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Smlouva o zřízení a vedení běžného investičního účtu č.____________ 
uzavřená v souladu s § 2662 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

(dále jen „Smlouva“) mezi 

 
Raiffeisenbank a. s. 
se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 
IČ:   49240901 
DIČ:  CZ49240901 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051 
(dále jen "Banka") 
 
a 
 
________________ 
bydliště: [______________________________________] 
rodné číslo:__________  
[pan/í [jméno a příjmení] ], 
nar. [datum narození], bytem [bydliště] / podnikající pod jménem [podnikání pod jménem], s místem podnikání 
[místo podnikání], IČ [IČ], zapsaný/á [v registru ekonomických subjektů ] / [v obchodním rejstříku vedeném 
[soud], oddíl [písmeno], vložka [číslo] ] 
(dále jen "Klient") 
 (Banka a Klient dále také jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany"). 
 

 
1. Banka se zavazuje zřídit a vést Klientovi běžný investiční účet číslo: ____________________________ 

(dále jen „Účet“), a to v souvislosti se [název Hlavní smlouvy] č. bude doplněno uzavřenou mezi Bankou a 
Klientem (dále jen „Hlavní smlouva“ nebo „Hlavní smlouvy“). Účet je zřizován pouze za účelem 
finančního vypořádání obchodů s investičními nástroji, které byly realizovány prostřednictvím Banky, 
případně za účelem dalších finančních operací souvisejících se službami poskytovanými Bankou Klientovi 
na základě Hlavní smlouvy/Hlavních smluv nebo dalších smluv, které na tuto Smlouvu mohou odkázat a 
k vypořádání úplaty hrazené Bance. 

2. Banka se zavazuje zřídit Účet nejpozději do 3 (tři) pracovních dní ode dne podpisu této Smlouvy oběma 
Smluvními stranami. 

3. Účet je Bankou zřízen a veden bez poplatků. 
4. Banka je oprávněna za účelem řádného plnění povinností Klienta na základě Hlavní smlouvy/Hlavních 

smluv a v souladu s touto Smlouvou nakládat s  Prostředky na Účtu. Klient tímto uděluje svůj výslovný 
souhlas s inkasem Prostředků z Účtu bez podání Platebního příkazu k převodu Prostředků Klientem, a to 
vždy takovým způsobem, aby byly zrealizovány řádně a včas veškeré pokyny k obchodování 
s investičními nástroji, instrukce k vypořádání obchodů s investičními nástroji, platby podle Hlavní 
smlouvy/Hlavních smluv, případně další Pokyny a instrukce na základě Hlavní smlouvy/Hlavních smluv. 

5. Na základě písemné žádosti Klienta se Banka zavazuje Klientovi kdykoliv v průběhu účinnosti Smlouvy 
sdělit jmenný seznam zaměstnanců Banky, kteří jsou oprávněni k nakládání s  Prostředky na Účtu, 
případně kteří jsou odpovědni za další operace související s Hlavní smlouvou/Hlavními smlouvami. 

6. Klient je oprávněn nakládat s Prostředky na Účtu pouze tak, jak stanoví Hlavní smlouva/Hlavní smlouvy. 
Klient je oprávněn požádat Banku o převod Prostředků z Účtu na Účty vedené pouze Bankou, a to 
prostřednictvím Obchodní aplikace RBroker po identifikaci Klienta Elektronickými identifikačními prostředky 
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(tak jak jsou definovány Hlavní smlouvou). Klient je oprávněn zmocnit disponenta k nakládání s Prostředky 
na Účtu. Dispoziční oprávnění a podpisový vzor tvoří přílohu Smlouvy. 

7. Banka je oprávněna podat a zrealizovat příkaz k převodu Prostředků z Účtu/na Účet za Klienta v souladu 
s oprávněním, které může být součástí Hlavní smlouvy/Hlavních smluv.  

8. Banka má právo odmítnout provedení Platebního příkazu k převodu Prostředků Klienta, pokud by po 
provedení Platebního příkazu nebyl na Účtu dostatečný zůstatek Prostředků k vypořádání všech závazků 
Klienta vůči Bance vzniklých na základě Hlavní smlouvy/Hlavních smluv nebo pokud Klient není oprávněn 
podle Hlavní smlouvy/Hlavních smluv takový Platební příkaz podat. 

9. Banka se zavazuje Prostředky Klienta uložené na Účtu úročit minimálně roční úrokovou sazbou platnou 
pro běžné Účty vedené u Banky. Úroky jsou zaúčtovány ve prospěch Účtu vždy ke konci kalendářního 
měsíce. 

10. Banka informuje o stavu Účtu a pohybu Prostředků na Účtu prostřednictvím výpisu z Účtu případně 
prostřednictvím jiné formy korespondence stanovené v Hlavní smlouvě/Hlavních smlouvách.  

11. Klient tímto prohlašuje, že je skutečným vlastníkem úroků, resp. příjmu úrokového charakteru, plynoucích z 
této Smlouvy a Účtu a nejedná ani jako zástupce či zprostředkovatel za třetí osobu, neoznámí-li Bance 
jinak. 

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Produktové podmínky k vedení účtů a vkladů, Všeobecné obchodní 
podmínky Raiffeisenbank a.s. a Technické podmínky a Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby nebo 
Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, v případě, že Klient s Bankou 
jedná jako podnikatel. Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že se seznámil s uvedenými podmínkami a že s 
nimi souhlasí v plném rozsahu. 

13. Klient podpisem stvrzuje, že se seznámil, porozuměl obsahu a výslovně souhlasí s následujícími 
ustanoveními:  
 

A) A) Všeobecných obchodních podmínek Banky:  
 

(i) čl. 1.5 až 1.7 upravujícími postup při změnách smluvních podmínek ze strany Banky, (ii) čl. 2.4 
týkajícím se informační povinnosti Klienta v případě, že je politicky exponovanou osobou dle vymezení v 
tomto ustanovení, (iii) čl. 4.4 týkajícím se oprávnění Banky oslovovat Klienta prostřednictvím elektronického 
kontaktu (iv) čl. 8.7 týkajícím se souhlasu Klienta se zpracováním informací o Klientovi nebo jeho dceřiné 
nebo mateřské společnosti a možnosti sdělení takových získaných informací, či údajů oprávněné třetí 
straně, (v) čl. 8.8 týkajícím se souhlasu se zpracováním a předáním osobních údajů Klienta Bankou, (vi) čl. 
8.9 týkajícím se oprávnění Banky poskytovat informace o pohledávkách Banky vůči Klientovi třetím 
osobám, (vii) čl. 12.3 určujícím pravidla pro pořadí splácení splatných dluhů Klienta v případě, kdy 
poskytnuté plnění nepostačuje zcela k jejich úhradě, (viii) čl. 12.4, jenž zakazuje postoupit pohledávky z 
jakýchkoliv Účtů a vkladů za Bankou a neumožňuje pohledávky z Účtů a vkladů za Bankou zastavit bez 
písemného souhlasu Banky, (ix) definicí pojmu Nepovolený záporný zůstatek, která pro případ překročení 
dostupných Prostředků na Účtu stanoví splatnost takové pohledávky Banky za Klientem; 
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B) Produktových podmínek k vedení účtů a vkladů: 

 
(i) čl. 3.2.3. týkajícím se námitek Klienta proti výpisu o zůstatku Prostředků na účtu, (ii) čl. 3.2.4. stanovícím 
oprávnění Banky nakládat s Prostředky na Účtu Klienta i bez jeho souhlasu v případech, které jsou v tomto 
ustanovení vypočteny, (iii) čl. 3.2.6. zakládajícím Bance oprávnění pro případy v tomto ustanovení vypočtené 
neprovést Platební příkaz Klienta a neumožnit tak dispozici s Prostředky na Účtu, (iv) čl. 3.3 určujícího pravidla 
pro stanovení úrokové sazby, která bude Bankou použita pro vypočtení úroku ze zůstatku Prostředků na Účtu, 
(v) čl. 3.4.5 uvádějícím pravidla pro vypořádání zůstatku rušeného Účtu, (vi) čl. 4.6 a 4.7 uvádějícími pravidla 
pro povinnost Klienta zaplatit Bance poplatek za předčasný výběr vkladu; 

 
C) Technických podmínek 

  
(i) čl. 1.5.1. upravujícím povinnost uhradit případné výlohy jiných poskytovatelů služeb zúčastněných na 
poskytnutí Platební služby, zejména provedení Zahraniční platební transakce, (ii) čl. 1.6 upravujícím použití 
směnných kurzů včetně vymezení referenčních směnných kurzů, (iii) čl. 1.9.9 vylučujícím možnost Klienta 
odvolat souhlas s provedením Platební transakce, ve které Banka vystupuje jako Příjemce, (iv) čl. 1.9.11. 
stanovícím očekávání Klienta jako Plátce ve vztahu k výši budoucí Platební transakce z podnětu Příjemce, a to 
prostřednictvím limitu Prostředků, do nějž lze takovou Platební transakci provést, (v) čl. 1.9.12. uvádějícím 
povinnost Klienta prověřit existenci překážek, které by bránily připsání Prostředků na účet Příjemce, (vi) čl. 
1.10. týkajícím se odpovědnosti Banky a Klienta  podle Zákona o platebním styku v souvislosti s některými 
Platebními transakcemi, (vii) čl. 2.7 písm. a) a čl. 4.2 stanovícími omezení pro výši Prostředků převáděných na 
základě Platebního příkazu, jenž byl Bance předán způsoby popsanými v těchto ustanoveních. 
 
14. Banka a Klient společně prohlašují, že Banka Klientovi v dostatečném předstihu před uzavřením této 

Smlouvy poskytla brožuru "Co byste měli vědět o platebním styku" obsahující zejména informace podle § 
80 až 85 Zákona o platebním styku. Klient prohlašuje, že se s informacemi v brožuře podle předchozí 
věty seznámil a považuje je za určité a srozumitelné. 

15. Všechny pojmy s velkými počátečními písmeny nedefinované v této Smlouvě jsou vysvětleny ve 
Všeobecných obchodních podmínkách Banky, Produktových podmínkách k vedení účtů a vkladů a 
Technických podmínkách, které byly Klientovi předány a s nimiž se Klient před podpisem této Smlouvy 
seznámil. 

16. Smlouva nabývá účinnosti uzavřením a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran 
obdrží jeden stejnopis. 
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V _______________ dne ___________________  
 
za Raiffeisenbank a.s.: 
 
 
 
 
______________________  __________________________ 
Jméno a příjmení:    Jméno a příjmení: 
Funkce:     Funkce: 
 
 
 
 
V _______________ dne ___________________  
 
Za Klienta: 
 
 
 
 
______________________    
        
Druh a číslo průkazu totožnosti:     
Průkaz totožnosti vydal:      
Průkaz totožnosti platný do:     
 
 
Totožnost Klienta ověřil z předloženého platného průkazů totožnosti za Banku: 

Dne:   ____________ 
Jméno:    ____________ 
Funkce:  ____________ 
Podpis:   ____________ 


