
DOHODA O STANOVENÍ INDIVIDUÁLNÍCH
CENKB I

Komerční banka, a.s.
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

dále jen „Banka"

Město Břeclav
Sídlo: NÁMĚSTÍ T.G.M 42/3, BŘECLAV, PSČ 690 02, ČR
IČO: 00283061
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: ZÁKON Č. 128/2000 SB., Česká republika, Ministerstvo vnitra

dále jen „Klient"

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto
dohodu o stanovení individuálních cen (dále jen „Dohoda").

1. Předmět dohody

1.1 Předmětem této Dohody je stanovení cen za poskytované Bankovní služby a úkony s Bankovními službami
související v individuální výši, tj. nikoliv dle Sazebníku.

2.1 Klient a Banka se dohodli, že ode dne 1.12.2018 ne však dříve než Dohoda nabyde účinnosti, za podmínek
touto Dohodou stanovených budou za Bankovní služby a s nimi související úkony uvedené v Příloze č. 1 této
Dohody a poskytované na účtech vyjmenovaných v Příloze č. 2 (a blíže specifikovaných v Příloze č. 1) této
Dohody (dále jen „Účty") účtovány ceny ve výši individuálně určené v Příloze č. 1 této Dohody. Za ostatní
Bankovní služby a související úkony a/nebo za Bankovní služby a související úkony poskytované na účtech
Klienta, které nejsou Účty, bude Banka účtovat ceny dle Sazebníku účinného v době poskytnutí dané Bankovní
služby nebo provedení úkonu.

2.2 Individuálně určené ceny dle předchozího článku budou účtovány na vrub toho Účtu, k němuž nebo
v souvislosti s nímž jsou Bankovní služby poskytnuty v termínech určených Bankou.

3. Společná ustanovení

3.1 Nedílnou součástí Dohody jsou:

■ Všeobecné obchodní podmínky banky (dále jen „VOP"),

■ Oznámení o provádění platebního styku,
■ Sazebník (v rozsahu relevantním k Dohodě).

Podpisem Dohody Klient potvrzuje, že:

■ Banka jej seznámila s obsahem a významem dokumentů, jež jsou součástí Dohody, a dalších dokumentů,
na které se v nich odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí,

■ Banka jej upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text
Dohody a jejich význam jim byl dostatečně vysvětlen,

■ bere na vědomí, že nejen Dohoda, ale i se všechny výše uvedené dokumenty jsou pro něj závazné, a že
nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako
nesplnění povinností a podmínek vyplývajících z Dohody.

Podpisem Dohody

■ Klient bere na vědomí, že je Banka oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství
způsobem dle článku 28 VOP,

■ Klient, který je právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 VOP,

■ Klient uděluje souhlas s tím, že je Banka oprávněna započítávat své pohledávky za ním v rozsahu
a způsobem stanoveným ve VOP.
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DOHODA O STANOVENÍ INDIVIDUÁLNÍCH CEN

3.2 Nedílnou součástí Dohody dále jsou:
■ Příloha č. 1 Seznam bankovních služeb a s nimi souvisejících úkonů, na které se vztahuje Dohoda

■ Příloha č. 2 Seznam účtů

3.3 Pro zasílání Zásilek dle VOP se sjednává tato Kontaktní adresa: NÁMĚSTÍ T.G.M 42/3, BŘECLAV,
PSČ 690 02, ČR.

3.4 Obsah Dohody může být měněn nebo doplňován po předchozí dohodě stran, a to pouze formou písemných
dodatků. Ustanovení článku 31 Všeobecných podmínek o změnách Všeobecných podmínek a dalších
dokumentů tam uvedených tím nejsou dotčena.

3.5 Na smluvní vztah založený na základě Dohody se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského
zákoníku o adhezních smlouvách.

3.6 Dohoda je uzavírána na dobu neurčitou.
3.7 Klient i Banka jsou oprávněni Dohodu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi druhé straně.

3.8 Počínaje dnem následujícím po dni ukončení účinnosti Dohody budou Klientovi účtovány ceny za veškeré
Bankovní služby a s nimi související úkony dle Sazebníku účinného v době poskytnutí dané Bankovní služby
nebo provedení úkonu, nebude-li mezi účastníky Dohody sjednáno jinak.

4. Závěrečná ustanoveni mim mmsrnm
t&šmmim.

4.1 Klient se zavazuje odeslat tuto Dohodu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění
v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Za tím účelem zašle Banka Klientovi znění této Dohody
(včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) na e-mailovou adresu milan.hošek®breclav.eu. Dohoda
nahrazuje veškerá dřívější ujednání mezi Klientem a Bankou, která upravují ceny odlišné od cen uvedených v
Sazebníku za služby dříve poskytované.

V Brně dne 4.12.2018

Komerční banka, a.s.

'Jméno: Ing. Ludvík Škrobáček

Funkce: bankovní poradce - Corporate

V Brně dne 4.12.2018

Jméno: ING. PAVEL DOMINIK

Funkce: starosta

Komerční banka, a. s., se sídlem: 2/5
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Příloha č. 1

Seznam Bankovních služeb a s nimi souvisejících úkonů s uvedením
individuálně sjednaných cen, které jsou za ně účtovány:

Číslo položky dle Sazebníku Název položky dle Sazebníku Individuální cena

2.3.2.7.

zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč
na Běžný účet v Kč klienta FOP a PO předaného na základě
smluvního vztahu uzavřeným obalem a nočním trezorem (v případě,
že vklad obsahuje více než 50 kusů mincí)

50,00 Kč

Sjednává se pro účty č.: 526651/0100
6015-526651/0100
19-1832790257/0100
19235651/0100
19-1832780227/0100
107-526651/0100
107-3066250217/0100
1222-526651/0100

Číslo položky dle Sazebníku Název položky dle Sazebníku Individuální cena

úhrady ze zahraničí

2.2.2.1.1. SEPA EuroPlatba do 50 000,- EUR včetně 50,00 Kč

2.2.2.1.2. SEPA EuroPlatba nad 50.000,- EUR 50,00 Kč

2.2.2.4.
úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí
měně připisovaná na účet klienta KB

50,00 Kč

úhrady do zahraničí

2.2.3.1.1. SEPA EuroPlatba do 50 000,- EUR včetně 50,00 Kč

2.2.3.1.2. SEPA EuroPlatba nad 50 000,- EUR 50,00 Kč

2.2.3.4. úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada do tuzemska (mimo
KB) v cizí měně

50,00 Kč

Sjednává se pro účty č.: 526651/0100
6015-526651/0100
19-1832790257/0100

Číslo položky dle Sazebníku Název položky dle Sazebníku Individuální cena

1.1.26.3. vedení Běžného účtu v Kč nebo cizí měně 0,00 Kč

1.2.6.1. zasílání výpisů poštou měsíčně 0,00 Kč

1.2.8.1. zasílání elektronických výpisů měsíčně 0,00 Kč

Bezhotovostní platební styk Cena za položky

2.1.12.2. Profibanka a Přímý kanál 0,00 Kč

2.1.15.6. příchozí úhrady (kromě inkas) 0,00 Kč

2.1.16.1. vzniklé z příkazu k úhradě, připsané inkasní platby 0,00 Kč

2.1.17.1. příplatek za platbu z a do jiné banky 0,00 Kč

Vklady hotovosti

2.3.2.3.2.

zpracováni vkladu nad 0,5 mil Kč přes přepážku platných
adjustovaných Kč bankovek nebo smíšeného vkladu bankovek a
mincí Kč (v případě, že vklad obsahuje do 50 kusů mincí včetně) na
Běžný účet v Kč klienta FOP nebo PO a vkladu platných
cizoměnových bankovek (nad protihodnotu 0,5 mil Kč) na Běžný účet
v cizí měně klienta FOP nebo PO.

0,00 Kč
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2.3.2.5.

zpracování vkladu hotovosti v Kč na účet v Kč a vkladu hotovosti v
cizí měně na účet v cizí měně provedeného třetí osobou 1)
1) třetí osoba je osoba, která není majitelem účtu nebo oprávněnou osobou, ve prospěch
kterého je prováděna platba v hotovosti

0,00 Kč

2.3.2.17.2.

zpracování vkladu přes přepážku platných adjustovaných Kč
bankovek do limitu 0,5 mil Kč včetně a vklad mincí nebo smíšený
vklad bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje do 50
kusů mincí včetně) na Běžný účet v Kč klienta FOP nebo PO a vklad
platných cizoměnových bankovek na Běžný účet v cizí měně klienta
FOP nebo PO za každý vklad v kalendářním měsíci předaných
majitelem účtu nebo oprávněnou osobou 1), nebo zaměstnancem
majitele účtu 2)
1) osoba uvedená v podpisovém vzoru k účtu klienta

2) na pokladní složence je uvedeno razítko firmy majitele účtu

0,00 Kč

Sjednává se pro účet č.: 115-8436250277/0100
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DOHODA O STANOVENI INDIVIDUÁLNÍCH CEN

Příloha č. 2

Seznam Účtů

Číslo účtu Měna účtu

526651/0100 CZK

6015-526651/0100 CZK

19-1832790257/0100 CZK

19235651/0100 CZK

19-1832780227/0100 CZK

107-526651/0100 CZK

107-3066250217/0100 CZK

1222-526651/0100 CZK

115-8436250277/0100 CZK
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