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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Úvod 

1.1.1 Tyto Obchodní podmínky pro chráněný 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 chráněného účtu (dále jen „Chráněný účet“). Skutečnosti týkající se Chráněného účtu, které nejsou v těchto OP 

upravené, se řídí příslušnými ustanoveními VOP, Obchodních podmínek k účtu, který je Navázaným účtem, Sdělení 

k platebním službám a provádění platebního styku (dále jen „Sdělení“), Občanského zákoníku a dalších souvisejících 

právních předpisů. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Chráněný účet se co do Obchodních podmínek řídí jednak 

Obchodními podmínkami k danému typu Navázaného účtu (Chráněný účet se vždy řídí stejnými OP, jako Navázaný účet, ze 

kterého jsou na Chráněný účet připisovány Peněžní prostředky) a dále těmito OP (Obchodní podmínky pro chráněný účet), 

které stanovují speciální podmínky a pravidla týkající se Chráněného účtu a omezeními vyplývajícímu ze Smlouvy o 

Navázaném účtu. 

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 Chráněný účet (dále jen „Rámcová smlouva“), 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, přičemž ve vztahu OP a Obchodních podmínek, kterými se řídí typ účtu, který je Chráněným účtem, platí, 

že tyto OP mají přednost před Obchodními podmínkami, kterými se řídí typ účtu, který je Chráněným účtem. 

2 CHRÁNĚNÝ ÚČET  

2.1 Zřízení a vedení účtu 

2.1.1 Banka zřizuje a vede Chráněný účet fyzickým osobám v měně Navázaného účtu na základě Rámcové smlouvy uzavřené 

mezi Bankou a Majitelem účtu na dobu neurčitou (Chráněný účet však pozbyde svoji speciální chráněnou povahu po splnění 

podmínek stanovených právními předpisy). 

2.1.2 Navázaným účtem je Platební účet vedený Bankou pro Klienta jako Majitele účtu, proti kterému je veden výkon 

rozhodnutí/exekuce přikázáním pohledávky z tohoto Navázaného účtu. 

2.1.3 Rámcová smlouva k Chráněnému účtu je uzavírána pouze prostřednictvím Pobočky, a to na základě podání Žádosti na 

formuláři k tomu určeném Bankou, kterou je možno rovněž podat výlučně na Pobočce, ledaže se Banka s Klientem 

v konkrétním případě dohodne jinak. V Žádosti Klient Bance prohlásí, že pro něj není veden v žádném peněžním ústavu jiný 

chráněný účet ve smyslu zvláštních právních předpisů. Banka Klientovi Chráněný účet zřídí do 5 (pěti) Obchodních dní od 

podání Žádosti a splnění souvisejících podmínek. 

2.1.4 Chráněný účet je v souladu s příslušnými právními předpisy Platebním účtem.  

2.1.5 Žádost o zřízení Chráněného účtu může Klient Bance podat pouze pokud je Bankou pro Klienta jako Majitele účtu veden 

Platební účet, proti kterému je veden výkon rozhodnutí/exekuce přikázáním pohledávky z takového Platebního účtu a nejdříve 

poté, co bylo Bance příslušným exekučním orgánem doručeno oznámení, které obsahuje číslo účtu/účtů, ze kterých má být 

Klientovi vyplácen na Navázaný účet příjem, který je chráněn podle zvláštních právních předpisů a číslo Navázaného účtu. 

Jeden Klient může mít pouze jeden Chráněný účet. 

2.1.6 Dojde-li za trvání Chráněného účtu ke zrušení Navázaného účtu nebo ukončení vedení výkonu rozhodnutí/exekuce proti 

Navázanému účtu a současně je proti jinému Platebnímu účtu Klienta vedenému v Bance veden výkon rozhodnutí/exekuce, 

je Klient povinen do 14 kalendářních dní od doručení výzvy Banky Bance písemně sdělit, který z takto exekučně postižených 

Platebních účtů má být Navázaným účtem (a to i když Banka Klientovi vede byť jen jeden Platební účet postižený výkonem 

rozhodnutí/exekucí). 

2.1.7 Následující Obchodní den po zřízení Chráněného účtu převede Banka na Chráněný účet dosud Klientem nevybranou 

nepostižitelnou částku ve smyslu zvláštních právních předpisů (výkonem rozhodnutí/exekucí nepostižitelná částka fyzické 

osoby) z Platebního účtu, na němž je pro Klienta vedena.  

2.2 Úročení  

2.2.1 Chráněný účet je úročen pohyblivou úrokovou sazbou v souladu s aktuálně účinným Oznámením o úrokových sazbách, 

stanovenou pro Navázaný účet. 

2.2.2 Úroky jsou připisovány na Chráněný účet v souladu s VOP. Úročení Chráněného účtu se řídí pravidly uvedenými ve VOP. 

2.3 Ukončení a vypořádání  

2.3.1 Závazky z Rámcové smlouvy mohou být ukončeny v případě, kdy dojde k ukončení Navázaného účtu nebo na Navázaný 

účet přestal být veden výkon rozhodnutí/exekuce a Banka Klientovi jako Majiteli účtu nevede jiný Platební účet, který by byl 
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postižen výkonem rozhodnutí/exekucí pohledávky za takového Platebního účtu; v takovém případě může být Chráněný účet 

ukončen především dohodou smluvních stran nebo jednostrannou výpovědí dle VOP. Obdobně může být Chráněný účet 

ukončen, pokud Klient Bance neposkytne součinnost v souladu s odst. 2.1.6 těchto OP. 

2.3.2 V případech upravených právními předpisy může exekuční orgán rozhodnout, že Chráněný účet pozbývá svoji chráněnou 

povahu (zejm. pozbude tu vlastnost, že pohledávka z Chráněného účtu nemůže být postižena výkonem rozhodnutí/exekucí). 

V případě, že Chráněný účet pozbyl na základě rozhodnutí exekučního orgánu svoji povahu z toho důvodu, že Klient má více 

chráněných účtů, zaniká závazek z Rámcové smlouvy dnem následujícím po dni, ve kterém bylo takové rozhodnutí doručeno 

Bance. 

2.3.3 Po ukončení závazků z Rámcové smlouvy Banka Chráněný účet zruší a případný zůstatek Peněžních prostředků na něm 

vypořádá v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP a ve Sdělení. 

2.3.4 Banka není povinna Rámcovou smlouvu uzavřít, může závazek z této smlouvy vypovědět nebo od této smlouvy odstoupit, 

jestliže by uzavřením smlouvy porušila ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu nebo jiného právního předpisu. 

3 ROZSAH FINANČNÍCH SLUŽEB A SAZEBNÍK POPLATKŮ 

3.1.1 Rozsah základních Finančních služeb poskytovaných Bankou v rámci Chráněného účtu, úplata za tyto Finanční služby a 

ostatní Finanční služby poskytované v rámci Chráněného účtu, úplata za ně, případně sankce související s Chráněným účtem 

jsou uvedeny v příslušném Sazebníku Banky, kdy úplata za Finanční služby spojené s Chráněným účtem odpovídá úplatě 

stanovené za dané Finanční služby pro typ účtu, kterým je Navázaný účet. 

3.1.2 Banka na Chráněný účet připíše pouze takové Peněžní prostředky, které byly připsány na Navázaný účet z účtu plátce, který 

byl uveden ve sdělení exekučního orgánu (doručeného Bance) jako účet plátce chráněného příjmu dle právních předpisů, a 

to do konce Obchodního dne, kdy došlo k připsání takových Peněžních prostředků na Navázaný účet. Banka rovněž na 

Chráněný účet připíše Peněžní prostředky, na které Klientovi vzniknul nárok v souvislosti s Chráněným účtem (např. úroky či 

vratky plateb) a Banka je oprávněna si proti pohledávce Klienta z Chráněného účtu započíst své pohledávky vzniklé 

v souvislosti s Chráněným účtem. Vklad hotovosti na Chráněný účet není možný. 

3.1.3 K Chráněnému účtu není možno zřídit Pohodlné spoření či jiný způsob automatizované dispozice, zřizovat termínované 

vklady či úvěry. 

3.1.4 Za zřízení a vedení Chráněného účtu nenáleží Bance odměna (tím není dotčen nárok Banky na jiné poplatky dle příslušného 

Sazebníku). V ostatním se na Chráněný účet aplikuje Sazebník platný a účinný pro Navázaný účet. K Chráněnému účtu nelze 

vydat Platební kartu. 

3.1.5 Pokud Klient v souladu s odst. 2.1.6 těchto OP zvolí jako Navázaný účet jiný typ Platebního účtu, než byl předchozí Navázaný 

účet, uplatní se od účinnosti této volby pro Chráněný účet Sazebník a Obchodní podmínky pro takto zvolený Navázaný účet. 

Banka je v takovém případě oprávněna změnit číslo Chráněného účtu a sdělit ho Klientovi. Současně se od uvedeného 

okamžiku pro Chráněný účet uplatní omezení plynoucí z příslušné Smlouvy o vedení (nově zvoleného) Navázaného účtu. 

Dispoziční oprávnění, nastavená k Chráněnému účtu, zůstávají zachována. Obdobně může Banka změnit číslo Chráněného 

účtu a sdělit ho Klientovi, pokud Klient jako Navázaný účet zvolí účet v jiné měně, než ve které byl veden předchozí Navázaný 

účet. 

3.1.6 V případě, že může dojít k ukončení Chráněného účtu v souladu s odst. 2.3.1 těchto OP, ztrácí od okamžiku možnosti 

takového ukončení Chráněný účet chráněnou povahu, zejm. může být pohledávka z Chráněného účtu postižena výkonem 

rozhodnutí/exekucí, Banka může účtovat poplatek za vedení účtu a Banka nebude provádět dispozice s Peněžními 

prostředky dle věty první odst. 3.1.2 těchto OP. 

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

4.1 Zrušovací ustanovení  

4.1.1 Neuplatňují se.  

4.2 Přechodná ustanovení  

4.2.1 Neuplatňují se.  

4.3 Účinnost  

4.3.1 Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. 7. 2021. 

 

 


