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SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU 
 
 

Všeobecná úverová banka, a.s., se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská republika, 

IČO: 31 32 01 55, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Bratislavě I v oddílu Sa, 

vložce 341/B, 
podnikající na území České republiky prostřednictvím pobočky Všeobecná úverová banka a.s., 

pobočka Praha, se sídlem Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 48 55 00 19, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 7735  

 

(dále jen „Banka“) 
 

a 

 

Obchodní firma (název) klienta: 

 
 

Se sídlem: 

 
 

IČO: 

 
 

 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v ....., oddíl...., vložka ..... 

 

Zastoupená:                                                                 

 

 

 

 

(dále jen “Klient”, resp. „Majitel běžného účtu“) 

 

uzavírají za následujících podmínek podle ustanovení § 2662 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a podle ustanovení § 127 písm. a) zákona č. 370/2017 Sb., o 

platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“), tuto smlouvu o běžném účtu upravující 

vztahy mezi Bankou a Klientem (dále jen „Smlouva“). 

 

 

1. Banka zřizuje Klientovi od:   

 

běžný účet číslo:        

IBAN:      

vedený v měně: 
  

     

 

a zavazuje se prostřednictvím takto zřízeného běžného účtu (dále jen „Běžný účet“) pro Majitele 

běžného účtu provádět bezhotovostní platební transakce, zejména provádět převody peněžních 

prostředků z Běžného účtu. Platební službu umožňující vložení hotovosti na Běžný účet a výběr 

hotovosti z Běžného účtu Banka Klientovi neposkytuje, nebylo-li mezi Bankou a Klientem 

ujednáno jinak. 

 

Běžný účet je platebním účtem a tato Smlouva je rámcovou smlouvou o platebních službách ve 

smyslu ZPS. 
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2. Banka se zavazuje informovat Klienta o veškerých provedených operacích na Běžném účtu:  

        

po pohybu  měsíčně  

denně  čtvrtletně  

týdně   ročně  

  

      a tyto informace předávat Klientovi ve formě výpisu z účtu: 

 

poštou na korespondenční adresu:  

k osobnímu vyzvednutí:  

 

3. K nakládání s Běžným účtem je oprávněn pouze Majitel běžného účtu; jiné osoby než Majitel 

běžného účtu jsou oprávněny nakládat s Běžným účtem na základě zvláštní plné moci udělené 

Majitelem běžného účtu a sepsané ve formě notářského zápisu. 

 

4. S peněžními prostředky na Běžném účtu je oprávněn nakládat Klient. S peněžními prostředky na 

Běžném účtu jsou dále oprávněny nakládat (i) osoby uvedené v platných podpisových vzorech, 

které Klient předloží Bance řádně a úplně vyplněné na příslušných formulářích Banky; podpisové 

vzory jsou nedílnou součástí této Smlouvy, a dále (ii) osoby s dispozičním oprávněním 

k Elektronickému bankovnictví vztahujícímu se k Běžnému účtu, pokud tak Klient určí; oprávnění 

těchto osob Klient Bance sdělí na formulářích Banky. 

 

5. Banka neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku napodobení nebo padělání podpisu, který je jinak 

shodný s podpisovým vzorem, za předpokladu, že Banka nemohla takové škodě zabránit ani 

s vynaložením náležité péče. 

 

6. V rámci standardních operací na Běžném účtu Klienta, tj. operací uvedených v článku 1 této 

Smlouvy, bude Banka provádět platební příkazy Klienta jen do výše disponibilních peněžních 

prostředků na Běžném účtu. Disponibilními peněžní prostředky však nejsou peněžní prostředky 

vázané pro jiný účel na základě jiné smlouvy uzavřené mezi Klientem a Bankou. 

 

7. Nestačí-li peněžní prostředky na Běžném účtu k provedení všech podaných platebních příkazů, je 

Banka oprávněna provedení všech takových platebních příkazů odmítnout. V případě, že Banka 

provedení všech podaných platebních příkazů neodmítne, provede platební příkazy podle svého 

vlastního uvážení, a to bez ohledu na pořadí, ve kterém byly platební příkazy doručeny, pokud není 

splatnost platebních příkazů nebo jejich pořadí úhrady v rámci data splatnosti předem Klientem 

určena, přičemž platební příkaz, na realizaci kterého již nezbude na Běžném účtu dostatek peněžních 

prostředků, Banka neprovede a informuje o tom Klienta. Banka je rovněž oprávněna neprovést 

platební příkaz v případě, že tento nemá všechny stanovené náležitosti, nebo v případě, že by 

provedením platby mohlo dojít k porušení právních předpisů. 

 

8. Úhrady za provedené bankovní služby dle platného Sazebníku má Banka právo účtovat na vrub účtu 

Klienta (inkasovat) bez jeho příkazu. 

 

9. Stížnosti na provedení či neprovedení platby nebo eventuální námitky vztahující se k výpisu z účtu 

musí být podány nejpozději do 15 dnů po obdržení avíza o platbě nebo výpisu z účtu. Pozdější 

reklamace nemusejí být Bankou uznány. Při provádění opravného zúčtování na účtech klientů 

postupuje Banka podle „Pravidel opravného zúčtování“ vyhlašovaných Českou národní bankou. 
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10. Klient se zavazuje Banku neprodleně informovat o veškerých změnách, které mají nebo by mohly 

mít vliv na právní vztah založený touto Smlouvou. Zejména se Klient zavazuje neprodleně 

informovat Banku o změně: 

 obchodní firmy nebo názvu; 

 zapsaného nebo skutečného sídla nebo místa podnikání; 

 obsazení statutárních orgánů; 

 podpisových vzorů osob zmocněných k dispozici s Běžným účtem nebo peněžními 

prostředky na Běžném účtu. 

 

Klient se tímto zavazuje na požádání doložit změny, které mají nebo by mohly mít vliv na jeho  

vztah založený touto Smlouvou, originály příslušných listin nebo jejich úředně ověřenými kopiemi. 

 

11. Jakoukoliv pohledávku Klienta za Bankou, vzniklou na základě a/nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou, nelze postoupit třetí osobě, ani ji zastavit ve prospěch třetí osoby. Výjimka ze zákazu 

postoupení či zastavení je možná pouze a jedině na základě předchozího písemného souhlasu Banky. 

Banka tímto souhlasí, že Klient je oprávněn zastavit pohledávku za Bankou, vzniklou na základě 

a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pouze ve prospěch Banky jako zástavního věřitele. 

 

12. Klient je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět. Tato Smlouva v takovém případě zaniká dnem 

doručení výpovědi Bance. 

 

13. Banka je oprávněna tuto Smlouvu kdykoli vypovědět, a to zejména v případě, že na Běžném účtu 

nebyla po dobu 12 měsíců provedena žádná kreditní ani debetní operace (vyjma operací Banky). 

Tato Smlouva zaniká v případě výpovědi Banky s účinností ke konci kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Klientovi. 

 

14. Banka a Klient souhlasí, že část obsahu této Smlouvy je ve smyslu § 1751 odst. 1 OZ určena 

odkazem na Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné úverové banky a.s., pobočka Praha (dále 

jen „VOP“) a Sazebník poplatků a odměn za poskytování peněžních a obchodních služeb Banky 

(dále jen „Sazebník“), které Banka připojila k návrhu této Smlouvy, a dále též odkazem na 

Kurzovní lístek a Přehled úrokových sazeb, které jsou dostupné na internetových stránkách Banky 

na adrese www.vub.cz a které jsou obě smluvním stranám známy. Podpisem této smlouvy Klient 

prohlašuje a potvrzuje, že převzal platný Sazebník a platné VOP a dále potvrzuje, že se seznámil 

s platnými VOP, Sazebníkem, Kurzovním lístkem a Přehledem úrokových sazeb, že s jejich zněním 

bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna 

měnit tuto Smlouvu, včetně VOP, Sazebníku, Kurzovního lístku a Přehled úrokových sazeb, a to 

v souladu s § 152 ZPS a způsobem uvedeným ve VOP (zejména v čl. 7.44 a 7.45). 

 

15. Banka se tímto zavazuje poskytovat Klientovi platný Sazebník, Kurzovní lístek, Přehled úrokových 

sazeb a VOP, a to buď přímo na pobočkách Banky v České republice anebo formou uveřejnění na 

internetových stránkách Banky na adrese www.vub.cz.  

 

16. Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v této Smlouvě, které zde nejsou zvlášť definovány, 

mají význam jim přiřazený ve VOP. 

 

17. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být zrušena 

na základě písemné výpovědi jedné ze smluvních stran, nebo na základě vzájemné písemné dohody 

o ukončení této Smlouvy. 

 

18. Tato Smlouva, pokud není uvedeno jinak, se řídí českým právem, zejména příslušnými 

ustanoveními OZ a ZPS. Ustanovení § 1799 a 1800 OZ se nepoužijí. VOP stanoví, jaká další 

ustanovení OZ, ZPS nebo jiných právních předpisů se na vztahy vyplývající z této Smlouvy 

nepoužijí. V rozsahu umožněném § 128 odst. 3, 5 a 6 ZPS smluvní strany vylučují aplikaci tam 

uvedených ustanovení ZPS a v tomto rozsahu se uplatní úprava VOP a této Smlouvy. 

 

19. Nestanoví-li VOP jinak, není Banka povinna plnit vůči Klientovi informační povinnosti podle § 132 

až 151 ZPS. 

 

http://www.vub.cz/
http://www.vub.cz/
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20. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

 

V Praze dne …… 

  

Banka:      Klient: 

 

 

 

……………………………………………….. …………………………………………… 

 

Stefano Burani 

  Executive Director 

   


