SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU



Československá obchodní banka, a. s.
sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
(dále jen ”ČSOB”)
za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník
a
obchodní firma …………………….
sídlo
…………………….
IČO/ZEČO:
…………………….
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………., oddíl …………………….vložka …………………….
(dále jen ”majitel účtu”)
zasílací adresa: …………………….
za majitele účtu: …………………….
uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku
Smlouvu o běžném AM účtu a Smlouvu o vkladovém AM účtu
(společně dále též jen ”Smlouva”)
I.
Smlouvu o platebním AM účtu
1.

2.

ČSOB se zavazuje ke dni uzavření Smlouvy zřídit a vést pro majitele účtu platební účet číslo
…………………../0300 (IBAN……………………………………) v měně CZK (dále jen ”účet”), s periodicitou
výpisů z účtu měsíční. Majitel účtu se zavazuje čerpat peněžní prostředky a vystavovat platební příkazy do
výše volných peněžních prostředků na účtu, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
V případě smluvně nesjednaného přečerpání peněžních prostředků uložených na platebním účtu úročí
ČSOB vzniklý debetní zůstatek debetní úrokovou sazbou uvedenou v Oznámení Československé obchodní
banky,a.s. o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč/ Oznámení Československé
obchodní banky,a.s o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů a úvěrů (dále jen
(Oznámení“), se kterým ČSOB majitele účtu seznámila.
II.

Smlouvu o vkladovém AM účtu

2.

ČSOB se zavazuje ke dni uzavření Smlouvy zřídit a vést pro majitele vkladového účtu vkladový AM účet
číslo ……………../0300 v měně CZK (dále jen ”vkladový účet”) s periodicitou výpisů z vkladového účtu
měsíční.
Na vkladovém účtu může být současně vedeno několik termínovaných vkladů v téže měně, v různé výši, s
různou délkou trvání vkladu podle jednotlivých příkazů osob oprávněných disponovat s peněžními
prostředky na vkladovém účtu, jež specifikují výši a délku vkladu. Tyto parametry musí být odsouhlaseny
ČSOB.

3.

Čistý úrokový výnos z účtu číslo …………………/0300 bude za úročené období při splatnosti připisován na
účet číslo ………………0300 v měně CZK.

1.

III.
Společná a závěrečná ustanovení
1.

Vzhledem k tomu, že majitel účtu je klientem společnosti ČSOB Asset Management, a.s, investiční
společnost, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 25677888, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5446 (dále jen „ČSOB AM“), ČSOB a majitel účtu
sjednávají, že s peněžními prostředky na účtech, které jsou předmětem Smlouvy, je oprávněna nakládat
společnost ČSOB AM a to prostřednictvím svých zaměstnanců, jejichž podpisové vzory jsou uvedeny na
formuláři podpisových vzorů, který za tímto účelem předala ČSOB AM ČSOB. Klient bere na vědomí a
souhlasí, že společnost ČSOB AM může podpisové vzory měnit.

2.

ČSOB i majitel účtu mohou tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpověď ze strany majitele účtu je
účinná ukončením Smlouvy o obhospodařování cenných papírů ze dne ……………………………, uzavřené
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majitelem účtu se společností ČSOB AM, a vyrovnáním veškerých závazků ze Smlouvy vyplývajících,
nejpozději však 45. kalendářní den po jejím doručení ČSOB. Výpověď ze strany ČSOB je účinná poslední
den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla majiteli účtu doručena výpověď.
3.

Pro případ, že v průběhu trvání smluvního vztahu dojde ke změně (zdokonalení) informačního systému pro
vedení účtů a platebního a zúčtovacího styku užívaného v ČSOB, a v souvislosti s tím dojde i ke změně
čísla běžného účtu a/nebo vkladového účtu uvedeného v této Smlouvě, smluvní strany sjednávají, že ČSOB
bude majitele účtu písemně informovat o novém čísle běžného účtu a/nebo vkladového účtu alespoň 30 dnů
před účinností této změny.

4.

Součástí této Smlouvy jsou Zvláštní obchodní podmínky ČSOB pro vedení AM účtů ze dne 1.1.2014 (dále
jen „ZOP“). Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním těchto ZOP. Majitel účtu prohlašuje a
stvrzuje podpisem této Smlouvy, že byl seznámen s těmito ZOP.

5.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Smlouva
nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

6.

Výpisy z účtů budou zasílány na adresu Klienta.

7.

Zvláštní ujednání: Smluvní strany sjednávají, že majitel účtu je oprávněn ke všem právním úkonům a
nakládání s AM účty výhradně prostřednictvím společnosti ČSOB AM.

V Praze dne ………………….

…………………………………………………………
Československá obchodní banka, a. s.

V ……………………. dne ……………………

………………………………………………………….
majitel účtu
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Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“) vydává
Zvláštní obchodní podmínky pro vedení AM účtů (dále jen „Podmínky“ nebo „ZOP“) v souladu se zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen obč. zák.).
OBECNÉ PODMÍNKY
1. ČSOB je povinna při poskytování všech bankovních služeb identifikovat Klienta nebo osobu zastupující Klienta
a v případě právnické osoby identifikovat ovládající osobu a skutečného majitele této právnické osoby.
Identifikaci v souladu s právními předpisy a jimi stanoveném rozsahu ČSOB provádí zejména u obchodů,
jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou právními předpisy. V případě, že Klient nebo osoby zastupující
Klienta odmítnou vyhovět požadovanému rozsahu identifikace, nebude požadovaná bankovní služba
provedena. Poskytnutí bankovních služeb při zachování anonymity Klienta je ČSOB povinna odmítnout. Podle
právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je ČSOB
kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s Klientem oprávněna vyžadovat doplnění identifikačních údajů
Klienta, osob zastupujících Klienta a v případě právnické osoby i ovládající osoby a skutečného majitele této
právnické osoby, předložení jí požadovaných dokladů nebo informací ze strany Klienta, zejména důkazu
původu peněžních prostředků poukázaných na AM účet Klienta, dokladů o bonitě a závazcích Klienta či jeho
důvěryhodnosti, a Klient je povinen toto zabezpečit. ČSOB je oprávněna pořídit si pro vlastní potřebu fotokopie
všech dokladů předložených Klientem. ČSOB je oprávněna neprovést obchod Klienta, se kterým je spojeno
riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu či existuje podezření, že obchod Klienta
je předmětem mezinárodních sankcí ve smyslu právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, resp.
neprovést obchod Klienta, o kterém se odůvodněně domnívá, že není v souladu s právními předpisy.
2. ČSOB zřizuje a vede AM účet na základě uzavřené Smlouvy o Běžném AM účtu a Vkladovém AM účtu (dále
jen „Smlouva“), v souladu s ust. § 2662 a násl., obč. zák.
3. Při uzavírání smluvního vztahu předkládá Klient zpravidla následující doklady:
a) fyzická osoba tuzemec – občanský průkaz,
b) fyzická osoba cizozemec – průkaz totožnosti, popřípadě další doklady dle požadavku ČSOB,
c) fyzická osoba podnikatel – doklad o oprávnění k podnikání a občanský průkaz (popř. průkaz totožnosti v
případě cizozemce),
d) právnická osoba – originál nebo ověřenou kopii dokladů osvědčujících vznik, resp. existenci právnické
osoby, doložení ovládající osoby a skutečného majitele právnické osoby nebo vyplněné Prohlášení o
skutečném majiteli právnické osoby (uvedené na www.csob.cz) v případě, že skutečný majitel právnické
osoby není zřejmý z dokladů osvědčujících vznik, resp. existenci právnické osoby, aktuální doklad o
způsobu jednání statutárního orgánu a další doklad (doklady) dle požadavku ČSOB; fyzická osoba
jednající za právnickou osobu je povinna předložit doklady podle bodu 3a) nebo 3 b).
4. Při uzavírání smluvního vztahu sděluje Klient ČSOB zejména následující údaje:
a) fyzická osoba – jméno a příjmení, rodné číslo, příp. datum narození, místo narození, státní občanství,
trvalý pobyt a zasílací adresu a má možnost sdělit ČSOB i adresu svého bydliště, pokud se liší od adresy
trvalého pobytu nebo zasílací adresy (nesdělí-li Klient adresu bydliště, má se za to, že je to adresa
trvalého pobytu); dále též sídlo a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu podnikatele,
b) právnická osoba – obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, údaje o statutárním orgánu
s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a údaje o ovládající osobě a
skutečném majiteli této právnické osoby.
5. Klient odpovídá za aktuálnost, správnost a úplnost všech svých údajů sdělených ČSOB a je povinen bez
zbytečného odkladu oznámit ČSOB všechny změny těchto údajů a změnu údajů, pokud to jejich charakter
umožňuje, doložit platným průkazem totožnosti, popř. jiným dokumentem, ze kterého je změna zřejmá.
6. S AM účtem je oprávněn nakládat jen Majitel účtu. Jiná osoba než Majitel účtu může nakládat s AM účtem
pouze na základě zvláštní plné moci udělené Majitelem účtu, na které je konkrétní právní jednání při nakládání
s AM účtem výslovně vymezeno a podpis Majitele účtu úředně ověřen. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje,
jestliže je plná moc podepisována před pracovníkem ČSOB. Za nakládání s AM účtem se považují veškerá
právní jednání, která směřují ke vzniku, změně nebo zániku smlouvy o AM účtu, včetně udělení zmocnění
k nakládání s peněžními prostředky na AM účtu. ČSOB je oprávněna odmítnout plnou moc, ve které bude
uvedeno oprávnění zmocněnce pověřit k jednání za Majitele účtu další osobu.
7. Majitel účtu může ve výjimečných případech k jednorázovému úkonu, zejména při nakládání s peněžními
prostředky na Vkladovém účtu, zmocnit třetí osobu formou udělení speciální plné moci, ve které bude konkrétní
úkon zmocněnce výslovně uveden. Podpis Majitele účtu na plné moci musí být úředně ověřen, ledaže by plná
moc byla podepsána před pracovníkem ČSOB. ČSOB je oprávněna požadovat, aby plná moc pro jednorázový
úkon byla předložena pobočce ČSOB, ve které má být tento jednorázový úkon uskutečněn, až pět bankovních
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pracovních dní před požadovaným termínem provedení jednorázového úkonu. ČSOB je oprávněna odmítnout
plnou moc, ve které bude uvedeno oprávnění zmocněnce pověřit k jednání za Majitele účtu další osobu.
8. V případě, že Majitel účtu je zastoupen soudem jmenovaným opatrovníkem, je opatrovník oprávněn nakládat
s peněžními prostředky na Vkladovém účtu pouze v zájmu Majitele účtu, v souladu s příslušnými právními
předpisy a s rozhodnutím soudu a je odpovědný za to, že Majitel účtu nakládá s peněžními prostředky na
Vkladovém účtu pouze v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů a uvedeném v rozhodnutí
soudu.
9. Je-li vedena exekuce na pohledávku z Vkladového AM účtu, stane se vklad, popř. část vkladu, ve výši
odpovídající pohledávce postižené exekucí splatný dnem doručení vyrozumění o právní moci příslušného
exekučního rozhodnutí do ČSOB.
AM ÚČTY
10. Tyto Zvláštní obchodní podmínky ČSOB (dále jen „ZOP“) se vztahují na smluvní vztahy mezi ČSOB a Klientem
týkající se produktu ČSOB Běžný AM účet a Vkladový AM účet. Stávají se součástí každé takové smlouvy
uzavřené mezi ČSOB a Klientem a určují a doplňují některé části jejího obsahu, nestanoví-li tato smlouva jinak.
11. V rámci své nabídky produktů a služeb ČSOB zřizuje pro vybranou klientelu Běžný AM účet a Vkladový AM
účet (dále společně i jednotlivě Účet), a to na základě Smlouvy o běžném AM účtu a vkladovém AM účtu (dále
Smlouva).
12. Na Vkladovém AM účtu může být současně vedeno několik termínovaných vkladů v měně účtu, v různé výši,
s různou délkou trvání podle jednotlivých příkazů. Po dobu trvání nejdelšího vkladu není Majitel Účtu oprávněn
vypovědět Smlouvu o běžném AM účtu a vkladovém AM účtu. V době výpovědi nebudou zřizovány nové
termínované vklady.
13. Účet může být zřízen v českých korunách (Kč) a ve vybraných cizích měnách. K Vkladovému AM účtu musí být
zřízen vždy Běžný AM účet v měně Vkladového AM účtu.
14. S peněžními prostředky na Účtu lze disponovat pouze do výše kreditního zůstatku.
15. K Účtu mohou být poskytnuty vybrané produkty elektronického bankovnictví ČSOB.
16. Je-li Majitelem Účtu právnická osoba, je Majitel Účtu informován o provedení transakcí formou výpisu z Účtu.
Výpisy a zprávy, týkající se Účtu, jsou zasílány na udanou korespondenční adresu, není-li ve Smlouvě
dohodnuto jinak. V souladu s příslušnými ujednáními mohou být tiskové výpisy nahrazeny výpisy v elektronické
podobě.
17. Fyzickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům jsou výpisy z AM účtů zasílány ročně na adresu ČSOB
Private Banking.
18. Peněžní prostředky na Vkladových AM účtech jsou úročeny vyhlašovanými úrokovými sazbami ČSOB a podle
pravidel úročení pro příslušnou měnu. Peněžní prostředky na Běžných AM účtech jsou úročeny úrokovou
sazbou odvozenou od O/N sazby PRIBID (EUR LIBOR, LIBOR, ..) snížené o marži, kterou stanovuje ČSOB.
Aktuální úrokové sazby a výše marže jsou Klientům k dispozici v každé pobočce Privátního bankovnictví ČSOB
a pobočce pro nebankovní finanční instituce.
19. Výplata úroků z termínovaného vkladu na Vkladovém AM účtu je možná pouze převodem na Běžný AM účet.
20. Hotovostní platební styk prostřednictvím Účtu není možný.
21. ČSOB je oprávněna za své služby účtovat poplatky podle platných sazebníků vyhlašovaných ČSOB.
VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
22. Komunikace mezi ČSOB a Klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak, a to následujícími
způsoby:
a) osobně návštěvou pobočky ČSOB,
b) telefonicky,
c) písemně,
d) elektronicky,
e) prostřednictvím Klientského centra.
23. Písemnosti doručované poskytovatelem poštovních služeb zasílá ČSOB
a) na zasílací adresu, kterou jí Klient sdělil,
b) na adresu sídla, uvedenou v příslušné Smlouvě,
c) popř. na jinou dohodnutou adresu; dohodnutou adresou nemůže být adresa pobočky ČSOB a P. O. BOX.
24. Písemnost se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání v rámci ČR a 15. pracovní den po odeslání
do ciziny.
25. Pokud bude písemnost poskytovatelem poštovních služeb vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení
nastávají v den, kdy bude zásilka vrácena ČSOB. Účinky doručení nastávají i v případě, jestliže převzetí
písemnosti Klient odmítne.
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26. Písemnosti určené pro Klienta, které nejsou doručovány poskytovatelem poštovních služeb, jsou v ČSOB
oprávněni vyzvedávat Klient, resp. Majitel účtu, Disponent a jiné osoby, které Klient uvede ve zmocnění
podepsaném před pracovníkem ČSOB, nebo osoby, které se prokážou plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem Klienta.
27. Písemnosti Klienta jsou považovány za doručené, jestliže byly doručeny do kterékoliv pobočky ČSOB.
28. U dokumentů předkládaných v jiném než v českém a slovenském jazyce je ČSOB oprávněna požadovat po
Klientovi úřední překlad předložených dokumentů, provedený na jeho náklady. ČSOB neodpovídá za opožděné
provedení služby nebo příkazu v důsledku nutnosti překladu dokumentu.
29. U dokumentů vyhotovených na území jiného státu než ČR vyžaduje ČSOB od Klienta jejich vyšší ověření
příslušnými orgány.
30. ČSOB je oprávněna dokumenty předkládané v nestandardních situacích (např. dokumenty vystavené
v zahraničí, dokumenty týkající se úmrtí Majitele účtu, svěřenského nástupnictví, svěřenského fondu aj.)
posoudit v přiměřené lhůtě, zpravidla ve lhůtě 10 pracovních dnů. V případě složitějších případů a žádostí je
banka oprávněna tuto lhůtu prodloužit. O prodloužení lhůty Klienta informuje.
31. ČSOB zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, na které se vztahuje bankovní tajemství v souladu s
právními předpisy. ČSOB zachovává důvěrnost těchto informací i po ukončení smluvního vztahu s Klientem.
ČSOB poskytuje informace, které jsou předmětem bankovního tajemství, pouze oprávněným osobám a
institucím v souladu s právními předpisy a v rámci smluvních ujednání s Klientem.
32. ČSOB je oprávněna změnit Zvláštní obchodní podmínky v závislosti na změně příslušných právních předpisů,
obchodní politiky ČSOB a zkvalitňování poskytovaných služeb a změnu oznámit ve výpise z Vkladového účtu a
v případě zřízení služeb elektronického bankovnictví i prostřednictvím vybraných elektronických služeb a na
www.csob.cz. Se změnou seznamuje ČSOB Klienta v pobočkách ČSOB a na www.csob.cz nejpozději 2
měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud Klient změnu neodmítne do dne, kdy má změna
nabýt účinnosti, platí, že se změnou souhlasí. Odmítnutí změny Klientem je považováno za výpověď Smlouvy,
jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.
33. Smluvní vztahy, jejichž součástí jsou tyto Podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, včetně
jejich vzniku a práv a povinností vzniklých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
34. Tyto Zvláštní obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014 a nahrazují Zvláštní obchodní podmínky
účinné od 18. 9. 2003 a Všeobecné obchodní podmínky ČSOB ze dne 1. 2. 2013 .
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