
Smlouva o inkasu 

Česká spořitelna, a.s. 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
IČO: 45244782 
Zastoupená: Markéta Matějková, manažer správy hypotečních úvěrů 
Andrea Kosťová ‚ manažer zpracování MSE 

(dále jen „Poplatník') 

a 

Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu 
jehož jménem právně jedná Ing. Miloslav Kaválek, ředitel 
Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava 
IČO: 71185208 
(dále jen „Katastrální úřad") 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek poplatníka platit Katastrálnímu úřadu správní poplatky za 
přijetí návrhu na zahájení vkladového řízení o zániku zástavního práva k nemovitosti podaného 
Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu prostřednictvím inkasa z účtu, a to vždy z účtu č. 

‚ ve prospěch čísla účtu Katastrálního úřadu č. - 

Poplatník s úhradou správních poplatků prostřednictvím inkasa dle této smlouvy souhlasí 
a zavazuje se, že ke dni podpisu této smlouvy podá za tímto účelem svolení k inkasům dle této 
smlouvy v bance, u které má zřízen účet uvedený v Čl. I. odstavci I této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že nebude nastaven denní limit plateb prostřednictvím inkasa. 

Smluvní strany se dohodly, že za činnost podle této smlouvy nenáleží žádné smluvní straně žádná 
odměna. 

II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Smluvní strany se dohodly, že poplatník označí vždy v návrhu na zahájení vkladového řízení 
způsob úhrady správního poplatku inkasem s uvedením čísla inkasního účtu dle či. I odst. 1 této 
smlouvy. Poplatník bere na vědomí, že v případě neuvedení způsobu úhrady inkasem, nebude 
inkasní platba Katastrálním úřadem provedena a účastníci příslušného řízení budou vyzváni 
k úhradě správního poplatku jiným způsobem. 

Na základě příkazu k inkasu, zaslaného katastrálním pracovištěm v územní působnosti 
Katastralniho uřadu, provede Katastralni uřad inkaso spravniho poplatku z učtu poplatnika dle Čl I 
odst. .1 této smlouvy uvedeného v návrhu na zahájení vkladového řízení. 

Katastrální úřad se zavazuje provádět inkaso dle této smlouvy takovým způsobem a v takových 
lhůtách, aby nedošlo k zastavení řízení, popř. k jiným následkům předvídaným právními předpisy 
spojenými s neuhrazením správního poplatku. 

Katastrální úřad zašle poplatníkovi po připsání inkasované částky na účet doklad o provedení 
inkasa na emailovou adresu poplatníka: 
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Poplatník se zavazuje mít na účtu, z něhož jsou inkasní platby účtovány, dostatek finančních 
prostředků; v opačném případě Poplatník bere na vědomí, že zastavení či nevyřízení řízení jde 
k jeho tíži. 

V případě neoprávněných inkas nebo v případech, kdy právní předpisy předpokládají vrácení 
správního poplatku, vrátí Katastrální úřad neoprávněné inkaso nebo správní poplatek na žádost 
Poplatníka. 

III. 
Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby Poplatníka: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 

email: telefon 

Iv. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, a to po sobě vzestupně číslovanými dodatky v listinné 
podobě. 

Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce 
a počíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po jejím doručení druhé smluvní 
straně. Smlouvu lze ukončit také v kratším termínu písemnou dohodou obou smluvních stran. 

Tuto smlouvu po jejím podpisu Katastrální úřad zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Informace, které nelze poskytnout podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. 

Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jejím 
podpisu po jednom stejnopisu. 

V Pardubicích dne 

Česká 

Markéta Matějková 	() 
Manažer zpracování hypotečpíh úvěrů 

Andea Kost'ová 	- 

Manažer zpracování MSE  

V Jihlavě dne 3Ü. 10. 201/ 

Katastrální ú 

• • 

i: dav 
ředitel 
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