
SPORITELNA

Smlouva o účtu

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 8, vložka 1171
centrála v Praze, odbor Veřejný sektor - velcí klienti, Budějovická 1518/13b
(dále jen „Banka")

Obchodní firma (název):
Sídlo (místo podnikání).
IčO:
(dále jen „Klienť)

Ceská zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
60460709

uzavírají tuto Smlouvu o účtu (dále jen „Smlouva»)

Došlo na právní 'Oóctélení ČZU ČI ť'AZ

1 1 tO, 2011

1. Banka zřídí Klientovi od 18. 5.2016 účet číslo: 19-500022222/0800 v měně CZK, s názvem ČZU - FRIM (dále jen
„Účet').

Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo Účtu (IBAN): CZ24 0800 0000 1905 0002 2222.

2. Klient je zařazen ve skupině KORPORÁTNÍ KLIENTI.

3. Banka bude peněžní prostředky na Účtu úročit zvýhodněnou roční úrokovou sazboú ve výši 0,02 % p.a.

Banka je oprávněna změnit výši zvýhodněné úrokové sazby. Banka oznámí Klientovi změnu úrokových sazeb a
'den účirino'stitéte změňy písemně v přiměřeném časovém předstihu. Pokud Klient nebude s navrhovanou změnou
>Šůhiasit a d rtíči: Bände nejpozději dva pracovní dny přede dnem předpokládané účinnosti změny úrokových
s zebi,pís nný nesóúhlas s navrhovanou změnou, pak pro další úročení peněžních prostředků na Učtu smluvní
střany sjédnláVäjí,-žé-Stle dne, kdy měla nastat účinnost změny úrokové sazby, Banka búde peněžní prostředky na:
Účtu úročit roční úrokovou sazbou pro běžné účty stanovenou v Ceníku.

Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce '
pokud den připsání připadne na pracovní den. Připadne-11 den připsání na jiný než pracovní den, Banka vypočítá
a připíše úroky k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a úroky za zbývající jiný než pracovní den/dny {
pMslušného kalendářního měsíce připíše v následujícím kalendářním měsíci.

Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu za měsíc prosinec k poslednímu dni tohoto
měsíce.

4. Klient a Banka se dohodli na denní frekvenci vyhotovování výpisů z Účtu v elektronické formě prostřednictvím
aplikace Business 24. Za okamžik doručení výpisu z Účtu se považuje den vystavení souboru s výpisem z Účtu ve
formátu PDF na zabezpečeném serveru Banky.

5. Klient platí Bance ceny za služby poskytované Bankou podle Individuální nabídky ze dne 16. 10. 2015, která je
přílohou č. 1 Rámcové smlouvy o zajištění komplexních bankovních služeb uzavřenou dne 7.6.2016. V případě
transakci, které nejsou součástí Individuální nabídky, Klient platí Bance ceny podle Ceníku banky uplatňovaném
vůči klientům v obdobném postavení jako Klient.

6. Klient nesouhlasí s tím, aby Banka poskytovala bankovní informace prostřednictvím bank o jeho závazcích,
ekonomické a finanční situaci pro potřeby obchodních partnerů.

7. Klient prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že byl před podpisem smlouvy seznámen se systémem pojištění
pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu, že mu porozuměl a že ho převzal.
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8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené ôe řidi Všeobecnýmj obohoünimi
90(lmínlgiml Ce#lie *polítelny, a.s. (dále jen VOP), které jsou nedílnou součästj této Smlouvy. Klient Doopläem leto
Smlouvy potvrzuje, že VOP a další dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje, převzal, že Šé Š jejičh öbšahém
seznámil a že s nimi souhlasí.

9. Banka bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem
poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, jestliže bude klient v souladu s tímto zákonem o takové informace požádán.

10. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.
Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto
prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze
za Českou spořitelnu, a.s.:

podpis:

Klient

Za Klienta:

Ing. Petr Ch áč
bankovní poradce

odbor Veřejný sektor - velcí klienti

podpis:

e

Jaroslava Černá
specialista klientských služeb

odbor Veřejný sektor - velcí klienti

Česká zemědělská univerzita v Praze
podpis(y), příp. razítko

Titul, jméno, příjmení Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
Pohlaví žena
Trvalý nebo jiný pobyt Slávy Homíka 207/21, Praha 5 - Košíře

Rodné číslo (datum narození) 25.8.1963
Místo narození Praha 2
Druh a číslo průkazu totožnosti (včetně série) OP 110950179

Datum vydání a platnost průkazu totožnosti 30. 11. 2007 - 30. 11. 2017
Stát, popř. orgán, který průkaz totožnosti vydal ÚMČ Praha 5
Státní občanství Česká republika
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