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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
Centrála v Praze, Veřejnýá sektor - velcí klienti,  Budějovická 1518/13b, Praha 4- 140 00,    

(dále jen „Banka“) 

a 

Obchodní firma (název): Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Sídlo (místo podnikání): Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 19022 

IČO: 000 05 886 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Klient“) 

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o běžném účtu 
k účtu číslo 1930731349 ze dne 22.10.2015 (dále jen „Účet“) vedeného Bankou (dále jen „Smlouva“) 

1. Smluvní strany si od dne účinnosti tohoto Dodatku dohodly následující zvláštní, níže uvedené podmínky pro 
zúčtování vkladů hotovosti na Účet (dále jen „vklad“) zpracovaných a předávaných Bance bezpečnostní agenturou 
Loomis Czech Republic a.s. (dále jen „Agentura“) 

1.1 Banka má uzavřenu Smlouvu o spolupráci o zpracování hotovosti odvodů tržeb zákazníků s Agenturou. Klient 
uzavře/uzavřel smlouvu o svozu a zpracování hotovosti s Agenturou, se kterou spolupracuje i Banka. Seznam 
takových Agentur Banka Klientovi sdělí. Klient je v důsledku již existujících závazků zároveň zákazníkem 
Agentury i Banky. 

1.2 Banka se zavazuje připsat vklad zpracovaný Agenturou na Účet Klienta za následujících podmínek: 

a) Banka připíše vklad na Účet ve výši zjištěné Agenturou 

b) Lhůta pro připsání vkladu je den D, kdy den D je dnem doručení vkladu Agenturou do Banky, pokud 
k němu došlo do 11:00 hodin příslušného dne; v opačném případě je jím následující pracovní den 

c) Banka připíše vklad na Účet podle pokynu Agentury. Způsob připsání vkladu si Klient sjedná s Agenturou.   
Způsobem připsání se rozumí např. připsání vkladu na Účet jednou částkou za všechny provozovny Klienta 
nebo jednotlivě za každou provozovnu Klienta. 

1.3 Rozdíl v deklarované výši vkladu a skutečně zjištěnou výší vkladu (diference) se řeší takto: 

- Diference zjištěné při zpracování tržeb Klienta jsou řešeny mezi Agenturou a Klientem. 

- Diference zjištěné při zpracování vkladu v Bance jsou řešeny mezi Bankou a Agenturou. 

1.4 Klient a Banka sjednávají za připsání vkladu na Účet cenu 0 CZK měsíčně. Veškeré další poplatky potenciálně 
se vztahující k předmětu této Smlouvy se řídí ceníkem Banky platným v den provedení zpoplatňovaného úkonu. 

1.5 Banka i Klient se zavazují ke vzájemnému, včasnému a úplnému poskytování všech nezbytných písemných 
a ústních informací, nezbytných pro plnění předmětu této Smlouvy. Zákonná ustanovení o ochraně obchodního 
nebo jiného tajemství tím nejsou dotčena. 

1.6 Pro realizaci uvedené součinnosti obě smluvní strany určují kontaktní osoby vždy s přihlédnutím k charakteru 
řešené problematiky. 

Kontaktní osoby za Banku:

Kontaktní osoby za Klienta:       

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 
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V(e) Praze  dne 2.10.2017 

za Českou spořitelnu, a.s.: 

podpis:  podpis:  

             

             

             

titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka  titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka 
 
 
 

Klient:       

 

 

podpis(y), příp. razítko 

Zastoupen(a): 
Za Klienta - právnickou osobu: 
 

příjmení, jméno, titul       

pohlaví       

trvalý nebo jiný pobyt       

rodné číslo (datum narození)       

místo narození       

druh a číslo průkazu totožnosti (včetně série)       

datum vydání průkazu totožnosti       

doba platnosti průkazu totožnosti       

stát, popř. orgán, který průkaz totožnosti vydal       

státní občanství       

 


