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DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 5. 12. 2017 

VER F DODKBUBU. DOT 23.5.2018 4:10 ODP   

Komerční banka, a.s. 

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054 
infolinka: 800 521 521 | e-mail: mojebanka@kb.cz 

 

Město Kopřivnice 
Sídlo: Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, PSČ 742 21 , ČR 
IČO: 00298077 

 

 

Velice si vážíme vašeho zájmu o produkty Komerční banky. Za účelem uspokojení vašich přání a potřeb uzavíráme 
s vámi tento dodatek ke smlouvě. 
 
Ve smlouvě, na základě které vám vedeme účet uvedený dále v tomto dodatku, sjednáváme následující změny: 

 

Rozsah změn smlouvy 

 
Dodatek pro účet číslo 107-8110490297/0100 

Ostatní ujednání Kreditní zůstatky na účtu budeme v období od 24.5.2018 úročit 

metodou vrstveného úročení, a to úrokovou sazbou, jejíž konstrukce je 
stanovena rozpětím úrokových pásem a úrokových sazeb takto: 

pro 1. - 3. pásmo, tak jak je určeno v aktuálním Speciálním 
oznámením o úrokových sazbách pro „Běžný účet pro veřejný sektor“, 
je úroková sazba stanovena výší úrokové sazby vyhlášené pro 1. – 3. 
pásmo dle tohoto oznámení na „Běžném účtu pro veřejný sektor“. 

pro 4. pásmo, které se určuje od částky 6 000 000,00 Kč, včetně, do 

částky 100 000 000,00 Kč, včetně, je úroková sazba stanovena výší 
úrokové sazby vyhlášené pro 3. pásmo dle aktuálního Speciálního 
oznámení o úrokových sazbách na „Běžném účtu pro veřejný sektor" 
plus odchylka ve výši 0,20 % p. a.  

pro 5. pásmo, které se určuje od částky 100 000 000,01 Kč, včetně je 

úroková sazba stanovena výší úrokové sazby vyhlášené pro 3. pásmo 
dle aktuálního Speciálního oznámení o úrokových sazbách na 
„Běžném účtu pro veřejný sektor".  

 

Debetní zůstatky na účtu budeme úročit úrokovou sazbou dle 
Oznámení o úrokových sazbách.  

Po uplynutí výše uvedeného období budeme kreditní zůstatky na účtu 
úročit úrokovou sazbou dle aktuálního Speciálního oznámení 
o úrokových sazbách vyhlášenou pro „Běžný účet pro veřejný sektor", 
nedohodneme-li si s vámi něco jiného. 

Speciální oznámení o úrokových sazbách naleznete na našich 
internetových stránkách www.kb.cz po zadání hesla „PUBLIC_0100“. 

 

Sjednané rozpětí 4. a 5. úrokového pásma nebo sjednanou odchylku 
pro tato pásma jsme oprávněni kdykoli změnit či zrušit. 

V případě zrušení rozpětí úrokového pásma či odchylky od vyhlášené 
úrokové sazby budeme ode dne účinnosti této změny část kreditního 
zůstatku na účtu odpovídající příslušnému pásmu úročit úrokovou 
sazbou vyhlášenou pro 3. pásmo ve Speciálním oznámení o 
úrokových sazbách pro „Běžný účet pro veřejný sektor. 

O této změně a o její účinnosti vás budeme informovat minimálně 10 

Obchodních dnů předem, a to písemně na Kontaktní adresu nebo na 
e-mailovou adresu  
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Společná ustanovení 

 
Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

 Všeobecné obchodní podmínky banky (dále jen „VOP“), 

 Oznámení o provádění platebního styku, 

 Sazebník (v rozsahu relevantním k této smlouvě). 

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že: 

 jsme vás seznámili s obsahem a významem dokumentů, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, a dalších 
dokumentů, na které se v nich odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasíte, 

 jsme vás upozornili na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text smlouvy 
a jejich význam vám byl dostatečně vysvětlen, 

 jsme vás před uzavřením smlouvy informovali o systému pojištění pohledávek z vkladů a o informačním přehledu, 
který je k dispozici na webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu, 

 berete na vědomí, že nejen smlouva, ale i všechny výše uvedené dokumenty, jsou pro vás závazné, 
a že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako 
nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy. 

Podpisem tohoto dodatku: 

 berete na vědomí, že jsme oprávněni nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 
28 VOP, 

 udělujete souhlas dle článku 28.3 VOP, jste-li právnickou osobou, 

 udělujete souhlas s tím, že jsme oprávněni započítávat své pohledávky za vámi v rozsahu a způsobem 
stanoveným ve VOP. 

 
Na náš smluvní vztah dle smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku 
o adhezních smlouvách. 
 
Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v tomto dodatku význam stanovený v tomto dokumentu, ve smlouvě 
nebo v dokumentech, jež jsou nedílnou součástí smlouvy. 

 

Závěrečná ustanovení 

 
Klient se zavazuje odeslat tuto smlouvu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru 
smluv bez prodlení po jejím uzavření. Za tím účelem zašle Banka Klientovi znění této smlouvy (včetně všech 
dokumentů, které tvoří její součást) na e-mailovou adresu:. 

 
 

V Ostravě dne 24.5.2018 

Komerční banka, a.s. 

 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno:  

Funkce: bankovní poradce 
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V Ostravě dne 24.5.2018 

Město Kopřivnice 

 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Miroslav Kopečný 

Funkce: starosta 

 

   


