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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o účtu 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 

Large Corporates, Praha 4, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00 

(dále jen „Banka“) 

a 

Obchodní firma (název): Plzeňská teplárenská, a.s.  

Sídlo (místo podnikání): Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň  

IČO: 49790480  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392  
(dále jen „Klient“) 

uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o účtu  

k účtu číslo (dále jen „Účet“) v měně CZK ze dne 23. 5. 1997 

Smluvní strany si dohodly následující: 

1. Banka bude peněžní prostředky na Účtu úročit denně zvýhodněnou roční úrokovou sazbou v závislosti na zůstatku 
na Účtu podle pásem: 

 

  do 10.000.000   úroková sazba

nad 10.000.000,01 do 150.000.000 úroková sazba

nad 150.000.000,01 do 200.000.000 úroková sazba

nad 200.000.000,01 do 250.000.000 úroková sazba

nad 250.000.000,01 do 500.000.000 úroková sazba

nad 500.000.000,01  úroková sazba

Banka je oprávněna změnit výši úrokových sazeb pro jednotlivá pásma nebo i rozsah a počet pásem. Změnu 
úrokových sazeb a den účinnosti této změny Banka oznámí Klientovi písemně v přiměřeném časovém předstihu. 
Pokud Klient nebude s navrhovanou změnou souhlasit a doručí Bance nejpozději dva obchodní dny přede dnem 
předpokládané účinnosti změny úrokových sazeb písemný nesouhlas s navrhovanou změnou, pak pro další 
úročení peněžních prostředků na Účtu smluvní strany sjednávají, že ode dne, kdy měla nastat účinnost změny 
úrokové sazby, Banka bude peněžní prostředky na Účtu úročit roční úrokovou sazbou pro běžné účty stanovenou 
v Ceníku České spořitelny, a.s. (dále jen „Ceník“). 

2. Banka připíše úroky ve prospěch Účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce pokud den připsání připadne na 
obchodní den. Připadne-li den připsání na neobchodní den, Banka vypočítá a připíše úroky k poslednímu 
obchodnímu dni příslušného měsíce a úroky za zbývající neobchodní den/dny příslušného kalendářního měsíce 
připíše v následujícím kalendářním měsíci. 
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3. Ostatní ustanovení Smlouvy o účtu zůstávají nezměněna. 

V(e) Praze dne       

za Českou spořitelnu, a.s.: 

podpis: 

 
 
 
 

 
 
 

Klient: 

 

Za Klienta:
 
příjmení, jméno, titul 

pohlaví 

trvalý nebo jiný pobyt 

rodné číslo (datum narození) 

místo narození 

druh a číslo průkazu totožnosti (včetně série) 

datum vydání průkazu totožnosti 

doba platnosti průkazu totožnosti 

stát, popř. orgán, který průkaz totožnosti vydal 

státní občanství 

 




