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Československá obchodní banka, a. s. 
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 
(dále jen „ČSOB“) 
 
za ČSOB: 
xxx  
xxx  
pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu - Ostrava, Hollarova 5, 702 00 Ostrava 

a 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor. Ostrava, Česká republika 
IČO: 61974757 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104 
(dále jen „Majitel instalace“) 
 
za Majitele instalace: 
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva  
Ing. Roman Šula, MBA, místopředseda představenstva  
 

Číslo databáze IBIS/Profile 
 

xx 
 

xx 
 

 Číslo Majitele instalace 
 

xxx 
 

uzavírají v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o platebním styku (dále jen „ZoPS“) v platném 
znění tuto 

Smlouvu o využívání služby ČSOB elektronického bankovnictví – ČSOB MultiCash 24 
(dále jen „Smlouva o využívání služby“) 

Předmětem této Smlouvy je realizace bankovních obchodů nebo poskytování bankovních služeb ČSOB 
na základě příkazů zasílaných elektronicky mezi ČSOB a majitelem instalace na základě zmocnění 
uděleného majitelem/li účtů, prostřednictvím ČSOB MultiCash 24 nahrazujících odevzdávání dat/ 
autorizovaných příkazů písemnou formou. 

Přesná specifikace jednotlivých bankovních služeb, při kterých je možné využít elektronický přenos dat 
mezi ČSOB a majitelem instalace, je uvedena v Obchodních podmínkách pro poskytování služby 
ČSOB elektronického bankovnictví - ČSOB MultiCash 24 (dále jen Podmínky ČSOB MultiCash 24), 
které jsou součástí Smlouvy o využívání služby. 

 

1. ČSOB se zavazuje poskytovat bankovní služby v oblasti tuzemského korunového platebního styku 
a devizového nedokumentárního platebního styku k účtům uvedených v příl. č. 1 Smlouvy o 
využívání služby v rozsahu vymezeném majitelem účtů. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že s peněžními prostředky na účtech uvedených v příl. č. 1 
Smlouvy o využívání služby mohou disponovat pouze osoby zmocněné majitelem účtu, které jsou 
uvedeny v příl. č. 1 Smlouvy o využívání služby a současně jsou vybaveny příslušnými 
podpisovými právy. Tyto osoby disponují soukromým klíčem k elektronickému podpisu, jehož 
veřejný klíč byl ČSOB zaregistrován k příslušnému IPPID uživatele na základě Registračního listu 
ČSOB s HASH hodnotou veřejného klíče podepsaného majitelem instalace (dále jen Registrační 
list). Majitel instalace je oprávněn dát ČSOB dispozici ke změně nebo zrušení oprávnění 
jednotlivým uživatelům, uvedených v příl. č. 1 - Smlouvy o využívání služby a ČSOB se zavazuje 
tuto dispozici provést. 



 
 

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY 

ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ 

- ČSOB MULTICASH 24 

 


 

 

strana 2 z 3 
 

Československá obchodní banka, a. s. 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 

 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že elektronická výměna dat realizovaná na základě Smlouvy o využívání 
služby má povahu písemného právního úkonu a je rovnocenná s jinak běžně používanou formou 
písemného platebního styku. Právní úkony činěné elektronicky mohou být odvolány nebo měněny 
pouze písemně, a to v souladu s Podmínkami ČSOB MultiCash 24. 

4. Smluvní strany se zavazují, že nebudou transakce uskutečněné na základě Smlouvy o využívání 
služby jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze na základě argumentu, že 
příkaz k transakci byl podepsaný elektronickým podpisem a uskutečněn formou elektronické 
výměny dat. 

5. Smluvní strany se rovněž zavazují, že nenapadnou ani nezpochybní důkazní přípustnost zpráv 
zasílaných a uschovaných v souladu s ustanoveními Smlouvy o využívání služby. 

6. Majitel instalace se zavazuje zabezpečit svoje soukromé klíče k elektronickému podpisu proti 
zneužití nebo proti odcizení. Majitel instalace si je vědom toho, že je jediným vlastníkem svých 
soukromých klíčů, a že je zodpovědný za jejich případné zneužití. V případě zneužití, pokusu o 
zneužití nebo odcizení je majitel instalace povinen bezodkladně po zjištění informovat ČSOB o této 
skutečnosti a o příslušných opatřeních, která učinil. ČSOB pak provede zablokování elektronického 
podpisu. Pokud majitel instalace požaduje zrušení práva elektronického podpisu některého ze 
svých soukromých klíčů, musí o to písemně požádat tu pobočku ČSOB, u které má veden účet. 
Tato žádost musí být podepsaná majitelem instalace.  

7. Bankovní služby na základě elektronické výměny dat prostřednictvím ČSOB MultiCash 24 
poskytuje ČSOB pouze po registraci veřejného klíče uživatele na základě Registračního listu, 
podepsaného majitelem instalace/ statutárním zástupcem klienta. S ohledem na bezpečnostní 
zásady ČSOB klientovi doporučuje provádět obnovu klíčů alespoň jednou za rok. Po výměně klíčů 
je nutné provést registraci nového veřejného klíče v ČSOB. 

8. Ustanovení Smlouvy o využívání služby mají přednost před ustanoveními příslušné smlouvy o 
běžném účtu uzavřené mezi ČSOB a klientem. 

9. Instalaci programu ČSOB Multicash 24 provede po dohodě s majitelem instalace technik 
společnosti Management Data, s.r.o., Bělehradská 54, Praha 2. 

10. Smlouva o využívání služby může být měněna pouze písemně, formou číslovaných dodatků, které 
musí být podepsané oběma smluvními stranami. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti 
jednotlivých ustanovení této Smlouvy o využívání služby, nejsou dotčena ostatní její ustanovení. 

11. Tato Smlouva o využívání služby se uzavírá na dobu neurčitou, lze ji vypovědět kteroukoliv ze 
smluvních stran bez uvedení důvodů. Závazek na základě této Smlouvy o využívání služby zaniká 
v případě výpovědi klientem-majitelem instalace dnem následujícím po dni doručení výpovědi 
ČSOB, v případě výpovědi dané ČSOB uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je dva měsíce 
a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

12. Klient je povinen ČSOB hradit poplatky uvedené v sazebníku poplatků ČSOB (dále jen 
„Sazebník“). Klient rozumí, že vedle poplatků stanovených Sazebníkem ve vztahu k hlavnímu 
smluvnímu závazku založenému touto Smlouvou o využívání služby je povinen hradit i poplatky 
uvedené v Sazebníku, které s hlavním smluvním závazkem nesouvisí, a potvrzuje, že s těmito 
poplatky byl seznámen a výslovně souhlasí s tím, že je povinen je hradit ve výši stanovené 
Sazebníkem. 

13. Smluvní strany sjednávají, že součástí této Smlouvy o využívání služby jsou: 

a) Podmínky ČSOB MultiCash 24 ze dne 1. 7. 2018, 

b) Obchodní podmínky pro účty a platby pro korporace a instituce ze dne 1. 11. 2018 

(dále jen „Podmínky“). 

Klient si je vědom toho, že vzhledem k tomuto ujednání jsou smluvní strany vázány nejen touto 
Smlouvou o využívání služby, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažené v těchto podmínkách, a 
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že nesplnění povinností vyplývajících z těchto podmínek má stejné důsledky jako nesplnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy o využívání služby, která na ně odkazuje. Odchylná 
ustanovení Smlouvy o využívání služby mají přednost před zněním těchto podmínek. V případě 
rozporu mezi ustanoveními těchto podmínek mají přednost vždy ty podmínky, které jsou v tomto 
bodě uvedeny dříve. Majitel instalace potvrzuje podpisem Smlouvy o využívání služby, že byl 
s podmínkami uvedenými v tomto článku seznámen, souhlasí s jejich obsahem a zavazuje se je 
dodržovat, a že mu byly před uzavřením Smlouvy o využívání služby poskytnuty informace dle 
Zákona o platebním styku. Banka je oprávněna měnit podmínky uvedené v tomto článku a 
Sazebník způsobem uvedeným v příslušných podmínkách uvedených v tomto článku. 

14. Tato Smlouva o využívání služby je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva o využívání služby nabývá platnosti dnem podpisu 
smluvními stranami, účinnosti po registraci veřejných klíčů uživatelů majitele instalace v ČSOB. 

15. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva o využívání služby byla podepsaná dle jejich svobodné 
vůle. 

16. Zvláštní ustanovení:  

 

Přílohy: č. 1 Specifikace nastavení ke Smlouvě o využívání služby ČSOB elektronického bankovnictví – 
ČSOB MultiCash 24, 

 č. 2. Podmínky pro instalaci programu ČSOB MultiCash 24. 

Ostrava, dne 
 
 

Za Československou obchodní banku, a. s. 
 

 
 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s. 
 

 
 

 
 

 
 

 xxx 
xxx     

 

 
 

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda 
představenstva   

Ing. Roman Šula, MBA, místopředseda 
představenstva  

 
 

 

Kontaktní pracovník ČSOB:  xxx  

Tel. spojení: xxx 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
Způsob ověření podpisu:  
Klienta znám osobně 
 


