
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany
CODYA inves�ční společnost, a.s., IČO 06876897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7923 (dále jen „Společnost“) 
a

VII. Podpis
Údaje o Obchodním zástupci (dále jen „OZ“), který ověřil totožnost Údaje o Obchodním zástupci (dále jen „OZ“), který ověřil totožnost 
Investora / Zástupce Investora, který podepsal tuto Smlouvu, 
a údaje ve Smlouvě:

Obchodním zástupcem ověřený podpisObchodním zástupcem ověřený podpis
Investora / Zástupce InvestoraInvestora / Zástupce Investora

Název obchodního partneraNázev obchodního partneraNázev obchodního partnera

Evidenční číslo OZEvidenční číslo OZJméno a příjmení OZ Telefon OZ

E-mail OZ Podpis OZ

Smlouva_služby_v2_072022Smlouva_služby_v2_072022

II. Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek poskytování služeb souvisejících s upisováním, vydáváním a odkupováním cenných papírů inves�čních fondů, které Společnost obhospodařuje a/nebo jejichž admi-1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek poskytování služeb souvisejících s upisováním, vydáváním a odkupováním cenných papírů inves�čních fondů, které Společnost obhospodařuje a/nebo jejichž admi-

nistraci provádí (dále jen „Fondy“) Investorovi, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou, Smlouvou o úpisu uzavřenou mezi Investorem a příslušným Fondem a Dokumenty.nistraci provádí (dále jen „Fondy“) Investorovi, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou, Smlouvou o úpisu uzavřenou mezi Investorem a příslušným Fondem a Dokumenty.
2. Obsah Smlouvy je tvořen též Dokumenty (Podmínky k investování, Ceník a Informace o Společnos�), které Společnost zveřejňuje na své internetové adrese www.codyainvest.cz za podmínek dále uvedených.2. Obsah Smlouvy je tvořen též Dokumenty (Podmínky k investování, Ceník a Informace o Společnos�), které Společnost zveřejňuje na své internetové adrese www.codyainvest.cz za podmínek dále uvedených.

III. Prohlášení Investora 
1. Tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že se považuji za kvalifikovaného investora ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o inves�čních společnostech a inves�čních fondech, ve znění pozdějších Tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že se považuji za kvalifikovaného investora ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o inves�čních společnostech a inves�čních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů.
2. Tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že uděluji Společnos� souhlas s předáním osobních údajů Obchodním zástupcům, jejichž seznam je k dispozici na vyžádání na Kontaktním místě Společnos�, Tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že uděluji Společnos� souhlas s předáním osobních údajů Obchodním zástupcům, jejichž seznam je k dispozici na vyžádání na Kontaktním místě Společnos�, 

za účelem nabízení a poskytování obchodu a služeb a pro další marke�ngové účely, a to na dobu oprávněného zpracování osobních údajů a abych byl v záležitostech smluvního vztahu nebo v záležitostech za účelem nabízení a poskytování obchodu a služeb a pro další marke�ngové účely, a to na dobu oprávněného zpracování osobních údajů a abych byl v záležitostech smluvního vztahu nebo v záležitostech 
nabídek služeb nebo jiných marke�ngových sdělení Společnos� a Obchodních zástupců, kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využi� poskytnutých osobních údajů, a to na dobu nabídek služeb nebo jiných marke�ngových sdělení Společnos� a Obchodních zástupců, kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využi� poskytnutých osobních údajů, a to na dobu 
oprávněného zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro obchodní a marke�ngové účely je dobrovolné, tento souhlas můžu kdykoliv odvolat. Beru na oprávněného zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro obchodní a marke�ngové účely je dobrovolné, tento souhlas můžu kdykoliv odvolat. Beru na 
vědomí, že mám právo bez zvláštních nákladů zakázat použi� elektronické adresy k zasílání reklamy.vědomí, že mám právo bez zvláštních nákladů zakázat použi� elektronické adresy k zasílání reklamy.

3. Investor je              není              Specifikovanou Americkou Osobou podle regulace FATCA. Je-li Investorem právnická osoba, přiložte vyplněný formulář Daňové prohlášení.3. Investor je              není              Specifikovanou Americkou Osobou podle regulace FATCA. Je-li Investorem právnická osoba, přiložte vyplněný formulář Daňové prohlášení.

IV. Služby 
1. Společnost bude Investorovi poskytovat:

a) přístup k informacím z Majetkového účtu Investora 
prostřednictvím telefonu*,

b) přístup k informacím z Majetkového účtu Investora 
prostřednictvím služby CODYA Online*,  

c) informace o Fondech a Společnos� e-mailem**,
d) informace o provedeném pokynu e-mailem**,
e) roční výpis o stavu Majetkového účtu Investora e-mailem**.

V. Informace o zpracování osobních údajů V. Informace o zpracování osobních údajů 
Podpisem Smlouvy Investor, případně osoba jej zastupující stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování svých osobních údajů a je poučen o tom, že poskytnu� osobních údajů Společnos� je dobrovolné, avšak Podpisem Smlouvy Investor, případně osoba jej zastupující stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování svých osobních údajů a je poučen o tom, že poskytnu� osobních údajů Společnos� je dobrovolné, avšak Podpisem Smlouvy Investor, případně osoba jej zastupující stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování svých osobních údajů a je poučen o tom, že poskytnu� osobních údajů Společnos� je dobrovolné, avšak 
v rozsahu, ve kterém je Společnost povinna tyto údaje zpracovávat na základě zákona, je poskytnu� některých údajů nezbytné pro uzavření Smlouvy a pro plnění práv a povinnos� z ní vyplývajících. Investor bere na v rozsahu, ve kterém je Společnost povinna tyto údaje zpracovávat na základě zákona, je poskytnu� některých údajů nezbytné pro uzavření Smlouvy a pro plnění práv a povinnos� z ní vyplývajících. Investor bere na v rozsahu, ve kterém je Společnost povinna tyto údaje zpracovávat na základě zákona, je poskytnu� některých údajů nezbytné pro uzavření Smlouvy a pro plnění práv a povinnos� z ní vyplývajících. Investor bere na 
vědomí, že poskytnu� ostatních dobrovolně sdělených osobních údajů bude považováno za výslovné udělení souhlasu se správou a zpracováním takových osobních údajů. Investor byl informován o svých právech vědomí, že poskytnu� ostatních dobrovolně sdělených osobních údajů bude považováno za výslovné udělení souhlasu se správou a zpracováním takových osobních údajů. Investor byl informován o svých právech vědomí, že poskytnu� ostatních dobrovolně sdělených osobních údajů bude považováno za výslovné udělení souhlasu se správou a zpracováním takových osobních údajů. Investor byl informován o svých právech 
a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech a prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a úplné a zavazuje se bez zbytečného odkladu a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech a prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a úplné a zavazuje se bez zbytečného odkladu a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech a prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a úplné a zavazuje se bez zbytečného odkladu 
nahlásit jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů. 

VI. Závěrečná ustanovení
1. Investor bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy činí Společnos� návrh na uzavření Smlouvy a že Smlouva nabývá účinnos� dnem jejího přije� Společnos�, o čemž bude Investor vyrozuměn. Investor si přeje být 1. Investor bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy činí Společnos� návrh na uzavření Smlouvy a že Smlouva nabývá účinnos� dnem jejího přije� Společnos�, o čemž bude Investor vyrozuměn. Investor si přeje být 1. Investor bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy činí Společnos� návrh na uzavření Smlouvy a že Smlouva nabývá účinnos� dnem jejího přije� Společnos�, o čemž bude Investor vyrozuměn. Investor si přeje být 

vázán Smlouvou v případě přije� návrhu Investora Společnos�. 
2. Pokud Smlouva nestanoví jinak, pak pojmy uváděné ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v Podmínkách k investování.2. Pokud Smlouva nestanoví jinak, pak pojmy uváděné ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v Podmínkách k investování.2. Pokud Smlouva nestanoví jinak, pak pojmy uváděné ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v Podmínkách k investování.
3. Společnost je návrh na uzavření Smlouvy oprávněna zamítnout, a to zejména tehdy, je-li neúplný nebo není-li Investorem řádně vyplněn.3. Společnost je návrh na uzavření Smlouvy oprávněna zamítnout, a to zejména tehdy, je-li neúplný nebo není-li Investorem řádně vyplněn.3. Společnost je návrh na uzavření Smlouvy oprávněna zamítnout, a to zejména tehdy, je-li neúplný nebo není-li Investorem řádně vyplněn.
4. Investor je oprávněn vyžádat si aktuální znění Dokumentů kdykoli u Obchodního zástupce a na Kontaktním místě Společnos� v lis�nné podobě či e-mailem. Dokumenty a další informace poskytuje Společnost Inves-4. Investor je oprávněn vyžádat si aktuální znění Dokumentů kdykoli u Obchodního zástupce a na Kontaktním místě Společnos� v lis�nné podobě či e-mailem. Dokumenty a další informace poskytuje Společnost Inves-4. Investor je oprávněn vyžádat si aktuální znění Dokumentů kdykoli u Obchodního zástupce a na Kontaktním místě Společnos� v lis�nné podobě či e-mailem. Dokumenty a další informace poskytuje Společnost Inves-

torovi rovněž prostřednictvím internetové adresy www.codyainvest.cz. torovi rovněž prostřednictvím internetové adresy www.codyainvest.cz. 
5. Investor prohlašuje, že:

a) byl upozorněn a je mu znám význam článku II. (Předmět Smlouvy) odstavce 2 Smlouvy, na jehož základě je část obsahu Smlouvy v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a) byl upozorněn a je mu znám význam článku II. (Předmět Smlouvy) odstavce 2 Smlouvy, na jehož základě je část obsahu Smlouvy v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a) byl upozorněn a je mu znám význam článku II. (Předmět Smlouvy) odstavce 2 Smlouvy, na jehož základě je část obsahu Smlouvy v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
určena Podmínkami k investování a výslovně s jejich zněním souhlasí, jakož i souhlasí s ustanoveními, která odkazují na Dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a bere na vědomí, že ho zavazují i tyto Dokumenty,určena Podmínkami k investování a výslovně s jejich zněním souhlasí, jakož i souhlasí s ustanoveními, která odkazují na Dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a bere na vědomí, že ho zavazují i tyto Dokumenty,určena Podmínkami k investování a výslovně s jejich zněním souhlasí, jakož i souhlasí s ustanoveními, která odkazují na Dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a bere na vědomí, že ho zavazují i tyto Dokumenty,

b) má pravidelný přístup na internet a souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím internetové adresy www.codyainvest.cz,b) má pravidelný přístup na internet a souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím internetové adresy www.codyainvest.cz,b) má pravidelný přístup na internet a souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím internetové adresy www.codyainvest.cz,
c) údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnos� všechny změny a současně předložit dokumenty prokazující c) údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnos� všechny změny a současně předložit dokumenty prokazující c) údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnos� všechny změny a současně předložit dokumenty prokazující 

příslušné změny.
6. Investor bere na vědomí, že ho uzavření této Smlouvy neopravňuje k investování do Fondů. Investor bere na vědomí, že ho uzavření této Smlouvy neopravňuje k investování do Fondů. 

K investování do jednotlivých Fondů bude oprávněn po přije� jeho návrhu na uzavření K investování do jednotlivých Fondů bude oprávněn po přije� jeho návrhu na uzavření 
Smlouvy o úpisu příslušným Fondem.

2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              2. Společnost bude Investora informovat o stavu Majetkového účtu Investora také v této frekvenci:            čtvrtletní              pololetní              
3. Další Společnos� nabízené Služby a způsob jejich sjednání jsou uvedeny v Ceníku.3. Další Společnos� nabízené Služby a způsob jejich sjednání jsou uvedeny v Ceníku.3. Další Společnos� nabízené Služby a způsob jejich sjednání jsou uvedeny v Ceníku.
4. Investor je oprávněn způsob, rozsah a frekvenci poskytování informací Společnos� změnit v souladu s Podmínkami k investování.4. Investor je oprávněn způsob, rozsah a frekvenci poskytování informací Společnos� změnit v souladu s Podmínkami k investování.4. Investor je oprávněn způsob, rozsah a frekvenci poskytování informací Společnos� změnit v souladu s Podmínkami k investování.

* hesla pro přístup k uvedeným Službám Společnost zašle Investorovi společně s potvrzením o přije� návrhu Smlouvy* hesla pro přístup k uvedeným Službám Společnost zašle Investorovi společně s potvrzením o přije� návrhu Smlouvy* hesla pro přístup k uvedeným Službám Společnost zašle Investorovi společně s potvrzením o přije� návrhu Smlouvy
** pro informování bude využit e-mail uvedený v čl. I. této Smlouvy.** pro informování bude využit e-mail uvedený v čl. I. této Smlouvy.** pro informování bude využit e-mail uvedený v čl. I. této Smlouvy.

Investor    

RČ / IČO Datum narození Místo narození Pohlaví
muž žena

Státní příslušnost

Adresa trvalého bydliště / místa podnikání / sídla

Kontaktní adresa

Kontaktní telefon E-mail

Jméno / obchodní firma / název Příjmení Titul

Ulice a č.p. PSČ StátObec

Ulice a č.p. PSČ StátObec

Zástupce Investora právnické osoby

Adresa trvalého bydliště

Jméno 

RČ Datum narození Místo narození Pohlaví
muž žena

Příjmení Titul

Státní příslušnost

Ulice a č.p. PSČ StátObec

DatumDatum

3. Investor je              není              Specifikovanou Americkou Osobou podle regulace FATCA. Je-li Investorem právnická osoba, přiložte vyplněný formulář Daňové prohlášení.3. Investor je              není              Specifikovanou Americkou Osobou podle regulace FATCA. Je-li Investorem právnická osoba, přiložte vyplněný formulář Daňové prohlášení.
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