
 

 Číslo smlouvy: ................................  

WWW.APARI.CZ 1 

Smlouva o svěření prostředků do správy za účelem jejich 
společného investování 

Právnická osoba 
 
Tato Smlouva o svěření prostředků do správy za účelem jejich společného investování (dále jen jako „Smlouva“) se 
uzavírá v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného data a 
místa mezi těmito stranami: 
 

NÁZEV: APARI Investment s.r.o. 

SÍDLO: Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 08782652 

ZÁPIS V OR: Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 271475 

JEDNATEL: Mgr. David Dias 

E-MAIL: info@apari.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 2401749652/2010 

 
(dále jen jako „Správce“) 
 

NÁZEV:  

SÍDLO:  

IČO:  

ZÁPIS V OR:  

TELEFON:  

E-MAIL:  

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  

 
(dále též jako „Zájemce“, „Investor“ nebo „Kvalifikovaný investor“) 
 
I. Úvodní ustanovení 
 

a) Správce je na základě rozhodnutí České národní banky osobou registrovanou v seznamu osob uvedených v § 
15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 

b) Správce má zájem pro malou skupinu osob s úzkou vazbou na jednatele Správce vykonávat společnou správu 
časti jejich majetku způsobem srovnatelným s obhospodařováním. 

c) Zájemce je potenciálním Investorem a má zájem svěřit i opakovaně část svých peněžních prostředků Správci 
do správy. 

 
II. Předmět smlouvy 
 

a) Správce se zavazuje přijmout peněžní prostředky Zájemce a následně přijímat peněžní prostředky Investora 
za účelem jejich správy ve Společném portfoliu a v souladu s touto Smlouvou spravovat majetek Investora 
spočívající v jeho podílu na Společném portfoliu. Svěřením prvních peněžních prostředků Správci se Zájemce 
stane Investorem. 

b) Zájemce, stane-li se Investorem, se zavazuje platit Správci provizi za úkony spojené ze Správou společného 
portfolia (dál jen jako „Provize za správu“). 
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III. Společné portfolio 
 

a) Majetek všech Investorů, spočívající v investičních nástrojích nebo peněžních prostředcích, svěřen ke Správě 
tvoří společné portfolio (dále jen jako „Společné portfolio“). Vzhledem k tomu, že Správce spravuje majetek 
všech Investorů společně jednotným způsobem, je každý z Investorů vlastníkem podílu na Společném 
portfoliu (dále jen jako „Podíl na společném portfoliu“). Žádný z Investorů není vlastníkem konkrétního 
investičního nástroje drženého ve Společném portfoliu, nýbrž má podíl na každém z investičních nástrojů ve 
Společném portfoliu ve velikosti odpovídající jeho Podílu na společném portfoliu. 

b) Společné portfolio může zahrnovat různé měny země, ve které je investiční nástroj kótován. 
c) Správou Společného portfolia se rozumí zejména: 

1. Uzavírání smluv o svěření prostředků do správy za účelem jejich společného Investování s 
potenciálními investory. 

2. Přijímání prostředků Zájemců a Investorů do Společného portfolia a vyplácení prostředků Investorů 
ze Společného portfolia. 

3. Uzavírání příslušných smluv o koupi, prodeji a výměně investičních nástrojů. 
4. Pořizování investičních nástrojů z peněžních prostředků ve Společném portfoliu. 
5. Prodej investičních nástrojů ze Společného portfolia. 
6. Uskutečňování měnových operací. 
7. Přijímání veškerých výnosů a práv z investičních nástrojů a jejich připisování ve prospěch Společného 

portfolia.  
8. Provádění veškerých dalších úkonů v souvislosti se Správou Společného portfolia v rozsahu 

ustanovení Smlouvy. 
d) Výnosy z investičních nástrojů se automaticky stávají součástí Společného portfolia.  
e) Přímé náklady (komise, burzovní data, správcovské poplatky atd.) na Správu společného portfolia budou 

hrazeny přímo z finančních prostředků Investorů 
 
IV. Podíl na společném portfoliu 
 

a) Výše Podílu na společném portfoliu každého Investora je určována pravidelně, měsíčně dle čl. VII. Rozhodný 
moment a operace. 

 
V. Určená strategie 
 

a) Společnost bude investovat svěřené prostředky na základě fundamentální, technické a statistické analýzy. 
Fundamentální analýza bude prováděna jak na úrovni analýzy globálního ekonomického vývoje, tak na úrovni 
analýzy konkrétních společností. Při investování svěřených prostředků bude společnost využívat služeb 
obchodníků s cennými papíry. 

b) Společnost bude investovat a zajišťovat (hedgeovat) svěřené prostředky skrz: 
1. Akcie společností 
2. Akciové indexy 
3. Veřejně obchodovatelné fondy (ETF) 
4. Komodity 
5. Opce 
6. Futures kontrakty 
7. Spready 
8. Nástroje volatility 
9. Dluhopisy 
10. Swapy a měnové forwardy 
11. Fixed income produkty 

c) V případě nedostatku vhodných investičních příležitostí budou svěřené prostředky uloženy formou 
bankovních vkladů primárně v měně CZK, USD nebo EUR, se kterými je možno dále nakládat u banky, která 
má sídlo ve státě, který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidel, 
která ČNB považuje za rovnocenná. 

d) Svěřené prostředky jsou vedené v základní měně CZK, společnost však nevylučuje převedení prostředků do 
jiné měny, pokud to Správce uzná za vhodné obchodní řešení k dané situaci na trzích. 
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e) Z podstaty některých investičních nástrojů bude společnost využívat maržového nákupu. Vnitřní páka se liší u 
každého instrumentu a nelze ji tedy přesně definovat. 

f) Investiční horizont není pevně stanoven. Doporučená délka vložení peněžních prostředků do správy je 3 a 
více let. 

g) Investice nejsou omezeny konkrétním tržním sektorem nebo teritoriem. 
 
VI. Postup svěření prostředků Správci 
 

a) Zájemce (později Investor) svěří peněžní prostředky Správci tak, že vytvoří žádost o vklad v klientském portále 
(dále jen jako „Office“) a vyplní příslušnou dokumentaci, kterou spolu se zadanou částkou investice odešle 
Správci. 

b) Po ověření a schválení žádosti o vklad se Investorovi zobrazí platební údaje nebo QR kód, pomocí kterých 
zašle prostředky Správci na bezhotovostní firemní účet. 

c) Správce potvrdí přijetí peněžních prostředků bez zbytečného odkladu ve vytvořené žádosti o vklad v prostředí 
Office. Svěřené prostředky se budou dále převádět na správcovský účet vedený u obchodníka s cennými 
papíry, u kterého uskutečňujeme obchody a investice.  

d) Svěřené prostředky se stanou součástí Společného portfolia v Rozhodný moment, tak jak je ujednáno dle čl. 
VII. Rozhodný moment a operace. 

e) Žádost o vložení dodatečných peněžních prostředků (opakované vklady) se řídí stejným postupem, jak je 
ujednáno dle čl. VI. Postup svěření prostředků Správci. 

 
VII. Rozhodný moment a operace 
 

a) Na konci každého kalendářního měsíce, po zavření US amerického akciového trhu (dále jen jako „Rozhodný 
moment“), provede Správce uvedené operace v následujícím přesném a neměnném pořadí: 

1. Přecení a vypočte aktuální výši celkové hodnoty Společného portfolia (AUM). 
2. Vypočte hrubou výši majetku každého Investora. 
3. Vypočte a strhne jednotlivé provize náležící Správci z investic Investorů. 
4. Započte vklady do / výběry ze Společného portfolia snížené o provizi, je-li aplikovatelná. 
5. Vypočte aktuální čistou hodnoty majetku každého Investora a zobrazí ji v přehledu Office. 

 
Ad 1. 
 
Aktuální výše celkové hodnoty Společného portfolia je určena součtem posledních zavíracích tržních cen 
investičních nástrojů přepočtených podle posledního platného burzovního měnového kurzu na české koruny, 
zaokrouhlená na celé koruny a součtem peněžních prostředků v portfoliu. Nelze-li u některého investičního 
nástroje zjistit jeho tržní cena, bude jeho hodnota určena jiným vhodným způsobem. Tento nárůst/úbytek je 
pak přepočten na celkovou hodnotu portfolia (AUM). 
 
Ad 2. 
 
Pomocí Podílu na společném portfoliu je rozpočtena nová hrubá výše majetku každého Investora. 
 
Ad 3. 
 
Provize náležící Správci z daného Investora je vypočtena následovně: 
 
Nejprve je vypočten měsíční výsledek správy Společného portfolia, kterým je stanoven hrubý majetek 
Investora. Hrubý měsíční výsledek majetku daného investora je dále vynásoben poplatkovým koeficientem 
(management fee) ve výši stanovené Sazebníkem poplatků Investora. 
 
Dále je vypočten čistý výnos Investora, a to tak, že je čistý majetek Investora z minulého měsíce odečten od 
současného hrubého majetku Investora pro získání hrubého zisku nebo ztráty za daný měsíc. Je-li hrubý 
měsíční výsledek Investora kladný a zároveň současný hrubý majetek Investora přesáhl předchozí hodnotu 
High Water Mark (HWM), pak je vypočten rozdíl současného hrubého majetku Investora od předchozího 
HWM. Tento rozdíl je vynásoben poplatkovým koeficientem (performance fee) ve výši stanovené Sazebníkem 
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poplatků Investora. Odečtením performance fee od hrubého měsíčního zisku získáme čistý výnos Investora za 
daný měsíc. 
 
Pokud došlo ke splnění podmínek překonání HWM a stržení performance fee, byla současně stanovena nová 
hladina HWM na aktuální čistý majetek Investora. 
 
Pokud je výsledný měsíční výnos záporný, tak je hodnota provize nulová. 
 
Zaúčtování provize je prováděno vždy na konci každého měsíce a její velikost je počítána za celý měsíc. 
 
Zaúčtovaná provize dále zůstává součástí Společného portfolia, ale považuje se následně za prostředky 
Správce. 
 
Ad 4. 
 
O prostředky, které chce Investor vybrat musí být zažádáno skrz prostředí Office nejpozději do momentu 
uvedeném v čl. VIII. Způsob výběru svěřených prostředků. 
 
V případě předčasného výběru před koncem investičního horizontu 3 let je vybíraná částka vynásobena 
poplatkovým koeficientem (exit fee) ve výši stanovené Sazebníkem poplatků Investora. Poplatek stržený z 
vybírané částky se stává součástí společného portfolia a náleží Správci.  
 
Pokud je částka vybírána po uplynutí investičního horizontu 3 let, tak je hodnota provize nulová. 
 
V případě každého vkladu se strhává jednorázově Poplatek za vklad (entry fee) z vkládané částky. Na účet 
Investora se pak připíše vklad ponížený o vkladový poplatek. Zároveň je ke každému vkladu účtován poplatek 
za správu (management fee) za období jednoho měsíce v němž dochází ke vkladu. 
 
Prostředky svěřené Správci se započítají do Společného portfolia v rámci následujícího dne po doručení na 
účet obchodníka s cennými papíry a jejich zainvestování. O zainvestování (aktivaci investice) je Investor 
informován statusem v žádosti o vklad ve svém Office. 
 
Ad 5. 
 
Nová výše hodnoty majetku Investora je rovna množství příbytku (vkladu) nebo úbytku (výběru) dále 
upravena o kladný/ záporný pohyb portfolia a stržení poplatků náležící Správci. 

 
VIII. Způsob výběru svěřených prostředků 
 

a) Investor požádá o výběr tak, že vytvoří žádost o výběr v prostředí Office. Vybíranou částku zvolí v podobě 
procentuální (%) částky, která reprezentuje podíl ze svého majetku v době přepočtení Společného portfolia k 
vyplacení. 

b) Žádost o výběr je vypořádávána na konci každého kalendářního kvartálu. Podání žádosti musí být odesláno 
vždy nejpozději jeden (1) kalendářní měsíc před koncem daného kalendářního kvartálu. Informace o datech, 
do kdy je možné zažádat o výběr v daném kvartále, kdy dochází k vypořádání výběru a do kdy budou 
prostředky vyplaceny, jsou přehledně uvedeny v žádosti o výběr. 

c) Po uplynutí data pro možnost zaslat žádost o výběr v daném kvartále je umožněno Investorům žádat o výběr 
pro následující kvartál. 

d) Podaná žádost o výběr v daném kvartále lze zrušit do jednoho (1) kalendářního měsíce před koncem daného 
kalendářního kvartálu. Poté se žádost považuje za závaznou a nezrušitelnou.  

e) Správce pak vyplatí částku na bankovní účet Investora, uvedený v profilu Investora v Office a záhlaví této 
Smlouvy, a to nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od rozhodného momentu, ke kterému byl výběr 
směřován. Výplata bude provedena v českých korunách, nedohodnou-li se Správce s Investorem jinak. 

f) Poplatek za předčasný výběr zůstává ve Společném portfoliu, ale považuje se následně za prostředky Správce. 
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IX. Provize za správu 
 

a) Investoři jsou povinni platit Správci provize, které jsou počítány dle podmínek v čl. VII. Rozhodný moment a 
operace. 

b) Procentní výše provize za vklad kapitálu a jeho další vklady je rovna x % z vkládané částky jednorázově. 
Vstupní poplatek (entry fee) se nachází v rozmezí stanovém platným Sazebníkem poplatků Investora. 

c) Procentní výše provize za správu kapitálu je stanovena platným Sazebníkem poplatků Investora z objemu 
spravovaných prostředku na období jednoho započatého měsíce od doby vložení prostředků. Tento 
koeficient je označen jako Odměna za správu (management fee). 

d) Procentní výše provize pro kladný výnos je stanovena platným Sazebníkem poplatků Investora ze zisku 
metodou HWM. Tento poplatkový koeficient je označen jako Výkonnostní odměna Správce (performance 
fee). 

 
X. Práva a povinnosti Správce 
 

a) Při správě Společného portfolia jedná Správce jako samostatná entita za všechny Investory. 
b) Správce je oprávněn i bez pokynů Investorů obstarávat nákupy, prodeje a správu investičních nástrojů, a to v 

souladu s určenou strategií dle této smlouvy. 
c) Správce je povinen vést řádnou evidenci svěřeného majetku ve Společném portfoliu. 
d) Správce je povinen jednat při správě Společného portfolia s odbornou péčí a chránit jemu známé zájmy 

investorů. 
e) Správce je povinen jednou za měsíc, prostřednictvím Office, podat Investorům zprávu o portfoliu, které bude 

zahrnovat zejména přecenění aktiv, stanovení alokací kapitálu a přecenění majetku Investora. 
f) Správce je povinen jednou za kalendářní kvartál, prostřednictvím Office, podat Investorům shrnutí situace a 

změn v portfoliu v Reportu pro Investory. 
g) Správce je povinen jednou ročně, vždy nejpozději do konce měsíce února, poskytnout Investorovi vyúčtování 

majetku Investora pro možnost Investora řádně odvést daň. 
 
XI. Zdanění 
 

a) Investor bere na vědomí, že výplaty výnosů z držby nebo nakládání s investičními nástroji zpravidla podléhají 
platným daním a poplatkům. Správce pro Investora nezajišťuje úhradu žádných daní a poplatků v souvislosti 
se Správou a ani je Investorovi neúčtuje. Zdanění investic závisí na osobních poměrech Investora a může se 
měnit. Investor nese plnou odpovědnost za své správné a řádné zdanění výnosů. 

b) Zdaněny jsou pouze dividendové výnosy, které provádí automaticky obchodník s cennými papíry. Tato 
položka výnosu je zahrnuta do výnosu Společného portfolia a je reinvestována. 

 
XII. Rizika 
 

a) Správce upozorňuje Zájemce jako Investora, že obchodování s investičními nástroji je rizikové. Upozornění na 
jednotlivá rizika spojení s investováním jsou vypsány níže. Investor podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se s 
riziky seznámil a že jim porozuměl. 

b) Podpisem této Smlouvy Investor prohlašuje, že se podrobně seznámil s určenou strategií definovanou touto 
Smlouvou, odpovídá jeho znalostem a zkušenostem. 

c) Podpisem této Smlouvy se zájemce prohlašuje za Kvalifikovaného investora. 
d) Výčet rizik spojený s investováním (výčet je pouze demonstrativní): 

1. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručeny. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. 
Investice obsahuje riziko kolísaní hodnoty a návratnost investovaných prostředků není zaručena. 

2. U každé formy investice souvisí možný výnos úzce s rizikem. Čím vyšší výnos, tím vyšší je potenciální 
riziko. U obchodů obsahující vnitřní páku nebo nákup s marží je riziko kolísání hodnoty vyšší. 

3. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím, které vyplývají 
ze změn devizových kurzů a mohou mít jak pozitivní, tak negativní vliv na ceny aktiv a výnosy z nich 
plynoucí (měnové riziko). 

4. Investiční nástroje v sobě obsahují kreditní riziko emitenta nebo zprostředkovatele obchodů. Tímto 
se rozumí nebezpečí, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jim emitované 
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investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné. V takovém případě musí Investor 
počítat s tím, že může dojít k trvalé a významné ztrátě kapitálu. Negativní vliv na hodnotu 
investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta. 

5. Dostupnost nebo prodejnost investičních nástrojů se může lišit, a z tohoto důvodu může být obtížné 
určitý investiční nástroj koupit nebo prodat (riziko likvidity). 

6. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky, které vyplývají zejména z 
povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných 
finančních trhů, resp. zemí (právní riziko). 

7. Investování do investičních nástrojů je také spojeno s geopolitickými riziky, které Investor přijímá a 
akceptuje. 

 
XIII. Výpověď smlouvy 
 

a) Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět, a to bez udání důvodu. 
b) Vypovězení Smlouvy nastane, pokud Investor zažádá o výběr svého kapitálu ve výši 100 % jeho aktuálního 

majetku Investora ze Společného portfolia. Tato částka může být snížena o poplatek za předčasný výběr ve 
výši stanovené Sazebníkem poplatků Investora z vybírané částky. 

c) Vypovězení Smlouvy nastane, pokud Správce oznámí Investorovi ukončení smluvního vztahu a vyplatí 100 % 
aktuálního majetku Investora ze Společném portfoliu. 

d) Správce je povinen vyplatit Investorovi zůstatek jeho investice upravený o příslušný zisk/ ztrátu Společného 
portfolia dle podmínek stanovené v čl. VIII Způsob výběru svěřených prostředků. 

 
XIV. Doba trvání smlouvy 
 

a) Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou ode dne podpisu Smlouvy. 
 
XV. Elektronický podpis smlouvy 
 

a) Tato Smlouva byla vygenerována automaticky na základě údajů Zájemce, které poskytl prostřednictvím 
formuláře zakládání investičního účtu v Office, a je založena na nezávazném návrhu Správce. 

b) Elektronický podpis této Smlouvy je učiněn skrz zaslání SMS kódu na telefonní číslo Zájemce poskytnuté 
prostřednictvím formuláře zakládání investičního účtu v Office. Tento podpisový kód vepíše do pole pro 
podpis a odešle Správci. Tímto se považuje Smlouva za řádně podepsanou. 

 
XVI. Závěrečná ustanovení 
 

a) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží po jednom každá smluvní strana. 
b) Smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 
c) Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se Smlouvou Správce nebo jemu smluvně zavázaná 

třetí osoba, a to i zahraniční, shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, v 
rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývající ze Smlouvy a tuto činnost bude 
vykonávat po celou dobu jejího trvání, resp. trvání právních vztahů vyplývajících nebo vztahujících se ke 
Smlouvě. Ustanovení předchozích vět nejsou dotčeny povinnosti Správce a jemu smluvně zavázaných třetích 
osob vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů. 

d) Dle § 15 odst. 1 zákona č 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, je Správce 
povinen informovat Zájemce, že Správce a výkon jeho činnosti nepodléhají dohledu ČNB, ale pouze roční 
reportovací povinnosti. 

e) V případě sporu, budou ustanovení této Smlouvy vykládána podle jejich účelu, jsou-li nebo stanou-li se 
jednotlivá ustanovení této Smlouvy neplatná anebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost anebo 
neúčinnost celé Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných anebo 
neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, které sledovalo neplatné 
anebo neúčinné ustanovení. 

f) Otázky výslovně neuvedené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v plném 
a účinném znění. 
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g) Smluvní strany prohlašují, že nejsou omezeny právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím 
státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se předmětu této Smlouvy, a že jsou způsobilé k právním 
jednáním. 

h) Smluvní strany uzavřely tuto Smlouvu podle své vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, přečetly si Smlouvu, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými elektronickými 
podpisy. 

 
 
 
V .....................................................  dne  ................................................  
 
 
 
 ........................................................   ..................................................................  
Správce  Investor 
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Čestné prohlášení 
Dodatek ke Smlouvě 

 
Toto Čestné prohlášení je dodatkem ke Smlouvě o svěření prostředků do správy za účelem jejich společného 
investování, která se uzavírá v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
mezi těmito stranami: 
 

NÁZEV: APARI Investment s.r.o. 

SÍDLO: Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 08782652 

ZÁPIS V OR: Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 271475 

JEDNATEL: Mgr. David Dias 

E-MAIL: info@apari.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 2401749652/2010 

 
(dále jen jako „Správce“) 
 

NÁZEV:  

SÍDLO:  

IČO:  

ZÁPIS V OR:  

TELEFON:  

E-MAIL:  

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
 
(dále též jako „Zájemce“, „Investor“ nebo „Kvalifikovaný investor“) 
 
Já, níže podepsaný Zájemce tímto prohlašuji, že: 
 

• jsem společnost APARI Investment s.r.o. kontaktoval za účelem možného zhodnocení mých finančních 
prostředků touto společností první a dobrovolně bez jakéhokoliv předchozího bližšího kontaktu s touto 
společností, jejími zaměstnanci nebo Investory ohledně potenciálních investic či zhodnocení peněžních 
prostředků. 

• finanční prostředky jsem nezískal nezákonným způsobem, nepocházejí z trestné činnosti ani nebyly získány 
prostřednictvím či v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financovaným terorismu ve smyslu 
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, v platném znění. 

• se nenacházím v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména nejsem předlužen a jsem schopen plnit své splatné závazky, 
přičemž má hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. 

 
Možnost zhodnocení mých finančních prostředků prostřednictvím společnosti mi nebyla nikým nabízena. Můj zájem o 
investici jsem nabyl na základě obecné informace o společnosti uvedené v seznamu osob uvedených v § 15 odst. 1 
zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, kterým vznikla povinnost nechat se 
zapsat do seznamu, který zveřejňuje ČNB. 
 
Tento dodatek ke Smlouvě byl vygenerován automaticky na základě údajů Zájemce, které poskytl prostřednictvím 
formuláře zakládání investičního účtu v Office, a je založen na nezávazném návrhu Správce. Elektronický podpis tohoto 
dodatku ke Smlouvě je učiněn skrz zaslání SMS kódu na telefonní číslo Zájemce poskytnuté prostřednictvím formuláře 



 

 Číslo smlouvy: ................................  

WWW.APARI.CZ 9 

zakládání investičního účtu v Office. Podpisem Smlouvy o svěření prostředků do správy za účelem jejich společného 
investování se považuje i tento dokument za řádně podepsán. 
 
 
 
V .....................................................  dne  ................................................  
 
 
 
 ........................................................  
Investor 
 
 
 


