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                                                                                                                          REGISTR SMLUV 

Rámcová smlouva o zřizování a vedení vkladových účtů 

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 

Veřejný sektor a realitní obchody, Praha 4, Budějovická 1518/13b, PSČ 140 00 

(dále jen „Banka“) 

a 

Obchodní firma (název): Městská část Praha 2 

Sídlo (místo podnikání): 120 39 Praha 2, náměstí Míru 20 

IČO: 00063461 

(dále jen „Klient“) 

uzavírají tuto Rámcovou smlouvu o zřizování a vedení vkladových účtů ve smyslu § 2662 až 2679 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rámcová smlouva“) 

Článek I 

PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY 

1. Na základě podmínek stanovených Rámcovou smlouvou se Banka zavazuje zřizovat a vést Klientovi vkladové účty 
a platit z peněžních prostředků na těchto vkladových účtech úroky a Klient se zavazuje vkládat na tyto vkladové účty 
peněžní prostředky a přenechat jejich využití po sjednanou dobu Bance. 

Vkladové účty budou vedeny jen v měně, ve které je veden účet, z něhož Banka, na základě příkazů Klienta, bude 
peněžní prostředky na vkladové účty převádět. 

Číslo účtu 9021-2940442/0800 Měna účtu CZK 

2. Klient je zařazen ve skupině KORPORÁTNÍ KLIENTI. 

3. Klient jedná s Bankou osobně prostřednictvím obchodního místa, které spravuje sjednaný bankovní obchod 
s Klientem. 

Článek II 

PODMÍNKY ZŘÍZENÍ A VEDENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU, VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI 

1. Na základě písemného příkazu Klienta Banka zřídí Klientovi vkladový účet nebo vkladový účet s obnovováním 
a přidělí mu číslo, které Klientovi uvede na potvrzení o provedení příkazu Klienta. Potvrzení Banka zašle Klientovi 
nebo jiné jím zmocněné osobě na určenou adresu. Písemný příkaz a jeho potvrzení je považováno za uzavření 
smlouvy o vkladovém účtu.  

2. Písemný příkaz, na jehož základě Klient žádá o zřízení vkladového účtu, musí obsahovat náležitosti nezbytné ke 
zřízení vkladového účtu. Písemný příkaz může Klient podat na formuláři Banky nebo formou vlastní žádosti. 

3. Vklady na vkladový účet Klient může vkládat pouze v celých násobcích tisíců Kč resp. ekvivalentu v cizí měně 
a minimální výše vkladu na vkladovém účtu činí 100.000,- Kč resp. ekvivalent v cizí měně. 

4. Doba vkladu je vymezena rozmezím od 7 dní do maximálně 1 roku tak, jak je specifikována v Ceníku České 
spořitelny, část oznámení o úrokových sazbách pro korporátní klienty. Doba vkladu může být periodická, v tom 
případě platí, že neoznámí-li písemně jedna ze smluvních stran nejpozději dva obchodní dny před posledním dnem 
doby vkladu, že nehodlá vklad na další dobu vkladu obnovit, vklad se obnovuje na další dobu vkladu za stejných 
podmínek s výjimkou úročení vkladu, které bude stanoveno podle čl. II., bodu 8 - 11. Rámcové smlouvy. Jednotlivé 
doby vkladu na sebe bezprostředně navazují. Pokud připadne konec doby vkladu na jiný než obchodní den, bude 
příslušná doba vkladu prodloužena na nejbližší následující obchodní den. 

5. Klient může vklad vybrat před jeho splatností jen za podmínky, že s tím Banka bude souhlasit, a že jí uhradí veškeré 
náklady a výdaje, které jí v souvislosti s takovým předčasným výběrem vzniknou. Vedle účtování nákladů je Banka 
oprávněna si za předčasný výběr účtovat i cenu za předčasný výběr podle Ceníku platného v době předčasného 
výběru. Klient je dále oprávněn změnit výši vkladu na vkladovém účtu a to výhradně převodem z/ve prospěch účtu 
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uvedeného v čl. I. Rámcové smlouvy a dále za podmínky, že změna výše vkladu bude zaúčtována v den obnovení 
vkladu. Za tím účelem se Klient zavazuje předat Bance nejpozději v poslední obchodní den přede dnem obnovení 
vkladu (nejpozději do 10.30 hod.) písemný příkaz k převodu peněžních prostředků z/ve prospěch vkladového účtu 
ve prospěch/z účtu uvedeného v čl. I. Rámcové smlouvy znějící na částku ve výši změny vkladu a se splatností v 
den ukončení doby uložení vkladu. 

6. Náležitosti písemného příkazu jsou: 

- výslovný příkaz k převodu peněžní částky z/ve prospěch účtu Klienta, uvedeného v čl. I. Rámcové smlouvy 

- číslo účtu Klienta, ke kterému má být vkladový účet zřízen 

- stanovení, zda se jedná o jednorázový vklad nebo vklad s obnovováním 

- měna a výše částky určené k převodu na vkladový účet 

- úroková sazba dohodnutá s Bankou 

- datum prvního uložení peněžních prostředků na vkladovém účtu a doba vkladu v souladu s čl. II, bodu 4 
Rámcové smlouvy 

- podpis oprávněné osoby v souladu s platným podpisovým vzorem (popř. razítko) 

- osoba a adresa pro zaslání potvrzení příkazu. 

Neuvedení či nesprávné uvedení některého z údajů na písemném příkazu Klientem má za následek, že Banka 
vkladový účet nezřídí, nepodaří-li se nesrovnalosti vzájemně s Klientem odstranit do 11.00 hod. v den určený 
k převodu peněžních prostředků na vkladový účet. 

7. Podmínky zřízení vkladového účtu lze dojednat též telefonicky s tím, že písemný příkaz se všemi náležitostmi Klient 
nebo jím zmocněná osoba zašle Bance resp. obchodnímu místu, která vede jeho účet uvedený v čl. I. Rámcové 
smlouvy e-mailem nejpozději do 10.30 hod. dne předcházejícího den určený k převodu peněžních prostředků na 
vkladový účet. 

8. Pro jednorázové vklady bude úroková sazba stanovena roční úrokovou sazbou vyhlášenou Bankou pro tento druh 
vkladového účtu, příslušnou délku doby vkladu a sjednanou částku vkladu v Ceníku a platnou v den počátku doby 
uložení vkladu, není-li uzavřena mezi Bankou a Klientem individuální dohoda o úrokové sazbě. 

9. Úroková sazba je pro jednorázové vklady sazbou pevnou po celé období vkladu. 

10. Pro vklady s obnovováním platí, že Banka bude vklad na vkladovém účtu úročit roční úrokovou sazbou vyhlášenou 
Bankou pro tento druh vkladového účtu, příslušnou délku doby vkladu a sjednanou částku vkladu v Ceníku a platnou 
v den počátku doby uložení vkladu a v případech obnovení platnou v den obnovení vkladu. Úročení vkladu počíná 
dnem následujícím po jeho uložení na vkladový účet a končí v den převodu vkladu z vkladového účtu na účet 
uvedený v čl. I. Rámcové smlouvy. 

11. Je-li doba vkladu delší než jeden den, je vklad vždy úročen ode dne následujícího po začátku doby vkladu do 
posledního dne doby vkladu. 

12. Úrokové sazby pro vklady vyšší než částky vkladu uvedené v Ceníku jsou Bankou stanoveny individuálně. 

13. Banka převede vklad v den splatnosti vkladu na účet uvedený v čl. I. Rámcové smlouvy. Úroky z vkladu Banka 
připíše Klientovi na účet vždy poslední den v měsíci nebo v den splatnosti vkladu, podle toho, který z těchto dnů 
nastane dříve. Pokud tento den připadne na jiný než obchodní den, Banka vypočte a připíše úroky bezprostředně 
následující obchodní den. 

14. Banka a Klient se dohodli, že seznam osob oprávněných k vystavování a podepisování příkazů podle čl. II. bodu 
6. Rámcové smlouvy a projednávání dalších náležitostí souvisejících se zřizováním a správou vkladových účtů je 
totožný se seznamem osob v podpisovém vzoru k  účtu uvedeném v čl. I. Rámcové smlouvy, a že příkazy budou 
podepisovány v souladu s tímto podpisovým vzorem osobami, které jsou oprávněny disponovat s prostředky na 
tomto účtu.  

15. Banka potvrdí Klientovi podmínky o sjednaném vkladu formou Konfirmace termínovaného vkladu (dále jen 
„Konfirmace“). 

Způsob předání Konfirmace: 

emailem na marie.kostelecka@praha2.cz, případně poštou na adresu Městská část Praha 2, Odbor ekonomický, 
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2 

16. Klient platí za služby poskytované Bankou ceny, které jsou uvedené v Ceníku platném v době poskytnutí služby. 
Banka bude ceny účtovat na vrub účtu Klienta uvedeného v čl. I. Rámcové smlouvy vždy za ukončený kalendářní 
měsíc, případně před zrušením účtu. 

17. Písemný kontakt mezi Klientem a Bankou bude zajišťován na adresách: 

Česká spořitelna, a.s.: 

Adresa: Veřejný sektor a realitní obchody, Praha 4, Budějovická 1518/13b, PSČ 140 00 

Telefon:       

E-mail:       
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Klient: 

Adresa: Městská část Praha 2, Odbor ekonomický, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2 

Telefon:  

E-mail:  

Jakákoli změna adres, telefonních čísel, e-mailových adres, či změny oprávněných osob jsou pro druhou stranu 
závazné následujícím obchodním dnem po dni doručení změny. 

18. Klient prohlašuje a svým podpisem této Rámcové smlouvy potvrzuje, že byl před podpisem Rámcové smlouvy 
seznámen se systémem pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu, že mu porozuměl a že jej 
převzal. 

19. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran Rámcovou smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými 
obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen „VOP“), které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy. 
Klient podpisem Rámcové smlouvy potvrzuje, že VOP a další dokumenty, na které tato Rámcová smlouva odkazuje, 

převzal, že se s jejich obsahem seznámil a že s nimi souhlasí. 

Článek III 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou, jejíž běh počíná následujícím dnem po 
dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. U vkladů, jejichž splatnost nastane až po skončení účinnosti 
Rámcové smlouvy, se vkladový vztah posuzuje dle podmínek stanovených Rámcovou smlouvou. 

2. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru 
smluv vloží Banka s tím, že  elektronický obraz této smlouvy nebude obsahovat osobní údaje zaměstnanců Banky 
(např. jméno, příjmení, číslo OP, r.č., datum narození, bydliště apod.,)  a neveřejné kontaktní údaje smluvních stran 
např. čísla telefonů a e-maily.   Změny lze provést jen na základě dohody smluvních stran formou písemného 
dodatku k Rámcové smlouvě. 

3. Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž, jak Klient, 
tak Banka obdrží jedno vyhotovení. 

V Praze dne       

za Českou spořitelnu, a.s.: 

podpis:  podpis:  

   

bankovní poradce  bankovní poradce 

Veřejný sektor - velcí klienti  Veřejný sektor - velcí klienti 

   

 

Klient: Městská část Praha 2 

 podpis(y), příp. razítko 

Za Klienta - právnickou osobu: 
 
příjmení, jméno, titul, funkce  
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