
 

Citfin - Finanční trhy, a.s.        info@citfin.cz                        Zelená linka:      800 311 010 
Radlická 751/113e         www.citfin.cz                     Dealing:            +420 234 092 020  
158 00, Praha 5          www.citfin.sk                      Obchod:            +420 234 092 011 
IČO: 25079069         www.citfin.hu                    Middle Office:   +420 234 092 322 
DIČ: CZ25079069          www.citfin.ro                        Call Centre:      +420 234 092 333
     

 
 

 

 
Žádost o zařazení do kategorie „Profesionální zákazník“ 

 
1) ………………………………………………  

se sídlem/bytem …………………………. 
IČO/r.č.: …………………………………… 
zapsaná v obch.rejstříku u ………………soudu v …………………, oddíle …., vložka ………. 
(dále jen „klient“) 
 

2) Citfin – Finanční trhy, a.s. 
se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 
IČO: 25079069 
DIČ: CZ25079069 

  Zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložce 4313  
(dále jen „společnost Citfin“)  
 

 
Klient tímto žádá, dle § 2b odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu  
v platném znění, Citfin o obecné zařazení do kategorie Profesionální zákazník. 
 
 
Klient prohlašuje, že splňuje alespoň dvě ze tří následujících kritérií:  
 

 za každé z posledních čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí provedl na příslušném regulovaném trhu 
se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v příslušném mnohostranném obchodním 
systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie obchody s 
investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu 
alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,  
 

 objem jeho majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce 
alespoň 500 000 EUR, nebo  

 

 po dobu nejméně jednoho roku vykonává nebo vykonával v souvislosti s výkonem svého 
zaměstnání, povolání nebo funkce v oblasti finančního trhu činnost, která vyžaduje znalost 
obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.  
 

 
Citfin tímto klienta upozorňuje, že tento přestup je současně spojen se ztrátou dosavadní míry ochrany 
a úrovně zacházení jako s neprofesionálním zákazníkem.  
 
 
Klient dále prohlašuje, že si je vědom toho, že: 
 

1. Tato změna může znamenat ztrátu nároku na náhradu z Garančního fondu obchodníků s 
cennými papíry.  
 

2. Citfin je povinno dodržovat informační povinnosti specifikované v §15 až §15 r zákona č. 
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění, v užším rozsahu než vůči 
Neprofesionálnímu zákazníkovi. 
 

 
Klient je povinen informovat Citfin o jakékoli změně, která by mohla ovlivnit jeho aktuální zařazení do 
kategorie. Citfin je oprávněno resp. povinno přijmout příslušná opatření, pokud se dozví, že klient již 
nesplňuje původní podmínky, na základě kterých s ním mohlo být zacházeno jako s profesionálním 
klientem.  
 
 
 

V……………………dne…………..     Podpis klienta………………… 


