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         605/EO/19 
 
 

Smlouva o poskytování služby BUSINESS 24 - LIGHT 

 
Česká spo řitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS Č 140 00, IČ: 45 24 47 82 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
(dále jen ”Banka”) 

a 

 
  Statutární město Havířov 

  Příjmení, jméno a titul /obchodní firma / název 

  73601 Havířov - Město, Svornosti 86/2, Česká republika 
Trvalý pobyt / sídlo / místo podnikání 

  00297488 

  RČ (datum narození) / IČ 

(dále jen "Klient") 

uzavírají tuto Smlouvu o poskytování služby BUSINESS 24 – LIGHT (dále jen ”Smlouva”): 
 

I. Předmět Smlouvy 
 

1. Na základě této Smlouvy bude Banka poskytovat Klientovi službu BUSINESS 24 – LIGHT 

2. Službou BUSINESS 24 - LIGHT se podle Smlouvy rozumí výhradně pasivní užívání služeb přímého bankovnictví, tj. 
poskytování informací o transakcích na účtech Klienta prostřednictvím internetbankingové aplikace nebo 
prostřednictvím telefonní linky. 

 

II. Smluvní podmínky 
 

1. Banka poskytuje službu BUSINESS 24 - LIGHT na základě pokynů Uživatele. Uživatelem může být pouze fyzická 
osoba. Není-li Uživatel registrován v Bance jako Uživatel jiné služby přímého Bankovnictví (např. v rámci služeb 
SERVIS 24 nebo BUSINESS 24), budou mu Bankou vygenerovány Bezpečnostní údaje (bezpečnostní kód a heslo). 

2. Uživatel využívá službu v rozsahu oprávnění daného mu Klientem. Na základě daného oprávnění je rozlišován 
Uživatel - Zmocněná osoba a Uživatel - Disponent. Obě oprávnění může mít Uživatel současně. Oprávnění 
Zmocněné osoby uděluje Klient, a to uvedením Zmocněné osoby do Smlouvy. Oprávnění Disponenta uděluje 
Zmocněná osoba, a to přiřazením osoby uvedené v platném Podpisovém vzoru k danému účtu Klienta ke službě 
BUSINESS 24 - LIGHT. Jako doklad o zřízení obdrží Uživatel Protokol o zřízení uživatele. 

3. Uvedením Zmocněné osoby ve Smlouvě Klient takovou osobu zmocňuje k těmto administrativním operacím: 

- přiřazování/odřazování účtů ke službě BUSINESS 24 - LIGHT, 

- administraci práv Disponentů, tj. k přiřazování/odřazování Disponentů ke službě BUSINESS 24 - LIGHT, k 
nastavení /zrušení jejich pasivních práv k účtům Klienta. 

4. Přiřazením Disponenta ke službě BUSINESS 24 – LIGHT, získává Disponent oprávnění využívat službu BUSINESS 
24 – LIGHT, tj. je oprávněn získávat informace o transakcích na účtech Klienta prostřednictvím internetbankingové 
aplikace nebo prostřednictvím telefonní linky. Práva Disponenta budou automaticky nastavena Zmocněné osobě, 
pokud je uvedena u účtů daného Klienta přiřazených do služeb BUSSINES 24 - LIGHT i na Podpisovém vzoru. 

5. Bezpečnostní údaje, jakož i další korespondence týkající se služby BUSINESS 24 – LIGHT, jsou vždy zasílány 
Uživateli na korespondenční adresu, kterou, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, je oprávněn zadat ten, na 
jehož žádost je Uživatel zřizován. Korespondenční adresu si může Uživatel změnit v kterémkoliv obchodním místě 
komerčního bankovnictví, případně prostřednictvím služby BUSINESS 24 - LIGHT. V případě, že Uživatel 
zapomene/ztratí své heslo nebo v případech, kdy Uživatel žádá o své odblokování, bude na žádost Uživatele 
vygenerováno Bankou nové heslo. 

 

III. Zablokování, odblokování Uživatele / Klienta s lužby BUSINESS 24 - LIGHT 
 

1. O zablokování svých přístupových práv (tj. zablokování přístupu pouze u daného Uživatele) může požádat sám 
Uživatel, a to u klientského centra v Prostějově. Ve stejném místě lze požádat o odblokování Uživatele. 
O zablokování Klienta (tj. zablokování přístupu všech Uživatelů ke všem účtům Klienta), může požádat pouze 
Uživatel - Zmocněná osoba a to u klientského centra v Prostějově nebo prostřednictvím služby BUSINESS 24 – 
LIGHT. Shodným způsobem může Zmocněná osoba Klienta odblokovat. 
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2. Banka je oprávněna zablokovat Uživatele, popřípadě Klienta, pokud má podezření, že se ke službě BUSINESS 24 – 
LIGHT pokouší získat přístup jiná osoba než oprávněný Uživatel. 

 
3. Banka zablokuje službu BUSINESS 24 – LIGHT vždy ihned poté, kdy došlo ke třem po sobě následujícím 

neúspěšným pokusům o ověření Uživatele (ze strany Uživatele byly opakovaně zadány chybné údaje). 
 

IV. Speciální ustanovení Smlouvy 
 

1. Hlavním (primárním) účtem si pro účely Smlouvy stanovuje Klient tento běžný účet: 
číslo 1721604319, měna CZK. 

2. Klient a Banka se dohodli na společném jednání Zmocněných osob: 
 

ANO          NE 

3. Banka bere na vědomí, že Klient zmocnil k některým úkonům prováděným prostřednictvím služby BUSINESS 24 - 
LIGHT Zmocněné osoby. Rozsah zmocnění je uveden v Uživatelské příručce služby BUSINESS 24 (dále jen 
„Příručka“). 

 
Zmocněné osoby: 

 

         ANO NE 
 

XXXXXXXXX 
Příjmení, jméno, titul 
XXXXXXXXXXX 
Rodné číslo 
XXXXXXXXXXXX, Havířov, 73601, Česká republika 
Adresa trvalého pobytu 

4. Klient bere na vědomí, že pokud: 

• první ověřené přihlášení ke službě neproběhne do 120 dnů ode dne platnosti bezpečnostních údajů, a/nebo se 

• Zmocněná osoba sama zruší jako Uživatel, 

přestává být Zmocněná osoba Uživatelem a zmocnění udělené jí Klientem se považuje za vypovězené. 
 

V. Všeobecná ustanovení 
 

1. Banka se zavazuje poskytovat Klientovi službu BUSINESS 24 – LIGHT 24 hod. denně / 7 dní v týdnu. Při uzavření 
této Smlouvy obdrží Klient bližší informace o službě BUSINESS 24 – LIGHT. V Příručce je uveden způsob prvého 
přihlášení, přehled konkrétních pasivních transakcí nabízených Bankou podle této Smlouvy atd. 

2. Uzavřením Smlouvy Banka automaticky přiřadí hlavní (primární) účet Klienta ke službě BUSINESS 24 - LIGHT. Další 
účty je oprávněna přiřadit ke službě BUSINESS 24 - LIGHT pouze Zmocněná osoba. 

3. Klient se zavazuje zajistit, aby se všichni Uživatelé, kteří budou prostřednictvím služby BUSINESS 24 - LIGHT 
přistupovat na jeho účty, seznámili s výše uvedenou Příručkou. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Klient a Banka mohou ukončit účinnost Smlouvy písemnou dohodou uzavřenou v kterémkoli obchodním místě 
komerčního bankovnictví. 

2. Smlouva může být Klientem kdykoliv vypovězena a to písemně. Smlouva pozbude účinnosti nejpozději následující 
obchodní den po dni, kdy byla výpověď Bance doručena. 

3. Banka může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí. Smlouva v tomto případě pozbude účinnosti v den určený 
v této výpovědi, není-li ve výpovědi den určen, pak v poslední den měsíce, v němž byla výpověď Klientovi doručena. 
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4. Klient a Banka se dohodli, že Banka je oprávněna okamžitě ukončit poskytování služby na základě Smlouvy, poruší- 
li Klient nebo kterýkoli Uživatel Smlouvu. Smlouva v tomto případě zaniká v den ukončení poskytování těchto 
služeb. O zániku Smlouvy z tohoto titulu Banka Klienta písemně informuje. 

 
 
 

1.7.2019   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V(e)    Havířově  dne 24.6.2019  

Majitel ú čtu 

v.r. 

 

 
Statutární město Havířov 

 

Podpis(y), příp. razítko  

Zastoupen(a): 
Za Majitele účtu - právnickou osobu: 

 

Titul, jméno, příjmení XXXXXXXXXX 
trvalý pobyt XXXXXXXXXXX, Šumbark, 736 01 Havířov 
rodné číslo (datum narození) XXXXXXXXXXX 
druh a číslo průkazu totožnosti OP: XXXXXXXXX 
státní příslušnost ČR 

 

V(e)    Praze   dne 

Česká spo řitelna, a.s. 

 

v.r, 

 

Jméno, příjmení, funkce, podpis  


