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OBCHODNÍ PODMÍNKY - IDB 
 
 
Společnost 42 Financial Services a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, Česká republika, IČ: 28492722, 
DIČ: CZ28492722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. značkou B 19423 
(dále jen „Broker“), je na základě povolení České národní banky oprávněna k poskytování hlavních a doplňkových 
investičních služeb, včetně provozování organizovaného obchodního systému (OTF) a mnohostranného obchodního 
systému (MTF).  
 
Článek 1 – Úvodní ustanovení 

 
1.1. Tyto obchodní podmínky určují na základě dohody mezi Brokerem a třetí osobou, která je ve smluvním vztahu 

s Brokerem (dále jen „Klient“), základní podmínky a pravidla pro poskytování služeb Brokera.  
 

1.2. Broker je povinen na základě pokynu Klienta vyvíjet činnost směřující k uzavření finanční transakce (tj. určitého 
druhu smlouvy) a Klient je povinen zaplatit Brokerovi za tuto činnost sjednanou provizi, to vše za níže uvedených 
podmínek. 

 
1.3. Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo dohodou stran stanoveno jinak, není Broker oprávněn jménem 

Klienta nebo na účet Klienta uzavírat žádné finanční transakce, ani činit jménem Klienta anebo na účet Klienta 
jiná právní jednání. 

 
1.4. Broker není výhradním obchodním zástupcem Klienta a Klient je oprávněný pověřit stejnou činností i jiného 

brokera jako třetí osobu. Broker může vykonávat stejné činnosti, které jsou předmětem smluvního vztahu Brokera 
a Klienta, i pro jiné klienty. 
 

 
Článek 2 - Vymezení pojmů 
 
2.1. Pod pojmem finanční transakce se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zejména následující obchody 

uzavírané na mezibankovních trzích: 
 

 cash deposita 

 spotové obchody s investičními nástroji (dluhopisy, pokladniční poukázky) 

 derivátové obchody (FRA, IRS, FX forwardy, CCY basis swapy, OIS, opce) 
 
2.2. Činností Brokera směřující k umožnění uzavírat finanční transakce se rozumí aktivní monitoring obchodního 

systému provozovaného Brokerema snaha najít na něm takovou protistranu, která bez výhrad přijme Brokerem 
navrhnuté podmínky finanční transakce podle pokynů uložených Klientem. 

 
 
Článek 3 - Povinnosti účastníků smluvního vztahu 

 
3.1. Broker je povinný: 
 

- veškeré činnosti vykonávané na základě smlouvy s Klientem vykonávat poctivě, s vynaložením veškeré odborné 
péče, znalostí, zkušeností a s dobrým úmyslem, starat se o zájmy Klienta 

- přijímat pokyny od Klienta a jednat v souladu s nimi 
- oznamovat Klientovi důležité informace, které má Broker ze své činnosti k dispozici 
- vykonávat monitoring obchodního systému provozovaného Brokerem a na základě pokynů Klienta vyhledávat na 

něm vhodné protistrany k uzavírání finančních transakcí 
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- pokud najde protistranu, která je ochotná bez výhrad přijmout podmínky finanční transakce nabízené Klientem, 
oznámit protistraně obchodní firmu Klienta a veškeré podstatné podmínky finanční transakce tak, aby tato 
protistrana mohla vykonat ověření úvěrových linek a případně dalších limitů stanovených ve vnitřních předpisech 
protistrany         

- neprodleně informovat Klienta o obchodní firmě protistrany tak, aby Klient mohl vykonat ověření úvěrových linek 
a případně dalších limitů stanovených ve vnitřních předpisech Klienta 

- poskytnout protistraně a Klientovi veškeré další důležité informace a podklady, které má Broker ze své činnosti k 
dispozici (např. kontaktní údaje), důležité k tomu, aby protistrana a Klient mohli uzavírat finanční transakce 

- neoznámit získané údaje od Klienta při své činnosti bez předchozího souhlasu Klienta jiným osobám, pokud se 
nejedná o oznámení v souladu s těmito obchodními podmínkami, nebo jich využít pro sebe nebo jiné třetí osoby, 
pokud by to bylo v rozporu se zájmy Klienta (tato povinnost Brokera trvá i po ukončení smluvního vztahu s 
Klientem). 

 
3.2. Klient je povinný: 

 
- dávat Brokerovi pokyny jen prostřednictvím dohodnutého telefonického spojení, spojení přes obchodní systém 

Reuters anebo systém Bloomberg 
- případnou změnu nebo zrušení pokynu provádět výlučně prostřednictvím dohodnutého telefonického spojení, 

spojení přes obchodní systém Reuters nebo systém Bloomberg 
- ověřit úvěrové linky, případně další limity neprodleně poté, co mu Broker oznámí obchodní firmu nalezené 

protistrany finanční transakce 
- poskytovat Brokerovi řádně a včas veškeré informace a součinnost potřebné pro jeho činnost při provádění 

činnosti Brokera 
- řádně a včas platit Brokerovi sjednanou provizi za uzavřené finanční transakce s protistranami, které vyhledal 

Broker 
 
3.3. Klient není povinen uzavírat finanční transakce s protistranou, kterou vyhledal Broker. Klient je povinen bez 

zbytečného odkladu informovat Brokera o tom, či s protistranou, kterou vyhledal Broker, uzavřel anebo neuzavřel 
finanční transakci, a to písemně a/nebo e-mailem na adresy kontaktních osob uvedené níže. 

 
 
Článek 4 - Pokyn Klienta 
 
4.1. Pokyn Klienta vydávaný Brokerovi prostřednictvím dohodnutého telefonického spojení anebo prostřednictvím 

systému Bloomberg musí obsahovat následující náležitosti: 
- typ finanční transakce 
- obchodní pozici Klienta v určité finanční transakci 
- valutu finanční transakce 
-  částku a měnu finanční transakce, případně částky a měny finanční transakce, pokud to povaha finanční 

transakce vyžaduje 
-  úrokovou míru, cenu nebo kurz, za který se má určitá finanční transakce uskutečnit, pokud z povahy finanční 

transakce vyplývá její identifikace více faktory, potom veškeré tyto míry, ceny a kurzy 
-   maturitu finanční transakce, pokud z povahy finanční transakce jasně nevyplývá 

 
  
Článek 5 - Provize 
 
5.1.  Za zprostředkování uzavíraných finančních transakcí náleží Brokerovi provize ve výši stanovené dle aktuálního 

sazebníku Brokera akceptovaného Klientem. Každé aktualizované znění sazebníků vždy zruší a nahradí 
bezprostředně předcházející znění sazebníku. Každá změna sazebníku musí být Klientovi vždy oznámena 
neprodleně, nejméně však 30 dní před plánovaným nabytím účinnosti změny sazebníku, ledaže se Broker a Klient 
dohodnou jinak. V případě, že Klient se změnou sazebníku nesouhlasí, je oprávněn Brokerovi svůj nesouhlas 
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písemně či emailem oznámit kdykoliv před nabytím účinnosti této změny, v takovém případě smluvní strany 
bezodkladně zahájí jednání o podmínkách sazebníku.    

 
5.2.  Nárok na provizi vzniká jen v případě, že Klient uzavřel s protistranou, kterou vyhledal Broker, finanční transakci. 
 
5.3.  Dohodnutá provize zahrnuje veškeré náklady Brokera spojené se zprostředkováním finančních transakcí. 
 
5.4.  Provize za finanční transakce uzavřené v průběhu kalendářního měsíce Klientem s protistranami vyhledanými 

Brokerem, je splatná na základě faktury vystavené Brokerem, po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Každá 
faktura je splatná do 14 dnů od dne jejího doručení Klientovi.  
 

5.5.  V případě prodlení Klienta s úhradou peněžních závazků Klienta vůči Brokerovi je Broker oprávněn vyžadovat úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinnost dlužníka hradit úrok z prodlení 
vzniká bez ohledu na to, zda věřitel řádně splnil své smluvní či zákonné povinnosti. Úrok z prodlení dospívá a je 
splatný každý den prodlení i bez výzvy věřitele.  

 
5.6.   Jakékoliv plnění podléhající DPH je splatné bezhotovostním převodem na účet Brokera za tímto účelem Brokerem 

prokazatelně sděleným. 
 
 
Článek 6 - Komunikace a kontaktní údaje 
 
6.1.  Veškerá korespondence Klienta vůči Brokerovi bude adresována následovně: 
 

42 Financial Services a.s. 
Praha City Center 
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1 
Česká republika 
 
Kontaktní osoby:  
Jitka Blažaninová, tel.: +420 233 084 221 
Petr Havlíček, tel.: +420 233 084 224 
 
 
Tel.: +420 233 084 201  

 
6.2. Veškerá korespondence Brokera vůči Klientovi bude adresována na adresu Klienta sdělenou za tímto účelem 

Brokerovi. Klient je povinen sdělit Brokerovi přesnou doručovací adresu, telefon, emailovou adresu, kontaktní 
osoby. Tyto kontaktní údaje je Klient povinen udržovat v aktuálnosti. 

 
6.3. Platí, že korespondence se považuje za doručenou: 

-  pokud je doručena osobně nebo kurýrem a převzatá proti podpisu 
-  pokud je zaslaná doporučenou poštou na sdělenou doručovací adresu a převzatá proti podpisu, nebo je převzetí 

odmítnuto nebo je doručovaná korespondence vrácena odesílateli jako nepřevzatá či nedoručená 
-  pokud je zaslaná emailem, prokazatelným odesláním na sdělenou emailovou adresu 

 
6.4.  Telefonické rozhovory a elektronická komunikace jsou s ohledem na regulatorní povinnosti Brokera monitorovány a 

zaznamenávány prostřednictvím nahrávacího zařízení. 
 
 
Článek 7 - Trvání smluvního vztahu, ukončení smluvního vztahu 
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7.1.  Smluvní vztah Brokera a Klienta je uzavřen na dobu neurčitou. 
 
7.2.  Smluvní vztah může být ukončen kteroukoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí, a to z jakéhokoliv důvodu či 

bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi adresátovi.  

 
7.3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna odstoupit od smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, vypovědět je, 

či je jinak jednostranně ukončit z jiných než kogentních zákonných důvodů, nebo z důvodů výslovně uvedených 
v těchto obchodních podmínkách.  

 
 

Článek 8 – Společná a závěrečná ustanovení 
 
8.1.  Klient bere na vědomí a je srozuměn s tím, že finanční transakce, které Broker zprostředkovává podle těchto 

obchodních podmínek, uzavírá Klient svým jménem a na svůj účet. Klient si je vědom veškerých rizik spojených 
s uzavíráním a vypořádáváním finančních transakcí s třetími osobami.  

 
8.2. Klient bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Broker žádným způsobem neodpovídá za bonitu či schopnost 

jakékoliv protistrany plnit své závazky. 
 
8.3. Klient bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Broker je s ohledem na specifika finančního trhu a Brokerem 

poskytovaných služeb oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu jednostranně měnit. 
Každé aktualizované znění těchto obchodních podmínek vždy zruší a nahradí bezprostředně předcházející znění 
těchto obchodních podmínek a stane se nedílnou součástí smluvního vztahu místo něj. Každá změna těchto 
obchodních podmínek musí být Klientovi vždy oznámena neprodleně, nejméně však 30 dní před plánovaným 
nabytím účinnosti změny obchodních podmínek, ledaže se Broker a Klient dohodnou jinak. V případě, že Klient se 
změnou obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn Brokerovi svůj nesouhlas písemně či emailem oznámit 
kdykoliv před nabytím účinnosti této změny, v takovém případě Broker a Klient bezodkladně zahájí jednání o 
úpravě obchodních podmínek. 

 
8.4. Práva a povinnosti smluvních stran podle smlouvy a těchto obchodních podmínek se nebudou vykládat v rozporu s 

jazykovým vyjádřením jejich jednotlivých ustanovení. 
 
8.5. Obchodní zvyklosti, ať už zachovávané obecně či v daném odvětví, nemají přednost před ustanovením těchto 

obchodních podmínek. 
 
8.6.  Smluvní vztah Brokera a Klienta, jakož i tyto obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména 

občanským zákoníkem. Veškeré spory mezi stranami budou s konečnou platností řešeny před českými soudy. 
Aplikace kolizních ustanovení zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění, jakož i 
použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, včetně Úmluvy o promlčení při mezinárodní koupi 
zboží, jsou vyloučeny. 

 
8.7. Smluvní vztah Brokera a Klienta a veškeré informace a dokumenty, které s ním souvisí, včetně informací 

a dokumentů, které si strany poskytly při jednání o smlouvě, jsou důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Bez 
předchozího písemného souhlasu druhé strany neposkytne žádná strana důvěrné informace žádné třetí osobě, ani 
je nepoužije v rozporu s jejich účelem, a přijme taková technická, organizační a jiná opatření, která jsou nezbytná 
k zamezení neoprávněného užití či zpřístupnění důvěrných informací. Bez předchozího písemného souhlasu druhé 
strany mohou být důvěrné informace poskytnuty jen v případech, kdy je takové poskytnutí vyžadováno závaznými 
právními předpisy, nebo příslušným orgánem veřejné moci, nebo kdy jsou důvěrné informace již veřejné z jiného 
důvodu, než je porušení smlouvy. Bez předchozího písemného souhlasu druhé strany mohou být důvěrné 
informace také poskytnuty (i) jakékoliv třetí osobě, se kterou strana tvoří koncern, (ii) statutárním a jiným orgánům, 
manažerům a zaměstnancům strany a (iii) odborným poradcům strany, a to za podmínky, že tato strana zajistí, že 
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každá z takových osob bude chránit a nakládat s důvěrnými informacemi za stejných podmínek jako jsou stanoveny 
těmito obchodními podmínkami. 

 
8.8. Žádná ze stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé strany postoupit třetí osobě 

pohledávku nebo její část, která vznikla na základě smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky. Žádná ze 
stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti 
ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.  

 
8.9. Vylučuje se povinnost Brokera nahradit Klientovi újmu, kterou nebylo možno v době uzavření této smlouvy rozumně 

předvídat. Rovněž se vylučuje povinnost Brokera nahradit Klientovi nemajetkovou újmu ve smyslu § 2971 
občanského zákoníku. Nedohodnou-li se strany výslovně jinak, škoda či újma způsobená nesplněním povinnosti ze 
smlouvy se nahrazuje v penězích. 

 
 
 


