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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Úvod 

1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro Podřízený vklad (dále jen „Podmínky“) vydává Banka v souladu se Všeobecnými obchodními 

podmínkami Banky (dále jen „VOP“). Tyto Podmínky představují Obchodní podmínky ve smyslu VOP. 

1.1.2 Tyto Podmínky stanovují další konkrétní pravidla a podmínky upravující vztahy mezi Bankou a Klientem a jejich vzájemná 

práva a povinnosti související s podřízeným vkladem Klienta v Bance (dále jen „Podřízený vklad“) a podrobně informují 

o charakteru Podřízeného vkladu. 

1.1.3 Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o podřízeném vkladovém účtu, na základě které Banka Klientovi zřídí 

podřízený vkladový účet, na který za dohodnutých podmínek přijme Podřízený vklad Klienta (dále jen „Smlouva“ 

a  „Podřízený vkladový účet“). Klient je povinen se s těmito Podmínkami před podpisem Smlouvy seznámit a dodržovat je 

v průběhu trvání smluvního vztahu. 

1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 

1.2.1  Pokud z kontextu těchto Podmínek nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto 

Podmínkách či jiné pojmy používané v těchto Podmínkách, které se vztahují na jednotná i množná čísla těchto pojmů, 

nevyplývá-li z kontextu jinak, význam stanovený ve VOP nebo jinde v textu těchto Podmínek nebo význam níže uvedený: 

„Vyhláškou“ se rozumí vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů; 

„Zákonem o dluhopisech“ se rozumí zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů; 

„Zákonem o daních z příjmů“ se rozumí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2.2   Výkladová pravidla dokumentů vydávaných Bankou, tj. VOP, Podmínek, Sdělení a Sazebníku, jsou stanovena v odstavci 

1.4 VOP. 

2 PODŘÍZENÝ VKLAD 

2.1 Základní charakteristika Podřízeného vkladu 

2.1.1  Podřízeným vkladem se rozumí Peněžní prostředky vedené na Podřízeném vkladovém účtu. Vlastníkem pohledávky 

z Podřízeného vkladu je Klient (Majitel účtu), pro kterého Banka zřídila a na jehož jméno vede Podřízený vkladový účet. 

2.1.2  Peněžní prostředky tvořící Podřízený vklad mají charakter podřízeného dluhu A, který Banka zahrnuje do vedlejšího 

dodatkového kapitálu na individuálním základě v souladu s a za podmínek stanovených zejména v ustanovených § 58 

Vyhlášky. 

2.1.3  Podřízený vklad: 

a) je podřízeným dluhem ve smyslu Zákona o dluhopisech s tím, že závazky Banky z Podřízených vkladů jsou a budou 

rovnocenné mezi sebou navzájem (v případě vstupu Banky do likvidace, nebo vydání rozhodnuti o úpadku Banky či jiné 

obdobné situace, budou pohledávky spojené s Podřízenými vklady uspokojeny až po uspokojení všech ostatních 

pohledávek za Bankou, s výjimkou těch pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti 

jako pohledávky z Podřízených vkladů; pohledávky z Podřízených vkladů a ostatní pohledávky, které jsou vázány stejnou 

nebo obdobnou podmínkou podřízenosti, se v případech uvedených výše uspokojují podle svého pořadí); 

b) nesmí být přímo ani nepřímo financován Bankou; 

c) není zajištěn; 

d) není pojištěn u Garanční systém finančního trhu (Fondu pojištění vkladů). 

2.1.4  Započtení pohledávek věřitele z titulu Podřízeného vkladu proti závazkům tohoto věřitele vůči Bance není přípustné. 

2.1.5  Pohledávky z titulu Podřízeného vkladu nesmí Banka přijímat jako zajištění svých pohledávek. 

2.1.6  S Podřízenými vklady nejsou spojena žádná předkupní, výměnná či jiná obdobná práva. 

2.2 Podmínky přijímání Podřízených vkladů 

2.2.1  Podřízené vklady budou Bankou přijímány od Klientů (tj. od fyzických osob nepodnikatelů i podnikatelů a právnických 

osob), a to na základě Smlouvy. 

2.2.2  Na přijetí Podřízeného vkladu ze strany Banky není právní nárok a Banka je oprávněna přijetí Podřízeného vkladu 

odmítnout i po uzavření Smlouvy s Klientem. O odmítnutí přijetí Podřízeného vkladu bude Banka Klienta neprodleně 

písemně informovat, a to nejpozději do 10 (deseti) Obchodních dni od uzavření Smlouvy. 

2.2.3  Podřízený vklad Klienta musí mít jmenovitou hodnotu minimálně ve výši 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). 

Konkrétní jmenovitá hodnota Podřízeného vkladu daného Klienta bude dohodnuta ve Smlouvě. Klient není oprávněn 

dodatečně měnit jmenovitou hodnotu Podřízeného vkladu dohodnutou ve Smlouvě. 

2.2.4  Jeden Klient si může u Banky zřídit vice Podřízených vkladových účtů s Podřízenými vklady, a to vždy na základě uzavření 

samostatné Smlouvy s Bankou. Banka je oprávněna omezit maximální výši jmenovité hodnoty jednoho Podřízeného vkladu 

a/nebo celkového součtu jmenovitých hodnot vícero Podřízených vkladů jednoho Klienta. 

2.2.5. Podmínkou zřízení Podřízeného vkladového účtu pro Klienta, na který Banka za dohodnutých podmínek přijme Podřízený 

vklad, je vedení alespoň jednoho Běžného účtu v Bance na jméno a pro Klienta, na který bude navázán Podřízený vkladový 

účet v souladu s bodem 2.3.1 těchto Podmínek. 
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2.3 Zřízení Podřízeného vkladového účtu a přijetí Podřízeného vkladu 

2.3.1  Banka zřídí Klientovi na základě Smlouvy Podřízený vkladový účet s číslem specifikovaným ve Smlouvě, který bude 

navázaný na Běžný účet vedený na jméno a pro Klienta v Bance, na němž se Klient a Banka ve Smlouvě dohodnou (Běžný 

účet, na který bude navázaný Podřízený vkladový účet dále jen „Navázaný Běžný účet“). 

2.3.2  Podřízený vkladový účet není Platebním účtem. 

2.3.3  Banka zřizuje Klientům Podřízený vkladový účet prostřednictvím Poboček (včetně mobilních klientských pracovníků Banky). 

2.3.4  Uzavřením Smlouvy se:  

a) Klient zavazuje přenechat Bance na období uvedené níže v těchto Podmínkách na Podřízeném vkladovém účtu Peněžní 

prostředky, které budou tvořit Podřízený vklad ve jmenovité hodnotě dohodnuté ve Smlouvě, 

b) Banka zavazuje zřídit pro Klienta Podřízený vkladový účet, přijmout na něj za dohodnutých podmínek Podřízený vklad, 

z Podřízeného vkladu platit Klientovi úrok ve výši a způsobem uvedeným níže v těchto Podmínkách a splatit Klientovi 

jmenovitou hodnotu Podřízeného vkladu v souladu se Smlouvou a těmito Podmínkami. 

2.3.5 Klient je povinen nejpozději do 10 (deseti) Obchodních dni od uzavření Smlouvy zajistit, aby byl na Navázaném Běžném 

účtu Disponibilní zůstatek ve výši jmenovité hodnoty Podřízeného vkladu dohodnuté ve Smlouvě. Za Disponibilní zůstatek 

ve smyslu těchto Podmínek nelze považovat povoleny debetní zůstatek sjednány mezi Klientem a Bankou na Navázaném 

Běžném účtu. 

2.3.6  Banka přijme Podřízený vklad Klienta na Podřízený vkladový účet jednorázově v den, kdy bude na Navázaném Běžném 

účtu Klienta Disponibilní zůstatek, umožňující přijetí Podřízeného vkladu ve výši jmenovité hodnoty dohodnuté ve Smlouvě, 

a to tak, že disponibilní Peněžní prostředky ve výši jmenovité hodnoty Podřízeného vkladu jednorázově automaticky 

převede z Navázaného Běžného účtu na Podřízený vkladový účet (dále jen „Den přijetí Podřízeného vkladu“). 

2.3.7  Pokud na Navázaném Běžném účtu, nebude ani v 10. (desátý) Obchodní den po uzavření Smlouvy Disponibilní zůstatek 

umožňující jednorázové přijeti Podřízeného vkladu ve výši jmenovité hodnoty Podřízeného vkladu dohodnuté ve Smlouvě, 

pozbývá Smlouva uplynutím uvedeného 10. (desátého) Obchodního dne automaticky své platnosti a účinnosti. 

2.4 Vázanost Podřízeného vkladu 

2.4.1  Klient přenechává Bance Podřízený vklad na dobu určitou, a to 6 (šesti) let ode Dne přijetí Podřízeného vkladu (dále jen 

„Doba vázanosti Podřízeného vkladu“). 

2.4.2  Klient nemá právo po Dobu vázanosti Podřízeného vkladu požadovat předčasné splacení Podřízeného vkladu 

ani s Podřízeným vkladem jinak disponovat do doby jeho vypořádání v souladu s odstavcem 2.7 těchto Podmínek. 

2.4.3  Po Dobu vázanosti Podřízeného vkladu není Klient oprávněn ukončit Navázaný Běžný účet. 

2.5 Úročení Podřízeného vkladu 

2.5.1  Podřízené vklady jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou uvedenou ve Smlouvě, která odpovídá úrokové sazbě uvedené v 

den uzavření Smlouvy v platném a účinném Oznámení o úrokových sazbách, a to ode Dne přijetí Podřízeného vkladu do 

předposledního dne Doby vázanosti Podřízeného vkladu (včetně tohoto předposledního dne). 

2.5.2 Úroky jsou splatné měsíčně a jsou v poslední den v kalendářním měsíci připisovány a naposled nejpozději v poslední den 

Doby vázanosti Podřízeného vkladu připsány na Navázaný Běžný účet, případně, pokud bude členství Klienta v Bance 

ukončeno, zasílány na jiný účet, na kterém se Klient s Bankou písemně dohodnou a který je vedený v českých korunách 

jinou finanční institucí v České republice. 

2.6  Zdanění úrokového přijmu 

2.6.1  Zdanění úrokových nebo případných jiných příjmů z Podřízeného vkladu se řídí platnými a účinnými právními předpisy 

České republiky, zejména Zákonem o daních z příjmů. 

2.6.2  Banka má za to, že Klient, který je fyzickou osobou, má v souladu se Zákonem o daních z příjmů na území České republiky 

bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, pokud Klient při sjednávání Smlouvy a následně pak v průběhu trvání Smlouvy pro 

každé zdanitelné období nedoloží Bance doklad o svém daňovém domicilu mimo Českou republiku vydaný příslušným 

správním daňovým orgánem spolu s prohlášením Klienta, že je skutečným vlastníkem příjmů z Podřízeného vkladu. 

2.7  Vypořádání Podřízeného vkladu 

2.7.1  V poslední den Doby vázanosti Podřízeného vkladu Banka jmenovitou hodnotu Podřízeného vkladu Klientovi jednorázově 

splatí, a to tak, že Peněžní prostředky z Podřízeného vkladového účtu automaticky převede zpět na Navázaný Běžný účet, 

resp. je na Navázaný Běžný účet připíše, případně, pokud bylo členství Klienta v Bance ukončeno, zašle na jiný účet, na 

kterém se Klient s Bankou písemně dohodnou a který je vedený v českých korunách jinou finanční institucí v České 

republice. 

2.8  Platby související s Podřízeným vkladem 

2.8.1. Banka se zavazuje vyplácet úrok a splatit jmenovitou hodnotu Podřízeného vkladu výlučně v českých korunách, případně 

jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. 

2.8.2  Úroky budou vyplaceny a jmenovitá hodnota Podřízeného vkladu bude splacena Klientům za podmínek stanovených 

ve Smlouvě, v těchto Podmínkách či ve VOP a daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České 

republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi. 
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3 ROZSAH FINANČNÍCH SLUŽEB A SAZEBNÍK POPLATKŮ 

3.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Podřízeného vkladu a úplata za tyto Finanční služby 

jsou uvedeny níže v kapitole 3 těchto Podmínek. Ostatní Finanční služby poskytované v rámci Podřízeného vkladu, úplata 

za ně, případně sankce související s Podřízeným vkladem jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky. 

Zřízení / vedení / zrušení Podřízeného vkladového účtu Poplatky 

Zřízení / vedení / zrušení zdarma 

 

Operace na Podřízeném vkladovém účtu Poplatky 

Převod Podřízeného vkladu z Navázaného Běžného účtu na Podřízený vkladový účet zdarma 

Převod Podřízeného vkladu z Podřízeného vkladového účtu na Navázaný Běžný účet zdarma 

Převod úroků z Podřízeného vkladu na Navázaný Běžný účet  zdarma 

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Zrušovací ustanovení 

4.1.1 Tyto Podmínky v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují   

a) Obchodní podmínky Záložny CREDITAS, spořitelního družstva pro Podřízené vklady účinné od 15. 8. 2012; 

c) Sazebník poplatků Záložny CREDITAS, spořitelního družstva k depozitním produktům a souvisejícím službám pro fyzické 

osoby nepodnikající účinný od 27. 10. 2016; 

d) Sazebník poplatků Záložny CREDITAS, spořitelního družstva k depozitním produktům a souvisejícím službám pro fyzické 

osoby podnikající a právnické osoby účinný od 27. 10. 2016. 

4.2 Přechodná ustanovení 

4.2.1 Ustanovení těchto Podmínek mohou být modifikovány pouze na základě změn legislativy upravující Podřízený vklad, a to 

zejména změn, které mění či ruší a nahrazují Vyhlášku. Pokud budou ustanovení těchto Podmínek v rozporu s přímo 

závaznou legislativou upravující Podřízený vklad, budou mít ustanovení této legislativy přednost.  

4.3 Účinnost 

4.3.1 Tyto Podmínky nabývají účinnosti ke dni zápisu změny právní formy spořitelního a úvěrního družstva, Záložna CREDITAS, 

spořitelní družstvo, na akciovou společnost, Banka CREDITAS a.s. do obchodního rejstříku. 

 


