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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
BUSINESS 24

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

a

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

Příjmení, jméno a titul /obchodní firma /  název ________ _________ _____

Jeremenkova 1211/40B, Olomouc, 779 00, Česká republika
Trvalý pobyt /  sídlo /  místo podnikání

75084911..............................................................................................................................................................................................

RČ (datum narození) /  IČ ... __ ___ __________________________ ___

(dále jen "Klient")

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

1. Služba přímého bankovnictví

l. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s poskytováním služby přímého bankovnictví 
BUSINESS 24 (dále jen "služba BUSINESS 24”) v rozsahu vymezeném v Obchodních podmínkách pro službu přímého 
bankovnictví BUSINESS 24 České spořitelny, a.s., (dále jen ’’Podmínky”), které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2. Službou BUSINESS 24 se podle Smlouvy rozumí poskytování pasivních a aktivních transakcí na účtech Klienta a dalších 
služeb, specifikovaných v Podmínkách.

3. K jednoznačné identifikaci účtů a jiných produktů Klienta sjednaných v rámci Skupiny Banky slouží údaje ze smlouvy k účtu 
Klienta, který si ve Smlouvě zvolil za Primární, zejména jméno a příjmení/název Klienta a jeho rodné číslo/identifikační číslo.

4. Primárním účtem se pro účely Smlouvy stanovuje běžný účet Klienta:
Číslo 2296132/0800, měna CZK, (dále jen "Primární účet”).

11. Speciální ustanovení Smlouvy

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

□  ANO [x] NE

2. Banka bere na vědomí, že Klient zmocnil k některým úkonům prováděným prostřednictvím služby BUSINESS 24 Zmocněné 
osoby. Rozsah zmocnění je uveden v Podmínkách.

Zmocněné osoby:

[x] ANO □  NE
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Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

3. Klient bere na vědomí, že pokud:
• první ověřené přihlášení neproběhne do 120 dnů ode dne platnosti bezpečnostních údajů, popřípadě se
• Zmocněná osoba sama zruší jako uživatel,
přestává být Zmocněná osoba uživatelem a zmocnění udělené jí Klientem se považuje za odvolané.

Uf. Všeobecná ustanovení

1. Banka se zavazuje poskytovat Klientovi službu BUSINESS 24, jejíž konkrétní způsob využívání určuje uživatel, a to za 
podmínek a způsobem stanoveným Podmínkami.

2. Uzavřením Smlouvy Banka automaticky přiřadí Primární účet Klienta ke službě BUSINESS 24. Další účty a jiné produkty je 
oprávněna přiřadit ke službě BUSINESS 24 pouze Zmocněná osoba, není-li uvedeno v Podmínkách jinak. Disponenty 
k jednotlivým účtům přiřazuje a jejich práva k nakládání s peněžními prostředky na účtu nastavuje Zmocněná osoba. Způsob 
prvního přihlášení a přiřazení účtů a jiných produktů upravují Podmínky. Banka je oprávněna přiřadit ke službě BUSINESS 
24 účty a jiné produkty a služby poskytované Klientovi v rámci finanční skupiny ostatními společnostmi, přičemž bližší 
podmínky tohoto přiřazení případně stanoví Podmínky.

3. Klient se zavazuje zajistit, aby se všichni uživatelé, kteří budou prostřednictvím služby BUSINESS 24 disponovat s 
peněžními prostředky na jeho účtech, seznámili s výše uvedenými Podmínkami.

2. Rámcové podmínky pro zřizování a vedení vkladových účtů

I. Závazek Banky, podmínky zřízení a vedení vkladového účtu

1. Na základě podmínek stanovených Smlouvou a Podmínkami, se Banka zavazuje uzavírat jednotlivé konkrétní smlouvy o 
vkladových účtech a na jejich základě zřizovat a vést Klientovi vkladové účty a platit z peněžních prostředků na těchto účtech 
úroky. Klient se zavazuje vkládat na tyto účty peněžní prostředky a přenechat jejich využití po sjednanou dobu Bance.

2. Banka se zavazuje zřídit Klientovi vkladový účet nebo vkladový účet s obnovováním na základě příkazu, zadaného Klientem 
prostřednictvím služby BUSINESS 24 (dále jen „Příkaz“). Současně mu přidělí číslo, které uvede na Potvrzení o provedení 
Příkazu Klienta (dále jen „Potvrzení"). Potvrzením se rozumí výpis z vkladového účtu. Tento výpis bude podepsán 
pracovníkem Banky a bude Klientovi zaslán poštou na adresu určenou Klientem při zadávání Příkaz ke zřízení vkladového 
účtu prostřednictvím služby BUSINESS 24.

3. Smluvní strany výslovně konstatují, že Příkaz a jeho Potvrzení považují za smlouvu o vkladovém účtu uzavřenou v písemné 
formě ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Občanský 
zákoník). Příkaz je Klientem autorizován použitím Klientského certifikátu, vydaného kvalifikovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb (dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění), a je tedy podepsán dle 
požadavku § 40 odst. 3 Občanského zákoníku.

4. Náležitosti Příkazu jsou uvedeny v elektronickém formuláři ve službě BUSINESS 24.Neuvedení či nesprávné uvedení 
některého z údajů na Příkazu Klientem má za následek, že vkladový účet Banka nezřídí.

5. Příkaz Klienta ke zřízení konkrétního vkladového účtu (uzavření konkrétní smlouvy o vkladovém účtu) se dle výslovného 
ujednání smluvních stran současně považuje za příkaz k zúčtování. Banka proto již bez dalšího pokynu Klienta provede 
příslušný převod finančních prostředků z určeného účtu na vkladový účet. Podmínkou pro provedení převodu však je, že 
účet z nějž mají být prostředky na vkladový účet převedeny je účtem vedeným v Bance a zadavatel Příkazu k němu má 
dispoziční oprávnění ve smyslu této Smlouvy.
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tt. Nakládání s vkladovým účtem a s prostředky na něm uloženými

1. Klient výslovně konstatuje, že k uzavírání konkrétních smíuv o vkladových účtech dle této Smlouvy a k provádění změn 
obsahu těchto konkrétních smluv jsou oprávněny fyzické osoby, kterým Klient udělil dispoziční oprávnění v rozsahu Uživatel 
-Zmocněná osoba a zároveň Uživatel -  Disponent.

2. Úrok bude dle požadavku Klienta, uvedeného v Příkaz ke zřízení vkladového účtu zadaného prostřednictvím služby 
BUSINESS 24, připisován kjistině nebo převáděn najím určený účet.

III. Úročení prostředků na vkladových účtech

1. Prostředky na vkladovém účtu jsou úročeny roční úrokovou sazbou vyhlášenou Bankou pro daný druh vkladového účtu, 
příslušnou délku trvání vkladu a sjednanou částku vkladu v Oznámení České spořitelny, a.s o úrokových sazbách pro 
komerční klienty a platnou v den počátku doby uložení vkladu.

2. Pro jednorázové vklady je úroková sazba stanovena jako sazba pevná po celé období trvání vkladu.

3. Pro vklady s obnovováním platí, že vklad na vkladovém účtu bude úročen pevnou úrokovou sazbou vždy po celé sjednané 
období, přičemž v okamžiku prolongace vkladu na další sjednané období bude sazba aktualizována.

4. Vklad je vždy úročen ode dne začátku období vkladu do předposledního dne období vkladu.

IV. Výpisy z vkladových účtů, Ceny za služby

1. Banka je povinna Klienta informovat o stavu prostředků na vkladových účtech formou výpisů z účtu.

2 Klientovi bude výpis zasílán Bankou na adresu určenou Klientem při zadávání Příkaz ke zřízení vkladového účtu zadaného
prostřednictvím služby BUSINESS 24.

3. Klient je povinen platit Bance ceny za služby poskytované Bankou podle Sazebníku České spořitelny, a.s., pro bankovní 
obchody, platného v den provedení zpoplatňovaného úkonu. Ceny budou účtovány na vrub Primárního účtu Klienta vždy za 
ukončený kalendářní měsíc, bude-li Primární účet rušen v průběhu kalendářního měsíce, pak při jeho rušení.

3. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou se řídí ustanoveními Smlouvy, Podmínkami, Všeobecnými obchodními 
podmínkami české spořitelny, a.s., a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Klient potvrzuje podpisem Smlouvy, že se seznámil s jejím obsahem i s obsahem Podmínek a Všeobecných obchodních 
podmínek České spořitelny, a.s., a že s nimi bez výhrad souhlasí. Svým podpisem Klient současně dává plný a 
neodvolatelný souhlas se sdílením svých osobních údajů v rámci Skupiny Banky pro účely zabezpečení poskytování služby 
BUSINESS 24 Klientovi k účtům a jiným produktům Skupiny Banky, které si pro obsluhu službou BUSINESS 24 aktivoval.

3. Podpis Klienta na Smlouvě musí být učiněn v souladu s podpisovým vzorem Klienta k Primárnímu účtu nebo musí být 
úředně ověřen, resp. ověřen pracovníkem Banky. V opačném případě si Banka vyhrazuje právo Smlouvu neakceptovat a o 
této skutečnosti Klienta informovat.

4. Smluvní strany se výslovně zříkají jakéhokoliv práva na vyvolání sporu o platnosti či neplatnosti transakce, uskutečněné 
prostřednictvím služby BUSINESS 24 pouze na základě argumentu, že transakce byla provedena na základě jiného než 
písemného pokynu.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Klient podpisem Smlouvy 
potvrzuje, že převzal jeden její stejnopis.
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6. Služba BUSINESS 24 bude pro Klienta ze strany Banky aktivována ve lhůtách uvedených v Uživatelské příručc 
BUSINESS 24.

V(e) dne - 1 -04- 2009

za Českou spořitelnu, a.s.:

podpis: podpis:

za Regionální radu regionu soudržnosti Střední Morava:

Za Majitele účtu - právnickou osobú:

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
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