
1) zkratka státu dle Seznamu, 2) není třeba vyplňovat, je-li shodná s adresou sídla, 3) není-li, datum narození, 4) občané ČR občanský průkaz, občané jiných zemí 
EU cestovní pas nebo občanský průkaz, ostatní cestovní pas, 5) druhý průkaz totožnosti je-li vyžadován, 6) pouze fyzická osoba, 7) vždy osobně přítomný zástupce 
klienta (právnická osoba je osobně přítomna, jedná-li za ni osobně přítomný statutární orgán), 8) platná ke dni zřízení účtu 
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Protokol o nastavení autorizace elektronických pokynů k účtu 
2001443769 

Banka Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B, vložka 2704 

a klientem – právnickou osobou 

Obchodní firma/Název (přesně dle OR): IČ: Spis. zn.: 

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace 61515779  

Sídlo: Ulice + č.p. Město, obec: PSČ: Stát: 

Českobratrská 862/15 Teplice 41501 Česká republika 

Korespondenční adresa:2) Ulice + č.p. Město, obec: PSČ: Stát: 

Českobratrská 862/15 Teplice 41501 Česká republika 

Telefon: Mobilní telefon: Fax: E-mail: 

    

Přidělené číslo klienta: 931933819 

Zastoupen/Jednající7) 

 
Jméno a příjmení/Obchodní 
firma/Název: 

Pohlaví:6) Místo narození:6) R. č.3)/IČ: Druh oprávnění: 

1.osoba Boudníková, Kateřina žena Most 7162122814 ředitel 

2.osoba      

 Trvalý pobyt/Sídlo: Ulice + č.p. Město, obec: PSČ: Stát: Stát. přísl.:1) 

1.osoba Charlese De Gaulla 538/7 Praha 16000 
Česká 
republika 

CZ 

2.osoba      

Údaje o průkazu totožnosti6) 

 Druh průkazu totožnosti: Číslo: Země vydání:1) Platný do: Vydal: 

1.osoba4) OP 208214004 CZ 5.6.2027 ÚMČ Praha 6 

1.osoba5)       

2.osoba4)      

2.osoba5)      

(dále jen klient)  

se dohodli, že níže uvedené fyzické osoby jsou oprávněny a zmocněny, jménem klienta a na jeho účet podávat pokyny 
prostřednictvím Internetbankingu banky (zejména k nakládání s peněžním zůstatkem na účtu, k uzavírání smluv apod.), jejichž 
konkrétní výčet je stanoven níže ve sloupci rozsah oprávnění a provádět další služby poskytované k účtu a získávat informace o 
účtu a provedených službách:  

Jméno a příjmení: R. č.6 
Rozsah oprávnění  
(Zobrazení účtu/Podávání pokynů/Autorizace pokynů) 

Boudníková, Kateřina  Podepisování pokynu 
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Banka pokyn klienta zpracuje poté, co bude autorizován nejméně počtem osob stanoveným v následující tabulce dle objemu 
pokynu či typu pokynu. Není-li v tabulce stanoven objem pokynu a počty autorizujících osob, pak platí, že libovolný pokyn 
autorizuje jedna osoba. Objem pokynu je uveden v měně účtu (Kč), pro pokyny v jiné měně se použije aktuální přepočítací kurz. 
Pro pokyny neobsahující peněžní objem (např. zřizování podúčtů a rušení podúčtů) platí nejvyšší požadovaný počet 
autorizujících osob v tabulce uvedený, pokud není výslovně v tabulce u konkrétního pokynu neobsahující peněžní objem 
stanoveno jinak. 

objem pokynu (od částky včetně) minimální počet autorizujících osob 

 0,00 1 

  

  

Nastavení dle tohoto protokolu se vztahuje též na podúčty zřízené k účtu uvedenému v záhlaví tohoto Protokolu, pokud není 
pro podúčet nastavení změněno samostatným Protokolem.     

Nastavení dle tohoto Protokolu je platné dnem převzetí Protokolu bankou a ruší platnost všech předchozích nastavení. 

V Teplicích, dne 28. 5. 2018 

 za banku: za klienta – právnickou osobu: 

 ............................................ ………............................................ ………............................................ 
 Teuber, Ondřej Boudníková, Kateřina  


