
SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU

4308541

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 Podhorská Martina, Klientský pracovník pro FIB - II
pobočka Benešov - Karla Nového,

Karla Nového 2363, Benešov, 25601

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, H. Králové-Nový H. K., 50008, CL 
42196451 
obchodní
Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl A XII, vložka 540

Lesy České republiky, s.p., Konopiště 12, Benešov, 25601, CZ

Ing. Josef Vojáček - statutární zástupce

ČSOB a majitel účtu (dále též "smluvní strany") uzavírají ve smyslu 
příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o platebním styku

Smlouvu o běžném účtu
(dále jen "Smlouva")

Předmětem Smlouvy je vedení platebního účtu a úprava vzájemných vztahů mezi ČSOB a majitelem účtu při
poskytování platebních služeb.

I. Platební účet
1. ČSOB se zavazuje vést pro majitele účtu platební účet (dále jen "Účet") číslo  v měně CZK 

(IBAN ) s periodicitou výpisů z Účtu měsíčně poštou.
2. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že součástí Smlouvy jsou Předsmluvní informace a Obchodní podmínky pro účty 

a platby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele ze dne 1.7.2018 (dále jen "Podmínky"). Majitel účtu si 
je vědom toho, že vzhledem k tomuto ujednání jsou smluvní strany vázány nejen touto Smlouvou, ale mají rovněž 
práva a povinnosti obsažené v těchto Podmínkách a že nesplnění povinnosti z nich vyplývající má stejné důsledky 
jako nesplnění povinnosti vyplývající z této Smlouvy, která na ně odkazuje. Odchylná ustanovení Smlouvy mají 
přednost před zněním těchto Podmínek.

3. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že zůstatek peněžních prostředků na Účtu bude úročen úrokovou sazbou uvedenou 
v Oznámení Československé obchodní banky, a. s. o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč 
(dále jen "Oznámení"), není-li dále ve Smlouvě mezi stranami ujednáno jinak. Majitel účtu souhlasí s tím, že ČSOB 
je oprávněna výši úrokové sazby jednostranně změnit. O změně výše úrokové sazby je majitel účtu informován 
výpisem z Účtu.

4. Majitel účtu souhlasí s tím, že si ČSOB účtuje za bankovní služby poplatky dle Sazebníku ČSOB pro právnické 
osoby a fyzické osoby - podnikatele (dále jen "Sazebník"). Majitel účtu se zavazuje tyto poplatky platit. ČSOB je 
oprávněna tyto poplatky inkasovat z Účtu uvedeném v tomto článku.

5. Majitel účtuje oprávněn použít peněžní prostředky pouze do výše disponibilního zůstatku jeho účtu (včetně případně 
sjednaného přečerpání). V důsledku přesažení disponibilního zůstatku účtu (bez ohledu na to, zda k němu dojde 
využitím více peněžních prostředků ze strany klienta, nebo zaúčtováním poplatků za poskytnuté služby, příp. 
dalších plateb, které je ČSOB oprávněna zúčtovat k tíži účtu i bez příkazu klienta) dojde ke vzniku debetního 
zůstatku. Majitel účtuje povinen debetní zůstatek ihned uhradit. Pokud tak neučiní, je ČSOB oprávněna požadovat 
zaplacení debetních úroků z částky debetního zůstatku ve výši dle Oznámení, a to ode dne jeho vzniku. Debetní
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úroky jsou splatné ihned, na konci kalendářního měsíce jsou připsány k debetnímu zůstatku a ČSOB je oprávněna v 
následujícím měsíci účtovat debetní úroky z takto navýšené částky. Majitel účtuje povinen uhradit rovněž poplatky 
dle Sazebníku za výzvu a následnou upomínku k úhradě debetního zůstatku.

II. Obecná a závěrečná ujednání
1. ČSOB i majitel účtu mohou tuto Smlouvu písemně vypovědět, případně od Smlouvy odstoupit. Podrobnější ujednání 

k výpovědi a odstoupení jsou dále upravena v Podmínkách.
2. Majitel účtu prohlašuje a stvrzuje podpisem Smlouvy, že byl seznámen s Informací o zpracování osobních údajů, 

Sazebníkem a Podmínkami a že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace dle zákona o platebním 
styku. Majitel účtu dále potvrzuje, že byl seznámen s tzv. překvapivými ustanoveními, jež nemusel ve smluvní 
dokumentaci očekávat, a to s ustanoveními Podmínek týkajícími se možnosti započtení splatných i nesplatných 
pohledávek ČSOB vůči majiteli účtu, zákazu postoupit svá práva či pohledávky za ČSOB, zákazu zastavit 
pohledávky za ČSOB vyplývající ze Smlouvy (kapitola B. označená Podmínky, část L, oddíl Započtení a postoupení) 
a oprávnění a způsobu nakládání s Účtem a peněžními prostředky na Účtu (kapitola B. označená Podmínky, část I., 
oddíl Nakládání s účtem a prostředky na účtu).

3. ČSOB a majitel účtu sjednávají právo ČSOB měnit Smlouvu, Podmínky a Sazebník způsobem a s důsledky 
uvedenými v Podmínkách.

4. Smlouvu lze měnit také na základě dohody smluvních stran způsobem uvedeným ve Smlouvě nebo v Podmínkách, 
a to zejména v listinné podobě, příp. v elektronické podobě (jestliže je změna tímto způsobem umožněna) 
prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo s využitím biometrického podpisu majitele účtu, ev. jiným 
dohodnutým způsobem.

5. Je-li majitel účtu tzv. povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona o registru smluv a dopadá-li na tuto Smlouvu 
nutnost jejího zveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení cit. zákona, je majitel účtu povinen na své 
náklady zajistit řádné uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, 
včetně jejích případných dodatků a souvisejících dokumentů.

6. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, s výjimkou případů uvedených v předchozím bodě.

7. Smlouvaje uzavřena okamžikem, kdy se akceptace návrhu Smlouvy dostane zpět do dispozice navrhovatele. Pokud 
je navrhovatelem ČSOB pak okamžikem, kdy se dostane tento návrh zpět do dispozice ČSOB.

8. Majitel účtu podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal a seznámil se s Informačním přehledem o systému 
pojištění pohledávek z vkladů.

9. Zvláštní ujednání:
Touto Smlouvou se ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami nahrazuje dosavadní smlouva o účtu č. 

a smluvní vztah mezi ČSOB a majitelem účtu se nadále řídí touto Smlouvou. Nároky vzniklé před 
dnem uzavření této Smlouvy se posuzují podle dosavadní smlouvy.

V Benešově dne 29.10.2018

Za Československou obchodní banku, a. s. Za majitele účtu L^šý České republiky, s.p.

Podhorská Martina 
Klientský pracovník 

pro FDB - II

strana 2 z 2
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




