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PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO 
vydává 

v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

 

všeobecné obchodní podmínky 

 (dále jen „Podmínky“) 

 

1. Vymezení pojmů 
Dokladem o daňovém domicilu se rozumí originál potvrzení vystaveného příslušným daňovým orgánem státu, 
ve kterém má Klient své sídlo nebo bydliště. 

Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba včetně státu, která vstupuje do jednání s PD za účelem nebo v 
souvislosti s uzavřením právního vztahu nebo která tento vztah uzavřela. 

Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Sazebníkem se rozumí Sazebník úroků a poplatků PD v aktuálně účinném znění. 

Základními ekonomickými výkazy se rozumí rozvaha a výkaz zisků a ztrát, u osob vedoucích daňovou evidenci 
přehled o příjmech a výdajích, výkaz o majetku a závazcích. 

Zákonem o účetnictví se rozumí zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech se rozumí zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Základní informace 
Název: Peněžní dům, spořitelní družstvo (dále jen „PD“) 

Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 

IČ: 645 08 889 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2728 

 

Kontaktní údaje: 

Telefonní linka: 575 753 053 

Oficiální internetová stránka: www.peneznidum.cz 

 

Orgán dohledu: 

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) 

Sídlo: Praha 1, Na příkopě 28, PSČ 115 03 

 

3. Úvodní ustanovení 
3.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti PD a Klientů vyplývající z obchodních 

vztahů mezi nimi. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského 
zákoníku a jsou nedílnou částí obsahu každé smlouvy, která na ně odkazuje a které byly PD připojeny k této 
smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.  

3.2 Podmínky platí také pro veškeré vztahy vzniklé z právního jednání k zajištění a utvrzení dluhů, které má 
Klient vůči PD, přičemž pro účely tohoto ustanovení se Klientem rozumí také osoba od Klienta odlišná, 
která toto zajištění či utvrzení dluhu poskytla, nevyplývá-li z kontextu, že příslušné konkrétní ustanovení 
nelze na daný vztah nebo danou osobu užít. 

3.3 PD je oprávněn pro některé z produktů nabízených Klientům stanovit zvláštní obchodní podmínky, které 
doplňují tyto Podmínky nebo některé oblasti upravují odchylně. Pro změny zvláštních obchodních 
podmínek se přiměřeně užije ustanovení odstavců 19.1 až 19.3 Podmínek. Odchylná ujednání ve zvláštních 
obchodních podmínkách mají přednost před zněním těchto Podmínek. 
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4. Utajení a ochrana osobních dat 
4.1 PD zachovává v tajnosti a chrání před zneužitím údaje o Klientovi a jeho obchodech. Zprávu o údajích, 

které jsou předmětem utajení dle věty předcházející, je PD oprávněn podat třetí osobě bez souhlasu Klienta, 
jen stanoví-li tak obecně závazné právní předpisy, smlouva, Podmínky nebo zvláštní obchodní podmínky. 

4.2 Klient (jako subjekt údajů) poskytuje svůj výslovný souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že PD je oprávněn zpracovávat, 
shromažďovat a uchovávat jeho osobní údaje, a to v rozsahu nezbytně nutném pro účely statistiky, 
archivace, evidence a správy dluhů a pohledávek. Klient souhlasí s tím, aby PD poskytovalo informace 
v rámci mezibankovního či obdobného informačního systému o jeho bonitě, rozsahu a způsobu splácení 
dluhů a finanční a ekonomické situaci. Klient dává PD výslovný souhlas použít informace o všech 
finančních operacích Klienta k využití pro účely vypracování účetní závěrky a auditu PD a pro účely 
dohledu nad družstevními záložnami. Klient je rovněž srozuměn s automatizovaným zpracováním těchto 
údajů. 

4.3 Klient výslovně souhlasí s tím, že PD je oprávněn zaznamenat jakoukoliv komunikaci probíhající mezi PD 
a Klientem prostřednictvím technických prostředků. Klient dále výslovně souhlasí s tím, že PD je oprávněn 
archivovat veškeré tyto záznamy, stejně jako kopie veškerých dokumentů a informací, které PD obdrží od 
Klienta nebo od třetích osob v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi. PD je oprávněn takto získané 
záznamy komunikace, informací a dokumentace užít jako důkazní prostředek v případech, kdy toto užití je 
přípustné obecně závaznými právními předpisy. Klient také bere na vědomí, že provozovna PD je sledována 
kamerovým systémem s nahráváním a s pořízením těchto záznamů souhlasí. 

4.4 Klient výslovně souhlasí s tím, aby PD při provádění platebního styku sděloval jeho bankovní spojení a 
úplné identifikační údaje bankám, dalším Platebním institucím a orgánům spojů. 

4.5 Klient výslovně souhlasí s tím, aby PD poskytl údaje, které se týkají Klienta, a to včetně jeho úplné 
identifikace, které jsou předmětem ochrany dle příslušných právních předpisů, třetí osobě, je-li to dle 
názoru PD nezbytné na ochranu oprávněných zájmů PD, je-li to součástí jednání o postoupení pohledávky 
za Klientem nebo její části, nebo jedná-li se o osoby spolupracující s PD při realizaci práv a povinností ze 
smluv uzavřených s Klientem. 

4.6 Předáním jakékoli právně relevantní informace vztahující se k zakládanému nebo existujícímu právnímu 
vztahu s PD zároveň Klient uděluje PD svolení k tomu, aby si uváděné údaje vhodným způsobem ověřil. 

 

5. Identifikace Klienta 
5.1 Při uzavírání smluv a dále kdykoliv v případě, kdy o to PD požádá během trvání právního vztahu, je Klient 

povinen prokázat PD svou totožnost, resp. poskytnout PD doklad o svém založení a právní existenci a 
poskytnout PD i další doklady a dokumenty dle požadavků PD. PD je oprávněn odmítnout poskytnutí 
služeb osobám, které nejsou schopné nebo ochotné prokázat svou totožnost a případně poskytnout další 
právními předpisy vyžadované informace v míře, kterou PD považuje za dostatečnou. 

5.2 Klient, je-li fyzickou osobou, prokazuje 

a) své jméno a příjmení, 

b) rodné číslo resp. datum narození, 

c) pohlaví, 

d) státní občanství, 

e) adresu trvalého bydliště nebo jiného bydliště. 

Prokázání výše uvedených údajů je Klient povinen provést prostřednictvím předložení průkazu totožnosti 
a dalšího dokladu, resp. dokladů dle požadavku PD. 

Jestliže Klient není způsobilý k právnímu jednání, prokazuje totožnost jeho právní zástupce spolu s rodným 
listem Klienta, případně s dokladem o ustanovení za zástupce Klienta. 

5.3 Klient, je-li fyzickou osobou - podnikatelem, prokazuje nad rámec údajů uvedených v předchozím odstavci 
také obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení a oprávnění k podnikání včetně identifikačního 
čísla, a to výpisem z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, případně jiným oprávněním k podnikání. 

5.4 Klient, je-li právnickou osobou, prokazuje: 

 a) vznik, 

 b) obchodní firmu nebo název, 

 c) sídlo, 

 d) identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, 



Peněžní dům, spořitelní družstvo 

Všeobecné obchodní podmínky                                                                                                                      3 / 11 
                                                                                                                                                                                        

 e) předmět činnosti, 

přičemž prokázání údajů a) až e) je Klient povinen provést výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiného 
obdobného osvědčení o zápisu do veřejného rejstříku. Nejsou-li v příslušném výpisu z Obchodního rejstříku 
nebo v obdobném osvědčení o zápisu do veřejného rejstříku uvedeny, je Klient – právnická osoba dále 
povinen prokázat: 

f) jména, příjmení, rodná čísla nebo data narození a trvalé nebo jiné pobyty osob, které jsou statutárním 
orgánem Klienta nebo jeho členem, 

 g) označení většinového společníka nebo ovládající osoby, 

 h) identifikaci fyzické osoby, která jménem Klienta jedná v daném obchodu, a to v rozsahu údajů dle 
odstavce 5.2 tohoto článku. 

Je-li statutárním orgánem Klienta nebo jeho členem právnická osoba, je Klient dále povinen prokázat: 

i) její obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, 

j) její sídlo, 

k) její identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, 

l) identifikační údaje osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem. 

5.5 PD je oprávněn vyžadovat po Klientovi i předložení dalších doplňujících dokladů za účelem jeho 
identifikace. 

5.6 Klient je povinen poskytnout PD veškeré údaje, informace a dokumenty, které PD potřebuje k řádnému 
plnění svých smluvních a zákonných povinností. 

5.7 Při provádění obchodu, jehož hodnota dosahuje některý z limitů stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů, je Klient povinen prokázat svoji totožnost způsobem stanoveným PD v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 

5.8 PD je oprávněn pořizovat si kopie dokladů předkládaných Klientem za účelem jeho identifikace pouze 
v případě, že s tím Klient souhlasí. 

5.9 Klient je povinen bezodkladně písemně oznámit PD všechny změny údajů o Klientovi, a to zejména změnu 
jména a příjmení, změnu obchodní firmy nebo názvu, změnu adresy trvalého bydliště nebo sídla, změnu ve 
složení statutárního orgánu a změnu osob oprávněných jednat jménem Klienta. 

5.10 Došlo-li ke změnám v údajích o Klientovi a tyto změny nebyly dosud zapsány do Obchodního rejstříku 
nebo jiného obdobného veřejného rejstříku, je PD oprávněn uznat tuto změnu za prokázanou i na základě 
jiných dokladů jednoznačně prokazujících předmětnou změnu. 

5.11 Je-li Klient právnickou osobou již založenou, avšak dosud nezapsanou v Obchodním rejstříku, prokazuje 
svoji totožnost doklady o založení a případně dalšími doklady, které si PD vyžádá. 

5.12 Dokumenty k prokázání údajů identifikace musí být předloženy v originálu nebo v úředně ověřené kopii. 
U dokumentů předkládaných v jiném než českém jazyce je PD oprávněn požadovat od Klienta úřední 
překlad předložených dokumentů, provedený na náklady Klienta. 

5.13 V případě dokumentů a listin vystavených v zahraničí je na žádost PD Klient povinen zabezpečit vyšší 
ověření dokumentu prostřednictvím superlegalizační doložky resp. doložky Apostille vystavené dle 
Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z roku 1961. 

5.14 Klient je povinen PD při uzavření příslušného smluvního vztahu písemně oznámit skutečnosti, které jej ve 
smyslu příslušného opatření ČNB spojují s dalšími osobami v ekonomicky spjatou skupinu, popř., které by 
z něj učinily osobu, jež má k PD zvláštní vztah. Klient je dále v průběhu smluvního vztahu bez odkladu 
povinen písemně oznámit PD jakékoli změny těchto skutečností. 

 

6. Jednání za Klienta 
6.1 Klient jedná s PD buď osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci nebo prostřednictvím 

Oprávněné osoby. 

6.2 Za Klienta – fyzickou osobu, která není způsobilá k právnímu jednání nebo jejíž svéprávnost je omezena, 
musí jednat jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. 

6.3 Jedná-li za Klienta zástupce na základě plné moci, je PD oprávněn požadovat, aby na plné moci byl podpis 
Klienta ověřen úředně nebo jiným způsobem akceptovaným v konkrétním případě PD. 

6.4 Je-li Klient právnickou osobou, jedná s PD prostřednictvím svého statutárního orgánu resp. členů 
statutárního orgánu. Statutární orgán nebo členové statutárního orgánu prokazují svoji totožnost postupem 
dle odstavce 5.2, přičemž jsou dále povinni prokázat jednatelské oprávnění výpisem z Obchodního rejstříku 
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nebo prostřednictvím jiného obdobného osvědčení o zápisu do veřejného rejstříku. Není-li osoba, která je 
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, dosud zapsána v Obchodním rejstříku nebo jiném 
obdobném osvědčení o zápisu do veřejného rejstříku, prokazuje svoje jednatelské oprávnění jednoznačným 
a věrohodným dokladem prokazujícím předmětnou skutečnost. 

6.5 V případech, vymezených a stanovených PD, je Klient oprávněn určit Oprávněnou osobu nebo osoby, které 
mají Dispoziční oprávnění v rozsahu stanoveném v Podpisovém vzoru. PD je oprávněn vymezit úkony, 
které není Oprávněná osoba oprávněna ve vztahu k PD provádět nebo ke kterým je potřeba zvláštní plné 
moci udělené Klientem. 

6.6 V případě, že dle uvážení PD existuje pochybnost o oprávnění jakékoliv osoby jednat za Klienta, je PD 
oprávněn odmítnout jednání Klienta prostřednictvím této osoby. V tomto případě PD neodpovídá za žádné 
škody, které vznikly nebo by v budoucnu mohly vzniknout Klientovi či jakékoliv jiné třetí osobě v 
souvislosti s takovýmto odmítnutím. 

 

7. Další povinnosti Klienta 
7.1 Vedle povinností Klienta stanovených v ostatních článcích Podmínek je Klient povinen: 

a) bezodkladně písemně oznámit PD: 

- změnu postavení Klienta z hlediska devizových a daňových zákonů, 

- veškeré skutečnosti, které mají nebo by mohly mít nepříznivý vliv na ekonomickou situaci 
Klienta, 

- veškeré skutečnosti, které mají nebo by mohly mít nepříznivý vliv na existenci, hodnotu nebo 
vymahatelnost dluhů Klienta vůči PD, nebo které nepříznivě ovlivňují nebo by mohly ovlivnit 
schopnost Klienta plnit své dluhy vůči PD, 

- zrušení Klienta, 

- jakékoliv skutečnosti, které vedou nebo by mohly vést k bezdůvodnému obohacení Klienta nebo 
bezdůvodnému obohacení třetích osob a poškození PD, 

- ztrátu dokumentů zásadního významu v souvislosti se vztahem mezi Klientem a PD, 

- ztrátu dokladů identifikujících Klienta, Oprávněnou osobu či jinou osobu jednající za Klienta, 

- skutečnosti, které jej spojují v ekonomicky spjatou skupinu ve smyslu příslušné právní úpravy,  

b) plnit veškeré povinnosti uložené mu smlouvou, Podmínkami, zvláštními obchodními podmínkami a 
souvisejícími smluvními dokumenty; 

c) po celou dobu trvání úvěrového vztahu poskytovat PD plnou součinnost při hodnocení a kontrole 
plnění smlouvy, Podmínek a zvláštních obchodních podmínek, zejména poskytnout PD požadovaná 
vysvětlení nebo podklady; 

d) zajistit na svém účtu, ze kterého je podle smlouvy splácen úvěr, dostatek finančních prostředků k 
provedení veškerých úhrad, k jejichž zaplacení je povinen podle smlouvy, Podmínek a zvláštních 
obchodních podmínek; 

e) po celou dobu trvání úvěrového vztahu je Klient a jeho případný ručitel, pokud jsou osobami, které 
jsou povinny vyhotovovat auditovanou účetní závěrku, nebo pokud je o to PD požádá, povinni doručit 
PD vlastní auditovanou účetní závěrku za příslušný finanční rok, případně i auditovanou 
konsolidovanou účetní závěrku příslušných členů ekonomicky spjaté skupiny Klienta, v obou 
případech se zprávou auditora a všemi zprávami či dokumenty vyhotovenými auditorem ve prospěch 
Klienta či jeho případného ručitele v této souvislosti, a to neprodleně poté, co byla vyhotovena, 
nejpozději však do 30 dnů od podání na Finanční úřad; 

f) poskytnout PD veškeré údaje a informace, které PD považuje za nezbytné pro řádné plnění povinností 
stanovených právními předpisy; 

g) umožnit, aby PD provedl hodnocení schopnosti Klienta splácet úvěr před uzavřením smlouvy o úvěru 
a pokud dojde k jejímu uzavření, má PD právo provádět hodnocení průběžně po celou dobu trvání 
vztahu z ní vyplývajícího; 

h) na své náklady umožnit PD výkon jeho práv v souvislosti s hodnocením a kontrolou podmínek 
vyplývajících ze smlouvy o úvěru, a to včetně umožnění vstupu zaměstnanců PD do prostor, na 
pozemky a/nebo k zařízení, které vlastní nebo je oprávněn užívat sám Klient nebo další člen 
ekonomicky spjaté skupiny Klienta, zpřístupnění veškerých účetních a dalších podkladů či dokumentů 
Klienta a dalších členů ekonomicky spjaté skupiny Klienta na jakémkoli nosiči informací a poskytnutí 
součinnosti odborných osob; 
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i) přijmout opatření k nápravě, pokud PD na základě informací poskytnutých Klientem nebo získaných 
v rámci hodnocení či kontroly podmínek vyplývajících ze smlouvy o úvěru nebo na základě jinak 
obdržených informací dospěje k závěru, že se ekonomická situace Klienta nebo kteréhokoli jiného 
člena ekonomicky spjaté skupiny Klienta změnila tak, že se lze důvodně domnívat, že schopnost 
Klienta plnit závazky spojené s jakýmkoli smluvním vztahem je ohrožena; PD také může požadovat, 
aby Klient zajistil či doplnil zajištění a utvrzení svého dluhu způsobem a v hodnotě, které PD stanoví 
a Klient je povinen toto zajištění a utvrzení svého dluhu poskytnout; 

j) potvrdit správnost zůstatku na účtu k poslednímu dni předchozího kalendářního roku ve lhůtě 14 
kalendářních dnů po obdržení výpisu z účtu nebo v téže lhůtě uplatnit námitky. Neobdrží-li PD od 
Klienta v této lhůtě potvrzení správnosti zůstatku ani námitky, pro účely inventarizace se považuje 
zůstatek účtu za schválený Klientem. Tímto není dotčeno právo Klienta požadovat od PD provedení 
opravného zúčtování dle příslušných ustanovení Podmínek. 

 

8. Doručování a způsob komunikace 
8.1 Pro vzájemnou právně závaznou komunikaci mezi Klientem a PD platí povinnost písemné formy, pokud z 

charakteru poskytované služby, povahy věci či dohody nevyplývá jiný způsob komunikace. 

8.2 Klient je povinen předkládat PD písemnosti v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

8.3 Není-li stanoveno dohodou mezi Klientem a PD jinak, písemnosti v jiném než českém jazyce je Klient 
povinen předložit spolu s úředním překladem do českého jazyka. 

8.4 PD je oprávněn požadovat, aby jakýkoliv příkaz nebo sdělení provedené Klientem v jiné než písemné formě 
byly do tří pracovních dnů potvrzeny doručením jejich písemného originálu. Pokud Klient toto potvrzení 
neprovede, je PD oprávněn, nikoliv však povinen, postupovat dle předmětného pokynu Klienta. Hrozí-li 
při provádění příkazu Klienta nebo při uzavírání obchodu s Klientem nebezpečí z prodlení, je PD oprávněn, 
nikoliv však povinen, postupovat podle příkazu Klienta nebo podle dohody o příslušném obchodu i bez 
takového potvrzení ze strany Klienta. 

8.5 Písemnosti doručované poštou zasílá PD na adresu, kterou Klient v rámci svých identifikačních údajů uvedl 
v záhlaví příslušné smlouvy, nebyla-li v souladu s ustanovením odstavce 5.9 těchto Podmínek oznámena 
změna těchto údajů a byla-li taková změna oznámena, pak se má za to, že platí tyto údaje ve znění změny, 
která byla oznámena naposled. PD zasílá písemnosti jako obyčejnou zásilku, doporučené psaní nebo 
doporučené psaní s dodejkou. 

8.6 PD má právo stanovit další závazná pravidla upravující styk a právně relevantní komunikaci mezi Klientem 
a PD. O přijetí takovýchto pravidel nebo o jejich změnách a doplňcích PD vhodným způsobem Klienta 
informuje. 

8.7 Pokud je písemnost zasílaná PD prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako obyčejná zásilka, 
považuje se za řádně doručenou Klientovi třetí pracovní den po jejím odeslání. 

8.8 Písemnosti, které PD zašle prostřednictvím telekomunikačních prostředků, elektronickou formou nebo 
jiným obdobným způsobem se považují za doručené dnem jejich odeslání, přičemž doba odeslání se 
prokazuje odpovídajícím záznamem z přenosového prostředku. 

8.9 Pokud je písemnost zasílána PD jako doporučená zásilka prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
pak se má písemnost za řádně doručenou okamžikem jejího doručení adresátovi a nebude-li možno takto 
zaslanou písemnost doručit, pak se za okamžik doručení písemnosti považuje třetí pracovní den po jejím 
doporučeném odeslání, a to bez ohledu na skutečnost, zda se Klient o zaslané písemnosti dozvěděl či 
nikoliv. Účinky doručení nastávají v případě odmítnutí převzetí písemnosti Klientem dnem tohoto 
odmítnutí. 

8.10 Písemnosti určené pro Klienta, které nejsou doručovány poštou, jsou v PD oprávněni vyzvedávat Klient, 
Oprávněná osoba a jiné osoby, které Klient uvede ve zmocnění podepsaném před zaměstnancem PD, nebo 
osoby, které se prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Klienta. Za den doručení takovýchto 
písemností se považuje den uložení písemností na provozovně PD. PD nenese odpovědnost za případnou 
škodu plynoucí z opožděného vyzvednutí zásilky v PD. 

8.11 Písemnosti, jejichž adresátem je PD, jsou považovány za doručené, jestliže byly doručeny na provozovnu 
PD a jestliže jejich přijetí bylo potvrzeno otiskem razítka PD (datumovkou) pro přijatou poštu. 

8.12 V případech stanovených v Podmínkách, provádí PD doručování tak, že zpřístupní danou informaci, sdělení 
nebo oznámení v prostorách PD a na oficiálních internetových stránkách. Všechny další pro Klienta 
potřebné informace jsou dostupné na oficiální internetové stránce. Tyto informace jsou pravidelně 
aktualizovány a odrážejí aktuální stav. 



Peněžní dům, spořitelní družstvo 

Všeobecné obchodní podmínky                                                                                                                      6 / 11 
                                                                                                                                                                                        

8.13 Klient je povinen zkontrolovat správnost všech údajů, uvedených v obdržené písemnosti či jiném sdělení 
PD. Zjištěnou závadu je Klient povinen oznámit PD a uplatnit požadavek na její odstranění bez zbytečného 
odkladu po doručení písemnosti, ze které reklamovaná skutečnost vyplývá, či po obdržení sdělení jinou 
formou, nejpozději však do 3 měsíců od vzniku závady. Právně relevantní reklamace musí být učiněna 
písemnou formou. Jestliže Klient ve stanovené lhůtě závadu nereklamuje, má se za to, že se sdělenými údaji 
souhlasí. 

8.14 PD zachovává dny pracovního volna a pracovního klidu v souladu s platnými českými právními předpisy. 
PD poskytuje služby Klientům pouze během své provozní doby. Informace týkající se provozní doby PD 
jsou Klientovi zpřístupněny v provozovně PD a na oficiální internetové stránce PD. 

8.15 PD je oprávněn omezit nebo uzavřít na dobu nezbytně nutnou svoji provozovnu. Informaci o přechodném 
uzavření či omezení provozovny PD uveřejní v provozovně PD a na oficiální internetové stránce PD. 

 

9. Odpovědnost PD 
9.1 PD neodpovídá za škody, které vznikly nesplněním smluvní povinnosti z důvodu, že mu v tomto splnění 

dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli, tzv. vyšší moc. Nastane-li uvedená překážka vylučující odpovědnost, učiní PD opatření za účelem 
zmírnění nepříznivých dopadů na Klienta, jež lze od PD v přiměřeném rozsahu očekávat. 

9.2 PD dále neodpovídá za škody vzniklé zejména: 

a) neprovedením Platebního příkazu, které vznikly v důsledku nedostatečného krytí na příslušném účtu 
Klienta, 

b) neprovedením neúplně nebo nesprávně vystaveného Platebního příkazu, 

c) v důsledku nesdělení nebo opožděného sdělení skutečností a údajů, jejichž sdělení PD je 
Podmínkami, zvláštními obchodními podmínkami nebo smlouvou vyžadováno, 

d) protiprávním jednáním Klienta nebo třetí osoby. V případě provedení platebního příkazu vystaveného 
neoprávněnou osobou odpovídá PD za škody pouze v případě, kdy se podpis této neoprávněné osoby 
zřetelně liší od podpisu uvedeného na podpisovém vzoru, 

e) v důsledku provedení padělaných resp. pozměněných platebních příkazů,  

f) v důsledku toho, že nebyl řádně a včas informován o omezení svéprávnosti Klienta,  

g) v důsledku uplatnění opatření nebo sankcí, ke kterým je PD oprávněno, 

h) v důsledku odmítnutí provedení takového pokynu Klienta, který nemá všechny náležitosti nebo jehož 
obsah je neurčitý nebo jehož provedením by dle názoru PD mohl být porušen právní předpis, 

i) v důsledku zneužití přenášených informací nebo z důvodů chybných procesů, technických závad, 
poruch systémů či jiných nedostatků nebo pochybení na straně třetích osob, 

j) v důsledku omezení nebo uzavření provozu PD, 

k) v důsledku Klientských rozhodnutí a postupů. 

9.3 Nestanoví-li smlouva, Podmínky, zvláštní obchodní podmínky nebo právní předpisy jinak, odpovídá PD 
pouze za škodu, která vznikla v důsledku zaviněného porušení jeho povinností. Povinnost prokázat porušení 
povinností PD má osoba, která tvrdí, že k tomuto porušení došlo. 

 

10. Poplatky a náklady 
10.1 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je Klient povinen zaplatit PD za služby poplatky dle Sazebníku. Klient 

je dále povinen zaplatit PD náklady spojené s případným uplatňováním a vymáháním pohledávek PD za 
Klientem.  

10.2 Výši poplatků je PD oprávněn v rámci aktualizace Sazebníku kdykoliv měnit. U smluv, na něž se vztahuje 
Zákon o platebním styku, je PD oprávněn výši poplatků v Sazebníku jednostranně měnit pouze tak, že PD 
navrhne změnu Sazebníku nejpozději 2 měsíce přede dnem účinnosti této změny a to zveřejněním na 
internetových stránkách PD a dále zveřejněním v provozovně PD. Pokud Klient návrh na změnu Sazebníku 
neodmítne, má se za to, že Klient návrh na změnu Sazebníku přijal. O tomto důsledku musí být Klient 
v návrhu na změnu Sazebníku výslovně informován. Pokud Klient návrh na změnu Sazebníku odmítne, má 
právo příslušnou smlouvu vypovědět přede dnem, kdy má změna Sazebníku nabýt účinnosti, a to 
bezúplatně a s okamžitou účinností. O tomto právu musí být Klient v návrhu na změnu Sazebníku výslovně 
informován.   
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10.3 Za služby, které PD poskytuje Klientovi a které nejsou v Sazebníku výslovně uvedeny, je PD oprávněn 
účtovat poplatky a odměny ve výši dohodnuté s Klientem, zveřejněné PD nebo jinak ve výši obvyklé v 
daném čase a místě. 

10.4 Poplatky, jakož i veškeré další náklady, je PD oprávněn započíst níže uvedeným způsobem v den poskytnutí 
služby, popřípadě k poslednímu dni kalendářního měsíce anebo k datu zrušení účtu. 

10.5 Poplatky jsou splatné okamžitě po poskytnutí služby, za kterou náleží. 

10.6 PD je oprávněn započíst svoji pohledávku za Klientem na uhrazení poplatků a nákladů přímo oproti 
peněžním prostředkům na účtu Klienta, a to i v případě, že účet Klienta vykazuje záporný zůstatek. 

 

11.     Vznik, změna a zánik smluvního vztahu 
11.1 Veškeré smlouvy uzavírané mezi PD a Klientem musí mít písemnou formu, písemná forma je vyžadována 

i pro změnu či zánik smlouvy.   

11.2 PD je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitými účinky, jestliže: 

a) Klient poruší své povinnosti stanovené mu právními předpisy, smlouvou, Podmínkami nebo 
zvláštními obchodními podmínkami, nebo 

b) PD zjistí skutečnosti, které by mohly podstatným způsobem ohrozit schopnost Klienta dostát svým 
povinnostem ze smluvního vztahu s PD, nebo 

c) osoba Klienta nebo charakter jím prováděných operací by dle názoru PD mohly mít negativní vliv na 
pověst a dobré jméno PD, nebo 

d) Klient na výzvu PD neposkytne PD veškeré údaje a informace nezbytné pro řádné splnění povinnosti 
identifikace dle příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

e) Klient na výzvu neposkytne PD údaje a informace prokazující původ svých finančních prostředků, 
nebo 

f) Klient uvedl nebo se pokusil svým jednáním úmyslně uvést PD v omyl, nebo 

g) Klient splňuje podmínky nepřijatelnosti dle platných právních předpisů. 

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto 
odstoupení Klientovi. 

11.4 Veškeré dosud nesplatné pohledávky PD za Klientem se stávají splatnými nejpozději první pracovní den 
následující po dni, kdy: 

a) došlo k zániku jeho členství dle ust. § 3 odst. 7 Stanov PD a členská práva nepřecházejí na právního 
nástupce Klienta, 

b) uplynula příslušná výpovědní lhůta, 

c) bylo Klientovi doručeno odstoupení. 

11.5 S výjimkou přechodu smluvního vztahu na právního nástupce Klienta, zaniká smluvní vztah mezi PD a 
Klientem též zánikem/smrtí Klienta. 

11.6 PD a Klient nesou vlastní náklady spojené s ukončením smluvního vztahu. Náklady spojené se změnou 
smluvního vztahu vyvolanou Klientem nese Klient. 

11.7 Před zánikem smluvního vztahu je Klient povinen zprostit PD veškerých za něho nebo na jeho příkaz 
přijatých závazků včetně ručení. Nelze-li toto zproštění uskutečnit, je Klient povinen poskytnout PD 
zajištění způsobem a formou stanovenou PD. 

11.8 Zánik smluvního vztahu se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ani smluvních 
ustanovení, která podle vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku tohoto smluvního 
vztahu. 

 

12.     Čerpání úvěru 
12.1 PD poskytne peněžní prostředky na účet Klienta nebo na účet určený Klientem v souladu se smlouvou, 

pokud byly splněny veškeré podmínky čerpání daného úvěru sjednané ve smlouvě. 

12.2 V případě, že v souladu se smlouvou čerpání úvěru probíhá oproti předložení dokumentů, Klient odpovídá 
za správnost a úplnost údajů uvedených na dokumentech. 

12.3 Je-li smlouvou sjednáno účelové čerpání úvěru, může být čerpání prováděno pouze v souladu s účelem 
stanoveným smlouvou. PD je oprávněn posuzovat účelovost každého jednotlivého dílčího čerpání úvěru, 
přičemž je oprávněn odmítnout každé čerpání, které není řádně doloženo a odsouhlaseno PD, nebo u 
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kterého vzniknou pochybnosti o účelovosti požadovaného čerpání. PD neodpovídá za škody vzniklé 
odmítnutím čerpání, které nebylo řádně doloženo a odsouhlaseno PD, nebo u kterého vznikly pochybnosti 
o účelovosti požadovaného čerpání. 

12.4 Čerpá-li úvěr více příjemců, přebírají veškeré povinnosti spojené s tímto úvěrem společně a nerozdílně. 
Ustanovení Podmínek platí přiměřeně pro každého příjemce úvěru samostatně. 

12.5 Úrokové sazby pro úvěrové obchody jsou předmětem individuální dohody mezi PD a Klientem. 

 

13. Součinnost Klienta 
13.1 Nad rámec povinností stanovených mu Podmínkami, zvláštními obchodními podmínkami a smlouvou je 

Klient po celou dobu trvání úvěrového vztahu až do doby úplného splnění všech dluhů vyplývajících 
z úvěrové smlouvy povinen: 

a) poskytovat PD informace o své finanční situaci, přičemž právnická osoba a fyzická osoba podnikatel 
předkládá PD kopii podaného daňové přiznání včetně souvisejících Základních ekonomických 
výkazů, přílohy k účetní závěrce, a dále, jsou-li vyhotovovány, i výroční zprávu a zprávu 
nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, přičemž tyto dokumenty musí být doručeny PD do 
30 dní od podání na finanční úřad; 

b) bezodkladně, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět 
o vzniku dané skutečnosti, písemně informovat PD o: 

- všech skutečnostech a překážkách, které by mohly mít vliv na výši, čerpání a splácení úvěru, 

- změně hodnoty předmětu zajištění úvěru, 

- použití majetku Klienta nebo jeho části k zajištění či utvrzení jiných dluhů Klienta nebo 
třetích osob, 

c) na vyžádání PD do stanovené lhůty předložit PD: 

- písemné potvrzení orgánu správy sociálního zabezpečení, finančního úřadu a zdravotní 
pojišťovny o výši dluhů Klienta, 

- aktuální výpis z katastru nemovitostí týkající se nemovitosti užité k zajištění úvěru, 

- veškeré další dokumenty a doklady vyžádané PD a související s příslušným úvěrem nebo s 
jeho zajištěním; 

d) zajistit, aby plnění povinností a dluhů Klienta stanovených mu Podmínkami, zvláštními obchodními 
podmínkami a smlouvou nebylo v rozporu s jeho jinými povinnostmi, a to ať již zákonnými nebo 
smluvními. 

13.2 Nad rámec práv stanovených mu Podmínkami, zvláštními obchodními podmínkami a smlouvou je PD po 
celou dobu trvání úvěrového vztahu až do doby úplného splnění všech dluhů Klienta vyplývajících 
z úvěrové smlouvy oprávněn: 

a) provádět nebo nechat provést jím pověřenými osobami prohlídku nemovitosti Klienta, 

b) nahlížet do účetních knih Klienta, 

c) provádět kontrolu hospodaření Klienta, 

d) provádět kontrolu zajištění. 

 

14. Splatnost a splacení dluhů 
14.1 Vedle důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy a dále v případě, že: 

a) Klient je v prodlení s úhradou kterékoliv měsíční splátky úvěru po dobu více jak 30 dnů, nebo 

b) Klient porušil jakoukoliv z jeho povinností stanovenou Podmínkami, zvláštními obchodními 
podmínkami, smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, nebo  

c) Klient použil peněžní prostředky poskytnuté mu PD v rozporu s dohodnutým účelem nebo použití 
peněžních prostředků v souladu s dohodnutým účelem není dále možné, nebo 

d) prohlášení Klienta uvedená ve smlouvě nebo údaje uvedené v dokumentech předložených Klientem 
PD se ukáží jako nepravdivá, neúplná nebo nepřesná, nebo 

e) v případě úpadku Klienta, hrozícího úpadku Klienta, zahájení insolvenčního řízení proti Klientovi, 
podání návrhu na výkon rozhodnutí na majetek Klienta, podání návrhu na nařízení exekuce či 
obdobného vymáhacího řízení na majetek Klienta. 

je PD oprávněn: 
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a) odmítnout, omezit, přerušit nebo zastavit čerpání Úvěru, 

b) zadržet na jakémkoliv účtu Klienta vedeném u PD peněžní prostředky z docházejících plateb a tyto 
použít na úhradu stávajících i budoucích dluhů Klienta ze smlouvy o úvěru, 

c) požadovat zaplacení smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy, souvisejících smluvních dokumentů 
či Sazebníku, 

d) uplatnit práva ze zajištění a utvrzení úvěru, 

e) rozhodnout o okamžité splatnosti úvěru, 

f) odstoupit od smlouvy o úvěru. 

14.2 Učinění kteréhokoliv z jednání, které je PD oprávněn dle výše uvedeného odstavce učinit, nevylučuje ani 
neomezuje učinění jiného uvedeného jednání a dalších oprávnění, které PD náleží dle Podmínek, zvláštních 
obchodních podmínek, smlouvy a právních předpisů. 

14.3 Dojde-li v průběhu trvání úvěrového vztahu až do doby úplného splnění všech závazků k překročení 
právními předpisy stanovených limitů čisté angažovanosti PD vůči Klientovi nebo vůči ekonomicky spjaté 
skupině, jejímž členem je Klient, zavazuje se Klient ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy PD 
poskytnout PD doplnění zajištění, a to v rozsahu nezbytně nutném po zabezpečení snížení čisté 
angažovanosti pod hranici stanovenou právními předpisy. Jestliže Klient neposkytne PD příslušné doplnění 
zajištění ve stanovené lhůtě, zavazuje se první následující pracovní den po uplynutí lhůty splatit úvěr v části 
překračující čistou angažovanost.  

14.4 V případě, že je Klient povinen splatit PD několik dluhů stejného druhu a poskytnuté plnění nestačí na 
splnění všech dluhů, bude plnění použito na dluh nejdříve splatný. Pokud PD nerozhodne jinak, u 
jednotlivých dluhů se placení započte v následujícím pořadí: 

a) nepovolený debet na účtech Klienta (např. inkaso splatných dlužných poplatků, nákladů spojených 
s uplatňováním a vymáháním dluhů, smluvních pokut za porušení nepeněžité povinnosti Klientem 
atd.), 

b) dlužné poplatky, náklady spojené s uplatňováním a vymáháním dluhů, dlužné smluvní pokuty za 
porušení nepeněžité povinnosti Klientem atd., pokud nebyly uhrazeny způsobem dle písm. a) tohoto 
odstavce, 

c) nejdříve splatné úroky, 
d) nejdříve splatná jistina,  
e) nejdříve splatná smluvní pokuta za porušení peněžité povinnosti Klientem. 

14.5 Do doby splnění veškerých svých splatných pohledávek za Klientem není PD povinen provádět Klientovy 
platební příkazy. 

14.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení se účtují za každý den prodlení a jsou splatné na konci daného měsíce. 

14.7 PD je oprávněn účtovat smluvní pokuty ke kterémukoli datu po jejich vzniku. Vyúčtování smluvních pokut 
obsahuje označení porušené smluvní povinnosti a výši smluvní pokuty za porušení. 

14.8 V případě, že peněžní prostředky na účtu Klienta a jiné pohledávky Klienta za PD nezávisle na splatnosti a 
právním důvodu nepostačují k úhradě pohledávek PD za Klientem v plné výši, je PD oprávněn zúčtovat 
daný rozdíl na běžný účet Klienta a je povinností Klienta příslušný debet ve výši přesahující případný 
povolený záporný zůstatek na daném běžném účtu okamžitě uhradit. 

14.9 Jestliže stanoví příslušná smlouva právo PD požadovat smluvní pokutu a jestliže nastaly podmínky pro její 
uložení, je PD oprávněn: 

a) inkasovat příslušnou částku přímo z Klientova účtu, nebo 

b) písemně vyzvat Klienta k uhrazení dané smluvní pokuty. 

14.10 Uplatněním nároku na smluvní pokutu podle Podmínek, zvláštních obchodních podmínek nebo smlouvy 
mezi PD a Klientem nezaniká nárok PD na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje daná smluvní pokuta. Vedle smluvní pokuty sjednané podle Podmínek, zvláštních obchodních 
podmínek nebo smlouvy mezi PD a Klientem má smluvní strana, které vznikl na smluvní pokutu nárok, 
vůči druhé smluvní straně vždy dále i právo na náhradu veškeré škody způsobené porušením té smluvní 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.  

14.11 Nesplatí-li Klient své splatné dluhy vůči PD řádně a včas, je povinen uhradit PD na jeho žádost vedle dlužné 
částky též příslušenství včetně nákladů vynaložených PD v souvislosti s vymáháním dané pohledávky za 
Klientem. 
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15.    Zápočet 
15.1 Oproti pohledávkám Klienta vůči PD je PD oprávněn kdykoliv započíst veškeré své pohledávky za 

Klientem, a to bez ohledu na to, zda jde o pohledávky stejného druhu či zda jde o pohledávky splatné nebo 
nesplatné či promlčené. Tímto se výslovně modifikuje ust. § 1982/1 Občanského zákoníku.  

15.2 PD je oprávněn užít peněžních prostředků na účtu Klienta k započtení svých pohledávek, které má proti 
Klientovi, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto pohledávky vznikly v souvislosti s vedením účtu či jiným 
způsobem. Aplikace ustanovení § 1985 Občanského zákoníku se výslovně vylučuje. 

15.3 Úkonem směřujícím k započtení se rozumí odepsání započitatelné částky z účtu Klienta. 

15.4 Pokud vede PD Klientovi více účtů, může započíst své pohledávky za Klientem oproti svým závazkům 
vůči Klientovi a provést úkony směřující k započtení na kterémkoli z těchto účtů podle vlastní volby. 

15.5 O započtení PD Klienta vhodným způsobem vyrozumí. 

 

16. Zajištění a utvrzení dluhů 
16.1 Ručitel nebo jakákoliv jiná třetí osoba poskytující PD zajištění splnění dluhů Klienta se ve smyslu těchto 

Podmínek považuje za Klienta, přičemž ustanovení Podmínek a zvláštních obchodních podmínek se na tyto 
osoby vztahují přiměřeně. 

16.2 PD je kdykoliv za trvání obchodního vztahu s Klientem oprávněn požadovat od Klienta přiměřené zajištění 
nebo doplnění zajištění veškerých svých peněžitých i nepeněžitých, splatných i nesplatných, stávajících, 
budoucích nebo podmíněných pohledávek vůči Klientovi. Klient je povinen PD takovéto zajištění nebo 
doplnění zajištění na vyžádání bez zbytečného odkladu poskytnout, a to ve formě a výši požadované PD. 

16.3 PD je oprávněn hodnotu zajištění kdykoliv prověřit a Klient je povinen poskytnout PD veškerou potřebnou 
součinnost. Klient je povinen opatřit na vyžádání PD, a to bez zbytečného odkladu a na své vlastní náklady, 
odborný odhad hodnoty zajištění provedený znalcem. 

16.4 Klient je povinen na vyžádání bez zbytečného odkladu uznat své dluhy vůči PD formou přímo 
vykonatelného notářského nebo jiného obdobného zápisu. 

16.5 Klient je povinen řádně pečovat o předmět zajištění, zabránit jeho zcizení, poškození nebo zničení, a pokud 
to povaha předmětu zajištění připouští, je povinen jej přiměřeně pojistit u pojišťovny. Klient není oprávněn, 
jestliže je tak smlouvou dohodnuto, bez předchozího písemného souhlasu PD předmět zajištění zatížit 
právem třetí osoby nebo s předmětem zástavy jinak nakládat. 

16.6 Pohledávky Klienta z vkladů vůči PD, cenné papíry, věci, pohledávky, práva a jakékoliv majetkové hodnoty 
Klienta, které byly svěřeny PD nebo s nimiž je PD oprávněn nakládat, slouží k zajištění veškerých splatných 
i nesplatných, stávajících, budoucích nebo podmíněných pohledávek PD vůči Klientovi. Klient přijetím 
Podmínek dále prohlašuje, že nic nebrání vzniku zadržovacích práv k movitým věcem a cenným papírům, 
které by jinak měl PD Klientovi vydat. 

16.7 Klient je povinen informovat PD bez zbytečného odkladu o veškerých skutečnostech, které by mohly 
ohrozit možnost PD realizovat zajišťovací instrumenty poskytnuté za účelem zajištění dluhů Klienta vůči 
PD. 

16.8 Jestliže Klient nesplní své peněžité dluhy vůči PD řádně a včas, je PD oprávněn realizovat kterékoliv 
zajištění, které mu bylo poskytnuto, a to v pořadí dle volby PD. Umožňují-li to příslušné právní předpisy, 
PD je oprávněn realizovat zajištění i bez soudního řízení. 

16.9 Z titulu vlastní pohledávky nebo jiných nároků za Klientem, a to ať již existujících, budoucích, 
podmíněných nebo potenciálních, je PD oprávněn své plnění ve prospěch Klienta kdykoliv odepřít až do 
doby, kdy Klient danou povinnost splní nebo danou pohledávku PD zajistí resp. dozajistí dle odstavce 16.2. 
Toto oprávnění PD platí i pro případy, že pohledávka či jiný nárok PD a pohledávky či jiný nárok Klienta 
nevznikly ze stejného právního titulu. 

16.10 Veškeré náklady související s realizací zajištění závazků Klienta vůči PD nese Klient. 

 

17.     Rozhodné právo 
17.1 Nestanoví-li smlouva nebo zvláštní obchodní podmínky jinak, obchodní vztah mezi Klientem a PD se řídí 

právním řádem České republiky. 

17.2 Vztah mezi Klientem a PD se dále řídí mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 

17.3 Místem placení a plnění závazků vzniklých z obchodních vztahů mezi Klientem a PD je provozovna PD 
(Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště). 
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18. Řešení sporů 
18.1 Pro případné spory mezi Klientem a PD se sjednává příslušnost českých soudů. 

18.2   Orgánem dohledu nad činností PD je Česká národní banka se sídlem Praha 1, Na příkopě 28, PSČ     

          115 03.  

18.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti poskytování úvěrů je příslušný finanční arbitr. 

18.4 Internetové stránky finančního arbitra jsou www.finarbitr.cz. 

18.5 K mimosoudnímu řešení ostatních spotřebitelských sporů neuvedených v odst. 18.3 je příslušná Česká 
obchodní inspekce. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou www.coi.cz.  

 

19. Závěrečná ustanovení 
19.1 PD je oprávněn Podmínky a zvláštní obchodní podmínky pro vybrané produkty a služby změnit. Úplné 

znění změněných Podmínek či změněných zvláštních obchodních podmínek PD zveřejní ve svých 
provozních prostorách přístupných Klientovi a na oficiální internetové stránce, a to alespoň 2 měsíce přede 
dnem, kdy má podle návrhu změna nabýt účinnosti. O změně Podmínek PD dále vyrozumí Klienta 
prostřednictvím oznámení ve výpisu z účtu, s uvedením zvláštní internetové stránky, na které budou 
zveřejněné změny Podmínek a která Klientovi umožní zachování změněných Podmínek na trvalém nosiči 
dat, a to alespoň 2 měsíce přede dnem účinnosti změněných Podmínek. Klient je povinen se s 
novelizovanými Podmínkami seznámit. 

19.2 Má se za to, že Klient návrh na změnu Podmínek či zvláštních obchodních podmínek přijal, jestliže PD 
navrhl změnu Podmínek či zvláštních obchodních podmínek způsobem dle ust. 19.1 a Klient návrh na tuto 
změnu neodmítl, přičemž PD v návrhu na změnu Podmínek či zvláštních obchodních podmínek Klienta o 
tomto důsledku informoval a dále v tomto návrhu na změnu Klienta informoval o jeho právu výpovědi dle 
ust. 19.3. Pokud Klient neprojeví před účinností změny Podmínek výslovný písemný nesouhlas, stává se 
nové znění Podmínek závazné pro všechny dosud uzavřené smluvní vztahy ode dne jeho účinnosti.  

19.3 Pokud klient odmítne návrh na změnu Podmínek, má právo vypovědět veškeré uzavřené smlouvy o 
platebním účtu, které se na tyto Podmínky odkazují, přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, a to 
bezúplatně a s okamžitou účinností a za předpokladu vyrovnání všech dluhů. Podle předchozí věty 
nemohou být vypovězeny ostatní smlouvy, tedy smlouvy o úvěru nebo obdobné smlouvy, smlouvy o 
spořicích účtech a smlouvy o terminovaných vkladech; pokud s navrženou změnou Podmínek Klient 
nebude souhlasit, řídí se práva a povinnosti z takové smlouvy, v případě písemného odmítnutí změny 
Podmínek Klientem, nadále dosavadním zněním Podmínek.    

19.4 V případě, že kterékoliv ustanovení Podmínek, zvláštních obchodních podmínek nebo příslušné smlouvy 
je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude se taková neplatnost či 
nevymahatelnost dotýkat ostatních ustanovení Podmínek, zvláštních obchodních podmínek nebo příslušné 
smlouvy. PD a Klient se v takovýchto případech zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 
ustanovením platným a vymahatelným, které se nejvíce blíží smyslu a účelu ustanovení, které má být 
nahrazeno. 

19.5 Plní-li Klient svůj dluh prostřednictvím třetí osoby, odpovídá tak, jako by tento dluh plnil sám. 

19.6 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. října 2017.  

 

 

 

 


