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Československá obchodní banka, a. s.                                                       Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 

Podpisový vzor 

 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 

se sídlem: náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně 

IČO: 00024007  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 253  

(dále jen "Klient") 

za Klienta:              XXX 

  

  

 

potvrzuje 
pro účely jednání o uzavření, uzavírání a konfirmování transakcí dle Rámcové smlouvy o devizových 

obchodech č. 1571/16/5650 uzavřené dne 14.12.2016 mezi Klientem a obchodní společností 

Československá obchodní banka, a. s. se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále 

jen “Banka”), níže uvedené identifikace a podpisy svých oprávněných zástupců, přičemž níže uvedené 

osoby svým podpisem vyjadřují bezpodmínečný souhlas s automatickým záznamem jejich telefonního 

spojení s Bankou a s tím, že nahrávka telefonické komunikace bude oběma Smluvními stranami 

považována za průkazný materiál do maximálního rozsahu povoleného právními předpisy a za důkaz o 

obsahu Smlouvy. Níže uvedené osoby tímto udělují svůj souhlas s tím, že nahrávka může být jako 

důkaz použita i v řízení před soudem nebo jiným obdobným orgánem. 

 

 Jméno a 

příjmení/všechna 

jména a příjmení 

Trvalý pobyt/ 

jiný pobyt 

Rodné číslo 

nebo datum 

narození 

Rozsah 

oprávnění 

Telefon (pro účely uzavírání), 

faxové číslo a e-mailová adresa 

(pro účely konfirmace) 

Potvrzuji, že 

můj podpis 

slouží jako 

podpisový vzor 

1 xxx xxx xxx 
Uzavírání a 

konfirmace 
xxx  

 

V Trutnově dne 19.9.2019 

 Státní léčebné lázně Janské Lázně,  

     státní podnik  

  XXX 

  

  

 

 

  Klient 
Ověření podpisu totožnosti: 
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Československá obchodní banka, a. s.                                                       Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 

 

Pověření a podpisový vzor 

 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 

se sídlem: náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně 

IČO: 00024007  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 253  

(dále jen "Klient") 

za Klienta:              XXX 

  

  

 

pověřuje 

následující osoby k tomu, aby za Klienta samostatně jednaly o uzavření, samostatně uzavíraly 

a samostatně konfirmovaly transakce dle Rámcové smlouvy o devizových obchodech č. 1571/16/5650 

uzavřené dne 14.12.2016 mezi Klientem a obchodní společností Československá obchodní banka, a. s. 

se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen “Banka”), přičemž níže 

uvedené osoby svým podpisem vyjadřují bezpodmínečný souhlas s automatickým záznamem jejich 

telefonního spojení s Bankou a s tím, že nahrávka telefonické komunikace bude oběma Smluvními 

stranami považována za průkazný materiál do maximálního rozsahu povoleného právními předpisy a 

za důkaz o obsahu Smlouvy. Níže uvedené osoby tímto udělují svůj souhlas s tím, že nahrávka může 

být jako důkaz použita i v řízení před soudem nebo jiným obdobným orgánem. 

 

 Jméno a 

příjmení/všechna 

jména a příjmení 

Trvalý pobyt/ 

jiný pobyt 

Rodné číslo 

nebo datum 

narození 

Rozsah 

oprávnění 

Telefon (pro účely uzavírání), 

faxové číslo a e-mailová adresa 

(pro účely konfirmace) 

Potvrzuji, že můj 

podpis slouží jako 

podpisový vzor 

1 xxx xxx xxx 
Uzavírání a 
konfirmace 

xxx  

 

V Trutnově dne 19.9.2019 

 Státní léčebné lázně Janské Lázně,  

     státní podnik  

  XXX 

  

  

 

 

  Klient 
Ověření podpisu totožnosti: 

 

 


