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l4s Došlo osz 

2 9 ~os- 2001 

~OMERČNÍ BANKA•::J-:-________ _:_:::=::::__--, 
I 43-49070237 I 0100 I 

Cislo účtu 

Komerčni banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná vobchodn!m 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddll B, vložka 1360 (dále jen .Banka") 

a 

l'rávnlcká osoba (dále_ien .Klient") 

Obchodnl firma" I název:** i JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ VBRNĚ 

Sldlo: laEETHOVENOVA2, -

!662 15 BRNO, CZ 
-··---------·-----------·-~-- .. 
IC: i 62156462 

. i zákon č. 111 Sb. Zápis v obchodnfm rejstřiku či jiné evidenci, 
včetně spisové značky: ! 
_ieMii Klient zapsán v obchodním r~jstriku; "'*neni-li Klient zaosán v obchodním reistřiku 

Název Účtu (max. 40 znaků): i Fond provozních prostředků 
--- ------- ---------·--j- --------·-.. ·--------
Čislo telefonu pro ověřování přikazU: I ~~ 

-
uzavírají podle§ 708 a následujících ustanoveni z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto Smlouvu o zřízení a vedeni běžného účtu (dále jen "Smlouva"). 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této Smlouvy je zřízeni a vedeni běžného účtu pro Klienta Bankou. 

1.2. V souladu s § 273 obchodního zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky 
Banky. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil se zněním výše uvedených podmínek a souhlasí 
s nimi. Článek XXVIII. Všeobecných obchodních podmínek Banky upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména 
souhlas se zpracováním Osobních údajů. Klient je oprávněn tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat. Pojmy 
s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu nebo 
ve Všeobecných obchodních podmínkách Banky. 

2. Zřízení a vedení účtu 

2.1 Banka ode dne účinnosti této Smlouvy Klientovi zrl dl a povede běžný účet v měně Kč číslo 
43-49070237 I 0100. 

2.2 Klient složi do 5 kalendářních dnů na Účet částku ve výši odpov!dajíc\ alespoň minimálnímu poča'lečnimu vkladu 
stanovenému Bankou v příslušném Oznámeni. Banka je oprávněna od této Smlouvy odstouptt, pokud Klient 
nesplní povinnost podle předcházejlci věty. 

2.3 četnost zasílán! zpráv o zúčtováni: denní při pohybu 

Způsob zasílání zpráv o :z:účtováni: v papírové fonně 

Klient je oprávněn sjednat četnost a způsob zasíláni zpráv o zúčtováni (výpisu) na Klientově obchodním místě 
nebo prostřednictvím sjednané služby Banky (např. přímého bankovnictví), která to umožňuje, a to za podmínek 
platných pro tuto službu. 

V případě sjednáni elektronických výpisů, budou zprávy o zúčtováni Klientovi doručovány elektronicky 
prostřednictvím příslušné služby. V případě zrušeni služby, jejímž prostřednictvím jsou zasílány elektronické 
výpisy, budou Klientovi doručovány zprávy o zúčtováni v tištěné (papírové) podobě, a to při zachováni sjednané 
četnosti pro elektronické výpisy. V případě zasíláni tištěných (papírových) výpisů budou Klientovi zprávy o 
zúčtováni doručovány způsobem sjednaným pro doručováni ostatních Zásilek. 
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Bude-li Banka Klientovi zasílat oznámení o zůstatku na Účtu ke konci kalendářního roku, zašle jej Klientovi 
způsobem sjednaným pro doručováni zpráv o zúčtování. 

2.4 Způsob předávání ostatních Zásilek (v papírové formě): 

osobním odběrem v obchodním místě Banky (po doručeni poštou do místa osobního odběru): 
reg.pob. Brno, nám. Svobody 21, Brno, PSČ 631 31. i< 

V případě, že Zásilky přebírané osobně v Bance nebudou odebrány po dobu nejméně 3 měsíců, je Banka 
oprávněna tyto Zásilky zaslat na náklady Klienta poštou na adresu: 
sídla Klienta. 

3. Dispozice s prostředky na účtu 

3.1 Klient bude používat razítko s názvem: RAZÍTKO. 

Klient souhlas/ s tím, že Banka je oprávněna vždy provést příkazy k disponováni s prostředky na Účtu 
podepsané Oprávněnou osobou podle způsobu disponováni dohodnutého mezi Klientem a Bankou. 

K Účtu mohou být předávány příkazy podepsané: 

o jednou Oprávněnou osobou a jedni m razítkem 
o dvěma Oprávněnými osobami 
• dvěma Oprávněnými osobami a jedním razítkem 

4. Ostatní ujednání 

4.1 Ceny za ve.,dení účtu a ceny za položky budou účtovány na vrub účtu č. 27-049390021710100. Úroky budou 
převáděny k u/timu měsíce ve prospěch účtu č. 27-049390021710100. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavlení. 

V Brně dmi 20.08.2007 V Brně dne 20.08.2007 

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V 
BRNĚ 

Komerční banka, a.s. 


