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Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 2051 
dále jen Banka

O 

Město Tábor 
Sídlo: Žižkovo nám. 2, 39015 Tábor, Česká republika 
ıćzoO258Oı4 
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u , oddíl , vložka 
dále jen Klient 

(Banka a Klient jsou dále samostatně označování také jako Smluvní strana, společně pak jako Smluvní strany) uzavírají 
odle zákona Č. 89/2012 Sb., občansk' Zákoník, ve znění ozdě'ších řed isů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto P Y P l P P 

Rćmcovou Smlouvu. 

i . Předmět smlouvy 

l.l. Smluvní strany uzavřely anebo předpokládají, že uzavřou jeden či více Devízových obchodů nebo Termínových 
vkladů (dále jen „Transakce”). Předmětem této Rámcové smlouvy je zejména: 

(ij dohoda O právech a povinnostech Smluvních stran plynoucích zˇuzavřených Transakci 
(ii) dohoda O vybraných právech a povinnostech, které svou povahou vznikají již dnem uzavření této Rámcové 

smlouvy. 

1.2. K uzavření Transakce dochází dohodou Smluvních stran O jejich specifických podmínkách a to způsobem 
popsaným Zejména v Produktových podmínkách. Transakce mohou být uzavírány rovněž prostřednictvím 
elektronického obchodního systému (např. internetové platformy ROBOT), bylo-li uzavírání Transakci tímto způsobem 
Smluvními stranami sjednáno. Dohoda O Transakci spolu S relevantními ujednćıními Rámcové smlouvy tvoří úplnou 
smlouvu O Transakci (dále jen ,,Smlouva”). 

l.3. Nedílnou součást Rámcové smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisenbank a.s., Produktové podmínky 
pro sjednávání Devízových obchodů a“TermírıOvýc/1 vkladů a Provozní podmínky Raiffeisenbank o.s. pro používám 
platformy ROBOĹ které blíže určují a doplňují obsah Rámcové Smlouvy. 

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

a) Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisenbank a.s. (dá/e jen ,,VOP”): 

(Í) čl. 1.5 až l.7 upravujícími postup při změnách smluvních podmínek ze strany Banky, (iil 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 
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kontaktu, (iv) ČI. 12.3 určujícím pravidla pro pořadí splácení splatnýclı dluhů Klienta v případě, kdy 
poskytnuté plnění nepostačuje zcela kjejich úhradě, (V) čl. 12.4, jenž zakazuje postoupit pohledávky 
Z jakýchkoliv Účtů o vkladů za Bankou a neumožňuje pohledávky Z Účtů a vkladů za Bankou zastavit bez 
písemného souhlasu Banky, (vi) definicí pojmu Nepovolený záporný zůstatek, která pro případ překročení 
dostupných Prostředků na Účtu stanoví splatnost takové pohledávky Banky za Klientem 

[J] Produktové podmínky pro sjednávání Devízovýc/7 obchodů a Termínovýc/1 vkladů (,,Proc/uktové podrnı'nky”/ 

(i) čl. 1.3 až 1.5 upravujícími postup při změnách smluvních podmínek ze strany Banky, (ii) čl. 4. upravující 
postup při sjednávání Devizových obchodů, (íii) čl. 5. upravující postup při sjednávání Termínových vkladů; 

(cl Provoznı' podmínky Raiffeisenbank a.s. pro používání platformy ROBOT 

čl. 1.2 až 1.4 upravující postup při změnách smluvních podmínek ze strany Banky 

1.5. Na internetové platformě ROBOT předkládá Banka Klíentovi Nabídku na základě přijatého pokynu Klienta. 
Nevyjádří-li Klient souhlas nebo nesouhlas s Nabídkou ve vyznačeném časovém limitu, platí, že S Nabídkou vyjádřil 
nesouhlas. Klient je bezprostředně po přijetí Nabídky informován O uzavření Transakce. Klient je oprávněn pokyn 
zrušit, dokud nedojde k předložení Nabídky. Banka je oprávněna vzít svou Nabídku zpět nebo předložit Nabídku 
novou, dokud Klient s předloženou Nabídku nevyjádří souhlas. 

1.6. Pojmy S velkým počátečním písmenem užité a nedefínované v jednotlivých Smlouvćıch mají význam uvedený 
v Rámcové smlouvě nebo jejích přílohách. 

2. Prohlášení Klienta 

2.1. Klient prohlašuje že: 

a) Je oprávněn uzavřít Rámcovou smlouvu i každou jednotlivou Smlouvu, vykonávat svá práva, splnit své dluhy 
Z Rámcové smlouvy jako i Z každé jednotlivé Smlouvy, aniž by tím porušil právní předpisy či jinou svou 
právní povinnost 

b) Neexistují žádné skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost či způsobilost Klienta řádně a včas 
splnit jeho dluhy Z této Rámcové smlouvy i každé jednotlivé Smlouvy 

c) Uzavírá Rámcovou Smlouvu i každou jednotlivou Smlouvu svým vlastním jménem, na vlastní účet a je 
skutečným vlastníkem všech příjmů (zejména příjmů úrokového charakteru) plynoucích Z Rámcové smlouvy 
a každé jednotlivé Smlouvy 

d) Nemá splatné dluhy, které by měly negativní vliv na schopnost Klienta dostát svým dluhům Z této Rámcové 
smlouvy a jakékoliv Smlouvy 

e) Na Klienta nebyl podán návrh na Zahájení insolvenčního řízení, nebyl prohlášen úpadek nebo konkurz, 
nebyla zahájena likvidace Klienta a nebylo proti Klíentovi zahájeno soudní, rozhodčí nebo exekuční řízení 
s výjimkou těch řízení, o kterých Banku informoval 

f) V případě, že je sídlo Klienta v zahraničí, nejpozději ke dni nabytí účinnosti Rámcové smlouvy předá Bance 
originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu osvědčující jeho daňové rezidentství (tzv. domicil) a dále, že 
Bance bude předkládat takový doklad každý rok, bude-li účinná jakákoliv Smlouva, a to vždy nejpozději do 
31. 1. každého roku. Klient bere na vědomí, že pokud takový doklad O daňovém rezidentství nepředloží, 
bude u něj aplikována zdanění úroků a jiných výnosů Z Transakcí bez využití výhod Z případné smlouvy 
O zamezení dvojího zdanění. V případě, že Klient má sídlo V Zahraničí, předložením dokladu osvědčující 
jeho daňové rezidentství prohlašuje, že: 

i Na všechn ří'm lácené Bankou oclle této Rámcové smlou a ̀ akékoliv Smlou se vZtahu`e Y P I Y VYP P 
, 

VY I vv 1 

příslušná smlouva o zamezení dvojího zdaněnı mezi Českou republikou a státem, jehož je daňovým 
rezidentem (pokud existuje) 

(ii) Všechny takové příjmy jsou podle daňového práva státu, jehož je daňovým rezidentem, považovány 
za jeho příjem, neoznámí-li Bance písemně jinak 
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Klient prohlašuie, že byl v dostatečném časovém předstihu před uzavřením Rámcové smlouvy: 
a) Seznámen S obsahem o smluvními podmínkami Rámcové smlouvy a reklamačním řádem Banky 
b) Seznámen s obsahem a významem dokumentu Informace O poskytování investičních služeb Raiffeisenbank 

a.s., který byl klientovi předán a tvoří přílohu Rámcové smlouvy 
c) Byl seznámen S obsahem a významem Informačního memoranda Zpracování osobních údajů /‹/ientů 

V Raíffeísenban/‹ a.S. Klient bere na vědomí, že telefonické hovory (ve smyslu právních předpisů) mezi 
Bankou a Klientem budou Bankou zaznamenány a uchovány. 

(d) Seznámen S informací, že uživatelský manuál internetové platformy ROBOT ie přístupný na Veřeiných 
stránkách; 

e) lnformován, že dokumenty, na které Banka odkazuie V této Smlouvě,. ieiich aktualizace a další informace 
týkaiící se poskytování investičních služeb Bankou, isou uveřeiněny na Veřeiných stránkách; 

Komunikace 

Klient zaiisti, aby všechny osoby oprávněné ieho iménem uzavírat Smlouvy (dále ien ,,Oprávněné osoby Klíenta”) 
byly podrobně seznámeny S podmínkami Rámcové smlouvy a uzavíraly Smlouvy za podmínek Zde siednaných. Pro 
tyto účely ie Klient, který ie fyzickou osobou, pokládán rovněž za Oprávněnou osobu Klienta. 
Klient v příloze Rámcové smlouvy Oprávněné osoby a íconta/‹łnı'úda/'e K/ienła uvádí: 
(i) Oprávněné osoby Klienta 
(ii) Kontaktní adresy a komunikační Spoiení S Oprávněnými osobami Klienta 
Je-li v této příloze uvedeno elektronické Spoiení na Klienta a Oprávněné osoby Klienta, Banka ie oprávněna zasílat běžnou komunikaci O službách poskytovaných podle Rámcové smlouvy do elektronické pošty Klienta 
a Oprávněných osob Klienta. Změny v této příloze lze provést pouze za podmínek stanovených Bankou. 
Strany mohou pro účely odsouhlasení Konfirmací a případně i další účely využít emailové adresy uvedené v příloze 
Oprávněné osoby a konta/dní Údafe K/ienta nebo elektronický komunikační systém provozovaný Bankou v rámci 
internetového bankovnictví. 

Trvání Rámcové smlouvy 

Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Rámcovou smlouvu lze ukončit pouze výpovědí nebo dohodou Smluvních stran. 
Rámcová smlouva může být vypovězena písemně kteroukoliv Smluvní stranou. Výpověď nabývá účinnosti 
posledním dnem kalendářního měsíce následuiícího po měsíci, v němž byla výpověd' druhé Smluvní straně 
doručena. 

Uplynutím výpovědní lhůty zanikoií veškeré Nabídky, na ieiichž základě nebyla uzavřeno žádná Smlouva. Právo 
a povinnosti Smluvních stran Z iiž uzavřených Smluv se nadále řídí iednotlivými Smlouvami. 
Od okamžiku doručení výpovědi Rámcové smlouvy nebudou mezi Smluvními stranami uzavírány žádné další 
Transakce. 

Závěrečná ustanovení 

Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno iinak, Rámcová smlouva může být měněna nebo doplněna ien písemně 
a takový dodatek či doplněk musí být řádně podepsán oběma Smluvními stranami. Banka má právo upravovat 
obchodní, provozní a bezpečností podmínky elektronických obchodních systémů, ve kterých isou uzavírány 
Transakce 5 Klíentem. O těchto změnách Banka Klienta informuie vhodným způsobem, zeiména na Veřeiných 
stránkách. 
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