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R Á M C O V Á  S M L O U V A  

Finančníci Wealth Management s.r.o., IČO: 09854410, DIČ: CZ09854410, plátce DPH, se sídlem Vladislavova 250, Písek 

397 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30648, 

zastupuje:  

(dále jen „FWM“) 

a 

KLIENT: 

TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ:  

RODNÉ ČÍSLO:   

TRVALÝ POBYT:   

KORESPONDENČNÍ ADRESA:   

E-MAIL:   TELEFON:  

(dále jen „Klient“) 

(dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo samostatně „Smluvní strana“) 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Předmětem této rámcové smlouvy (dále jen „Rámcová smlouva“) je na straně jedné závazek FWM poskytovat 

Klientovi na základě objednávek Klienta služby v oblasti vzdělávání, informačního servisu, evidence a asistence 

(společně dále jen „Služby“), a na straně druhé závazek Klienta tyto Služby v objednaném rozsahu odebírat a řádně 

a včas platit Odměnu. 

1.2 Nedílnou součástí ujednání jsou kromě této smlouvy také obchodní podmínky dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, a to ceník služeb (dále jen „Ceník FWM“) a všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“). 

Ceník FWM a VSP vydává FWM a oba tyto dokumenty jsou přílohou této Rámcové smlouvy. 

2 SLUŽBY 

2.1 FWM se zavazuje Klientovi poskytovat Služby na základě dílčích smluv o poskytování služeb, resp. písemných 

objednávek Klienta podepsaných oběma Smluvními stranami (dále jen „Dílčí smlouva“, Rámcová a Dílčí smlouva 

společně také jako „Smlouva“). 

2.2 Popis Služeb, způsob a četnost jejich poskytování upravují VSP. 

2.3 Klient bere na vědomí, že FWM 

2.3.1 není obchodníkem s cennými papíry a neposkytuje investiční služby podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb., zákon 

o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, 

2.3.2 není osobou oprávněnou zprostředkovávat spotřebitelské úvěry podle § 16 zákona č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, 

2.3.3 není osobou oprávněnou zprostředkovávat pojištění nebo zajištění podle § 5 zákona č. 170/2018 Sb., o 

distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, 

2.3.4 není osobou oprávněnou zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření podle § 74 zákona č. 427/2011 Sb., o 

doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, 

2.3.5 není realitním zprostředkovatelem podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování. 

2.4 Pokud by Klient požadoval službu, k jejímuž poskytování není FWM oprávněna, je FWM povinna poskytnutí takové 

služby odmítnout. 

2.5 Klient uděluje výslovný souhlas, aby FWM 

2.5.1 započalo s plněním Smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy, 

2.5.2 dodávalo digitální obsah již před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy. 
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3 ODMĚNA 

3.1 Odměna za objednané Služby a způsob jejího vyúčtování budou stanoveny přímo v Dílčí smlouvě nebo dle aktuálního 

Ceníku FWM, který je nedílnou součástí této Rámcové smlouvy. 

4 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1 Je-li Smlouva uzavřena mimo obchodní prostory FWM, má Klient právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů 

ode dne jejího uzavření. Od Smlouvy může Klient odstoupit písemně sdělením prokazatelně doručeným Poradci 

(např. dopis doporučený nebo osobně předaný či e-mail, jehož doručení Poradce potvrdil). Vzorový formulář pro 

odstoupení se nachází na zadní straně Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy, které je přílohou této Rámcové 

smlouvy. 

4.2 Klient není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že FWM započalo s plněním Smlouvy dle souhlasu 

spotřebitele uděleného v čl. 2.5. této Rámcové smlouvy. 

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

5.2 Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této Rámcové smlouvy oběma smluvními 

stranami. 

5.3 Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom 

stejnopisu. 

5.4 Tuto Rámcovou smlouvu lze změnit pouze písemnými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

5.5 FWM informuje Klienta, že je subjektem mimosoudního řešení sporů 

5.6 Pro mimosoudní řešení stížností ze Smlouvy v oblasti finančních služeb se může spotřebitel obrátit na Finančního 

arbitra (http://www.finarbitr.cz/cs/). 

5.7 Pro mimosoudní vyřízení stížností ze Smlouvy v ostatních záležitostech se může spotřebitel podle pravidel na 

ochranu spotřebitele (§ 14 zákona č. 634/1992 Sb.) obrátit na Českou obchodní inspekci 

(https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). 

5.8 Nedílnou přílohou této Rámcové smlouvy jsou: 

5.8.1 Všeobecné smluvní podmínky (VSP) 

5.8.2 Ceník FWM 

5.8.3 Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy 

Klient podpisem rovněž potvrzuje, že byl FWM seznámen se svými právy spotřebitele. 

 

V  dne    V  dne   
   

Finančníci Wealth Management s.r.o.  Klient 
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