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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

1. Úvodní a spole�ná ustanovení 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí na veškeré právní a jiné vztahy a 
transakce mezi Klientem a Bankou. Všeobecné obchodní podmínky jsou sou�ástí každé 
smlouvy uzavírané mezi Klientem a Bankou, pokud konkrétní smlouva nestanoví jinak. 
Banka poskytne každému Klientovi na jeho žádost aktuální zn�ní t�chto Všeobecných 
obchodních podmínek. 

1.2. Bankou se rozumí Všeobecná úverová banka, a.s., se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 
Bratislava 25, Slovenská republika, I� 31 32 01 55, zapsaná v obchodním rejst�íku 
vedeném okresním soudem v Bratislav� I v oddílu Sa, vložce 341/B, pokud se p�íslušné 
právní a jiné vztahy a transakce týkají její �eské organiza�ní složky Všeobecná úverová 
banka a.s., pobo�ka Praha, se sídlem Pob�ežní 3, 186 00 Praha 8, �eská republika, 
I� 48 55 00 19, zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze 
v oddílu A, vložce 7735. 

1.3. Banka vykonává od 1. kv�tna 2004 svoji bankovní �innost v �eské republice na základ� 
tzv. Jednotné evropské bankovní licence, tj. na základ� bankovní licence ud�lené 
Národní bankou Slovenska jako orgánem bankovního dohledu v domovském stát� 
Banky. Banka je oprávn�na na území �eské republiky vykonávat následující �innosti: 

a) p�ijímání vklad� od ve�ejnosti; 

b) poskytování úv�r�; 

c) finan�ní pronájem (finan�ní leasing); 

d) platební styk a zú�tování; 

e) vydávání a správa platebních prost�edk�; 

f)  poskytování záruk; 

g) obchodování na vlastní ú�et nebo na ú�et klienta, problematické povolení v oblasti 
obchodování s devizovými hodnotami: 

1. nástroji pen�žního trhu; 

2. pen�žními prost�edky v cizích m�nách; 

3. v oblasti termínovaných obchod� (futures) a opcí (options) v�etn� kurzových 
a úrokových obchod�; 

4. s p�evoditelnými cennými papíry; 

h) ú�ast na vydávání cenných papír� a poskytování souvisejících služeb; 

i)  poradenství ve v�cech kapitálové struktury, pr�myslové strategie a souvisejících 
otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupí podnik�; 

j)  pen�žní maklé�ství; 

k) uložení a správa cenných papír�; 

l)  poskytování bankovních informací; 

m) úschova cenností. 
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1.4. S ohledem na uvedené v odst. 1.3. výše není Banka zapsána v seznamu platebních 
institucí, registru poskytovatel� platebních služeb malého rozsahu, seznamu institucí 
elektronických pen�z ani registru vydavatel� elektronických pen�z malého rozsahu, 
vedených �eskou národní bankou. Dohled nad �inností Banky v oblasti platebního styku 
na území �eské republiky vykonává �eská národní banka, se sídlem Praha 1, Na 
P�íkop� 28. 

1.5. Klientem se rozumí taková osoba, s níž Banka uzav�ela smlouvu o jakémkoli 
bankovním obchodu nebo poskytnutí bankovní služby, a to jak písemn�, tak jiným 
zp�sobem. Pokud Klient p�ed uzav�ením nebo zm�nou smlouvy s Bankou doložil 
Bance, že má mén� než 10 zam�stnanc� a ro�ní obrat nebo bilan�ní sumu ro�ní rozvahy 
nejvýše v �ástce odpovídající 2 000 000 EUR, bude považován za drobného 
podnikatele. Nedoloží-li Klient Bance uvedené skute�nosti, platí, že Klient drobným 
podnikatelem není. 

1.6. Krom� t�chto Všeobecných obchodních podmínek m�že Banka vydat nebo užívat 
zvláštní obchodní podmínky. Takové zvláštní obchodní podmínky jsou sou�ástí 
p�íslušné smlouvy uzav�ené mezi Bankou a Klientem. Jsou-li ustanovení zvláštních 
obchodních podmínek v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami, mají 
p�ednost ustanovení zvláštních obchodních podmínek.  

1.7. Pokud jsou ustanovení n�které individuální smlouvy v rozporu s Všeobecnými 
obchodními podmínkami nebo zvláštními obchodními podmínkami, �ídí se taková 
smlouva ustanoveními uvedenými v individuální smlouv�. Jakákoli záležitost, na níž se 
nevztahují ustanovení p�íslušné individuální písemné smlouvy uzav�ené mezi Bankou a 
Klientem, nebo zvláštní obchodní podmínky, se �ídí t�mito Všeobecnými obchodními 
podmínkami.  

 

2. Z�ízení a vedení bankovního ú�tu 

2.1. Banka z�izuje a vede Klient�m bankovní ú�ty v �eské m�n� a/nebo jiných zahrani�ních 
m�nách, a to na základ� smlouvy o vedení b�žného ú�tu, smlouvy o termínovaném 
vkladu nebo jiné smlouvy uzav�ené mezi Klientem a Bankou (dále jen „smlouva“). V 
p�ípad�, že bankovní ú�et slouží k provád�ní platebních transakcí (jak je tento pojem 
definován v odstavci 7.1. níže) jedná se o „platební ú�et“ a smlouva na základ� které 
byl z�ízen se považuje za „smlouvu o platebních službách“. P�ed z�ízením bankovního 
ú�tu je Klient povinen zejména prokázat Bance svou totožnost dle t�chto Všeobecných 
obchodních podmínek.  

2.2. Banka se zavazuje informovat Klienta o stavu pen�žních prost�edk� na jeho bankovním 
ú�tu, a to výpisem z bankovního ú�tu nebo jinou formou dohodnutou s Klientem. Banka 
se zavazuje Klientovi poskytnout výpis z ú�tu nejmén� jedenkrát m�sí�n�.  

3. Úro�ení vklad� 

3.1. Banka se zavazuje úro�it pen�žní prost�edky Klienta na jeho ú�tu dle platného P�ehledu 
úrokových sazeb nebo smlouvy. Úroková míra ur�ená ve smlouv� má p�ednost p�ed 
platným P�ehledem úrokových sazeb. Banka se zavazuje zve�ej�ovat platný P�ehled 
úrokových sazeb na svých pobo�kách a na internetu, p�i�emž výši konkrétních 
úrokových sazeb stanoví Banka na základ� tržních zvyklostí, sou�asné tržní situace, a s 
p�ihlédnutím k povaze obchodu �i smluvního vztahu. Platný P�ehled úrokových sazeb je 
neodd�litelnou sou�ástí t�chto Všeobecných obchodních podmínek. 

3.2. Banka ode�te srážkovou da� z �ástky zaplacené na úrocích, stanoví-li tak platné právní 
p�edpisy. 
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3.3. Výpo�et úrok� se provádí na základ� skute�ného po�tu dn� v pr�b�hu období, za které 
jsou úroky, poplatky a úplaty splatné, a to na základ� roku o 360 dnech (p�i�emž první 
den se zapo�ítává a poslední den se nezapo�ítává). Pouze v p�ípad� výpo�tu úrok�, 
poplatk� a úplaty u pen�žních prost�edk� v GBP se bere za základ rok o 365 dnech 
(p�i�emž rovn�ž první den se zapo�ítává a poslední den se nezapo�ítává). 

3.4. Není-li dohodnuto jinak, Banka p�ipíše úroky uvedené ve smlouv� nebo v platném 
P�ehledu úrokových sazeb na ú�et Klienta vždy k prvnímu dni následujícímu po 
kalendá�ním m�síci, ve kterém skon�ilo p�íslušné úrokové období. 

3.5. V p�ípad� vkladních knížek vedených Bankou p�ipíše Banka úroky na ú�et Klienta vždy 
poslední pracovní den v m�síci �ervnu a prosinci. 

 

4. Pojišt�ní vklad� 

4.1. Banka, jako subjekt podnikající na základ� bankovní licence vydané Národní bankou 
Slovenska, je na základ� zákona �. 118/1996 Z.z., o ochrane vkladov v platném zn�ní 
(dále jen "ZOV") povinna se ve stanoveném rozsahu ú�astnit slovenského systému 
ochrany vklad� a p�ispívat do tzv. Fondu ochrany vklad�. Vklady Klient� jsou chrán�ny 
v rámci slovenského systému ochrany vklad�. Podmínky pojišt�ní vklad� jsou na 
internetových stránkách Banky na adrese www.vub.cz a ve všech pobo�kách Banky. 

4.2. Vzhledem k pot�eb� konkrétního za�azení Klienta – právnické osoby do p�íslušné 
kategorie pro ú�ely ochrany vklad� je Klient – právnická osoba v souladu se ZOV 
povinen alespo� jednou ro�n� do 15 kalendá�ních dn� po skon�ení ú�etního období, za 
které Klient sestavuje ú�etní záv�rku, nebo v jiné Bankou stanovené lh�t� Bance 
oznámit, zda má povinnost provád�t ov��ení ú�etní záv�rky externím auditorem. 

4.3. Pokud Banka oznámení podle odstavce 4.2. ve stanovené lh�t� neobdrží, bude mít 
v souladu se ZOV za to, že Klient – právnická osoba nespl�uje kritéria pro ochranu 
vklad�. 

4.4. Vklady Klient� – fyzických osob jsou v rámci slovenského systému ochrany vklad� 
chrán�ny vždy. Oznamovací povinnost podle odstavce 4.2. se na Klienty – fyzické 
osoby nevztahuje. 

 

5. Úro�ení úv�r� 

5.1. Úrokové sazby pro úv�ry poskytované Bankou Klientovi nebo zp�sob jejich ur�ení je 
stanoven v p�íslušné smlouv� o úv�ru. Úrokové sazby mohou být stanoveny jako sazby 
fixní nebo jako sazby pohyblivé. Fixní sazbou se p�itom rozumí úroková sazba, jejíž 
nem�nná výše je uvedena v p�íslušné  smlouv� o úv�ru. Pohyblivou sazbou se rozumí 
úroková sazba ur�ená jako sou�et p�íslušné Referen�ní sazby podle m�ny úv�ru a marže 
ve výši dohodnuté v dané smlouv� o úv�ru. Referen�ními sazbami se rozumí sazby 
PRIBOR, EURIBOR, LIBOR  stanovené per annum a zjiš�ované Bankou následujícím 
zp�sobem a zaokrouhlené na dv� desetinná místa nahoru: 

5.1.2. Referen�ní sazba PRIBOR: 

a) je úroková sazba nabídnutá pro depozita v CZK, která je uvedena na p�íslušné 
stránce monitoru Reuters Screen Service (nebo na monitoru p�ípadné nástupnické 
služby) v Kota�ní den pro období shodné s p�íslušným Úrokovým obdobím nebo 
takovému Úrokovému období nejbližší. Pokud není možno zjistit PRIBOR 
zp�sobem uvedeným v tomto odstavci, uplatní se odstavec 5.1.2. písm. b); 
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b) pokud nebude možné v p�íslušný Kota�ní den ur�it sazbu PRIBOR podle výše 
uvedeného odstavce 5.1.2. písm. a), bude v takový den PRIBOR ur�en Bankou 
jako aritmetický pr�m�r kotací úrokové sazby prodej mezibankovních depozit v 
CZK pro p�íslušné Úrokové období a �ástku úv�ru získaných Bankou v tento 
Kota�ní den od alespo� t�í referen�ních bank p�sobících na pražském 
mezibankovním trhu, vybraných Bankou; 

c) v p�ípad�, že se nepoda�í PRIBOR stanovit ani postupem dle odstavce 5.1.2. písm. 
b) , bude se p�íslušný PRIBOR rovnat PRIBORu zjišt�nému v souladu s odstavcem 
5.1.2. písm. a) výše v nejbližším p�edchozím dnu, který byl Bankovním dnem a v 
n�mž byl PRIBOR takto zjistitelný. 

5.1.3. Referen�ní sazba EURIBOR 

a) je úroková sazba nabídnutá pro depozita v EUR, která je uvedena na p�íslušné 
stránce monitoru Reuters Screen Service (nebo na monitoru p�ípadné nástupnické 
služby) v Kota�ní den pro období shodné s p�íslušným Úrokovým obdobím nebo 
takovému Úrokovému období nejbližší. Pokud není možno EURIBOR zjistit 
zp�sobem uvedeným v tomto odstavci, uplatní se níže uvedený odstavec (5.1.3. 
písm. b)); 

b) pokud nebude možné v p�íslušný Kota�ní den ur�it sazbu EURIBOR podle výše 
uvedeného odstavce 5.1.3. písm. a), bude v takový den EURIBOR ur�en Bankou 
jako aritmetický pr�m�r kotací úrokové sazby prodej mezibankovních depozit v 
EUR pro p�íslušné Úrokové období a �ástku úv�ru získaných Bankou v tento 
Kota�ní den od alespo� t�í referen�ních bank p�sobících na relevantním 
mezibankovním trhu, vybraných Bankou; 

c) v p�ípad�, že se nepoda�í EURIBOR stanovit ani postupem dle odstavce  
5.1.3. písm. b), bude se p�íslušný EURIBOR rovnat EURIBORu zjišt�nému v 
souladu s odstavcem 5.1.3. písm. a) výše v nejbližším p�edchozím dnu, který byl 
Bankovním dnem a v n�mž byl EURIBOR takto zjistitelný. 

5.1.4. Referen�ní sazba LIBOR  

a) je úroková sazba nabídnutá pro depozita v USD, GBP, CHF nebo CAD, která je 
uvedena na p�íslušné stránce monitoru "Reuters Screen Service" (nebo na monitoru 
p�ípadné nástupnické služby) v Kota�ní den pro období shodné s p�íslušným 
Úrokovým obdobím nebo takovému Úrokovému období nejbližší. Pokud není 
možno zjistit LIBOR zp�sobem uvedeným v tomto odstavci, uplatní se odstavec 
5.1.4. písm. b); 

b) pokud nebude možné v p�íslušný Kota�ní den ur�it sazbu LIBOR podle výše 
uvedeného odstavce 5.1.4. písm. a), bude v takový den LIBOR ur�en Bankou jako 
aritmetický pr�m�r kotací úrokové sazby prodej mezibankovních depozit v USD, 
GBP, CHF nebo CAD pro p�íslušné Úrokové období a �ástku úv�ru získaných 
Bankou v tento Kota�ní den od alespo� t�í referen�ních bank p�sobících na 
relevantním mezibankovním trhu, vybraných Bankou;  

c) v p�ípad�, že se nepoda�í LIBOR stanovit ani postupem dle odstavce 5.1.4. písm. 
b), bude se p�íslušný LIBOR rovnat LIBORu zjišt�nému v souladu s odstavcem 
5.1.4. písm. a) výše v nejbližším p�edchozím dnu, který byl Bankovním dnem a v 
n�mž byl LIBOR takto zjistitelný. 

5.1.5. Pro ostatní výše neuvedené m�ny se úroková sazba bude �ídit p�íslušnými 
 ustanoveními uvedenými v individuální smlouv� mezi Bankou a Klientem. 
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5.2. Pro ú�ely tohoto �lánku 5., jakož i �lánku 6. t�chto Všeobecných obchodních podmínek 
se rozumí:  

5.2.1. Úrokovým obdobím úrokové období definované v p�íslušné smlouv� o úv�ru, a není-li 
úrokové období ve smlouv� o úv�ru definováno, rozumí se jím v p�ípad� �erpání 
úv�ru �i jeho �ásti formou kontokorentu kalendá�ní m�síc, v p�ípad� �erpání úv�ru �i 
jeho �ásti formou krátkodobých úv�r� (tj. úv�r� s dobou splatnosti nep�esahující 12 
m�síc�) doba splatnosti p�íslušného krátkodobého úv�ru a v p�ípad� �erpání úv�ru �i 
jeho �ásti formou st�edn�dobého a dlouhodobého úv�ru (tj. úv�ru s dobou splatnosti 
od 12 m�síc�) kalendá�ní rok. Výpo�et úrok� se provádí na základ� skute�ného po�tu 
dn� v pr�b�hu období, za které jsou úroky splatné, a to na základ� roku o 360 dnech 
(p�i�emž první den se zapo�ítává, ale poslední den se nezapo�ítává).  

5.2.2. �ástkou úv�ru, není-li v p�íslušné smlouv� o úv�ru stanoveno jinak, se rozumí 
v p�ípad� �erpání úv�ru �i jeho �ásti formou kontokorentu maximální souhrnná výše 
úv�ru, kterou lze formou kontokorentu dle p�íslušné smlouvy o úv�ru �erpat, a 
v p�ípad� �erpání úv�ru �i jeho �ásti formou krátkodobých  úv�r�, st�edn�dobého a 
dlouhodobého úv�ru �ástka p�íslušného krátkodobého, st�edn�dobého a dlouhodobého 
úv�ru.  

5.2.3. Bankovním dnem je v p�ípad� úv�ru poskytnutého Bankou Klientovi v CZK den, kdy 
jsou pen�žní ústavy b�žn� otev�eny pro ve�ejnost a kdy je možno provád�t zú�tování 
plateb v Praze; v p�ípad� úv�ru poskytnutého Bankou Klientovi v EUR den, kdy jsou 
pen�žní ústavy b�žn� otev�eny pro ve�ejnost v Praze a kdy je možno provád�t 
zú�tování plateb v Praze a kdy je zárove� pro vypo�ádání plateb otev�en vypo�ádací 
systém TARGET ("Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express 
Transfer"); v p�ípad� úv�ru poskytnutého Bankou Klientovi v jiné m�n� než CZK a 
EUR den, kdy jsou pen�žní ústavy b�žn� otev�eny pro ve�ejnost sou�asn� v Praze a v 
Londýn� a v New Yorku. 

5.2.4. Kota�ním dnem ve vztahu k úv�ru �erpanému formou kontokorentu je vždy první den 
p�íslušného Úrokového období. Kota�ním dnem ve vztahu k úv�ru �erpanému formou 
krátkodobých úv�r�, st�edn�dobého a dlouhodobého úv�ru je pro první Úrokové 
období den, který je dva Bankovní dny p�ede dnem navrhovaného �erpání p�íslušného 
úv�ru, jak je tento den specifikován v p�íslušné žádosti Klienta o �erpání takového 
úv�ru, a pro následující Úroková období den, který je dva Bankovní dny p�ed prvním 
dnem každého p�íslušného Úrokového období. 

5.2.5. Banka je oprávn�na kdykoli jednostrann� a bez p�edchozího oznámení zm�nit 
úrokové sazby a sm�nné kurzy, pokud je zm�na založena na zm�n� referen�ních sazeb 
nebo sm�nných kurz�. Zm�na úrokových sazeb musí být Klientovi oznámena bez 
zbyte�ného odkladu zp�sobem dle t�chto Všeobecných obchodních podmínek.  

 

6. Splátky úv�r�, zm�na okolností a zvýšené náklady p�i poskytnutí úv�ru 

6.1. Veškeré platby Bance provád�né Klientem v souvislosti s jakýmkoliv úv�rem 
poskytnutým Klientovi budou provedeny bez srážek nebo odvod� jakýchkoli 
sou�asných nebo budoucích daní nebo poplatk� jakéhokoliv druhu ukládaných, 
vybíraných, srážených nebo vym��ovaných jakýmkoliv p�íslušným orgánem, ledaže by 
takové srážky nebo odvody byly stanoveny zákonem. V takovém p�ípad� Klient zaplatí 
Bance p�i každé platb� takovou finan�ní �ástku navíc, jaká je pot�eba, aby po ode�tení 
p�íslušných srážek nebo odvod� Banka skute�n� obdržela takovou �ástku, kterou by 
obdržela, pokud by neexistovala povinnost odvád�t p�íslušnou srážku nebo odvod. 
Klient však nebude povinen platit Bance finan�ní �ástku navíc podle p�edcházející v�ty, 
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pokud Banka má da�ovou povinnost týkající se p�íslušné platby z jiného d�vodu, než z 
toho, že je v��itelem podle p�íslušné smlouvy o úv�ru, nebo by Banka byla oprávn�na 
obdržet p�íslušnou platbu bez srážky nebo odvodu, kdyby p�edepsaným zp�sobem 
uplatnila u p�íslušných da�ových orgán� použitelnou výjimku. 

6.2. Pokud v d�sledku mimo�ádné události v rámci mezibankovního a/nebo finan�ního trhu 
nebude Banka schopna poskytnout Klientovi �erpání úv�ru za podmínek stanovených 
p�íslušnou smlouvou, vyrozumí o tom Banka Klienta bez zbyte�ného odkladu. �erpání 
bude v takovém p�ípad� odloženo, a to na základ� písemného oznámení Banky 
zaslaného Klientovi. V takovém p�ípad� stanoví Banka den �erpání takového úv�ru na 
nejbližší Bankovní den, kdy bude moci požadované �erpání úv�ru poskytnout. 

6.3. Zjistí-li Banka, že v d�sledku zm�ny právních p�edpis� nebo jejich výkladu nebo v 
d�sledku rozhodnutí správních orgán� nebo na�ízení p�íslušné centrální banky (v�etn� 
opat�ení týkajících se nap�íklad vytvá�ení povinných rezerv, likvidity bank, omezení a 
rozložení rizika �i jakéhokoliv jiného opat�ení vztahujícího se k regulaci bankovního 
sektoru �i m�ny) došlo ke vzniku nebo zvýšení náklad� spojených s poskytnutím úv�ru 
jako celku nebo jeho �ásti, nebo ke snížení jakékoliv úhrady, která byla podle p�íslušné 
smlouvy o úv�ru poskytnuta Klientem ve prosp�ch Banky, bude Banka bezodkladn� 
písemn� informovat Klienta o p�íslušných skute�nostech a o výši zvýšení náklad� �i 
snížení úhrady, která byla poskytnuta Klientem podle takové smlouvy o úv�ru. 

6.4. Pokud to bude s p�ihlédnutím ke všem okolnostem možné, bude Banka o o�ekávaném 
zvýšení náklad� nebo snížení úhrad v d�sledku skute�ností uvedených v p�edchozím 
odstavci 6.3. informovat Klienta p�edem. Klient se v takovém p�ípad� m�že rozhodnout 
do p�ti (5) Bankovních dn� po obdržení oznámení o o�ekávaném zvýšení náklad�, zda 
takové zvýšené náklady nebo snížené úhrady v dob� jejich výskytu uhradí nebo zda 
p�íslušný úv�r nebo jeho �erpanou �ást p�ed�asn� splatí. V p�ípad�, že Klient ve lh�t� 
podle p�edchozí v�ty písemn� neoznámí Bance své rozhodnutí splatit p�ed�asn� 
p�íslušný úv�r �i jeho �erpanou �ást, nebo v p�ípad�, že nebylo možné o vzniku nebo 
zvýšení náklad� nebo snížení úhrad informovat Klienta p�edem, je Klient povinen v 
p�im��ené lh�t� stanovené Bankou tyto náklady nebo �ástku, o kterou byla snížena 
úhrada, která byla poskytnuta dle p�íslušné smlouvy o úv�ru, uhradit. Náklady zvýšené 
v souladu s odstavcem 6.3. výše bude Klient povinen platit pouze po dobu trvání 
d�vod�, z nichž k takovému zvýšení náklad� došlo. 

6.5. Dojde-li k takové zm�n� právních p�edpis� �i jejich výkladu nebo vydá-li soud nebo 
správní orgán takové rozhodnutí, v jehož d�sledku se Banka nebude moci nadále 
ú�astnit poskytování úv�ru, vyrozumí Banka o této skute�nosti neprodlen� Klienta 
písemným oznámením s náležitým od�vodn�ním. V takovém p�ípad� nebude Banka po 
dobu existence n�které z uvedených p�ekážek povinna poskytnout Klientovi žádné další 
prost�edky podle p�íslušné smlouvy o úv�ru. Zárove� Banka vyzve Klienta k jednání o 
�ešení vzniklé situace. Pokud se Banka a Klient nedohodnou na žádném �ešení do t�iceti 
(30) kalendá�ních dn� od výzvy Banky k jednání, je Klient nejpozd�ji ve lh�t� 
následujících šedesáti (60) kalendá�ních dn� povinen splatit �erpanou �ástku úv�ru 
v�etn� p�íslušenství a poplatk�. Pro vylou�ení pochybností se sjednává, že ustanovení § 
352 odst. 1 a 3 zákona �. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném zn�ní, a 
ustanovení § 353 obchodního zákoníku se nepoužijí. 

6.6. Nastanou-li n�které z okolností uvedených v p�edchozích odstavcích tohoto �lánku 6. 
Všeobecných obchodních podmínek, které mají za následek zvýšení náklad� Klienta 
nebo zrušení úv�ru nebo jeho �ásti, navrhne Banka Klientovi taková opat�ení, která 
bude považovat za p�im��ená a p�ijatelná pro Klienta, aby zmírnila d�sledky 
nep�íznivých okolností. Pro vylou�ení pochybností se sjednává, že Banka nebude 
povinna navrhnout ani provést žádná opat�ení, pokud by jejich provedení podle názoru 
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Banky m�lo nebo mohlo mít nep�íznivý vliv na její podnikání, provoz, finan�ní situaci 
nebo by mohlo Bance zp�sobit podstatné nevýhody, co se tý�e výdaj�, ztrát nebo 
da�ových povinností. 

 

7. Platební služby a platební styk 

7.1. Banka poskytuje Klient�m následující platební služby: 

a) službu umož�ující vložení hotovosti na platební ú�et Klienta vedený Bankou; 

b) službu umož�ující výplatu hotovosti z platebního ú�tu Klienta vedeného Bankou; 

c) provedení p�evodu pen�žních prost�edk� na pokyn Klienta nebo z podn�tu 
P�íjemce na základ� souhlasu Klienta ud�leného Bance (dále jen „inkaso“); 

d) provedení inkasa, kterým je poskytnut úv�r Klientovi; 

e) provedení p�evodu pen�žních prost�edk�, p�i n�mž Klient ani p�íjemce nevyužívají 
platební ú�et u Banky; 

a to na základ� pokynu k provedení vkladu pen�žních prost�edk� na platební ú�et 
Klienta, výb�ru pen�žních prost�edk� z platebního ú�et Klienta nebo p�evodu pen�žních 
prost�edk� (dále jen „platební transakce“) a za podmínek obsažených ve smlouv� o 
platebních službách uzav�ené mezi Bankou a Klientem. 

7.2. Pokyn k provedení platební transakce (dále jen „platební p�íkaz“) lze podat v písemné 
form� na k tomuto ú�elu ur�eném formulá�i Banky, p�i�emž Banka akceptuje i jiné 
podoby platebních p�íkaz� za p�edpokladu, že údaje na takovém platebním p�íkazu jsou 
zcela shodné s údaji na formulá�i vydaném Bankou, nebo jiným dohodnutým platebním 
prost�edkem, zejména prost�ednictvím elektronického bankovnictví. 

7.3. Platební transakci lze provést, jsou-li Bance poskytnuty údaje pot�ebné pro �ádné 
provedení transakce. Povinnou náležitostí platebního p�íkazu je zejména uvedení �ástky 
platební transakce, bankovní spojení p�íkazce a p�íjemce, tedy údaje jednozna�n� 
identifikující �íslo ú�tu a kód banky a jméno (název) p�íkazce a p�íjemce, pokud je 
vyžadováno pro provád�ný typ transakce. Platební p�íkaz musí být �itelný; p�i ru�ním 
vypln�ní musí být platební p�íkaz vypln�n modrou propisovací tužkou a h�lkovým 
písmem, p�i strojovém vypln�ní písmeny �erné barvy o velikosti min. 10. 

7.4. Okamžikem p�ijetí platebního p�íkazu je okamžik, kdy Banka obdrží platební p�íkaz 
p�ímo od Klienta nebo z podn�tu p�íjemce. Má-li být platební transakce provedena až 
v ur�itý okamžik, tj. v okamžik, kdy budou spln�ny ur�ité podmínky, nebo na konci 
ur�itého období (dále jen „odložená splatnost platebního p�íkazu“), považuje se za 
okamžik p�ijetí platebního p�íkazu takto stanovený okamžik. P�ipadne-li okamžik p�ijetí 
platebního p�íkazu na dobu, která není provozní dobou Banky, nebo na dobu po 
okamžiku stanoveném v Pravidlech pro zpracování plateb (dále jen „okamžik blízko 
konce pracovního dne“), platí, že platební p�íkaz byl p�ijat na za�átku následující 
provozní doby Banky. Provozní doba Banky a okamžik blízko konce pracovní doby 
jsou stanoveny v Pravidlech pro zpracování plateb. 

7.5. K p�ijetí platebního p�íkazu Bankou však nedojde, pokud Banka oprávn�n� odmítne 
provést platební p�íkaz. K odmítnutí provedení platebního p�íkazu dojde zejména 
pokud: 

a) platební p�íkaz nemá všechny povinné náležitosti,  
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b) podpisy nebo jiné identifika�ní kódy uvedené na platebním p�íkazu 
neodpovídají podpis�m provedeným na podpisovém vzoru, nebo jiným 
identifika�ním kód�m, jež má Banka k dispozici, nebo  

c) by provedením platební transakce mohlo dojít k porušení p�íslušných právních 
p�edpis�.  

7.6. Pokud v den splatnosti platebního p�íkazu nebude na platebním ú�tu, z n�hož má být 
platební transakce uskute�n�na, dostatek pen�žních prost�edk�, Banka se pokusí provést 
platební p�íkaz ve lh�t� stanovené v Pravidlech pro zpracování plateb (tzv. recyklace), 
p�i�emž každý následující za�átek provozní doby Banky b�hem doby recyklace 
platebního p�íkazu se považuje za nový okamžik p�ijetí platebního p�íkazu. Není-li 
možné platební p�íkaz provést v dob� recyklace platebního p�íkazu z d�vodu nedostatku 
pen�žních prost�edk� na platebním ú�tu, je Banka oprávn�na odmítnout provést 
platební p�íkaz. 

7.7. Je-li to možné, Banka neprodlen� oznámí Klientovi odmítnutí provedení platebního 
p�íkazu, jakož i d�vody odmítnutí provedení platebního p�íkazu a postup pro nápravu 
chyb, které byly d�vodem odmítnutí provedení platebního p�íkazu. 

7.8. Platební p�íkaz m�že Klient až do okamžiku jeho p�ijetí Bankou (odst. 7.4. výše) 
odvolat písemným oznámením o odvolání platebního p�íkazu. Po okamžiku p�ijetí 
platebního p�íkazu Bankou lze platební p�íkaz odvolat pouze p�i spln�ní následujících 
podmínek: 

a) Banka obdrží písemné oznámení o odvolání platebního p�íkazu Klienta p�ed 
provedením platební transakce; 

b) Klient zaplatí poplatek za odvolání platebního p�íkazu ve výši stanovené v aktuáln� 
platném Sazebníku Banky; 

c) odvolání platebního p�íkazu písemn� odsouhlasil p�íjemce �ástky platební 
transakce, dochází-li k odvolání inkasa po skon�ení pracovního dne 
p�edcházejícího dni dohodnutému mezi Klientem a p�íjemcem pro odepsání 
pen�žních prost�edk� z platebního ú�tu Klienta.  

7.9. Banka provede platební transakci v níže uvedených lh�tách, s výjimkou p�ípad�, kdy 
bude na základ� právního p�edpisu povinna lh�tu prodloužit. P�ipadne-li však okamžik 
p�ijetí platebního p�íkazu Bankou nebo okamžik p�ipsání �ástky platební transakce na 
ú�et Banky na dobu, která není provozní dobou Banky nebo dobou zpracování plateb 
dle Pravidel pro zpracování plateb, platí, že k p�ijetí nebo p�ipsání došlo na za�átku 
následující provozní doby Banky.  

7.10. V p�ípad� p�evodu pen�žních prost�edk� z platebního ú�tu Klienta, Banka zajistí, aby 
pen�žní prost�edky byly p�ipsány na ú�et poskytovatele p�íjemce: 

a)  v p�ípad� platební transakce na území �eské republiky v �eské m�n� nejpozd�ji do 
konce následujícího dne po dni p�ijetí platebního p�íkazu. Pokud však taková 
transakce zahrnuje sm�nu jiné m�ny na �eskou m�nu platí lh�ta o jeden den delší; 

b) v p�ípad� platební transakce v m�n� EUR nejpozd�ji do 3 pracovních dní ode dne 
p�ijetí platebního p�íkazu; 

c) v  p�ípad� jiných platebních transakcí nejpozd�ji do 4 pracovních dní ode dne 
p�ijetí platebního p�íkazu; 

p�i�emž lh�ta uvedená pod písmeny b) a c) za�íná b�žet dnem následujícím po dni, kdy 
nastal okamžik p�ijetí platebního p�íkazu. 
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7.11. V p�ípad� p�evodu pen�žních prost�edk� ve prosp�ch platebního ú�tu Klienta, Banka 
zajistí, aby pen�žní prost�edky byly p�ipsány na platební ú�et Klienta neprodlen� poté, 
kdy byly pen�žní prost�edky p�ipsány na ú�et Banky, nebo jedná-li se o platební 
transakci v m�n� jiného než �lenského státu EHP (a Švýcarska) nebo o ú�et vedený v 
m�n� jiného než �lenského státu EHP (a Švýcarska), do konce pracovního dne 
následujícího po dni, kdy byly p�ipsány na ú�et Banky. 

7.12. Odstavce 7.10. a 7.11. výše neplatí v p�ípad� platební transakce v rámci Banky na 
území �eské republiky v �eské m�n�. V tomto p�ípad� Banka zajistí, aby byly pen�žní 
prost�edky p�ipsány na platební ú�et p�íjemce nejpozd�ji na konci dne, v n�mž nastal 
okamžik p�ijetí platebního p�íkazu. 

7.13. Odstavce  7.10, 7.11. a 7.12. výše neplatí, dochází-li ke vkladu hotovosti na platební 
ú�et Klienta. Banka p�ipíše pen�žní prost�edky na platební ú�et Klienta vedený v m�n� 
�lenského státu EHP nebo Švýcarska neprodlen� po okamžiku jejich p�ijetí. Banka 
p�ipíše pen�žní prost�edky na platební ú�et Klienta vedený v m�n� jiného než �lenského 
státu EHP nebo Švýcarska nejpozd�ji den následující po dni p�ijetí pen�žních 
prost�edk�.  

7.14. Výb�ry z platebního ú�tu Klienta nebo vklady na platební ú�et Klienta v hotovosti je 
možné uskute��ovat pouze v �eské m�n� a m�n� EUR. V ostatních m�nách Banka 
poskytuje pouze bezhotovostní platební styk. V p�ípad� platebních transakcí (vklad� a 
výb�r�) v hotovosti v objemu nad 300.000,- K� (resp. ekvivalentu této �ástky v m�n� 
EUR) Banka požaduje nahlášení této platební transakce minimáln� 48 hodin p�edem. 
V p�ípad� nenahlášení je Banka oprávn�na odmítnout provedení takové hotovostní 
platební transakce.  

7.15. Pokud hodnota vkladu p�i hotovostní platební transakci p�esáhne �ástku 100.000,- K� 
(nebo její ekvivalent v cizí m�n�), je Klient povinen prokázat �ádn� svou totožnost. P�i 
výb�ru v hotovosti je Klient povinen �ádn� prokázat svou totožnost vždy. Jestliže není 
totožnost Klienta prokázána v souladu s t�mito Všeobecnými obchodními podmínkami, 
Banka m�že odmítnout hotovostní operaci provést. 

7.16. V p�ípad�, že hotovostní nebo bezhotovostní operace p�esahuje hodnotu 15.000 EUR 
(resp. její ekvivalent v jiné m�n�), je Banka oprávn�na požadovat, aby Klient krom� 
prokázání totožnosti také doložil p�vod pen�z, které jsou p�edm�tem operace. Pokud 
tak Klient neu�iní, je Banka oprávn�na postupovat v souladu s p�íslušným právním 
p�edpisem. 

7.17. Klient je povinen používat platební prost�edek v souladu se smlouvou o platebních 
službách. Zejména je povinen okamžit� poté, co obdrží platební prost�edek, p�ijmout 
veškerá p�im��ená opat�ení na ochranu jeho personalizovaných bezpe�nostních prvk�, a 
bez zbyte�ného odkladu po zjišt�ní oznámit Bance ztrátu, odcizení, zneužití nebo 
neautorizované použití platebního prost�edku. 

7.18. Banka odpovídá za neautorizovanou platební transakci s výjimkou p�ípad�, kdy nese 
ztrátu z neautorizované platební transakce Klient. 

7.19. Klient nese ztrátu z neautorizované platební transakce  

a) do �ástky odpovídající 150 EUR, je-li spot�ebitelem nebo drobným podnikatelem, 
nebo v plném rozsahu, není-li spot�ebitelem nebo drobným podnikatelem, pokud 
tato ztráta byla zp�sobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního 
prost�edku a vznikla p�ed oznámením odcizení nebo zneužití platebního prost�edku 
Bance, nebo zneužitím platebního prost�edku v p�ípad�, že Klient nezajistil 
ochranu jeho personalizovaných bezpe�nostních prvk� 
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b) v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu zp�sobil svým podvodným jednáním nebo tím, 
že úmysln� nebo z hrubé nedbalosti porušil jakoukoli z povinností stanovených 
v odstavci 7.17. výše. 

7.20. Banka odpovídá Klientovi jako plátci �ástky platební transakce za nesprávn� 
provedenou platební transakci, ledaže Banka prokáže, že odpov�dnost nese 
poskytovatel p�íjemce, tj. že �ástka platební transakce byla �ádn� a v�as p�ipsána na 
ú�et poskytovatele p�íjemce. V p�ípad� odpov�dnosti na stran� Banky bude Klient o 
této skute�nosti neprodlen� informován a pokud Klient Bance do 2 pracovních dní 
nesd�lí, že netrvá na provedení platební transakce, Banka zajistí p�ipsání �ástky 
nesprávn� provedené platební transakce na ú�et poskytovatele p�íjemce, jinak uvede 
platební ú�et Klienta do stavu, v n�mž by byl, kdyby k nesprávnému provedení 
platebního p�íkazu nedošlo nebo dá �ástku nesprávn� provedeného platebního p�íkazu 
k dispozici Klientovi, pokud uvedení platebního ú�tu do uvedeného stavu nep�ichází v 
úvahu. Dále Banka odpovídá Klientovi jako p�íjemci �ástky platební transakce za 
nesprávn� provedenou platební transakci v p�ípad�, že za nesprávn� provedenou 
platební transakci neodpovídá poskytovatel plátce. Uvedené však neplatí v p�ípad� 
platební transakce z podn�tu p�íjemce, jestliže poskytovatel p�íjemce nesplnil povinnost 
�ádn� a v�as p�edat platební p�íkaz poskytovateli plátce. Odpov�dností Banky za 
nesprávn� provedenou platební transakci není vylou�ena odpov�dnost Banky za škodu 
nebo bezd�vodné obohacení. V p�ípad� pochybení Banky, Banka u�iní veškeré možné 
kroky k odstran�ní následk� pochybení, a to na své náklady. 

7.21. Klient, který je spot�ebitelem nebo drobným podnikatelem, je povinen oznámit Bance 
neautorizovanou nebo nesprávn� provedenou platební transakci, a to bez zbyte�ného 
odkladu poté, co se o ní dozví, nejpozd�ji však do 13 (t�inácti) m�síc� ode dne odepsání 
pen�žních prost�edk� z platebního ú�tu. Klient, který není spot�ebitelem nebo drobným 
podnikatelem, je povinen oznámit Bance neautorizovanou nebo nesprávn� provedenou 
platební transakci, a to bez zbyte�ného odkladu poté, co se o ní dozví, nejpozd�ji však 
do 2 (dvou) m�síc� ode dne odepsání pen�žních prost�edk� z platebního ú�tu. 
Neoznámí-li Klient Bance neautorizovanou nebo nesprávn� provedenou platební 
transakci v uvedené lh�t�, a�koli Banka splnila svoji oznamovací povinnost, práva 
Klienta a z nich vyplývající povinnosti Banky zaniknou. 

7.22. Klient, který je spot�ebitelem nebo drobným podnikatelem, je oprávn�n do 2 (dvou) 
m�síc� ode dne, kdy byly pen�žní prost�edky odepsány z jeho platebního ú�tu, 
požadovat vrácení �ástky autorizované platební transakce provedené z podn�tu 
p�íjemce, jestliže v okamžiku autorizace nebyla stanovena p�esná �ástka platební 
transakce a �ástka platební transakce p�evyšuje �ástku, kterou Klient mohl rozumn� 
o�ekávat se z�etelem ke všem okolnostem. Klient však nem�že namítat neo�ekávanou 
zm�nu sm�nného kurzu za p�edpokladu, že byl použit dohodnutý referen�ní sm�nný 
kurz. 

7.23. Právo na vrácení �ástky autorizované platební transakce provedené z podn�tu p�íjemce 
podle p�edchozího odstavce Klient nemá, pokud není spot�ebitelem nebo drobným 
podnikatelem, nebo pokud souhlas s platební transakcí Klient ud�lil p�ímo Bance a tam, 
kde to p�ipadá v úvahu, informace o p�esné �ástce platební transakce byla Klientovi 
Bankou, poskytovatelem p�íjemce nebo p�íjemcem písemn� oznámena nejmén� 4 týdny 
p�ed okamžikem p�ijetí platebního p�íkazu. 

7.24. Klient je povinen poskytnout Bance veškeré informace a doklady nasv�d�ující tomu, že 
byly spln�ny podmínky pro vrácení �ástky platební transakce.  

7.25. Banka do 10 pracovních dn� ode dne obdržení žádosti Klienta a doložení spln�ní 
podmínek pro vrácení �ástky platební transakce �ástku platební transakce vrátí, nebo její 
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vrácení odmítne a sd�lí plátci d�vody odmítnutí v�etn� informace o zp�sobu 
mimosoudního �ešení spor� mezi Klientem a Bankou a o možnosti Klienta podat 
stížnost orgánu dohledu. 

7.26. Jestliže spln�ní povinnosti na stran� Klienta nebo Banky p�edpokládaná v tomto �lánku 
7. zabrání okolnost, která je neobvyklá, nep�edvídatelná, nezávislá na v�li povinné 
strany a jejíž následky nemohla povinná strana odvrátit, neodpovídá povinná strana za 
nespln�ní takové povinnosti. 

7.27. V p�ípad�, že Banka p�i tuzemské platební transakci nezú�tuje �ástku v �eské m�n� 
nebo nepoužije bankovní spojení v souladu s platebním p�íkazem Klienta a zp�sobí tím 
chybu v zú�tování �ástky nebo v bankovním spojení, provede opravu takové chyby 
opravným zú�továním v souladu s právními p�edpisy. Banka je oprávn�na provést 
opravné zú�tování bez odkladu ihned po zjišt�ní chybného zú�tování odepsáním �ástky 
z ú�tu neoprávn�ného p�íjemce, nejpozd�ji však do t�í m�síc� ode dne vzniku chyby 
v zú�tování (t.j. data chybného odepsání �ástky z ú�tu Klienta). Banka je oprávn�na 
provést opravné zú�tování rovn�ž na základ� žádosti jiné banky, pokud je Klient 
neoprávn�ným p�íjemcem platby chybn� zú�tované žádající bankou. V takovém p�ípad� 
je Banka oprávn�na do t�í m�síc� od vzniku chyby v zú�tování odepsat z ú�tu Klienta 
�ástku ve výši opravného zú�tování a p�epo�ítat úroky tak, aby byl na ú�tu zachycen 
stav, jako by chybn� zú�tovanou platbu Klient neobdržel. V p�ípad� opravy svého 
vlastního chybného zú�tování, Banka uhradí Klientovi ztrátu odpovídající úrok�m, 
které by narostly z pen�žních prost�edk� na ú�tu za období, po které tyto pen�žní 
prost�edky nebyly Klientovi k dispozici. Banka v souladu s právními p�edpisy 
neprovede opravné zú�tování, byla-li chyba zp�sobena správným zú�továním 
platebního p�íkazu chybn� vystaveného Klientem. 

7.28. Banka uzavírá s Klientem smlouvu o platebních službách na dobu neur�itou, pokud 
smlouva o platebních službách nestanoví, že je uzav�ena na dobu ur�itou, nebo 
nevyplývá-li z povahy vztahu, že se jedná o smlouvu o jednorázové platební transakci. 
Právní vztahy ze smlouvy o platebních službách mezi Bankou a Klientem se �ídí 
�eským právním �ádem. 

7.29. Klient je oprávn�n kdykoli b�hem platnosti smlouvy o platebních službách Banku 
požádat o informace ohledn� obsahu smlouvy o platebních službách s Bankou. Banka 
Klientovi požadované informace poskytne nejpozd�ji do 10 pracovních dn� od doru�ení 
písemné žádosti Klienta Bance. 

7.30. Banka je oprávn�na navrhnout zm�nu smlouvy o platebních službách, p�i�emž takový 
návrh Banka p�edloží Klientovi nejpozd�ji 2 m�síce p�ed dnem ú�innosti zm�ny 
smlouvy o platebních službách. Neodmítne-li Klient návrh zm�ny smlouvy o platebních 
službách p�ed navrženým dnem ú�innosti zm�ny o platebních službách, platí, že návrh 
na zm�nu smlouvy o platebních službách p�ijal. Odmítne-li Klient zm�nu smlouvy o 
platebních službách, má právo smlouvu p�ede dnem, kdy má zm�na nabýt ú�innosti, 
bezúplatn� a s okamžitou ú�inností vypov�d�t. Výpov�dní lh�ta po�íná b�žet dnem 
doru�ení písmenné výpov�di Bance. 

7.31. Klient je oprávn�n kdykoli smlouvu o platebních službách písemn� a bezúplatn� 
vypov�d�t, p�i�emž v takovém p�ípad� smlouva o platebních službách zaniká uplynutím 
m�sí�ní výpov�dní doby. Banka je oprávn�na smlouvu o platebních službách uzav�enou 
na dobu neur�itou vypov�d�t, p�i�emž v takovém p�ípad� smlouva o platebních 
službách zaniká uplynutím dvoum�sí�ní výpov�dní doby. 

7.32. Šeky Banka p�ebírá od Klient� pouze k nezávaznému inkasu. Jejich hodnota je 
proplacena majiteli šeku až po uhrazení šeku zahrani�ní bankou a m�že být snížená o 
poplatek p�íslušné zahrani�ní banky. Výplata šeku v cizí m�n� bude p�epo�ítána 
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Bankou dle práv� platného sm�nného kursu Banky uvedeného v Kurzovním lístku. 
Šeky Banka vyplácí jen jejich majitel�m v p�ípad�, že je lze jako majitele šeku ov��it. 
Majitel šeku je osoba, na kterou je šek vystavený, nebo p�evedený a která dostate�n� 
prokáže svoji totožnost. Šeky p�ebíráme k nezávaznému inkasu pouze od Klient� naší 
Banky. 

 

8. Smluvní vztahy mezi Klientem a Bankou 

8.1. Klient je oprávn�n zapo�íst v��i Bance jen ty své pohledávky, které jsou splatné, zn�jí 
na tutéž m�nu a které nejsou proml�ené, za p�edpokladu, že tyto pohledávky byly 
uznány co do d�vodu a výše pravomocným rozhodnutím soudu, rozhod�ího orgánu 
nebo jiného orgánu, nebo byly uznány Bankou. Klient zárove� m�že zapo�íst své 
pohledávky jen v��i splatným pohledávkám Banky. Banka je oprávn�na zapo�íst své 
pohledávky v��i Klientovi bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou tyto pohledávky 
splatné, proml�ené a bez ohledu na to, jaký je právní titul t�chto pohledávek nebo na 
jakou m�nu zní, na jakékoli pohledávky Klienta v��i Bance (a� jsou �i nejsou splatné, 
v�etn� pohledávek Klienta, týkajících se finan�ních prost�edk� na bankovním ú�tu 
vedeném Bankou, u nichž splatnost nemusí nastat). S tímto zapo�tením ze strany Banky 
proti pohledávkám Klienta za Bankou jakéhokoliv druhu Klient souhlasí. Pro ú�ely 
takového zapo�tení Bankou se nepoužije ustanovení § 361 obchodního zákoníku. 

8.2. V p�ípad� nutnosti je Banka pro ú�ely zapo�tení oprávn�na p�evád�t �ástky z jedné 
m�ny do druhé dle práv� platného sm�nného kursu st�ed Banky, uvedeného 
v Kurzovním lístku. V p�ípad� p�evodu z jedné zahrani�ní m�ny do jiné bude 
postupováno tak, že nejd�íve bude p�íslušná zahrani�ní m�na p�evedena do CZK a poté 
z CZK do druhé zahrani�ní m�ny, to vše dle práv� platného sm�nného kursu Banky, 
uvedeného v Kurzovním lístku. 

8.3. Podpisem smlouvy s Bankou, ke které se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky, 
Klient v souladu s § 401 obchodního zákoníku prohlašuje, že proml�ecí doba pro 
veškeré pohledávky Banky v��i Klientovi se prodlužuje na deset (10) let. Pro po�átek 
b�hu proml�ecí doby platí p�íslušná ustanovení právních p�edpis�. 

8.4. Klient souhlasí s tím, že veškeré pohledávky Banky v��i Klientovi mohou být Bankou 
postoupeny t�etí stran�, pokud není ve smlouv� uzav�ené mezi Bankou a Klientem 
dohodnuto jinak. Klient bude o postoupení pohledávek Bankou informován. 

8.5. P�i ukon�ení platnosti jakékoli smlouvy mezi Bankou a Klientem, nebo je-li takových 
smluv více a nebyla-li d�íve ukon�ena smlouva o vedení p�íslušného ú�tu, p�i celkovém 
ukon�ení obchodních vztah� mezi Bankou a Klientem nabývá splatnosti debetní 
z�statek na ú�tu Klienta vedeném Bankou. 

8.6. Pokud ze smlouvy, nebo z p�íslušných zákonných ustanovení nevyplývá n�co jiného, je 
Banka oprávn�na vypov�d�t jakýkoli smluvní vztah s Klientem ve lh�t� t�iceti (30) dn�. 
Banka je dále oprávn�na s okamžitou ú�inností odstoupit od jakéhokoli ujednání 
s Klientem v p�ípad� podstatného porušení takovéto dohody Klientem. Banka m�že toto 
právo uplatnit zejména, jestliže 

a) Klient uvedl Banku v omyl zkreslením skute�ností, nepravdivým prohlášením, 
neoznámením informací, zanedbáním povinností nebo jinak,  

b) Klient zkreslil skute�nosti, týkající se jeho finan�ní situace, nebo 

c) finan�ní situace Klienta se zna�n� zhoršuje nebo je ohrožena.  
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8.7. V p�ípad�, že Klient �ádn� nezaplatil Bance jakoukoli dlužnou �ástku v den splatnosti 
takové dlužné �ástky, zaplatí Bance úrok z prodlení, který bude nar�stat na veškerých 
dlužných, �ádn� nesplacených �ástkách, a to ode dne splatnosti takové dlužné �ástky 
(v�etn� tohoto dne) až do dne úplného splacení dlužné �ástky Bance (tento den úplného 
splacení se nezapo�ítává). Úrok z prodlení se vypo�ítá na denní bázi. Nestanoví-li 
smlouva mezi Bankou a Klientem jinak, sazba úroku z prodlení bude odpovídat 
základní ro�ní úrokové sazb� stanovené pro daný smluvní vztah mezi Bankou a 
Klientem (referen�ní sazba), zvýšené o procentní úrokovou sazbu stanovenou 
v P�ehledu úrokových sazeb Banky. Ke dni vydání t�chto  Všeobecných obchodních 
podmínek je sazba úroku z prodlení stanovena jako referen�ní sazba + 15% z dlužné 
�ástky. Stejná úroková sazba se uplatní v p�ípad�, že bude ukon�ena platnost jakékoli 
smlouvy mezi Bankou a Klientem (v�etn� p�ípadu odstoupení od smlouvy), avšak 
Klient v p�íslušné lh�t� nesplatí pohledávku Banky, která se v d�sledku takového 
ukon�ení stala splatnou. 

8.8. Pokud Banka obdrží od Klienta platby v �ástce nižší, než je hodnota všech aktuáln� 
splatných pohledávek Banky, pak platí, že platby budou použity na spln�ní pohledávek 
Banky v následujícím po�adí: (i) úroky z prodlení a smluvní pokuty; (ii) smluvní úroky 
a další p�íslušenství pohledávek a (iii) jistina pohledávek a veškeré další dlužné �ástky; 
to vše, neur�í-li Banka jinak. 

 

9. Prokazování totožnosti 

9.1. Prokázání totožnosti fyzické osoby se d�je p�edložením pasu nebo ob�anského pr�kazu. 
Je-li fyzická osoba podnikatelem, prokazuje svou totožnost p�edložením pasu nebo 
ob�anského pr�kazu a živnostenským listem, p�íp. jiným dokumentem dokládajícím její 
podnikatelské oprávn�ní. 

9.2. Prokázání totožnosti právnické osoby se d�je p�edložením originálu nebo ov��ené kopie 
výpisu z obchodního rejst�íku nebo z jiného podobného rejst�íku ne staršího 30 dn�, a 
prokázáním totožnosti fyzické osoby jednající jménem Klienta. V p�ípad�, že osoba 
jednající jménem Klienta nebude statutárním orgánem Klienta, je zapot�ebí p�edložit i 
plnou moc oprav�ující k jednání za Klienta. V od�vodn�ných p�ípadech je Banka 
oprávn�na požadovat p�edložení aktuálního výpisu z obchodního nebo z jiného 
podobného rejst�íku. 

9.3. Banka m�že požadovat p�edložení dalších dokument� dokládajících totožnost Klienta, 
pokud to vyžaduje zákon nebo je-li to nutné pro provedení zamýšleného obchodu nebo 
zajišt�ní jeho bezpe�nosti. Banka m�že odmítnout poskytnutí požadovaných služeb, 
jestliže Klient neprokázal stanoveným zp�sobem svou totožnost. 

9.4. Klient je povinen Bance bez zbyte�ného odkladu oznámit p�ípadnou ztrátu pr�kazu 
totožnosti. Banka neodpovídá za p�ípadné zneužití pr�kaz� totožnosti. 

 

10. Vzájemná komunikace, podávání pokyn� 

10.1. Uzavírat smlouvy, �init úkony sm��ující k jejich zm�n� nebo zániku, vyhotovovat 
podpisové vzory a podpisové vzory m�nit, jakož i �init jiné úkony sm��ující k nakládání 
s ú�tem je oprávn�n pouze a výhradn� majitel ú�tu. Jiná osoba než majitel ú�tu je 
oprávn�na nakládat s ú�tem jen na základ� zvláštní plné moci ud�lené majitelem ú�tu, 
kde podpis majitele ú�tu bude ú�edn� ov��en. Majitel ú�tu m�že dále až do odvolání 
zmocnit jinou osobu k dispozici s finan�ními prost�edky na ú�tu za p�edpokladu, že 
Bance p�edloží �ádn� a úpln� vypln�ný podpisový vzor takové osoby na p�íslušném 
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formulá�i Banky a prokáže její totožnost zp�sobem uvedeným v �lánku 8. t�chto 
Všeobecných obchodních podmínek. Jestliže má Banka jakékoli pochybnosti ohledn� 
�ádného pov��ení osoby jednající jménem Klienta, m�že Banka odmítnout poskytnutí 
požadované služby nebo provedení p�íkaz� a pokyn�. 

10.2. Veškerá závazná komunikace mezi Klientem a Bankou probíhá písemnou formou. 
Písemná forma je nutná zejména pro jakákoli ujednání, dohody nebo pokyny, které 
zakládají nebo mohou založit práva a/nebo povinnosti pro Klienta a/nebo pro Banku. 

10.3. Jsou-li Bankou vyžadovány dokumenty nebo listiny a pokud individuální smlouva 
uzav�ená mezi Klientem a Bankou nestanoví jinak, je Klient povinen p�edkládat tyto 
dokumenty v originále nebo ú�edn� ov��ené kopii, a v p�ípad� zahrani�ního ov��ení 
superlegalizované nebo opat�ené apostilou, pokud nevyplývá n�co jiného z mezinárodní 
smlouvy, kterou je �eská republika vázána, nebo platného právního p�edpisu.  

10.4. Dokumenty pro prokázání skute�ností Bance musí být v jazyce �eském, nebo opat�ené 
ú�edn� ov��eným p�ekladem. Pokud není ujednáno jinak, m�že být komunikace mezi 
Bankou a Klientem provád�na v anglickém a �eském jazyce. 

10.5. Podpis na pokynu pro Banku musí být bu� u�in�n p�ed pracovníkem Banky nebo musí 
být ú�edn� ov��en. Podává-li Klient Bance platební p�íkaz, posta�í, pokud je podpis 
u�in�n oprávn�nou osobou v souladu s podpisovým vzorem. Podpisový vzor z�stává v 
platnosti až do té doby, než Banka od Klienta obdrží písemné oznámení, týkající se 
odejmutí nebo zrušení podpisového práva, nebo do té doby, kdy bude Bance Klientem 
p�edložen nový podpisový vzor. V p�ípad�, že Banka hodnov�rným zp�sobem zjistí 
(zejména na základ� výpisu z obchodního rejst�íku), že osoba zmocn�ná Klientem 
k dispozici s ú�tem �i finan�ními prost�edky na ú�tu již nevykonává u Klienta funkci, na 
základ� které byla k dispozici s ú�tem �i finan�ními prost�edky na ú�tu zmocn�na, je 
Banka oprávn�na odmítnout poskytnutí požadované služby nebo provedení p�íkaz� a 
pokyn� zadaných takovou osobou, a to až do doby, kdy jí platnost p�íslušného 
podpisového vzoru ze strany Klienta bude potvrzena. P�ed uskute�n�ním pokynu je 
Klient povinen na požádání prokázat svou totožnost. 

10.6. Banka má za ú�elem provád�ní pokyn� Klienta právo dle svého vlastního uvážení a s 
p�ihlédnutím k jeho pot�ebám a zájm�m zajiš�ovat své služby prost�ednictvím t�etích 
stran. 

10.7. Banka a Klient se navzájem neprodlen� vyrozumí o jakémkoliv vývoji událostí, 
skute�ností, opomenutí nebo omylu, jež jsou d�ležité pro jejich vzájemný vztah, a bez 
odkladu zodpoví veškeré dotazy vznesené v dané záležitosti druhou stranou. Klient 
oznámí Bance svou adresu a �íslo telefonu, telefaxu a dálnopisu, na n�ž si p�eje, aby mu 
byla zasílána korespondence. Klient se zavazuje neprodlen� Bance oznámit jakoukoli 
zm�nu výše uvedených údaj�. 

10.8. Klient se zavazuje neprodlen� informovat Banku o nesouladu mezi jeho p�íkazy a 
písemným potvrzením, které Banka vystavila nebo sd�lila Klientovi po provedení 
Klientova p�íkazu. V p�ípad�, že Klient neupozorní Banku na nesoulad mezi jeho 
p�íkazem a potvrzením Banky nejpozd�ji do 3 dn� poté, co od Banky potvrzení obdržel, 
nenese Banka odpov�dnost za jakékoli škody vyplývající nebo vzniklé v souvislosti 
s takovým nesouladem, bez ohledu na to, zda by jinak byla �i mohla být za takový 
nesoulad by� i �áste�n� odpov�dna. 
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11. Elektronické bankovnictví 

11.1. Pokud Klient s Bankou uzav�e za tímto ú�elem zvláštní smlouvu, Banka m�že Klientovi 
poskytovat služby a Klient využívat možnosti podávat platební p�íkazy též v 
elektronické form� (dále jen "Elektronické bankovnictví"). 

11.2. Právní vztahy mezi Klientem a Bankou p�i poskytování služeb Elektronického 
bankovnictví se �ídí: 

a) Zvláštní smlouvou o užívání Elektronického bankovnictví;  

b) Zvláštními obchodními podmínkami pro Elektronické bankovnictví; 

c) T�mito Všeobecnými obchodními podmínkami.  

11.3. Užívání Elektronického bankovnictví  je zpoplatn�no v souladu s platným Sazebníkem 
Banky. 

 

12. Poplatky za bankovní služby  

12.1. Banka je oprávn�na požadovat za poskytnuté bankovní služby poplatky ve výši 
stanovené v Sazebníku, platného v den poskytnutí bankovní služby. Výši bankovních 
poplatk� uvedených v Sazebníku je Banka oprávn�na aktualizovat. Každá aktualizace 
bude Klientovi oznámena. Platné zn�ní Sazebníku je k dispozici na internetových 
stránkách Banky na adrese www.vub.cz a ve všech pobo�kách Banky. Poplatek 
sjednaný s Klientem individuáln� má p�ednost p�ed platným Sazebníkem. 

12.2. Pokud Klient po oznámení zm�ny Sazebníku nadále p�ijímá služby poskytované 
Bankou, má se za to, že zm�nu p�ijal, a zm�na Sazebníku se stává závaznou, a to 
s ú�inností ode dne ur�eného v novelizovaném Sazebníku. 

12.3. Pokud Klient nesouhlasí se zm�nami Sazebníku a nedohodne-li se s Bankou jinak, je 
Banka oprávn�na vypov�d�t kterýkoli zm�nou Sazebníku dot�ený smluvní vztah. 

12.4. Platný Sazebník ur�ující odm�nu Banky za poskytované služby je neodd�litelnou 
sou�ástí t�chto Všeobecných obchodních podmínek. 

12.5. Poplatky, úplaty a jiné výdaje se inkasují v m�n�, v níž je veden ú�et, ke kterému se 
vztahují. Banka m�že na základ� vlastního uvážení inkasovat výše uvedené poplatky v 
�eských korunách. 

 

13. Reklamace, odpov�dnost za škodu, �ešení spor� 

13.1. Klient je povinen veškeré reklamace a stížnosti podávat písemnou formou nebo osobn� 
na p�íslušné pobo�ce Banky v ú�edních hodinách Banky. O každé reklamaci u�in�né 
Klientem osobn� na p�íslušné pobo�ce Banky bude sepsán zápis, který bude p�edložen 
Klientovi k podpisu za ú�elem verifikace obsahu jeho stížnosti. 

13.2. Klient má možnost podat stížnost na �innost Banky u orgán� dohledu uvedených 
v odstavcích 1.3. a 1.4. výše. 

13.3. Banka nese odpov�dnost za škodu zp�sobenou neprovedením nebo nesprávným 
provedením pokynu Klienta pouze za p�edpokladu, že je pokyn Klienta �in�n v souladu 
s právními p�edpisy a smlouvou uzav�enou s Bankou. 

13.4. Banka není odpov�dná za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z jednání Klienta nebo 
kterékoli t�etí strany, a� už uskute�n�ného konáním �i opomenutím. Banka není 
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odpov�dná za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z provád�ní p�íkaz� nebo pokyn� 
Klienta. 

13.5. Banka není odpov�dná za škody nebo ztráty vzniklé v d�sledku p�erušení její �innosti 
následkem p�sobení vyšší moci, ob�anských nepokoj�, války, p�írodních katastrof nebo 
v d�sledku jakýchkoli událostí vytvo�ených orgány státní moci v �eské republice nebo v 
zahrani�í, které Banka nem�že ovlivnit. 

13.6. Klient (ve smyslu ustanovení § 725 – 728 obchodního zákoníku) prohlašuje, že Bance 
nahradí jakékoli škody nebo ztráty vzniklé v d�sledku �innosti Banky na podklad� 
jakéhokoli sd�lení nebo pokynu, p�edaného Klientem Bance. 

13.7. P�ípadné spory mezi Klientem a Bankou budou �ešeny obecnými soudy �eské 
republiky. K rozhodování spor� z platebního styku mezi Klientem a Bankou je též 
p�íslušný Finan�ní arbitr �eské republiky, se sídlem Praha 1, Washingtonova 25, pokud 
je i jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc �eského soudu.  

 

14. Bankovní tajemství, ochrana informací, ochrana osobních údaj� 

14.1. Banka se zavazuje sd�lovat jakékoli informace o Klientovi a jeho obchodech, pouze 
pokud jí bude ud�len písemný souhlas Klienta nebo pokud k tomu bude povinna na 
základ� zákona. 

14.2. Podpisem smlouvy s Bankou Klient souhlasí se zpracováním jeho osobních údaj� ve 
smyslu § 5, odst. 2 zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, za ú�elem poskytování bankovních služeb, �ízení provozu a rizik, 
vnit�ní kontroly a výkaznictví Banky, a to až do konce období uvedeného v �lánku 15. 
odstavci 1. t�chto Všeobecných obchodních podmínek, p�i�emž dále oprav�uje Banku 
k tomu, aby poskytovala osobní údaje dalším subjekt�m, a to i zahrani�ním, za ú�elem 
nabízení obchodu a služeb. 

14.3. Nehled� na p�edchozí ustanovení, Klient tímto oprav�uje Banku k tomu, aby 
seznamovala �leny skupiny Všeobecné úverové banky (tj. Všeobecnou úverovou banku, 
a.s. a osoby p�ímo �i nep�ímo ovládající Všeobecnou úverovou banku, a.s. a/nebo osoby 
p�ímo nebo nep�ímo ovládané Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a/nebo osoby p�ímo 
nebo nep�ímo ovládané stejnou osobou p�ímo nebo nep�ímo ovládající Všeobecnou 
úverovou banku, a.s), jakož i zmocn�nce, právní, da�ové a jiné poradce t�chto osob 
s informacemi týkajícími se Klienta, které jsou jinak p�edm�tem bankovního tajemství, 
obchodního tajemství nebo ochrany osobních údaj�. Krom� toho je Banka oprávn�na 
takové informace p�edávat i jiným osobám v souvislosti s realizací práv ze smluvních 
vztah� mezi Klientem a Bankou, postoupením pohledávek Banky za Klientem, a dále i 
jiným bankám v rámci mezibankovního informa�ního systému. 

14.4. Banka provádí z p�íkazu Klienta jeho mezinárodní platební p�evody prost�ednictvím sít� 
spole�nosti Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (dále jen 
"SWIFT"), která v sou�asnosti jakožto jediná poskytuje služby v takovém 
celosv�tovém rozsahu, který umož�uje Bance poskytovat Klient�m globální platební 
služby. Všechna data z provedených finan�ních transakcí jsou z d�vodu zajišt�ní 
plynulosti plateb do�asn� ukládána v identické podob� sou�asn� na n�kolik server� 
v opera�ních st�ediscích spole�nosti SWIFT v Evrop� a USA. Klient tímto bere na 
v�domí, že jeho osobní údaje uvád�né p�i mezinárodních platebních transakcích (jméno, 
p�ípadn� adresa, �íslo ú�tu, �ástka, p�ípadn� ú�el platby) se mohou stát v souladu 
s právními p�edpisy USA sou�ástí informací sd�lovaných spole�ností SWIFT 
americkému ministerstvu financí pro ú�ely boje proti terorismu. 
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14.5. Za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku, se považuje veškerá 
komunikace a informace poskytované Bankou Klientovi v rámci vzájemných smluvních 
vztah� nebo dalších ujednání. Klient se zavazuje, že takové informace nezve�ejní ani je 
neužije v rozporu s jejich ú�elem pro své pot�eby. 

14.6. Klient je povinen vyhov�t požadavku Banky na poskytnutí dokument�, informací nebo 
jakékoli jiné formy spolupráce, které mohou mít význam pro stávající nebo budoucí 
smluvní vztahy, vyjma p�ípadu, kdy takový požadavek Banky bude zcela zjevn� 
neopodstatn�ný. 

 

15. Záv�re�ná ustanovení 

15.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky z�stávají v platnosti v pr�b�hu období od ukon�ení 
platnosti smlouvy mezi Bankou a Klientem nebo jejich veškerých obchodních vztah�, až 
do okamžiku kone�ného vyrovnání všech ú�t�, z�statk� a spor� mezi Bankou a 
Klientem. 

15.2. Banka je oprávn�na tyto Všeobecné obchodní podmínky m�nit. Zm�na Všeobecných 
obchodních podmínek p�edstavuje zm�nu smlouvy mezi Klientem a Bankou, a proto 
bude postupováno zp�sobem uvedeným v odst. 7.30. výše. Aktuální platné zn�ní 
Všeobecných obchodních podmínek, P�ehled úrokových sazeb a Kurzovní lístek a 
Sazebník je k dispozici na internetových stránkách Banky (tyto stránky se aktuáln� 
nacházejí na adrese www.vub.cz) a ve všech pobo�kách Banky.  

15.3. Jsou-li tyto Všeobecné obchodní podmínky, pokyny Klienta nebo jakékoli jiné 
dokumenty vyhotoveny krom� �eštiny také v jiném jazyce, je rozhodující �eské zn�ní. 

15.4. Klient a Banka se zavazují u�init vše pro to, aby veškeré spory mezi nimi vznikající 
byly vy�ešeny smírnou cestou. V p�ípad� nemožnosti smírného urovnání bude spor 
p�edložen p�íslušnému soudu �eské republiky. 

15.5. V souladu s ustanovením § 262, odst. 1 obchodního zákoníku se Banka a Klient dohodli, 
že právní vztahy mezi Bankou a Klientem se budou �ídit obchodním zákoníkem. 

15.6. V p�ípad�, že by n�které z ustanovení t�chto Všeobecných obchodních podmínek bylo 
jakýmkoliv soudem nebo p�íslušným státním orgánem shledáno jako neplatné nebo 
neú�inné, neplatnost nebo neú�innost takovéhoto ustanovení nebude mít vliv na ostatní 
ustanovení t�chto Všeobecných obchodních podmínek a všechna ustanovení, kterých se 
taková neplatnost nebo neú�innost nebude týkat, z�stanou zcela platná a ú�inná. 

15.7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají ú�innosti dne 1. listopadu 2009, a tímto 
dnem nahrazují p�edchozí všeobecné obchodní podmínky. 


