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Smlouva o spořicím účtu

česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Psč 140 00, lčo: 45 24 47 82

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Veřejný sektor a realitní obchody, Praha 4, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00

(déle jen „Banka“)

 

 

a

Obchodní firma (název): Městská část Praha-Libuš

Sídlo (místo podnikání): Praha-Libuš,142 00, Libušská 35/200

IČO: 00231142
 

(dále jen „Klient“)

Uzavírají tuto Smlouvu o spořicím účtu (dále jen „Smlouva")

1. Banka zřídí Klientovi ode dne 21. 12. 2022 spořící účet číslo_měně CZK (dále jen „Spořicí účet“).
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím. že Spořící účet není určen pro provádění běžného platebního styku.

Na Spořicím účtu není povolen hotovostní platební styk a bezhotovostní platební styk je omezen na 4 odchozí

transakce tuzemského platebního styku měsíčně. Počet příchozích bezhotovostních transakcí není omezen. Pří

překročení počtu odchozích transakcí tuzemského platebního styku v daném měsíci bude Banka účtovat Klientovi

cenu ve výši 1.000,00 Kč za každou takovou odchozí transakci, a to vždy na konci příslušného kalendářního

měsíce.

Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo Účtu (IBAN):—

Klient je zařazen ve skupině KORPORÁTNÍ KLIENTI.

Banka bude peněžní prostředky na Spořicím účtu úročit zvýhodněnou roční úrokovou sazbou uvedenou

v Oznámení.

Banka je oprávněna změnit výši zvýhodněné úrokové sazby. Změnu úrokové sazby a den účinnosti této změny

Banka Klientovi oznámí písemně nebo elektronicky nejméně 10 pracovních dnů před nabytím účinnosti změny.

Pokud Klient nebude s navrhovanou změnou souhlasit a doručí Bance nejpozději dva pracovní dny přede dnem

předpokládané účinnosti změny úrokové sazby písemný nesouhlas s navrhovanou změnou, pak pro další úročení

peněžních prostředků na Spořicím účtu smluvní strany sjednávají, že ode dne, kdy měla nastat účinnost změny

úrokové sazby, nebudou peněžní prostředky na Spořicím účtu úročeny.

4. Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Spořicím účtu ve prospěch Spořicího účtu vždy k poslednímu dni

kalendářního měsíce, pokud den připsání připadne na pracovní den. Připadne-li den připsání na jiný než pracovní

den, Banka vypočítá a připíše úroky k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a úroky za zbývající jiný než

pracovní den/dny příslušného kalendářního měsíce připíše v následujícím kalendářním měsíci.

Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Spořicím účtu ve prospěch Spořicího účtu za měsíc prosinec

k poslednímu dni tohoto měsíce.

5. Banka a Klient se dohodli na výši minimálního zůstatku na Spořicím účtu, který bude Banka úročit zvýhodněnou

roční úrokovou sazbou po dobu uvedenou v Oznámení. Výše tohoto minimálního zůstatku je 5.000.000,- CZK.

V případě, že zůstatek na Spořicím účtu bude nižší než 5.000.000,- CZK, je úroková sazba O %.p.a,

6. Klient a Banka se dohodli na měsíční frekvenci vyhotovování výpisů ze Spořicího účtu v elektronické formě

prostřednictvím aplikace Business24. Za okamžik doručení výpisu ze Spořicího účtu se považuje den vystavení

souboru s výpisem ze Spořicího účtu ve formátu PDF na zabezpečeném serveru Banky.

7. Klient prohlašuje a svým podpisem potvrzuje. že byl před podpisem Smlouvy seznámen se systémem pojištění

pohledávek z vkladů v rozsahu Infom'lačního přehledu, že mu porozuměl a že ho převzal.

8. Banka a Klient se dohodli, že Spořící účet je veden zcela zdarma, s výjimkou „Dodatečného poplatku za vedení

účtu" podle Ceníku pro korporátní klientelu a ceny dle bodu 1 této Smlouvy.

9. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními

podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen „VOP"), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient podpisem

této Smlouvy potvrzuje, že VOP a další dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje, převzal, že se s jejich

obsahem seznámil a že s nimi souhlasí.

10. Smluvní strany prohlašují, že se na Smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv a souhlasi se

zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna Smlouvu v registru smluv

3-6696 20221119
1I2



zveřejnit. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru

smluv Bankou.

V(e) Praze Dne 04f é?. Wag

\an

 

  

 

    

Česká spořitelna, a.s.

 

6
Alexandra Gaálová

«A - - ,
gc" 8% Specialista klenlskym služeb

POdPÍSÍ . „„„„„„„„„„„ POdPis ..............................................................

let Anh Doan Alexandra

bankovní poradce Specialista klientských služeb

Veřejný sektor - velcí klienti Veřejný sektor - velcí klienti

   
Klient: Městská část Praha-Libuš

28 .12. 2022

Podpis:

 

starostka
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spořitelna

Podpisový vzor / Specimen Signature (:s-ZD

Přehled zmocnění majitele účtu / Overview of account owner's authorisations

Podpisový vzorje platný pro produkt(y) I The Specimen Signature is applicable to product(s): 2000691349/0800,

601 5-2000691349/0800, 29022-2000691 34910800, 27-2000691349/0800, 91221 -2000691349/0800,

1222-2000691349/0800, 19-2000691349/0800, 13001 6-2000691 349l0800, 1 029787210800, 10297952l0800

Majitel účtu / Account owner

 

 

 

Obchodni firma / Název Městská část Praha-Libuš

Business name / Name

lČ 00231142

ID (Reg.) No.    
Majitel účtu zmocňuje níže uvedené disponující osoby (odlišné od majitele účtu) k disponování s peněžními prostředky

a k dalším úkonům na účtu způsobem uvedeným v této plné moci (dále jen podpisový vzor). Je-li dispozice s peněžními

prostředky vázána na používání vzorového podpisu disponující osoby, pak nabývá jeji zmocnění účinnosti až

vyhotovenim tohoto vzorového podpisu disponující osobou.

The account owner authorizes the below listed authorized persons (different from the account owner) to dispose of funds

and perform other acts in respect of the account in a manner specified in this Power of Attorney (hereinafter referred

to as the "specimen signature"). If disposition of funds is subject to the use of the specimen signature of the authorized

person, then the authorization comes into effect only once the specimen signature of the authorized person is executed.

Disponující osoby / Authorized Persons

Disponující osoba číslo 1 lAuthorized person number 1

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

   

Titul, jméno a přijmení Věra Křenková

Title, name and surname

Birth number

Pobočka / »; Karty / E Šeky / 8
Point of sale Cards Cheques

Výpis z účtu / E e-lnkaso/ El SEPA inkaso I El

Account statements e-Direct debit SEPA direct debit

Disponujici osoba číslo 2 lAuthorized person number 2

Titul, jméno a přijmení Ing. Jindřich Sochůrek

Title, name and surname

Rodné číslo

Birth number

Pobočka / X Karty / E Šeky / >I<

Point of sale Cards Cheques

Výpis z účtu / E e—lnkaso/ El SEPA inkaso/ EI
Account statements e-Direct debit SEPA direct debit

Disponujici osoba číslo 3 / Authorized person number 3

Titul, jméno a příjmení Michaela Kratochvílová

Title, name and surname

Rodné číslo

Birth number

Pobočka / E Karty / E Šeky / X
Point of sale Cards Cheques

Výpis z účtu l E e-lnkaso / El SEPA inkaso / EI

Account statements e-Direct debit SEPA direct debit  
 

WBLV0003_20220311 (VF20221221F'T202212211321lcen65867)
C341 0005 1091 2213 1,3



Disponující osoba číslo 4 I Authorized person number 4

 

Titul, jméno a příjmení

Title, name and surname

Eva Bartošíková

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

    

Rodné číslo

Birth number

Pobočka / E Karty / X Šeky /

Point of sale Cards Cheques

Výpis z účtu / E e-lnkaso/ El SEPA inkasol

Account statements e-Direct debit SEPA direct debit

Disponující osoba číslo 5 I Authorized person number 5

Titul, jméno a příjmení Eliška Čančíková

Title, name and surname

Rodné číslo

Birth number

Pobočka l X Karty / E Šeky l

Point of sale Cards Cheques

Výpis z účtu ! E e-lnkaso/ [] SEPA inkaso /

Account statements e-Direct debit SEPA direct debit

Disponujici osoba číslo 6 I Authorized person number 6

Titul, jméno a přijmení RNDr. Mgr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

Title, name and surname

WW _Birth number

Pobočka / a Karty / ISI Šeky /

Point of sale Cards Cheques

Výpis z účtu / E e-lnkaso/ EI SEPA inkaso l

Account statements e-Direct debit SEPA direct debit

Disponujici osoba číslo 7 I Authorized person number 7

Titul, jméno a příjmení Mgr. Kateřina Turnová

Title, name and surname

Rodné číslo

Birth number

Pobočka / lz Karty / IZ! Šeky I

Point of sale Cards Cheques

Výpis z účtu / & e-lnkaso/ El SEPA inkaso I

Account statements e-Direct debit SEPA direct debit
 

Způsob podepisování dokladů k účtu ! Method of signing account documents

[vždy společně 2 disponující osoby; vždy s razítkem.

Tento podpisový vzor nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran a účinnosti nejpozději do 18:00

následujícího pracovního dne po podpisu všech smluvních stran.

This specimen signature shall enter into force upon signature by all Contracting Parties and shall take effect no later than

18:00 on the working day following the signature of all Contracting Parties.

Podminky disponování a další informace zavazující majitele účtu

Conditions of disposition and other information binding the account owner

- Majitel účtu souhlasí s přenosem digitalizovaného podpisového vzoru v rámci poboček České spoňtelny, a.s. -

ANO.

The account owner agrees with the transfer of the digitised specimen signature within the scope of Česká

spořitelna, a.s. points of sale - YES.

- Majitel účtu určuje znakem X rozsah udělovaného zmocnění disponující osobě.

The account owner shall mark the scope of the authorisation granted to the authorized person using the “X" symbol.

Přehled zmocnění I Overview of authorisation:

- Pobočka — majitel účtu dává souhlas k vykonávání hotovostních a bezhotovostních operaci na pobočce.

Point of sale — the account owner consents to the execution of cash and non-cash operations at a point of sale.

- Karty — majitel účtu dává souhlas k vydání karet.

Cards — the account owner consents to the issuance of cards.

- šeky — majitel účtu dává souhlas k vydání šeků.

Cheques — the account owner consents to the issuance of cheques.
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- Výpis z účtu — majitel účtu dává souhlas k vyzvedáváni výpisů z účtu.

Account statements -— the account owner consents to the collection of account statements.

- Majitel účtu potvrzuje svým podpisem správnost údajů u uvedených disponujících osob.

The account owner confirms by his/her signature the accuracy of the data of the specified authorized persons.

. Disponující osoba v souladu s rozsahem svého zmocnění vyhotoví svůj vzor podpisu na dokumentu Vzor podpisu

perem (kuličkovou tužkou) tak, jakjej bude používat ve styku s Českou spořitelnou, a.s. Vzor podpisu je součástí

udělené plné moci (podpisového vzoru) majitelem účtu a sleduje režim tohoto podpisového vzoru.

The authorized person shall execute his/her specimen signature in compliance with the scope of his/her respective

authorisations, on the Specimen Signature document, using a pen (ballpoint pen) in the manner as it will be

executed thereby in his/her contacts with Česká spořitelna, a.s. The specimen signature forms part of the Power

of Attorney (Specimen Signature) granted by the account owner and it follows the mode of this specimen signature.

- Majitel účtu bere na vědomí, že disponující osoba je oprávněna měnit svůj vzor podpisu nezávisle na majiteli účtu.

The account owner acknowledges that the authorized person is entitled to change his/her specimen signature

independently of the account owner.

- Výměnou podpisového vzoru dříve udělená zmocnění zanikají s výjimkou těch, která majitel účtu neodvolal, tj.

ponechal je na podpisovém vzoru beze změny.

Upon replacement of a specimen signature, the previously granted authorisations shall expire, except for those not

revoked by the account owner, i.e. those left on the specimen signature unchanged.

- Změny disponujících osob a rozsahu jejích oprávnění provádí majitel účtu výměnou tohoto podpisového vzoru. Pro

disponující osobu, u které majitel účtu zmocnění neodvolal, zůstává v platnosti a účinnosti původní (předchozí)

resp. všechna na sebe navazují předchozí zmocnění včetně vzorového podpisu disponující osoby.

Changes to the authorized persons and the scope of their authorisations shall be carried out by the account owner

by a change of this specimen signature. The original (previous) or all previous successive authorizations, including

the specimen signature of the authorized person, shall remain in force and effect for the authorized person whose

authorization was not revoked by the account owner.

- Majitel účtu je povinen seznámit všechny osoby uvedené v podpisovém vzoru s rozsahem jejich oprávnění.

The account owner shall acquaint all persons specified in the speciment signature with the scope of their

authorization.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním tohoto dokumentu je rozhodující znění české.

In case of any discrepancies between the Czech and English version of this document, the Czech version prevails.

V případě změny statutárního zástupce majitele účtu nebo jednání na základě plné moci si ČS vyhrazuje právo ověření

změny dispozíčních oprávnění u majitele účtu, jeho původního statutárního zástupce.

In case of changing the statutory representative of the account owner or case of acting on the basis of a power of

attorney, ČS reserves the right to verify the changes of authorizations with the account owner, the original statutory

representative of the account owner.

(V případě, že se smlouva podepisuje elektronicky, datum a jméno a funkce podepisujících osob se nevyplňují.)

(ln case of electronic signing the date and the name and function of signatories shall not be filled in.)

Dne/On Joy, ÚrM

Pro případ, kdy každá níže uvedená osoba nepodepsala tento dokument elektronicky na základě soukromého certifikatu

vydaného Bankou, potvrzuji, že s výjimkou osob na straně Banky a osob, jejichž podpis ověřil notář nebo jiná oprávněná

osoba, každá z níže uvedených osob buď podepsala tento dokument přede mnou a podle mně předloženého průkazu

totožnosti jsem ověřil(a)její totožnost, nebo jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Banka

k dispozici.

In the event that each person listed below did not sign this document by means of an electronic signature, l confirm that,

except for persons on the side of the Bank and persons whose signature was verified by a notary or another authorised

person, either each of the persons stated below has signed this document before me and l have verified their identity on

the basis of an identity document submitted to me, or I have verified their signature by means of a specimen signature

available to the Bank. Alexandra Gaálová

- - ' služeb

   

 

8 .12. 2022

 

     

 

_.__--___._ zář—la
podpis majitele účtu $$$

Account owner's signa < 7

    

  

o pis pracovní a es esp rieny, a.s.

nature of Česká spořitelna, a.s. employee   

\-
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