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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Úvod 

1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro běžný účet pro složení základního kapitálu (dále jen „OP“) vydává Banka v souladu se Vše-

obecnými 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 zejména se 

zřízením a vedením běžného účtu pro složení základního kapitálu (dále jen „Běžný účet ZK“). Skutečnosti týkající se 

Běžného účtu ZK, 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, na základě které 

byl pro Klienta zřízen a je Bankou veden Běžný účet ZK, 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 BĚŽNÝ ÚČET ZK  

2.1 Zřízení účtu a jeho základní parametry  

2.1.1 Banka zřizuje a vede Běžný účet ZK ve zvláštním režimu v souladu s platnými právními předpisy v tuzemské měně pro 

právnické osoby za účelem složení základního kapitálu nově zakládaných obchodních korporací na základě Rámcové 

smlouvy o poskytování finančních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) uzavřené mezi Bankou a nově zakládanou 

obchodní korporací, jako Majitelem účtu.  

2.1.2 Rámcová smlouva k Běžnému účtu ZK je uzavírána prostřednictvím Pobočky.  

2.1.3 Běžný účet ZK se do doby automatické změny na standardní běžný účet Banky (viz bod 2.1.9 níže) řídí zejména zvláštními 

ujednáními uvedenými v Rámcové smlouvě odpovídajícími zvláštnímu charakteru Běžného účtu ZK.  

2.1.4 Na Běžném účtu ZK budou Peněžní prostředky uloženy a vázány v souladu s Rámcovou smlouvou a příslušnými právními 

předpisy v období od jejich složení na Běžný účet ZK do dne doložení jedné ze skutečností specifikovaných v Rámcové 

smlouvě. Peněžní prostředky mohou být na Běžný účet ZK vkládány hotovostně nebo bezhotovostně, a to v tuzemské 

měně.  

2.1.5 Správce vkladu je povinen Bance předložit originál nebo úředně ověřenou kopii zakladatelského dokumentu, případně 

stanovy pokud byly vydány.  

2.1.6 Měnu, ve které je Běžný účet ZK zřízen a veden, nelze měnit.  

2.1.7 K Běžnému účtu ZK Banka nezřizuje Internetové bankovnictví.  

2.1.8 K Běžnému účtu ZK Banka nevydává Platební karty.  

2.1.9 Pro splnění účelu, pro který je Běžný účet ZK zřizován a veden, resp. po doložení určitých skutečností specifikovaných 

v Rámcové smlouvě, je tento automaticky převeden do režimu běžného účtu a ztrácí tím svůj zvláštní režim. Od tohoto 

okamžiku je veden dle smluvních podmínek pro standardní běžný účet Banky a nedílnou součástí Rámcové smlouvy se 

místo těchto OP automaticky stanou Obchodní podmínky Banky pro běžný účet.  

2.2 Úročení  

2.2.1 Běžný účet ZK není úročen.  

3 ROZSAH FINANČNÍCH SLUŽEB A SAZEBNÍK POPLATKŮ 

3.1.1 Rozsah Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Běžného účtu ZK a úplata za tyto poskytované Finanční služby 

jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky. 

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

4.1 Zrušovací ustanovení  

4.1.1 Tyto OP v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují  

a) Obchodní podmínky Banky CREDITAS a. s., pro běžný účet pro složení základního kapitálu účinné od 1. 1. 2017.  

4.2 Přechodná ustanovení  

4.2.1 Neuplatňují se.  

4.3 Účinnost  

4.3.1 Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. 9. 2018. 


