
o UníCredít Bank
SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU

rrmi UiiCrv«t Bv* Czech RepiAic and Slovatda, a.»., m liOtam. ŽMettvak* 152S/1. 140 92 Praha 4. IČO 64948242. za09ar>4 
v oPchodnimr^pIfikL. vedartém UHtakým soudem v Praze, v oddHe B. *A3žce 3606 (dále jer .EaWa*) a

obchodní fimWnézev
Statutární méáto Riloet

právní forma
Obec nebo městská část hlavni ho 
města Prahy

00266094

zápsaná v OR vedeném
SQ zn

leitfon fax e-mail

sídlo
43401 Moct. Radniční 1/2

bankoví poradce

dalál «nformace 
^ tuzemec

způsob jednání 
□ obchodili na vlestni účet
G obchoduti ve prospěchLi cizozemec Srážková dah odváděna v CR Li ano U ne

(Banks a Mejitet ú^tWKIIent ddie spole&né|en .smkMii strany*), 

se dohúdb, že Banka zfídl pro KUenta

43401007
kOd banky 
/2700

měna
CZK

Banka sl vyhrazuje právo v odůvodnénych případech po ptedchozim písemném oznámeni kJieníovi zménk öslo ůttu

Způsob a forma pfeOMni výpisů 
eteknoracky prostřednictvím přímého bankovTHCtví
Jazyk pro výpisy z ú£tu 
^ česky D anglicky Q némecky
KoraeportfenčrB aúiesa (pokud se lišl od adresy sidfo)

Frekvence vyhotovovéní výpisů 
mftsíčni
^ůsob preddvári( ostatní korespondence 
E peStou________ □ osoDnlm vyzvednutím v bance

Banka si vyhrazi^e prévo odesitt ne výáe uvederwu adresu neodkladná sdéíenl.

Výpis z účtuje vytvořen, pokud během zvoleriěho období pro zasKértl výpisů doéío k pohybu ne účtu 

Kreditní zůstatek běžného účtu Je úročen  p.a.

Banka je oprávněna Idientovi písemné nebo prostřednicMm produktu přímého bar^kovrucM r'âvrhnout zménu úročeni 
kxeddnítvo zusäMi bétnéNo a fo jeden před zsfnýéter^ datem úfrinroe% je opr^rvrén
navrhovanou zménu nejpozdéjl jeden týden před |e| údrnnosH písemně odmítnout V takovém pffp^ tato dohodě o výéi 
úročeni dnem odmltnua zaniká a úročení se řidl dle Produktových obchodních podmínek pro účty a plateC^i styk 
UmCredil B»)k Czech Repifolíc and Slov^. a.s

Jiná ujednání.
Béžným účtem pro právnické osoby se tozumi ůčet ve smyslu ustanoveni § 2862 a násl. občanského zákoníku, který 
slouží k poOrvkatelským účelCn.

Vtdadv vedené Bankou jsou po|íStěny u Garančního systému finančního tr1*u (Fondu popténl vMadú) ve smyslu 
pnsluiných ustanoveni zákona č 21/1992 Sb. o bankách, v platném zněni. Výjimí^ u urči^h vMadú jsou uvedeny ne 
mtemetových stránkách Garančního systému finenčniho trhu. O tom, zda jsou určité produkty pojlětény, ä nikoliv, Banka 
informuje Ulenty na požádání. Pokud vMad podléhá ochrané poskytované systémem pO|i$téní pohíedávekz vkladů. Banka 
tuto skutečnost po^í také na výpisu z účtu nebo v obdobném dokumentu. řtebude-H vl^ k dispozicj z důvodu 
neschopnost) Banky doslůt svým finančním závazkům, vyplatí Garanční systém fmančního trhu (Forid poj4IÍni vkladů) 
íéientLim náhradu za vklady do vyée stanoveného kmitu. Výplata náhrad se provede v méně st^, v němž se necnazf 
daný učet. a činí nejvýée částku odpovídající 1(X).000 EUR né klienta. V případě účtů s vlče spolumajiteli ae podlí Každého 
klientá započítává do jeho limitu 1X OOÚ EUR samostatné V některých pnpadech stanoven^h zákonem o bankách jsou 
vklady civáněny i nad hra mel částky odpovldejítí 100.000 EUR, ale nejvýše do Čás&y odpovid^ící 200 000 EUR. Výplata 
náhrady vMadú do limitu pd|4těN bude zahájena nejpozději do 7 pracovních dni od rozhodného dne, dne, kdy Česká 
národní banka vydá oznárr>enl o neschopnosb Banky dostát závazkům v0& oprávněným osobérn za zákonných a 
smluvních podmínek. Dal&l Intormece lze získat na www.řpvcz nebo pnmo u GaranČrvho systému ftnar>čnÍho trhu {Fondu 
pojiéténí vkladů), Týn &39,110 00 Praha 1.

(/■
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Q UníCredít Bank
Nedílnou «9U&ásti léto embuvyjsou Ot»cné obchodní podmínky UniCředit Baréc CzbCh RepubH: and SbvaMa. (dále 
)en .Obecré obchodní podmínky*], Prodiidové obchodní podmínky pro úCty e platební styk UnICredil Benk Czech 
RepidMíc and Slovakia, a.e. (dM |en .Produklové podmínky pro úSty a platební atyk*) e Sazebník odmén za poskytováni 
bankovních služeb UrěCredit 6enk Czech Republic and Slovakia, a a (déle jen .Sazebník')

Mattel iPCtu si |e ledy védorri, 2e vztahy vzníide z této smlouvy nebo v souvisloeti s ní, které nejsou loulo smlouvou 
výslovné upraveny, se fíd Obecnými ct»chodními pMmlrácami a Produkiovýmí podmíniuvni pro účty a pidebni styk, a že 
výée odmén. poplatků a dalélch plateb, které ^ Maiitel účbi povinen bradt v aoíMaJosti a touto smbwou, ia stanovera v 
Sazebníku. neni-N dohodnuto Jir\aK

Majitel účtu potvi^aée, že obdržel Obecné obchodní podmíniv. Produktevé oodmlnky pro účty a platební styk a Sazebník, 
vie platné ke dra podpisu smlouvy, a že s nimi souNasl, zavazuje se je dodržoval a pnpadné zabezpečil jejich dodržování 
jím zmocněnými osobami.

Majitel účtu výslovné pfíjími oprávnéni Banky Obecné obctpdni podmínky I Sazebník jednostranné mérat za podmír«k a 
postupem stanoveným pro tento účet v čléncich 3 a é.3 Obecných obchodrSch poOrrdnek; Majitet účtu současné výslovné 
pfíjimé úprávu obsaženou v néMdiqícich článcích Obecných obchodních podmínek: 1.1 • vztahy podflzerfé Obecným 
obchodním podmínkám. 22 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprévnéní Banky odmítnout požadavek 
Kkenta. 7.2' oprévněnl Barácy postoupit pohtedévku nebo smlouvu na třetí osobu). 7.3 - zákaz postoi^nl klientem. 7.S • 
výpovéd smlouvy a |e]í důsiedl^. 7 6- odstoupení od smbuvy a jeho důsledky. 9 • Úhrada poNedávek Banky, započtení a 
promKen. 12.1 •omezeni odpovédnosti Banky, 12.10 - wnezenl provozu Barácy, 136-doručeni písemné zésákya 14 • 
Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.

Majitet účtu výslovné pfijimá oprévnéní Banky Produktové podmínky pro účty a platební styk \ podmirécy této smlouvu 
jednoetramé mérat za podmínek a posti^m stanover^ tento i!£el v Čtéra;ách2.1 a 22 Produktových podmínek pra 
účty a píatebnl styk; Majitel účtu sok^asné výslovné pnjímá úprsvu obsaženou v rástedujlcích člér^cíoh PitKáiáctovych 
podfTAnek pro ú£^ a ptetebrá sTy^ 3.10 - anéne čtete účte Bankou, 7,B -staroverá výée úrokové ležby, 6.1 - 
odapíBOvéni penéžrWch prostředků bez příkazu klíena. 8.4 - ověření pnkazu. 9.2 - nedoručitelná korespondertce. 13.4 • 
hůty platebního styku. 13.11 - prováděni platebních příkazů, 13.12 - pořadí plateb ph nedostatku peněžních prostředků, 
16.2 - omezen odpovědnosti Banky za provedení příkazu. 15.3 - omezení odpovědnosti Banky v zehvaničním plteebnlm 
styku. 16.9- mformovánl o nesprávné konfirmaci a 16,14- opakování termínovaného vkladu

Matitel účtu se zavazuje zaplatit Bance za vedení běžného účtu a za Každou další sk^u poskytnutou mu Bankou v 
soíMSIúsb s touto smloiAou bezcdkladoě po jejím poskytouU odměnu, poplatek nebo jmou platbu stanovenou pro takovou 
službu v Sazební Ku, nenMi dohodnuto |inaK.

Zmény Identifikačních údeju pějících se Majitele účtu uvedertých v záhlavt smlouvy nebo změny ídemfikačnich úd^ů 
zmocněných osob uvedených ne poc^isovém vzoru. Majitel účtufzmocnéné osoby oznamují Bance písemně 
prostředríctvím stanoveného formuléře.
Jiné osoby riež osoby uvedené v podpisovém vzonj jsou oprávněny nakládat s perážními prostředky ne účtu Jen na 
základe písemné Mné moci udělané jto> mairtetem účtu.

Vzhledám ktomu, že tato smloiA« musí být v souladu se zákonem 6. 340^015 Sb., (dáte jen .Zákon o registru smkiV) 
uveřejněna v registru smluv. Khent se zsvazuje< 2e neprodleně po isavření této smbuvy zajisti jeJi uveřejnění včetně 
pnskJéných obchodr^cti podmínek. VytouCI-B Khen určité jtformace z uveřejněni, je povinen Banku o provedeni jejich 
zne&telnéni v etektronáckém obrazu tevtového obsahu Z3ste^4rr^ sptéMCl reg%fevi srnkM intormóvis. Běžr^ účet
bude zflzer^ až den pote. co se Banka dozví, že k řádnému uveřejněni této smlouvy doib. nedohodneš se Banka s 
Klientern jinak.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy 
opatřeném pod péy obou smlu^ ch sfferi

Smbirve nabývá platností dnem je|ho podpisu posledri smluvní stranou a účinnosti dnem je^ho uveřejnér^ v registru 
smluv v souladu se Zákonem o ragsbij smluv

účei^utkliearii

mrato dasjm

Most.

II D9, M

razJfcobertfy, poBb**» a#s4dnýr.hqeob

UiiCreOit Bank Czech RepuHc af>o Sio^Kie « ». oam zeewnn ii«'i i«» u c»oha«i»i«i>ekic»<vwMMto9w< uMRtiwprÉU
RIBA 4i<l;e Jtee. «4MC942 M«



MmMZ OZVZ 039
Elektronická podoba razítka na netypové smlouvy

Daním Jméno, příjmení / příp. organizace Funkce, ORJ Podpis

Zpracoval/a/i/y. • 9, ( I, 2019 LlciiCrcüit Bank Czech Republic and

Vedoucí odboru: q q 2019 log. Jana Macháčková VOF

Správce rozpoíni: *9. 0
r 2019

Ing, Alena Soukupová Referentka OF

□dotace EU aood. ODodmínená nohledávka ÜDodraininV závazek Kí ívf DPHi
Ci>üdTx>ra m Imm k H veře i ná Oodnora b)oV<-»v4 «'vi i «n l*« 
Za OF posoudil/a. -9» 09. 2019 Ing. Bc, Karel Šmrha Specialista OF

AK - právní posoudila;
U /of, Már AK

Uveřeíirtní v resistru smluv: DNE (SÁNO

Aooovmizovat smlouxm: DNE (2 ANO 

Za VM schválila: 1 ] "OS" 2t^ng. Marek ílrvol NP

Schváleno v; HPPM/DRmM/DZmM-dnc ?0 R 2ftl9 

Datum uveřejnění smlouvy:
Poznámka

Zhodnoceni dočasně volrých 
peněžních prostředků - héžný účet u 

VniCredU Bank
ID Smlouvy z registru 
smluv:

F_OZVZ_039C platí od: 20. 4. 2018 Strinka I z I


