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Článek 1. Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto Podmínky k Účtu (dále jen „Podmínky“) představují 
Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních 
podmínek Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“). Tyto 
Podmínky tvoří součást Smlouvy a Klient je povinen se s nimi 
seznámit a dodržovat je. 

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách 

užívány ve významu uvedeném v článku 6. těchto Podmínek. 

Článek 2. Zřízení a vedení účtu 

2.1 Banka zřizuje a vede Účet v měně dle Smlouvy uzavřené 
s Klientem. 

2.2 Podmínkou zřízení a vedení Účtu je, že Klient je majitelem 
běžného nebo kontokorentního účtu v české měně, který je určený 
k podnikání Klienta a který je zároveň 

■ zřízený a vedený samostatně nebo v rámci balíčku produktů 
a služeb, 

■ vedený dle Sazebníku účinného ke dni uzavření Smlouvy 
v obsluze obchodních divizí Banky, 

s výjimkou následujících účtů: 

■ běžné účty určené pro cashpooling nebo 
■ běžné účty ze zákona účelově vázané nebo zřízené výhradně 

pro určitý účel sjednaný ve smlouvě, na základě které je daný 
účet veden 

a číslo tohoto účtu je uvedeno ve Smlouvě. 

2.3 Banka zřídí a vede Klientovi Účet u obchodního místa, které vede 
Běžný účet. 

2.4 Klient se zavazuje udržovat na Účtu zůstatek minimálně ve výši 
uvedené v článku 5.1 těchto Podmínek. 

2.5 Zprávy o zúčtování budou zasílány měsíčně v elektronické formě 
zdarma. Kratší periodicita nebo jiný způsob zasílání zpráv 
o zúčtování sjednané ve Smlouvě jsou zpoplatněny dle Sazebníku. 

Článek 3. Úročení 

3.1 Zúčtování úroků provádí Banka ve prospěch Účtu měsíčně. 

Článek 4. Nakládání s prostředky na účtu 

4.1 Klient může nakládat s prostředky na Účtu pouze bezhotovostně. 
Banka připíše na Účet platby došlé z jakéhokoli účtu. Výběr 
prostředků z Účtu lze provést jako výběr vkladu nebo jeho části, a 
to pouze na základě jednorázových Příkazů k úhradě ve prospěch 
Běžného účtu. Příkazy dle předchozí věty předává Klient Bance 
některým z těchto způsobů: 

a) v obchodním místě, které je Klientovým obchodním místem, 
nikoliv však s využitím samoobslužného boxu, 

b) e-mailem za podmínek sjednaných dále v těchto Podmínkách, 

c) prostřednictvím služby přímého bankovnictví MojeBanka. 

4.2 Příkazy k nakládání s prostředky na Účtu může Klient zaslat 
e-mailem na e-mailovou adresu Banky sjednanou ve Smlouvě, a to 
výhradně z e-mailové adresy Klienta sjednané ve Smlouvě. 
Příkazy zasílané e-mailem ve formě nascanovaného dokumentu 

musí být vyhotoveny pouze na tiskopise Banky „Příkaz k úhradě". 
Příkazce musí vyplnit všechny předepsané náležitosti a podepsat 
Příkaz v souladu s Podpisovým vzorem k Účtu, dále tiskopis 
nahoře uprostřed výrazně označit doložkou s textem „ZASLÁNO 
E-MAILEM". 

4.3 Banka je oprávněna provést autorizaci Příkazů zaslaných 
e-mailem, a to na telefonním čísle Klienta sjednaném ve Smlouvě. 
Nečitelný, nesprávně nebo neúplně vyplněný Příkaz zaslaný 
e-mailem nebo Příkaz zaslaný z jiné než ve Smlouvě sjednané 
e-mailové adresy Banka neprovede. O tom bude Klienta 

informovat e-mailem na jeho e-mailovou adresu sjednanou ve 
Smlouvě. 

4.4 Banka neodpovídá za jakékoliv škody plynoucí z realizace 
e-mailem zaslaného Příkazu k úhradě, jestliže na tomto e-mailem 
zaslaném Příkaze shledá správnými formální náležitosti 
a odesílající e-mailovou adresu a ověří podpisy Oprávněných 
osob. Banka též neodpovídá za chyby či zpoždění v přenosu, za 

selhání přenosu, či za jakékoliv důsledky, vyplývající z příčin mimo 
její kontrolu. 

4.5 Výběry prostředků z Účtu mohou být realizovány až po uplynutí 
výpovědní doby, která činí minimálně 32 kalendářních dnů. 
Výpověď vkladu učiní Klient Příkazem k nakládání s prostředky na 
Účtu, který Banka provede jako Příkaz s odloženou účinností 
v souladu s článkem 4.6 těchto Podmínek. 

4.6 Okamžik účinnosti Klientova Příkazu nastává: 

a) je-li na Příkazu uvedeno datum splatnosti, které připadá na 
Obchodní den, v Obchodní den, který Klient uvedl jako den 
splatnosti, pokud Příkaz byl Bance doručen nejpozději 32. 
kalendářní den přede dnem splatnosti; 

b) není-li na Příkazu uvedeno datum splatnosti, nebo je bližší 
než 32. kalendářní den ode dne doručení příkazu Bance: 
■ 32. kalendářní den následující po dni doručení Příkazu 

Bance, pokud 32. kalendářní den je Obchodním dnem, 
■ v Obchodní den následující po 32. kalendářním dni ode 

dne doručení Příkazu Bance, pokud 32. kalendářní den 

není Obchodním dnem; 
c) je-li na Příkazu stanoveno datum splatnosti připadající na den, 

který není Obchodním dnem, v Obchodní den následující po 
dni uvedené splatnosti, pokud Příkaz byl Bance doručen 
nejpozději 32. kalendářní den přede dnem splatnosti, 

avšak pouze pokud jsou v takto určené době splněny všechny 
ostatní podmínky pro provedení Příkazu stanovené Smlouvou 
a právními předpisy, včetně dostatku volných prostředků na Účtu. 

4.7 V případě nakládání s prostředky na Účtu po zániku Smlouvy 
mohou být prostředky z Účtu vybrány i v hotovosti nebo převedeny 
na jiný účet písemně určený Klientem. 

4.8 Účet není určen k provádění běžného platebního styku. 

4.9 Na Účtu není povolen debetní zůstatek. 

Článek 5. Zánik smluvního vztahu 

5.1 Pokud Klient do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy nesloží na 
Účet Minimální počáteční vklad alespoň ve výši 5 000 Kč nebo 
200 EUR nebo pokud zůstatek na Účtu klesne pod 500 Kč nebo 
20 EUR, jde o podstatné porušení povinností Klienta a Banka je 
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Počáteční vklad lze složit na 
Účet v hotovosti nebo převést bezhotovostním převodem. 

5.2 Smlouva zaniká: 

a) výpovědí Klienta nebo Banky s výpovědní dobou 32 
kalendářních dnů běžící ode dne doručení výpovědi Smlouvy 
druhé smluvní straně, 

b) 32. kalendářní den následující po dni, ke kterému zanikla 
smlouva o zřízení a vedení Běžného účtu, 

c) odstoupením podle článku 5.1 těchto Podmínek. 

Článek 6. Vymezení pojmů 

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách 
následující význam: 

„Banka“ je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 
969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360. 

„Běžný účet“ je účet vedený pro Klienta Bankou specifikovaný v článku 

2.2 těchto Podmínek. 

„Klient“ je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která 
s bankou uzavřela Smlouvu. 

„Minimální počáteční vklad“ je minimální povinná výše počátečního 
vkladu Klienta stanovená Bankou v těchto Podmínkách.  

„Podpisový vzor“ je Bankou akceptovaný vzor podpisu Oprávněné 
osoby, obsahující grafickou podobu jejího jména, sloužící k její identifikaci 
pro účely nakládání s prostředky na Účtu či za účelem podání žádosti 

o poskytnutí Bankovní služby či k provedení jiného dohodnutého úkonu 
s Bankovní službou souvisejícího. Podpisový vzor musí mít náležitosti 
plné moci. 

„Příkaz“ je platební příkaz, tj. pokyn Klienta, jímž Banku žádá o provedení 
platební transakce. 

„Sazebník“ je přehled všech poplatků, ostatních cen a jiných plateb za 
Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami souvisejícími. 
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„Smlouva“ je Smlouva o zřízení a vedení Spořicího účtu s výpovědí 
uzavřená mezi Klientem a Bankou. 

„Účet“ je běžný účet spořicího charakteru vedený na základě Smlouvy, 
jehož zřízení a vedení je vázáno na Běžný účet. 

Článek 7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Banka je oprávněna tyto Podmínky průběžně měnit způsobem 

uvedeným ve Všeobecných podmínkách. 

7.2 Tyto Podmínky ruší a nahrazují Podmínky Komerční banky, a.s., 
ke Spořicímu účtu s výpovědí účinné od 1.1.2014. 

7.3 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 28.7.2015. 
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