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SMLOUVA o WUZivANi SLUZBY ésos CEB C...-
SOB
20119309

Ceskoslovenské obchodni banka, a. s.
sidlo: Radlické 333/150, 150 57 Praha 5; ICO: 00001350
zapsana’ v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B: XXXVI, vIoZka 46

za CSOB: _,Team Leader - Klientsky pracovnik IV
poboéka: FIB Hradec Kra’lové - Ulrichovo ném.
adresa poboéky: Ulrichovo némésti 734/7 , 50002 Hradec Krélové, Ceské republika

(déle jen "0303")

a

obchodni firma / nézev Mésto Novy’ Bydiov
sidlo Masarykovo némésti 1, 50401 Novy Bydiov, Ceské republika
lCO/ZECO 00269247
registrace u 22.08.2012

(dale jen "MajiteI sIqy")

za Majitele slqy:
jméno, pfijmeni, titul —- statutérni zéstupce

uzavirajl’ v souladu se zékonem 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik v platném znéni, zékonem
0. 370/2017 5b., 0 platebnim styku v platném znéni (dale jen "ZoPS") a s odkazem na zékon

é. 297/2016 80., o sluibéch vytvéfejicich dt’Jvéru pro elektronické transakce a Nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 0. 910/2014 o elektronické identifikaci a slqéch vytvéfejicich

dL'Ivéru pro eIektronické transakce na vnitrnim trhu a o zruéeni smérnice 1999/93/ES tuto

Smlouvu o vyuiivéni sluiby ésoa CEB 6. 42741506 - 1
(déle jen "Smlouva CEB“).

l. Predmét Smlouvy CEB

1. Predmétem Smlouvy CEB je vyuiivéni sluzby CSOB CEB (dale jen "Sluiba CEB") Majitelem sluzby za podminek
uvedenych ve Smlouvé CEB a obchodnich podminkéch uvedenych v élénku IV odst. 4 Smlouvy CEB.

2. Specifikace Sluiby CEB je uvedena v Obchodnich podminkéch pro poskytovéni sluiby CSOB CEB (délejen "Podminky
CEB").

3. Majitel sluiby sjednévé s CSOB pro SIqu CEB Obchodni baliéek/ky:
- CEB
- Spréva sluiby
- Virtuélnipoboéka

ll. Prévnijednéni ve Sluibé CEB

1. Sluiba CEB - Virtuélni poboéka CEB

Majitel slqy zmocfiuje/povéfuje osobu/y uvedenou/é ve Zmocnéni k prévnimu jednéni (pfiloha Smlouvy CEB) k
prévnimu jednéni za Majitele slqy, a to k zasiléni Dokumentace prostfednictvim Sluiby CEB do 0508 a/nebo k
podepisovéni Dokumentfl za Majitele sluiby KvaIifikovanym elektronickym podpisem v rozsahu uvedeném ve Zmocnéni
k prévnimu jednéni.
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2. Sluiba CEB - Elektronické bankovnictvi CEB

Majitel sluiby zmocfi uje/povéfuje osobu/y uvedenou/é ve Zmocnéni - seznam osob (pfiloha Smlouvy CEB) k prévnimu
jednéni za Majitele sluiby prostfednictvim Sluiby CEB v rozsahu uvedeném ve Zmocnéni - seznam osob (pfiloha
Smlouvy CEB), v Seznamu L'Jétfl a nastaveni Sluiby CSOB CEB (pfiloha Smlouvy CEB) a niie, a to:
a) k nakléda’ni s penéZnimi prostfedky na uétu/Uétech uvedeného/nych v Seznamu new a nastavenl’ sluzby CSOB

CEB (da'le jen "Uc':ty") prostfednictvim Sluiby CEB,
b) ke zméné frekvence vypisu z 0:":t v elektronické podobé a jeho formétu prostfednictvfm Sluiby CEB,
c) k nahliZeni na vypisy z Uétfl v elektronicke’ podobé zpfistupnéné CSOB prostfednictvim Sluiby CEB,
d) k vytvéfeni a upravé vzorL°J pfikazu k pfevodu, které mohou vyuiivat véechny fyzické osoby uvedené ve Zmocnéni

- seznam osob (pi‘iloha Smlouvy CEB),
e) ke sprévé platebnich karet (tj. ’zejm. zméné limitu, zméné nastaveni plateb pro internet, blokace/odblokace karty,

néhradni vydéni) vydanYch k Uétflm prostfednictvim sluiby CEB,
f) k nahlizeni na vypisy z karetnich transakci karet vydanych k Uétflm v elektronické podobé zpfistupnéné ve Sluibé

CEB,
da‘le jen "Oprévnéni k platebnimu styku"
g) ke zméné rozsahu prévniho jednéni. ke kterému byla zmocnéné/povéfené fyzické osoba Majitelem sluiby dle

tohoto (:Iénku ll odst, 2 pism. a) a2 f) Smlouvy CEB,
h) k odvoléni zmocnéni udéleného Majitelem slqy fyzické osobé dle tohoto élénku ll odst. 2 pism, a) a2 f) Smlouvy

CEB,
da’le jen "Oprévnéni ke sprévé sluiby"
i) k nahliieni na vypisy z majetkovych uéta Majitele sluiby v elektronické podobé zpfistupnéné CSOB

prostfednictvim sluiby CEB,
da’le jen "Oprévnéni k vypisflm z majetkovych Uétfi"

Oprévném’ k uzaviréni FX obchodfi je definované v Podminkéch CEB a osoba, které Majitel sluiby udélil toto
oprévnéni, je uvedené ve Zmocnéni - seznam osob (pfiloha Smlouvy CEB).

Oprévném’ ke konfirmova’ni FM je deflnované v Podminkéch CEB a osoba, které Majitel sluiby udélil toto oprévnéni,
je uvedené ve Zmocnéni — seznam osob (pfiloha Smlouvy CEB).

Osoby zmocnéné/povéfené Majitelem sluzby dle élénku II odst. 2 Smlouvy CEB a osoby, kterym Majitel sluiby udélil
Oprévnéni k uzaviréni FX obchodL'I a Oprévnénl' ke konfirmovéni FM obchodfl uvedené vyfie v élénku |I odst. 2 Smlouvy
CEB, smluvni strany nazyvajl' "Oprévnéné osoby".

3. Majitel sluiby vilslovné souhlasi s tim:

a) 2e, Oprévnéné osoby zmocnéné Majitelem sluiby k prévnimu jednéni dle Clénku il odst. 2 Smlouvy CEB maji
pfistup v rozsahu jejich zmocnéni ke véem infonnacim o Uétech, které Sluiba CEB poskytuje

b) aby CSOB zpfistupnila Majiteli sluiby. Oprévnénym osobém zmocnénym Majitelem sluiby dle élénku || odst. 2
pism. c) Smlouvy CEB v rozsahu jejich zmocnéni vypisy 2 (mm v elektronické podobé prostfednictvim Sluiby CEB,

0) 2e Majitel slqy, Oprévnéné osoby zmocnéné Majitelem sluiby dle éla’nku ll odst. 2 pism. b) Smlouvy CEB v
rozsahu jejich zmocnéni je/jsou oprévnén/i ménit frekvenci Wpisu z UCtu v elektronické podobé a jeho format
prostfednictvim SIqy CEB

d) aby CSOB uzavfela s Oprévnénymi osobami zmocném’tmi Majitelem sluiby dle élénku l| Smlouvy CEB Dohodu
o aktivaci sluiby CSOB CEB, jejii souéésti jsou obchodni podminky uvedené v élénku IV odst. 4 Smlouvy CEB
(dale jen ,,Dohoda CEB“) a Dohodu 0 C803 identité, jejii souéa'sti jsou Obchodni podml’nky pro CSOB identitu.

4. Majitel sluiby je oprévnén dét CSOB pisemny pokyn ke zméné éi zruéeni oprévnéni Oprévnéné osoby a CSOB se
zavazuje tuto dispozici neprodlené provést.

5. C803 3 Majitel sluiby sjednévaji nésledujici s'Jsob autentizace Opravnéné osoby ve Sluibé CEB:
- Digitélni certifikét
- Uiivatelské jméno a heslo + Smart klié
- Smart klié pro mobilni aplikace

6. (3808 a Majitel sluiby sjednévaji nésledujici zpCIsob autorizace platebnich transakci:
- Digitélnicertifikét
- Smart klié

Ill. Poplatky

1. Majitel sluiby si je védom a souhlasi s tim. 26 Si CSOB UCtuje za bankovni sluiby poplatky dle pfisluéného sazebniku
CSOB (déle jen "Sazebnik"). pokud smluvni strany nesjednaji jinak. Majitel sluiby prohlaéuje, 2e se seznémil s
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piislu§nou éésti Sazebniku, ve kteréjsou poplatky za bankovni sluiby a jejich vyée uvedeny a zavazuje se tyto poplatky
platit,
Poplatky souvisejici se Sluibou CEB Uétované Majiteli slqy je CSOB oprévnéna inkasovat z 06m 6. 256365038I0300.
V piipadé, 2e Goat, ze kterého CSOB inkasuje poplatky souvisejicf se Sluibou CEB Majiteli sluiby, bude zruéen nebo
zablokovén, nebo na ném nebude dostatek penéinich prostiedkfl k L'rhradé poplatku, Majitel slqy vyslovné souhlasi
s tim, aby CSOB inkasovala tyto poplatky z jakéhokoliv jiného Uétu Majitele sluiby vedeného u CSOB.

IV. Zévéreéné ustanoveni

Smlouvu CEB Ize ménit pouze po dohodé smluvnich stran pisemnou formou.
Smluvni strany sjednévajl’, 2e Majitel sluiby je opra‘vnén ménit piilohu Smlouvy CEB - Zmocnéni k prévnl'mu jednéni,
Seznam new a nastaveni Sluiby CSOB CEB a Zmocnéni - seznam osobjednostrannym prévnim jednénim v pisemné
formé.
Smlouva CEB se uzaviré na dobu neuréitou. Obé smluvni strany jsou oprévnény Smlouvu CEB vypovédét bez uvedeni
dL’Jvodfl. Majitel sluiby je oprévnén vypovédét smlouvu pisemné s L'Iéinnosti okamiikem doruéenl' vypovédi CSOB. V
piipadé vypovédi dané CSOB zaniké Smlouva CEB uplynutim VS/povédni doby, které je dva mésice a poéiné béiet
prvnim dnem kalendéiniho mésice nésledujiciho po doruéenl' vypovédi.
Smluvni strany sjednévaji, Ze souéésti Smlouvy CEB jsou déle:
- Obchodni podminky pro poskytovéni sluiby CSOB CEB ze dne 20. 7. 2018
- Obchodni podminky pro CSOB ldentitu ze dne 1. 4. 2019
- a dle typu majitele notu:

- Obchodni podminky pro new a platby pro korporace a instituce ze dne 1. 11. 2018
— Piedsmluvni informace a Obchodni podminky pro (Jory a platby pro prévnické osoby a fyzické osoby - podnikatele

zedne1. 11.2018
(déle jen Podminky)

Majitel sluiby si je védom toho, 2e vzhledem k vyée uvedenému ujednéni jsou smluvni strany vézény nejen touto
Smlouvou CEB, ale maji rovnéz préva a povinnosti obsaiené v Podminkéch, a 2e nesplnénl’ povinnosti vyplajici
z Podminek mé stejné dflsledky jako nesplnéni povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy CEB, které na né odkazuje.
Odchylné ustanoveni Smlouvy CEB maji piednost pied zném’m uvedenych Podminek. V piipadé rozporu mezi
ustanovenimi uvedenymi vjednotlivych Podminkéch maji piednost vidy ty Podminky, které jsou v piedchézejicim bodé
uvedeny diive.
CSOB je oprévnéna navrhnout zménu Podminek CEB. Informace o navrhovanych zménéch CSOB poskytne
prostiednictvim Sluiby CEB nebo vypisem z from nejméné dva mésice pied navrieny’tm dnem Uéinnosti; tento névrh
rovnéz vyvési na www.csob.cz. Pokud Majitel sluiby pisemné neodmitne névrh nejpozdéji v posledni pracovni den
pied navrhovany’m dnem L'Jéinnosti, plati, 2e Majitel sluiby navrhovanou zménu jako celek piijal. Pokud Majitel sluiby
pisemné odmitne névrh na zménu, ma pravo s okamiitou Uéinnosti a bezflplatné vypovédét Smlouvu CEB. vypovéd’
Majitele sluiby musi doruéit CSOB nejpozdéji pracovni den piede dnem, kdy mé navrhované zména nabyt doinnosti.
O dL'Jsledcich spojenyoh s névrhem zmény Podminek CEB a o prévu névrh odmitnout a vypovédét Smlouvu CEB bude
CSOB vidy v névrhu na zménu informovat,
Steam zpflsobem je CSOB oprévnéna ménitjednotlivé poloiky Sazebniku.

8. Majitel slqy potvrzuje podpisem Smlouvy CEB, 2e byl s Podminkami uvedenymi v élénku IV odst. 4 Smlouvy CEB

9.

seznémen. souhlasi s jejich obsahem a zavazuje se je dodriovat, a 2e mu byly pied uzavienim Smlouvy CEB poskytnuty
informace dle ZoPS.
Pojmy uvedené ve Smlouvé CEB (s velkym poééteénim pismenem) jsou definované v Podminkéch CEB.

10. Smlouva CEB je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi jeden obdrii Majitel sluiby a jeden C808.
11. Smluvni strany sjednévaji, 2e okamiikem UCinnosti této Smlouvy CEB é. 42741506-1 CSOB nebude poskytovat

Majiteli sluiby sluibu CSOB BusinessBanking 24 dle Smlouvy o vyuiivéni sluiby CSOB BusinessBanking 24 v
rozsahu, v jakém ji CSOB poskytovala Majiteli slqy pod Cislem majitele instalace 265807, uvedeném v Piiloze -
Zmocnéni k nakléda’ni s penéinimi prostiedky na Uétech - CSOB BusinessBanking 24 — oprévnéné osoby (piiloha
Smlouvy o vyuiivéni sluiby CSOB BusinessBanking 24). Majitel sluiby ke dni 06innosti této Smlouvy CEB odvolévé
zmocnéni oprévnénych osob uvedenych v Piiloze - Zmocnéni k naklédéni s penéznfmi prostiedky na Oétech - CSOB
BusinessBanking 24 - oprévnéné osoby (piiloha Smlouvy o vyuiivéni slqy CSOB BusinessBanking 24) pod Cislem
majitelem instalace 265807.

V piipadé, 2e ke dni uzavieni Smlouvy CEB é. 42741506-1 CSOB poskytuje Majiteli sluiby sluibu CSOB
BusinessBanking 24 pouze pod jednim Cfslem majitele instalace uvedene’m v Piiloze - Zmocném’ k naklédéni s
penéznl’mi prostiedky na notech - CSOB BusinessBanking 24 - oprévnéné osoby (piiloha Smlouvy o vyuZivéni
sluiby CSOB BusinessBanking 24), ruéi se ke dni L‘réinnosti Smlouvy CEB Smlouva o vyuzivéni sluzby CSOB
BusinessBanking 24 v celém rozsahu. Majitel slqy souéasné v tomto pil‘padé odvolévé ke dni uéinnosti Smlouvy
CEB zmocnéni oprévnénSIch osob uvedeny’ch v Piiloze — Zmocnéni k naklédéni s penéinimi prostiedky na L'Iétech -
CSOB BusinessBanking 24 - oprévnéné osoby (piiloha Smlouvy o vyuzivéni sluiby CSOB BusinessBanking 24) v
celém rozsahu.
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Pfilohy:

Seznam L’Jétfi a nastaveni Sluiby CSOB CEB
Zmocnéni - seznam osob
Zmocnéni k prévnimu jedna’ni (jedné-li za Majitele sluiby ve Virtuélm’ poboéce CEB pouze osoba s Jedna’nim ze zékona/
statutérni organ, tato pfiloha se netiskne).

finuw

Ceskoslovenské obchodni banka, a. 54
p

Team Leader -
Klientsky pracovnik IV

Za Majitele sluiby Mésto Novy Bdov

L/ statutérni zéstupce
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