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SMLOUVA
o v'kládání hotovosti na účet klienta v uzavřených obalech

Česká spořitelqa, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, lČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlcižka 1171

.l"

Odbor projekty a produkty veřej.financi Praha, Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4
(dále jen Banka7

a '

Obchodní Hrma (název): Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, P3¢ 190 22

I L I

lČ: 000 05 886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen nK//ent"}

uzavírají v souladu s ustanoveními § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o
vkládáni hQtQvQstj na účet klienta v uzavřených obalech

(dále jen',,sm1ouva")

l.
Předmět Smlouvy '

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinnosti smluvních stran při realizaci vkladu hotovosti na účeUúčty definované '
v příloze č. 1 (dále jen ,Určený účet") Klienta vedený u Banky v uzavřených obalech na pobočkách Banky definovaných
v příloze č.1.

ll.
PoVinnosti Banky

Banka se zavazuje:

1. Umožnit Klientovi vkládat prostřednictvím jim určených Qsob (dále jen ,,Oprávněná osoba") hotovost na svůj účet bez
čekáni během otevíraci doby pobočky Banky v uzavřeném obalu/obalech na pobočkách.Banky specifikovaných v příloze č.
1 této smlouvy s vyznačením způsobu vkladu hotovosti, s následným komisioná1ním přepočItánlm jeho obsahu,- a to
v souladu s ustanoveními této smlouvy.

2. Na své určené přepážkové.pokladně převzít v dohodnutém čase od Klientem pověřené bezpečnostní agentury uzavřené
obaly a provést kontrolu neporušenosti těchtO obalů. Při zjištění porušeného obalu Banka jeho převzetí odmítne. Potvrzeni
dQručeni zásilky se provádí na průvodní dokumentaci dopravce. Průvodní dokumentace musí Dbsahovat jméno Klienta,
počet obalů, čísla obalů.

3. Potvrdit pokladni složenku a předat Klientovi/opMvněné osobě na .pobočce Banky, dovdí-íi to provozní možnosti Banky.
požaduje-li Klient jiný způsob předání pokladní složenky, tento je možné dohodnout v závislosti na provozních možnostech
Banky. Banka je oprávněna požadQvat od Klienta úh'radu nákladů spojených s náhradním předáním pokladnľch složenek.

4. zajistit následný komisionálni přepočet obsahu uzavřeného obalu a připsáni takto zjištěné částky vkladu na určený účet .
Klienta. '

5. připsat částku na určený účet Klienta v den převzetl uzavřeného obalu, pokud byl uzavřený obal předán ria pobočku Banky
do časového terminu uvedeného u každé pobočky v příloze č. 1 této smlouvy.
Pokud bude uzavřený obal předán na pobočku Banky po uvedené hodině, Banka Cástku připíše na určen;.účet Klienta
následující obchodní den po převzetí uzavřeného obalu pobočkou Banky.

Banka se dále zavaZuje: '

1. Připsat předanou hotovost dle volby Klienta na určený účet Klienta dle příbhy č. 1 této smloyvy.
2. - Provést identifikaci osob oprávněných k odvodu hotovosti v souladu s právními předpisy na k tomu určeném formuláři tzv. ,

ldentifikačnľm listu. Banka se zavazuje takto získané údaje využívat jen k účelům dle této smlouvy tj. k identifikaci osoby
oprávněné k odvodu hotovosti. "

3. Poskytnout Klientovi obabvý materiál pro vklady uzavřenými obaly, tzn. obaly, popř. plomby s čárovým kódem. Obaly
poskytne Klientovi pobočka banky.

Ť
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If!.
Povinnosti Klienta

Klient se zavazuje:

1. Používat při vkladech na svůj účet pro$třednjctvjm uzavřených obalů takwé obaly, které je možno průkazně uzavírat a
jejichž poškozeni nebo poškozeni uzávěry je na první pohled patrné. Mohou být použity i obaly bezpečnostní agentury za
předpokladu, že budou dostatečně chráněné proti neQprávněné manipulaci,

2. Vkiádat hotovost do uzavřeného obalu roztříděnou podle nciminá1ů, a to papírové peníze v ballčcích po 100 kusech téže
hodnoty, zbytky v neúplných baličcich a mince v příslušných sáčcích. Pásky a sáčky označovat počtem kusů, hQdnotou a
částkou v Kč,

3. Vkládat do uzavřeného obalu zároveň s hotovosti první díl pokladnl složenky, vyplněné ve čtyřech vyhotoveních dle
předtisku, podepsaný vzorovým podpisem oprávněných osob a doplněným datem, které musí být shodné se dnem odvodu
uzavřeného obalu na pQk|adně pobočky" banky. Druhé vyhotoveni si Kfient/osoba, která odvod připravuje, ponechá pro svoji
potřebu, třetl a čtvrté vyhotovení předÍivá současně s uzavřeným obalem.

4. Zaplatit za vklady prostřednictvlm uzavřených obalů poplatek za zpracování hotovosti v CZK v závidosti na kvalitě
předávanÍš hotQvosti, ktetý se řidl Sazebníkem České spořitelny, as., pro bankovní obchody - komerční klientela (malé a
střední firmy a velké ňrmy a korporace) platného v den provedeni zpoplatňovaného úkQnu. V den pQďpisu smlouvy byly tyto
poplatky následujicí: . ' :
kvalita předávaÚ hotovosti poplatek ze zpracovávané částky

ĺ. pásmo - přepáskované bäňkovky a mince setřIděné dle nominále 0,00
.s výčetkou - kvalita předáváné hotovosti dle vyhlášky ČNB č. 37/1994

ll. pásmo - nepřepáskované bankovky a mince nesetťíděné dle 0,09 % ze zpracovávané částky
nominále nebo hotovost neobsahuje výčetku + poplatek"
Ilľ. pásmo - ostatní 0,15 % ze zpracovávané částky

' poplatek* '
" vklad minci na účet: 2 %, min. CZK 125,--
Pozn.: U netříděných minci se navíc připočítává za každých 15 min. práce izapočatých czk 75,- (do 50 ks zdarma).
Poplatky budou odúčtovány z účtu klienta vždy v den provedení vkladu.
Poplatky nezahrnuji cenu za obalový materiál.

5. Klient tímto dává Bance souhlas k inkasu poplatkči za služby poskytované na základě této Smlouvy z Určeného účtu
Klienta ňebo z jakéhokoli účtu Klienta v případě, že z důvodu nedostatečného zŮstatku na Určeném účtu či z jiného důvodu
není inkaso z Určeného účtu proveditelné.

Klient $é dále zavazuje: '

1. Vkládat hotovost na svůj určený účet na pobočkách Banky v uzavřených obalech dle rozpisu a způsobu specifikovanými
' v příloze č. 1.

Ĺ.2. Vyplnit u odváděné hotovosti pokladni sIoZenku dle předtištěných údajů. Oprávněná osoba (složitel hotovosti) je povinna
pokladni složenku podepsat v souladu se svým vzorovým podpisem uvedeným na ldentiňkačnim listu.

3. zajistit, aby se osoby opřávněné podepisovat pokladni složenky dostavily na příslušnou pobočku Banky ke splněni
identjfikační povinnosti a vyhotovení vzorového podpisu na ldentifikačním listu. Stejnou povinno,st má Klieňt v případě
aktualizace údajů o oprávněných osobách nebo pň změně oprávněných osob.

4. Klient bere na vědomi, že osoby uvedené na ldentifikačnlch listech nejsou oprávněny k jakémukoli nakládáni s určeným
účtem Klienta a peněžními prostředky na něm uložených.

,5. Operativně oznamovat' Bance všechny změny oproti údajům uvedeným ve smlouvě nebo v ldentiňkaCnlm listu a tyto
změny doložit.

6. V případě, že podpis složitele vkladu nebude shodný š jeho vzorovým podpisem uvedeným na ldentiňkačnim listu, je
Banka oprávněna hotovost na určený účet Klienta nepřipsat a vyzvat Klienta k součinnosti na řešeni vzniklé situace. Klieňt
se zavazuje tuto swčinnost poskytnout.

7. Neodvádět prostřednictvím uzavřených obalů necelé, poškozené nebo pozměněné peníze, peníze podezřelé z padéláni
nebo potřísněné barvou. Takové peníze jsou považovány za schodek v odvedené hotovosti. Pokud Banka zjisti takovéto '
bankovky mezi odváděnou hotovostí, zajisti pro Klienta o tomto stavu potvrzení ČNB,

8. Klient bere na vědomí a uznává, že rozhodnou částkou připisovanou na jeho účet z realizovaného vkladu hotovosti je
částka ve výši zjištěné Bankou při komisionálním přepočtu peněžních prostředků předaných v uzavřených obalech
pobočce Banky.

lV.
ZávěráČná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že komisionálni přepočet obsahu uzavřenéhci obalu provádí pouze Banka dvěma svými
zaměstnanci. Banka může umožnit Klientovi účastnit se komisionálního přepočtu, pokud ji to umožňuji provozní podmínky.
V případech opakovaných nesrovnalosti v odváděné hotovosti je Banka oprávněna požádat Klienta o součinnost při řěšeni
nesrovnalosti včetně jeho ůčastl při komisionálnim přepočtu a Klient je povinen tuto součinnost poskytnout.

2. - Obě smluvní strany odpovídají za případné vzniklé škody podle obecně závazných právních předpisů, Za škodu vznik|QU
na straně dopravce Banka ňeodpovídá.
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3. Smluvní strany souhlasí s tím, že vkládáni hotovosti může být prováděno prostřednictvím třetích stran (zejména
bezpečnostních agentur). .

4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje dohodu o změně závazku, jejímž předmětem
jsou odvody peněžních hotovosti klienta, jak je stanoveno v Dodatku č. 2 ké ,smlouvě o běžném účtu č. 1772257-038 a
v dodatku č. 3 ke smlouvě o běžném čtu č. 1772257-038 ze dne 25.01.1996 uzavřené mezi klientem a bankou.

5. Obě smluvní strany mohou smk:uvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů, s účinnosti k posIednimu dni kalendářniho
měsíce, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

6. Smluvní strany se mohou dohodnout na skončení účinnosti smlouvy bez dodrženi výpovědní lhůty.
7. Banka je oprávněna vypovědět smlouvu s okarrižitou účinnosti, ke dni dowčení výpovědi klientovi, a to v přfpadé, že klient,

podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.. podstatným ponušenlm smluvních podmínek se rozumí zejména případy,'
kdy Klient netřídí Qdváděnou hotovost. nedodržuje pokyny k vyplnění pokladní složenky, neplní identifikační povinnost
apod. výpověď daná Bankou se považuje za doručenou, byla-li odesfána na poslední známou adresu Klienta, a to třětim
dnem od vrácení nedoručené výpovědi Bance.

8. Banka je oprávněna nepřevzít uzavřený obal a zaslat Klientovi neporušený uzavřený obal prostřednictvím bezpečnostní
agentury na Klientovy náklady zpět v případě, že společně s nim nebude odevzdána obálka s pokladni složenkou nebo na
pokladni složence nebude podepsána oprávněná osoba uvedená na platném ldentifikačnim listu. Klient bere na vědomí, že
Banka neodpovídá za škodu, která by mu nepřevzetím uzavřeného obalu Bankou mohla vzniknout.

g. Ostatní práva a povinnosti smluvnkh stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými Všeobecnými
obchodními p%minkami České spořitelny, as, (dále jen vop), které jsou rledľ|nou součásti této Smlouvy, Klient
prohlašuje, že je mu znám obsah VOP a Ze s nimi bez výhrad souhlasí.

10. Smlouvu včetně příloh lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma stranami.
, 11. Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedeni, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

12. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami.

Přílohy:
Č. 1/ Seznam užívaných poboček Banky se specifikaci, kde bude Klient používat ke vkladům hotovosti uzavřené obaly a
seznam účtů, na které mají být vklady připsány,

V ?Az
za Českou spořitelnu, .:

M"" podp's'

,,, L,Ĺ.ÁMď

titul jméno, příjmení, funkce, org. složka

Klient:

Za Klienta - právnickou osobu:

titul, jméno, pň'mení, funkce, org. složka
p·dpis(y)ď»jjh&

akci .tvá (44)
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42

Přijmenl, jméno:
Pohlaví:
Trvalý l jin'ý pobyt
RC ldatum narozenřl mlsto narozeni:
Druh a číslo průkazu totožnosti (včetně série):
Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:

, Datum vydáni průkazu totožnosti:
Do6a platnosti průkazu totožncsti: ·
Státní občanství:

d .
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CESKAS
SPOŘITELNA - - '

Příloha č. 1 ke Smlouvě o vkládání hotovosti na účet prostřednictvím uzavřených obalů
Pořadové Přijoha 1 . klient Adresa Učty k připsáni vkladů Měny Pobočka C.s Adresa pobočky Cs Obaly Termín
číslo (B=bankovky, předáňi

M=mince) obalu
1. DWravn{ podnik hl.m. Prahy, Praha g, 217/42, PSČ 190 22 1930731349/08® EIM CR Praha 4 Praha 4, Obrach©vä 19¶2162 A 11':(jQ

akciová společnost 2003&j930731349/ú800

Kontakty:

Pořadové Za klienta Tel. E-mail Za es Tel. E-mail
číslo

Ip , '
.

,
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