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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Úvod 

1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro základní platební účet (dále jen „OP“) vydává Banka v souladu se Všeobecnými obchodními 

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

1.1.2 Tyto OP stanovují další konkrétní pravidla a podmínky upravující vztahy mezi Bankou a Klientem související se zřízením 

a vedením základního platebního účtu (dále jen „Základní platební účet“). Skutečnosti týkající se Základního platebního 

účtu, které nejsou v těchto OP upravené, se řídí příslušnými ustanoveními VOP, Sdělení k platebním službám a provádění 

platebního styku (dále jen „Sdělení“), Občanského zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů. 

1.1.3 Tyto OP tvoří v souladu s § 1751 Občanského zákoníku na základě odkazu část obsahu každé Smlouvy (Rámcové 

smlouvy o poskytování Základního platebního účtu), na základě které byl pro Klienta zřízen a je Bankou veden Základní 

platební účet (dále jen „Rámcová smlouva o ZPÚ“), a tudíž jsou její nedílnou součástí. Klient je povinen se s těmito OP 

seznámit a dodržovat je. 

1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 

1.2.1 Pokud z kontextu těchto OP nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem či jiné pojmy používané 

v těchto OP, které se vztahují na jednotná i množná čísla těchto pojmů, nevyplývá-li z kontextu jinak, význam stanovený ve 

VOP nebo jinde v textu těchto OP. 

1.2.2 Výkladová pravidla Smluvních dokumentů vydávaných Bankou, tj. zejména VOP, OP, Sdělení a Sazebníku, jsou stanovena 

v odstavci 1.4 VOP. 

2 ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET  

2.1 Zřízení a vedení  

2.1.1 Banka zřizuje a vede Základní platební účet v českých korunách (CZK) fyzickým osobám nepodnikajícím (Spotřebitelům) 

na základě Rámcové smlouvy o ZPÚ uzavřené mezi Bankou a Majitelem účtu na dobu neurčitou. O uzavření Rámcové 

smlouvy o ZPÚ je Klient povinen Banku požádat na formuláři Bankou k tomu určeném (dále jen „Źádost“). Žádosti přijímá 

Banka pouze v listinné podobě na adrese svého sídla a Poboček. 

2.1.2 Základní platební účet může být zřízen pouze (i) Klientovi oprávněně pobývajícímu v členském státě Evropské unie nebo 

jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, což je Spotřebitel Bance povinen k její výzvě prokázat 

a (ii) Klientovi, který současně není majitelem platebního účtu vedeného v České republice poskytovatelem, který je bankou 

nebo zahraniční bankou vykonávající činnosti na území České republiky prostřednictvím pobočky, a prostřednictvím tohoto 

platebního účtu je možné čerpat služby poskytované v rámci Základního platebního účtu; to neplatí, jestliže Klient doloží, že 

jej poskytovatel vyrozuměl o zamýšleném zrušení tohoto platebního účtu. 

2.1.3 Banka Klientovi předloží návrh Rámcové smlouvy o ZPÚ do 10 (deseti) Obchodních dní od předložení Žádosti Bance nebo 

osvědčení splnění podmínek pro zřízení Základního platebního účtu, stanovených v těchto OP, podle toho, co nastane 

později. K výzvě Banky je Klient povinen doložit požadované doklady či skutečnosti bez zbytečného odkladu. 

2.1.4 Banka může Klientovi odmítnout předložit návrh Rámcové smlouvy o ZPÚ v případě, kdy (i) Klient je majitelem platebního 

účtu specifikovaného v čl. 2.1.2, bod (ii) těchto OP nebo (ii) v předchozích 12 (dvanácti) měsících s tímto Klientem 

vypověděla závazek z Rámcové smlouvy o ZPÚ nebo od této smlouvy odstoupila z důvodů, pro něž je v souladu s těmito 

OP od této smlouvy oprávněna odstoupit nebo (iii) v předchozích 12 (dvanácti) měsících odstoupila pro závažné porušení 

smlouvy od jiné smlouvy o platebních službách uzavřené s Klientem. Banka vždy odmítne Klientovi předložit návrh 

Rámcové smlouvy o ZPÚ, jestliže by uzavřením takové smlouvy porušila ustanovení zákona upravujícího opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu. 

2.1.5 V případě, že Banka odmítne Klientovi předložit návrh Rámcové smlouvy o ZPÚ, návrh změní či odvolá, zpraví o tom 

Klienta. 

2.1.6 Klient je povinen Bance sdělit do 5 (pěti) Obchodních dní od předložení návrhu Rámcové smlouvy o ZPÚ, zda tento návrh 

přijímá. V opačném případě není Banka povinna s Klientem Rámcovou smlouvu o ZPÚ uzavřít. 

2.1.7 Rámcová smlouva o ZPÚ je uzavírána prostřednictvím Pobočky a výhradně v listinné podobě. 

2.1.8 Měnu, ve které je Základní platební účet zřízen a veden a účel, pro který je veden, nelze, nebude-li dohodnuto jinak, měnit.  

2.1.9 Základní platební účet je v souladu s příslušnými právními předpisy Platebním účtem a Banka na něm zajišťuje, nebude-li 

dohodnuto jinak, poskytování Finančních služeb v rozsahu uvedeném v kapitole 3 těchto OP, zejména Platebních služeb a 

provádění platebního styku, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Sdělení.  

2.1.10 Peněžní prostředky na Základním platebním účtu jsou volně disponibilní za předpokladu, že je Banka neblokuje v souladu 

s příslušnými právními předpisy nebo na základě dohody s Klientem či jiných skutečností, které ji k tomu opravňují.  

2.1.11 Na Základní platební účet mohou být navázány další Finanční služby (výlučně Přímé bankovnictví a/nebo platební karta), 

jejichž poskytování Banka v souladu s příslušnými Obchodními podmínkami podmiňuje zřízením a vedením běžného účtu, 

kterým je i Základní platební účet. 

2.2 Úročení 
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2.2.1 Základní platební účet není úročen. 

2.3 Ukončení a vypořádání  

2.3.1 Závazky z Rámcové smlouvy o ZPÚ mohou být ukončeny způsoby v souladu s podmínkami stanovenými ve VOP 

s omezeními uvedenými dále v tomto článku 2.3. 

2.3.2 Banka může vypovědět závazek z Rámcové smlouvy o ZPÚ pouze tehdy, jestliže Klient (i) prostřednictvím Základního 

platebního účtu neprovedl žádnou platební transakci po dobu delší než 24 měsíců nebo (ii) není osobou oprávněně 

pobývající v členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 

(iii) je majitelem jiného platebního účtu vedeného v České republice bankou nebo zahraniční bankou vykonávající činnost 

na území České republiky prostřednictvím pobočky, jehož prostřednictvím je možné čerpat služby poskytované v rámci 

Základního platebního účtu nebo (iv) odmítne návrh na změnu závazku z Rámcové smlouvy o ZPÚ nebo (v) Banka 

přestane být bankou ve smyslu zvláštního zákona, vedoucí platební účty Spotřebitelům. Výpověď ve smyslu tohoto 

odstavce je výpovědí bez výpovědní doby, tj. s okamžitou účinností. 

2.3.3 Banka může odstoupit od Rámcové smlouvy o ZPÚ pouze tehdy, jestliže Klient (i) použije Základní platební účet v rozporu 

se zákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo v rozporu s jiným 

právním předpisem nebo (ii) dosáhne založení Základního platebního účtu úmyslným poskytnutím nepravdivých nebo 

hrubě zkreslených údajů nebo (iii) poruší podstatným způsobem Rámcovou smlouvu o ZPÚ. Banka může od Rámcové 

smlouvy o ZPÚ odstoupit také tehdy, jestliže by trvání závazku z této smlouvy bylo v rozporu s jiným právním předpisem. 

2.3.4 V případě, že Klient k Základnímu platebnímu účtu uzavře Smlouvu PB nebo Smlouvu PK, mohou být tyto smlouvy 

ukončeny za stejných podmínek, jako tato Rámcová smlouva o ZPÚ a nastanou-li okolnosti, pro něž je Banka oprávněna 

Rámcovou smlouvu o ZPÚ vypovědět, či od ní odstoupit, je k tomu oprávněna i u Smlouvy PB nebo Smlouvy PK. 

2.3.5 Po ukončení závazků z Rámcové smlouvy o ZPÚ Banka Základní platební účet zruší a případný zůstatek Peněžních 

prostředků na něm vypořádá v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP a ve Sdělení. Základní platební účet Banka 

nezruší dříve, než budou řádně ukončeny Finanční služby, které jsou na něj navázané. 

3 ROZSAH FINANČNÍCH SLUŽEB A SAZEBNÍK POPLATKŮ 

3.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Základního platebního účtu a úplata za tyto Finanční 

služby jsou uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP. Ostatní Finanční služby poskytované v rámci Základního platebního účtu, 

úplata za ně, případně sankce související se Základním platebním účtem jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky.  

3.1.2 Veškeré poplatky uvedeny níže v kapitole 3 těchto OP jsou uváděny v měně CZK. 

3.2 Fyzické osoby nepodnikající 

 

Zřízení / vedení / zrušení Základního platebního účtu Poplatky 

Zřízení / vedení / zrušení zdarma 

 

Bezhotovostní tuzemský platební styk – platby přijaté a odeslané v CZK v rámci  

ČR a v jakékoliv měně nabízené Bankou v rámci Banky 

Poplatky 

Příchozí platba zdarma 

Odchozí platba (jednorázová i trvalá) zdarma 

Příplatek za podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce 10 Kč 

Příplatek za odchozí expresní platbu zadanou do 11.30 hod. 50 Kč 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového i trvalého platebního příkazu, povolení inkasa zdarma 

Nastavení/změna/zrušení SIPO zdarma 

Oznámení o neprovedení platebního příkazu 30 Kč 

 

Bezhotovostní zahraniční platební styk  Poplatky 

Příchozí bezhotovostní zahraniční platební styk – platby přijaté ze zahraničí, platby přijaté v rámci ČR v cizí měně 

Příchozí platba s poplatkem SHA / BEN 50 Kč 

Příchozí SEPA platba  15 Kč 
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Příchozí platba s poplatkem OUR zdarma 

Šetření o avizované úhradě 400 Kč 

Odchozí bezhotovostní zahraniční platební styk – odeslané platby do zahraničí, platby odeslané v rámci ČR v cizí měně 

Odchozí platba s poplatkem SHA / OUR 150 Kč 

Odchozí SEPA platba 50 Kč 

Odchozí platba s poplatkem BEN zdarma 

Příplatek za odchozí platbu s poplatkem OUR 500 Kč 

Příplatek za odchozí expresní platbu zadanou do 11.30 hod. 250 Kč 

Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu před splatností zdarma 

Změna/zrušení zpracovaného jednorázového platebního příkazu (neodeslaného) 100 Kč 

Žádost o změnu instrukcí/storno zpracovaného jednorázového platebního příkazu 

(odeslaného)* 400 Kč + náklady bank  

Dohledání platby (na základě písemné žádosti) 400 Kč 

* Storno již odeslané ZPS nelze garantovat, vrácení platby musí být odsouhlaseno příjemcem platby. 

 

Hotovostní platební styk  Poplatky 

Vklad hotovosti (operace do 15 min.) zdarma 

Vklad hotovosti (operace nad 15 min. za každých dalších započatých 15 min.) 75 Kč 

Příplatek za vklad hotovosti nad 3 000 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí 

měně  3 000 Kč 

Výběr hotovosti do 500 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně  10 Kč 

Výběr hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně  50 Kč 

Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti 50 Kč 

 

Ostatní Finanční služby  Poplatky 

Výpis ze Základního platebního účtu zaslaný e-mailem/předaný na Pobočce zdarma 

Výpis ze Základního platebního účtu zaslaný poštou v rámci ČR 25 Kč 

Vystavení mimořádného výpisu ze Základního platebního účtu  

(zaslaný poštou v rámci ČR nebo předaný na Pobočce) 75 Kč 

Odeslání informace o stavu Základního platebního účtu a o platbách – SMS 2 Kč 

Odeslání informace o stavu Základního platebního účtu a o platbách – e-mail zdarma 

Odeslání potvrzení o transakci e-mailem zdarma 

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

4.1 Účinnost  

4.1.1 Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. 3. 2017. 


