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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 

Large Corporates, Praha 4, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00 
(dále jen „Banka") 

a 

Obchodní firma (název): 

Sídlo (místo podnikání): 

IČO: 

Spisová značka: 
(dále jen „Klient") 

MERO ČR, a.s. 

Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 27801 

60193468 

B 2334 vedená u Městského soudu v Praze 

uzavírají tuto Smlouvu o účtu (dále jen „Smlouva") 

CS47000000002009 

1. Banka Klientovi zřídí a povede ode dne účinnosti této Smlouvy účet číslo:  v měně CZK (dále jen 

,,Účet").

Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo Účtu (IBAN): .

2. Klient je zařazen ve skupině KORPORÁTNÍ KLIENTI.

3. Banka bude úročit peněžní prostředky na Účtu roční úrokovou sazbou stanovovanou a vyhlašovanou Bankou v 
Ceníku české spořitelny, a.s., (dále jen „Ceník").

Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce 

pokud den připsání připadne na pracovní den. Připadne-li den připsání na jiný než pracovní den, Banka vypočítá a 

připíše úroky k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a úroky za zbývající jiný než pracovní den/dny 

příslušného kalendářního měsíce připíše v následujícím kalendářním měsíci.

Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu za měsíc prosinec k poslednímu dni tohoto 

měsíce.

4. Klient a Banka se dohodli na denní frekvenci vyhotovování výpisů z Účtu v elektronické formě prostřednictvím 
aplikace Business 24. Za okamžik doručení výpisu z Účtu se považuje den vystavení souboru s výpisem z Účtu ve 
formátu PDF na zabezpečeném serveru Banky.

5. Klient platí Bance ceny za služby poskytované Bankou podle Ceníku platného v době poskytnutí služby.

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

7. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními 
podmínkami české spořitelny, a.s. (dále jen VOP), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient podpisem této 
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Smlouvy potvrzuje, že VOP a další dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje, převzal, že se s jejich obsahem 
seznámil a že s nimi souhlasí. 

v Praze dne 11. 2. 2020 
----------------------------

za Českou spořitelnu, a.s.: 

podpis: 

Acc unt Manager 
Large Corporates 

Klient: MERO ČR, a.s. 

Za Klienta : 

Titul, jméno, příjmení 

Pohlaví 

Trvalý nebo jiný pobyt 

Rodné číslo (datum narození) 

Místo narození 

Druh a číslo průkazu totožnosti 

Platnost průkazu totožnosti 

Stát 

Státní občanství 

Titul, jméno, příjmení 

Pohlaví 

Trvalý nebo jiný pobyt 

Rodné číslo (datum narození) 

Místo narození 

Druh a číslo průkazu totožnosti 

Platnost průkazu totožnosti 

Stát 

Státní občanství 

3-6685s! 11/2018 

podpis(y), příp. razítko 

__ )_r,_g. Jaroslav Kocián 

muž 

_Ing. Otakar Krejsa 

muž 
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Zasady zpracování osobních údaju v Ct:::;l\t: :,..,&n°r��0ně00

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně 
v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v české spořitelně, abyste zjistili, 
jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme. 

Co se o osobních údajích dozvíte? 
• Jaké osobní údaje shromažďujeme,
• jak s nimi nakládáme,
• z jakých zdrojů je získáváme,
• k jakým účelům je využíváme,
• komu je smíme poskytnout,
• kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,

a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Zásady zpracování osobních údajů v české spořitelně představují obecně platný dokument, který se týká ochrany 
a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů"). Specifikům, která se týkají osobních údajů 
uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců české spořitelny a externích spolupracovníků české spořitelny se věnují 
samostatné zásady zpracování osobních údajů. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI ČESKÉ SPOŘITELNY 

Informace o správci osobních údajů: 

Obchodní firma: česká spořitelna, a.s. 

IČO: 452 44 782 

DIČ: CZ699001261 

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů: 

E-mail: 

tel.: (v pracovních dnech 9:00-15:00)

bezplatná informační linka české spořitelny: 800 207 207 (v ostatních dnech a hodinách}

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ČESKÉ SPOŘITELNĚ 
A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. 
Rozdělujeme je do dvou skupin - osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které 
bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme. 

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas: 

• marketingové činnosti,

• nefinanční služby našich partnerů,

• alternativní posouzení rizik,

• podpisová biometrie,

• hlasová biometrie,

• automatizované rozhodování,

• zdravotní omezení.

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu 
dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby a podpisu smlouvy. 

Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. 
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