

Smluvní strany se zavazují neposkytovat žádné důvěrné informace třetí straně za žádným účelem ani jich 

využívat, s výjimkou případů, kdy (a) předem získali písemný souhlas druhé smluvní strany; (b) je takovéto 

poskytnutí informací vyžadováno obecně závaznými zákony, předpisy nebo mezinárodními dohodami; (c) se 

jedná o poskytnutí důvěrných informací skupině smluvní strany a jejím zástupcům, právním zástupcům, 

účetním, odborným poradcům (d) v případě, že jedna ze smluvních stran vymáhá svůj nárok vůči druhé smluvní 

straně soudní cestou, je-li použití takové informace nezbytné pro soudní řízení; nebo (e) je to výslovně povoleno 

těmito VOP. Pro účely tohoto ustanovení se důvěrnými informacemi rozumí jakékoli informace týkající se 

obchodních podmínek smluvního vztahu mezi UNNI a klientem, stejně jako informace, které si smluvní strany 

mailto:smenarna@unni.cz
http://www.unni.cz/


 

poskytnou mezi sebou a svými příslušnými poradci v souvislosti s otázkami týkající se smluvního vztahu. 

Důvěrné informace nezahrnují informace, které jsou či se stanou veřejně dostupnými (jinak než neoprávněným 

užitím či zveřejněním), či informace poskytnuté jedné ze smluvních stran třetí stranou, která je oprávněná takové 

informace poskytnout. 

 

9.3. 

Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s pořizováním záznamů všech telefonických rozhovorů na 

technickém zařízení UNNI. 

 

 

10.  Závěrečná ustanovení 

 

 

Tyto VOP jsou platné ke dni 9.7.2020 

Nedílnou součástí těchto VOP jsou:  

Příloha č. 1: seznam bankovních účtů společnosti UNNI 

Příloha č. 2: formuláře ohlášení změn dle čl. 6.6. těchto 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 VOP – Bankovní účty společnosti UNNI Trading s.r.o. 

 

Pobočka:  Sídlo banky: 

Komerční banka, a.s.       Komerční banka, a.s. 

Tř. Svobody 1035/14                    Na Příkopě 33 

779 00, Olomouc       114 07  Praha 

 

BIC/SWIFT kód:  KOMBCZPP 

 

Pobočka:        Sídlo banky: 

Česká spořitelna, a.s.                    Česká spořitelna, a.s. 

tř.Svobody 19                     Olbrachtova 1929/62 

77900 Olomouc        140 00 Praha - Krč 

 

BIC/SWIFT kód:  GIBACZPX 

 

Pobočka a sídlo:  

Fio banka, a.s. 

V Celnici 1028/10 

117 21 Praha 1 

 

BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX 

 

Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN 

CZK 43-6893880267/0100 CZ6701000000436893880267 

EUR 43-6893910227/0100 CZ3001000000436893910227 

USD 43-6893950237/0100 CZ4901000000436893950237 

GBP 43-6947930267/0100 CZ3201000000436947930267 

CZK 2456419319/0800 CZ9608000000002456419319 

EUR 1820894243/0800 CZ4708000000001820894243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.2 VOP – Formulář ohlášení změn dle čl. 6.6. VOP 

 

Klient: 

 

se sídlem / bytem 

IČ/Ř.Č.: 

Zapsaná v OR u…, oddíl…, vložka….. 

(dále jen „klient“) 

 

1. Bankovní účty klienta: 

 

 

  

 

 

 

2. Komunikační kanály: 

 

 

Tel.: 

 

Fax: 

Email: 

 

 

 

 

Doručovací adresa: 

 

 

 

Měna Číslo účtu Kód banky 

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   


