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Dodatek ke smlouvě  
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 

Explosia a.s. 

obchodní firma  
Semtín 107, Pardubice - Semtín, 53050, Česká republika 

sídlo  
25291581 

IČO 

(dále jen "Klient") 

uzavírají tento Dodatek ke smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24 (dále jen ”Dodatek”):  

Smluvní strany si ode dne účinnosti tohoto Dodatku dohodly, že Smlouva o poskytování služby BUSINESS 24 (dále jen 
„Smlouva“) se mění takto: 

1. Hlavním (primárním) účtem pro účely Smlouvy se stanovuje běžný účet Klienta:  
číslo 6344402, měna CZK. 

2. Speciální ustanovení smlouvy 

 Klient a Banka se dohodli na společném jednání Zmocněných osob: 

 ANO  NE 

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

3. Zmocněné osoby: 

I. Zmocněná osoba 

XXXXX 

Příjmení, jméno, titul 
XXXXX 

Rodné číslo 
XXXXX 

Adresa trvalého pobytu 

Klient potvrzuje a Banka bere na vědomí, že kromě právních jednání uvedených v Uživatelské příručce Klient 
zmocnil tuto Zmocněnou osobu i k následujícím právním jednáním prováděným prostřednictvím služby BUSINESS 
24: 

1. ke všem právním jednáním v souvislosti se vznikem, existencí a zánikem zástavního práva k pohledávkám 
Klienta ve prospěch Banky. Tato Zmocněná osoba je zejména (nikoliv však výlučně) oprávněna za Klienta jeho 
jménem: 

(i) předkládat Bance přehledy pohledávek Klienta, které jsou již zastaveny ve prospěch Banky; 

(ii) předkládat Bance návrhy na zřízení zástavního práva ve prospěch Banky k dalším pohledávkám Klienta 
(včetně přehledů takových pohledávek), projednávat a uzavírat s Bankou smlouvy o zřízení zástavního 
práva k pohledávkám Klienta ve prospěch Banky a dohody o jejich změnách či doplnění; 

(iii) dávat Bance jakékoliv prohlášení, potvrzení, žádosti, příkazy a pokyny v souvislosti se zástavním právem 
k pohledávkám Klienta ve prospěch Banky; 

(iv) doručovat Bance jakékoliv dokumenty v souvislosti se zástavním právem k pohledávkám Klienta ve 
prospěch Banky; 

(v) přijímat od Banky jakékoliv žádosti, avíza a jiné dokumenty v souvislosti se zástavním právem 
k pohledávkám Klienta ve prospěch Banky (např. oznámení o přijetí návrhu na zřízení zástavního práva 
k pohledávkám Klienta Bankou resp. oznámení o odmítnutí tohoto návrhu), potvrzovat jejich přijetí a 
odsouhlasovat či případně zamítat je; 
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(vi) uskutečnit jakékoli právní jednání potřebné k vzniku, změně a zániku zástavního práva k pohledávkám 
Klienta ve prospěch Banky a potvrzení jeho existence. 

Klient potvrzuje a Banka bere na vědomí, že tato Zmocněná osoba je oprávněna udělit prostřednictvím služby 
BUSINESS 24 plnou moc jiné osobě, aby místo ní jednala za Klienta v rozsahu všech anebo některých výše 
uvedených zástupčích oprávnění. Tato Zmocněná osoba je rovněž oprávněna odvolat zmocnění, udělené 
prostřednictvím služby BUSINESS k jednání za Klienta v rozsahu všech anebo některých výše uvedených 
zástupčích oprávnění, a to i v případech, kdy nebylo uděleno touto Zmocněnou osobou. 

Klient potvrzuje a Banka bere na vědomí, že ve výše uvedených záležitostech je tato Zmocněná osoba oprávněna 
jednat pouze elektronickými prostředky prostřednictvím služby BUSINESS 24, způsobem stanoveným v odst. 3. 
tohoto Dodatku. 

Klient se zavazuje na žádost Banky schválit a potvrdit všechny dokumenty, listiny a právní jednání, které za něj tato 
Zmocněná osoba anebo osoba jí zmocněná podepíše nebo učiní při výkonu zástupčího oprávnění. 

4. 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. 

5. Klient potvrzuje a Banka bere na vědomí, že (i) ke dni účinnosti tohoto Dodatku Klient odvolal zmocnění k právním 
jednáním prováděným prostřednictvím služby BUSINESS 24, udělená ve Smlouvě těm osobám, které již nejsou 
jako Zmocněné osoby uvedené v tomto Dodatku (dále jen „Nahrazované Zmocněné osoby“), a že (ii) zmocnění 
udělená Nahrazovanými Zmocněnými osobami jednotlivým uživatelům služby BUSINESS 24 před uzavřením tohoto 
Dodatku, která dosud nebyla odvolaná, zůstávají v platnosti, dokud nebudou odvolaná Klientem nebo Zmocněnými 
osobami specifikovanými v tomto Dodatku. 

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

7. Změny vyplývající z tohoto Dodatku budou pro Klienta ze strany Banky aktivovány ve lhůtách uvedených 
v Uživatelské příručce služby BUSINESS 24. 

 

V(e)       dne 6. 10. 2017 

    
Česká spořitelna, a.s.    
    
    
       

Jméno, příjmení, funkce, podpis 
 
V(e)       dne       

    
Majitel účtu    
    
    
Explosia a.s. 

Podpis(y), příp. razítko 

 


