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Ceskoslovenské obchodm’ banka, a. s.
Radlické 333/150, 150 57 Praha 5; 1C0: 00001350
zapsané v obchodm’m rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B: XXXVI, vloika 46
(déle jen "(“33013")
za CSOB —,Team Leader - Klientsky pracovm’k [V
poboéka Hradec Krélové - Bi‘etislavova,

Bf'etislavova 1622, Hradec Krélové, 50200
a
nézev Mésto Novy Bydiov
sidlo Masarykovo némésti l, Novy’l Bydiov, 50401, CZ
lCO/ZECO 00269247
registrace u Ceského statistického fif'adu 22.08.2012
(déle jen "majitel fiétu")
zasilaci adresa Mésto Navy Bydiov, Masarykovo némésti l, Novy Bydiov, 50401, CZ
za majitele fiétu
jméno, pfijmeni, titul -- statutérm’ zéstupce

(3803 a majitel 116m (déle téi "smluvni strany") uzaviraji ve smyslu
pfisluénjlch ustanovem’ obéanského zékom'ku a zékona o platebnim styku

Smlouvu o CSOB Spoficim fiétu pro podnikatele
(délejen "Smlouva")

Predmétem Smlouvy je zrizeni a vedeni sporiciho flow a fiprava vzéjemnych vztahfi mezi CSOB a majitelem aétu pfi
poskytovénl' platebnich sluieb.

l. Spof'ici fiéet

1. (3808 se zavazuje ke dni uzavfeni Smlouvy zfidit a vést pro majitele fiétu CSOB Spofici fiéet pro podnikatele éislo
288403086/0300 (IBAN CZ82 0300 0000 0002 8840 3086) v méné CZK (délejen "Uéet") s periodicitou VYpisfi z
Uétu mésiéné elektronicky s délkou vypovédm' doby vkladu 1 den.

2. CSOB a majitel uétu sjednévaji, 2e souéésti Smlouvy jsou Pfedsmluvm’ informace a Obchodni podminky pro
(Iéty a platby pro prévnické osoby a fyzické osoby - podnikatele ze dne 1.11.2018 (déle jen "Podminky"). Kromé
obecné platnych ustanoveni pro fiéty je v Podml’nkéch obsaiena rovnéi éést Zvlé§tni ujednéni pro spofici fiéty
obsahujici speciélm’ ustanovem’ pro spofici fiéty. Majitel fiétu si je védom toho, ie vzhledem k tomuto ujednéni jsou
smluvm’ strany vézény nejen touto Smlouvou, ale maji rovnéi préva a povinnosti obsaiené v téchto Podminkéch a
ie nesplném’ povinnosti z nich vyplyvajici mé stejne’ dfisledky jako nesplném’ povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy,
které na né odkazuje. Odchylné ustanovem’ Smlouvy maji prednost pfed znénim téchto Podminek.

3. CSOB a majitel uétu sjednévaji, ie zfistatek penéinich prostfedkfi na Uétu bude firoéen firokovou sazbou uvedenou
v Oznémem’ Ceskoslovenské obchodm’ banky, a. s. o stanovenYch firokovych podminkéch vkladfi a fivérfi v Ké
(délejen "Oznémem’"), neni-li déle ve Smlouvé mezi stranami ujednénojinak. Majitel L'létu souhlasi s tim, ie 6808
je oprévnéna vyéi urokové sazby jednostranné zménit. O zméné vyée flrokové sazby je majitel fiétu informovén
vjpisem z Uétu.
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4. Majitel fiétu souhlasi s tim, ie si CSOB 1'15.i za bankovni sluiby poplatky dle Sazebniku CSOB pro prévnické
osoby a fyzické osoby - podnikatele (délejen "Sazebnik"). Majitel fiétu se zavazuje tyto poplatky platit. CSOB je
oprévnéna tyto popiatky inkasovat z Uétu uvedeném v tomto élémku.
Majitel 1’1étu se zavazuje p0 dobu trvém' Smlouvy vést v CSOB svfij fiéet é. 256365038/0300.

6. Chce-li majite] fiétu nebo disponent po podéni vypovédi vkladu zv3’1§it vypovézenou ééstku, musi pfivodm’ vypovéd’
odvolat a podat novou vy'Ipovéd’ na vy§§i ééstku.

7. éSOB a majite] fiétu sjednévaji, ie (VISOB posiedni den vypovédm' doby pi'evede vypovézen}? vklad dle dispozice
uvedene' ve vypovédi vkladu na béiny fiéet uvedeny v bodé 5 tohoto élénku nebo na CSOB Spof'ici fiéet Top v
éeskych korunéch, pokud tento 1'1<':et CSOB pro majitele fiétu vede.

8. Pokud pfevod vkladu na uréeny fiéet bude neproveditelny, vypovéd’ vkladu se ru§i. CSOB vede vklad déle podle
podminek Smlouvy.

9. Pisemné platebm’ pfikazy k tiIzi Uétu mohou b)?t podévény pouze prostfednictvim klientského pracovm’ka. V
opaéném pfipadé CSOB neruéi zajejich sprévné zfiétovz’mi a neinformuje o neprovedeni platby.

II. Obecm’z a zévéreéné ujedm’mi

]. CSOB i majitel fiétu mohou tuto Smlouvu pisemné vypovédét, pfipadné 0d Smlouvy odstoupit. Podrobnéjéi ujednéni
k vypovédi a odstoupeni jsou déle upravena v Podminkéch. K ukonéeni Smlouvy dochézi téi nejpozdéji ke dni
ukonéeni smlouvy o fiétu uvedeném v bodé 5. élénku I Smlouvy.

2. Majitel fiétu prohlaéuje a stvrzuje podpisem Smlouvy, ie by! seznémen s Informaci o zpracovém’ osobm’ch fidajfi,
Sazebm’kem a Podminkami a is mu byly pied uzavfenim Smlouvy poskytnuty informace dle zékona o platebm’m
styku. Majite] fiétu déle potvrzuje, 2e byl seznémen s tzv. pfekvapivymi ustanovenimi,jei nemusel ve smluvni
dokumentaci oéekévat, a to s ustanovem’mi Podminek tykajicimi se moinosti zapoétem' splatnYch i nesplatnych
pohledavek CSOB vuci majiteli 1'1ctu, zékazu postoupit své préva éi pohledévky 2a CSOB, zékazu zastavit
pohledavky za CSOB vyplyvajici ze Smlouvy (kapitola B. oznacena Podminky, cast 1.,odd1'l Zapoctem’ a postoupem’)
a opravném’ a zpfisobu naklédani s Uétem a penézm’mi prostredky na Uctu (kapitola B. oznacena Podminky, cast I.,
oddil Nakladani s fictem a prostredky na fictu).

3. CSOB a majitel L'16tu sjednévaji prévo ("33013 ménit Smlouvu, Podminky a Sazebm’k zpfisobem a s dfisledky
uvedenymi v Podminkéch.

4. Smlouvu Ize ménit také na zékladé dohody smluvnich stran zpfisobem uvedenYm ve Smiouvé nebo v Podminkéch,
a to zejména v listinné podobé, pfip. v elektronické podobé (jestliie je zména timto zpfisobem umoinéna)
prostfednictvim elektronického bankovnictvi nebo s vyuiitim biometrického podpisu majitele flétu, ev. jinjm
dohodnutym zpfisobem.

5. Je-li majitel afitu tzv. povinnSIm subjektem ve smyslu § 2 zékona o registru smluv a dopadé-li na tuto Smlouvu
nutnost jejiho zveiejnéni v registru smluv podle pfisluénS/ch ustanoveni cit. zékona, je majitel fiétu povinen na své
néklady zajistit fédné uvefejnéni této Smlouvy v registru smluv, a to bez zbyteéného odkladu po jejim uzavi'em’,
véetné jejich pfipadnych dodatkfi a souvisejicich dokumentfi.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé ze smluvnich stran obdrii po jednom vyhotoveni.
Smlouva nabyvé fiéinnosti jejiho dnem uzavfeni, s iimkou pfipadfi uvedenych v piedchozim bodé.

7. Smlouva je uzavf‘ena okamiikem, kdy se akceptace névrhu Smlouvy dostane zpét do dispozice navrhovatele. Pokud
je navrhovatelem CSOB, pak okamiikem, kdy se dostane tento névrh zpét do dispozice CSOB.

8. Majitei fiétu podpisem této Smlouvy potvrzuje, ie pfevzal a seznémil se 5 lnformaém’m pfehledem o systému
pojiéténi pohledévek z vkladfi.
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9. ZvléStni ujednéni:
(7508 a majitel fiétu sjednévaji, Ze zfistatek na Uétu bude v obdobl’ 0d 24.04.2019 do 31.08.2019 firoéen L'lrokovou
sazbou dle Oznémem' navy§enou 0 1,00 “/0 p. a.
CSOB a majitel fiétu sjednévaji, ie zvyhodnéné firokové sazbaje platné pro (361)" zfistatek na spoficim L'létu.

V Novém Bydiové dne

Za Ceskoslovenskou ob/qhodm' banku. a. s. 23 majitele [16m Mésto Novy Bydiov

Team Leader"-
K1ientsky pracovnik 1V

statutémi zéstupce
i
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