PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŠEKY

Účinné od 1.11.2019



Ú

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen
„ČSOB“) vydává Podmínky pro soukromé šeky (dále jen „Podmínky“) obsahující soubor ujednání, kterými
se stanoví zásady pro vydávání tiskopisů soukromých šeků (dále je „SŠ“) ČSOB, převzetí a kontrola SŠ
vystavených na těchto tiskopisech, včetně stanovení předpokladů pro jejich proplácení. ČSOB
upozorňuje, že ustanovení Podmínek uvedená v bodech 1 a), 13 a 14 – čtvrtá alinea lze považovat za
ustanovení, která druhá strana nemohla rozumně očekávat. Klient vyslovením souhlasu s platnými
Podmínkami na příslušném formuláři uvedená ustanovení výslovně přijímá.
1. ČSOB vydává k platebním účtům vedeným pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele (dále
jen „Účet“) tiskopisy soukromých šeků (dále jen „Tiskopis SŠ“). Tiskopisy SŠ vydává ČSOB k Účtům,
které vede v české nebo cizí měně, na základě vyplněného formuláře „Žádost o vydání tiskopisů
soukromých šeků“ (dále jen „Žádost“).
Žádost je oprávněn podepsat a tím v souladu se Žádostí stvrdit souhlas majitele Účtu s těmito
podmínkami:
a) Osobně majitel Účtu fyzická osoba podnikatel (FOP) / osoby oprávněné jednat jménem majitele
Účtu – právnické osoby (PO). Tyto osoby, uvedené v platných podpisových vzorech k Účtu,
uvedenému v Žádosti, podepisují Žádost v souladu s podpisovým vzorem k tomuto Účtu, tj.
standardní postup.
b) Nelze-li postupovat standardně podle písmene a) tohoto bodu, může podepsat „Žádost“ na
základě speciální plné moci též osoba zmocněná (Zmocněnec) majitelem Účtu, resp. osobami
oprávněnými jednat jménem majitele Účtu (Zmocnitel). Podpisy Zmocnitelů na speciální plné
moci musí být úředně ověřené. Osoba oprávněná pouze k nakládání s peněžními prostředky na
Účtu (dále také „osoba s dispozičním právem k tomuto Účtu“) může Žádost podepsat za majitele
Účtu jen na základě této speciální plné moci (viz výše).
c) Majitel Účtu / osoby oprávněné za majitele Účtu jednat mají též možnost předložit Žádost s
úředně ověřeným podpisem.
Poznámka: Úřední ověření podpisu se nevyžaduje, je-li plná moc podle písmene b) a Žádost podle
písmene c) podepsána před zaměstnancem ČSOB.
2. Tiskopisy SŠ jsou předávány podle dispozic uvedených v Žádosti takto:
•
•

Bezplatně doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v Žádosti – u volby poštou.
K osobnímu převzetí v obchodním místě ČSOB (dále jen „Pobočka ČSOB“) majitelem Účtu
(fyzickou osobou), případně jinou osobou uvedenou v Žádosti jako osoba pověřená k převzetí
Tiskopisů. Tato pověřená osoba musí být uvedena v Žádosti včetně druhu a čísla průkazu
totožnosti. Za osobní převzetí Tiskopisů SŠ účtuje ČSOB majiteli Účtu (fyzické osobě podnikateli i právnické osobě) poplatek podle Sazebníku.

3. ČSOB vydá Tiskopisy SŠ majiteli Účtu i osobě pověřené osobním převzetím pouze na základě
ověření souladu identifikačních údajů uvedených v Žádosti a v příslušném průkazu totožnosti. ČSOB
neodpovídá za případné škody vzniklé jednáním pověřené osoby (včetně škody vzniklé nevydáním
Tiskopisů SŠ). ČSOB má právo požadovaný počet Tiskopisů SŠ snížit.
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4. Tiskopisy SŠ, určené podle údajů v Žádosti k převzetí v Pobočce ČSOB, jsou doručeny do příslušné
Pobočky ČSOB a uloženy v této Pobočce ČSOB po dobu 70 kalendářních dnů od data převzetí
Žádosti ČSOB. Nedojde-li v této lhůtě k jejich fyzickému převzetí, jsou Tiskopisy SŠ znehodnoceny
a zrušeny. Poplatek za vydání Tiskopisů SŠ i poplatek za osobní převzetí Tiskopisů SŠ, příp. šekové
knížky obsahující Tiskopisy SŠ, je účtován bez ohledu na to, zda jsou Tiskopisy SŠ ve výše uvedené
lhůtě převzaty, či nikoliv.
5. Vystavovat soukromé šeky ČSOB na Tiskopisech SŠ jsou oprávněni:
•

majitel Účtu / osoby jednající jménem majitele Účtu, jsou-li uvedeni v platných podpisových
vzorech k Účtu, ke kterému byly Tiskopisy SŠ vydány a také osoby s dispozičním právem k
tomuto Účtu.
Všechny osoby uvedené v tomto bodě se dále označují jako Klient.

6. S peněžními prostředky na Účtu je Klient oprávněn nakládat prostřednictvím SŠ, které musí být
vystaveny pouze na schválených Tiskopisech SŠ, které ČSOB vydala k Účtu Klienta.
7. Klient je povinen vyplnit Tiskopis SŠ čitelně a podle předtisku. ČSOB doporučuje vyplnění SŠ
kuličkovým perem s náplní modré barvy. Údaje nesmějí být přepisovány, škrtány, mazány nebo jinak
měněny. SŠ nesmí být vystaven na ušpiněném, pomačkaném nebo poškozeném Tiskopisu SŠ.
Šeková částka na SŠ musí být vypsána číslicí i slovem tak, aby nebylo možné k těmto údajům cokoliv
dopsat. V případě rozporu mezi oběma těmito údaji platí částka uvedená slovy včetně měny u ní
uvedené.
Podpis Klienta jako výstavce SŠ musí být učiněn v souladu s platným podpisovým vzorem k Účtu,
ke kterému byly Tiskopisy SŠ vydány.
8. Klient nesmí podle zákona č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a šekového, vystavit SŠ na částku,
která není kryta zůstatkem na Účtu.
9. Klient má právo vystavit SŠ
a) na určitou osobu, tzn., na řádek „komu“ vypíše u fyzické osoby její jméno a příjmení a u právnické
osoby její název a sídlo,
b) na majitele šeku, tzn., na řádek „komu“ vypíše slovo „majiteli“ nebo tento řádek nevyplní.
10. ČSOB je oprávněna před hotovostním proplacením i bezhotovostním zúčtováním šeku provést
kontrolu podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a podle
výsledku kontroly provést příslušná opatření.
11. Příkaz k zúčtování šeků je formulář ČSOB, kterým uděluje majitel SŠ ČSOB písemnou dispozici
ohledně zúčtování SŠ. Za úplnost, věcnou správnost a pravdivost všech údajů uvedených na Příkazu
k zúčtování šeků je odpovědný Klient. ČSOB je oprávněna odmítnout provedení Příkazů k zúčtování
šeků, které /i/ nejsou vyplněny v souladu s Podmínkami a/nebo /ii/ nesplňují jiné podmínky stanovené
pro jejich provedení. V tomto případě ČSOB neodpovídá za škody vzniklé neprovedením takové
dispozice Klienta.
12. Výstavce SŠ nebo jeho majitel může zakázat proplacení SŠ v hotovosti. V tomto případě označí lícní
stranu SŠ doložkou „Jen k zúčtování“. Takto označený SŠ uhradí ČSOB výlučně bezhotovostním
převodem ve prospěch Účtu, jehož číslo včetně kódu banky majitel SŠ bance písemně sdělí
(prostřednictvím vyplněného formuláře „Příkaz k zúčtování šeků“).
13. SŠ, jehož majitelem je právnická osoba, uhradí ČSOB výlučně bezhotovostním převodem i přesto,
že doložku „Jen k zúčtování“ neobsahuje a šek je vyplatitelný v hotovosti. Na tuto skutečnost je
povinen Klient jako výstavce majitele šeku upozornit.
14. Klient má právo vystavit SŠ na jinou měnu, než je měna Účtu. Vystavený SŠ může Klient použít k
platbám v tuzemsku i zahraničí. V případě předložení šeku v Pobočce ČSOB může být SŠ využit též
k výběru hotovosti pro vlastní potřebu nebo k výběru hotovosti „třetí osobou“.
•

V hotovosti proplácí ČSOB pouze SŠ, jejichž oprávněným majitelem je fyzická osoba, jsou
vystaveny v měně uvedené v kurzovním lístku ČSOB ve valutové části a neobsahují doložku
„Jen k zúčtování“ (viz bod 12 těchto Podmínek).
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•

V případě výběru hotovosti prostřednictvím SŠ postupuje ČSOB v souladu s příslušnými
obchodními podmínkami upravujícími účty a platební styk. Rozsah poskytovaných hotovostních
služeb je zveřejněn též v provozních prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

•

ČSOB vyplácí majiteli šeku v hotovosti vždy částku šeku v příslušné měně uvedené na šeku.

•

Pro hotovostní proplácení SŠ dále platí, že není-li šek vystaven v Kč v celých korunách a v cizí
měně v nominálních hodnotách bankovek (s výjimkou eur, které jsou vypláceny ve všech
nominálních hodnotách), není SŠ proplatitelný v hotovosti. ČSOB doporučuje Klientům při
vystavování SŠ určených pro výplatu hotovosti výše uvedené skutečnosti zohlednit.

•

SŠ, které není možné převzít k hotovostnímu proplacení, může ČSOB po dohodě s majitelem
šeku převzít k bezhotovostnímu zúčtování na základě vyplněného formuláře Příkaz k zúčtování
šeků.

•

Není-li způsob bezhotovostního zúčtování možný, bude postupováno podle individuální dohody
s výstavcem a majitelem šeku.

15. Požaduje-li výstavce šeku pro identifikaci hotovostní platby uvést na výpis z Účtu „VS“ (variabilní
symbol – maximálně 10místný identifikační číselný údaj bez pomlček a lomítek), vypíše výstavce
šeku na líc šeku pod řádek „komu“ tento údaj s označením „VS“. Údaj pak bude promítnut u šekové
transakce na výpisu z Účtu.
16. Pro bezhotovostní zúčtování SŠ platí, že ČSOB je oprávněna neprovést úhradu částky SŠ do
zahraničí nebo v cizí měně do tuzemska v případě, je-li SŠ vystaven v měně, která není uvedena v
platném kurzovním lístku ČSOB nebo ve které nemá ČSOB navázány korespondentské vztahy.
17. SŠ jsou uhrazovány do zahraničí výhradně na základě požadavku zahraniční banky, která posílá SŠ
k inkasu do ČSOB:
•

Je-li soukromý šek ČSOB uhrazován do zahraničí nebo v cizí měně do jiné tuzemské banky a
neurčí-li výstavce šeku jinak, nese výlohy ČSOB spojené s úhradou částky SŠ výstavce šeku.
Výlohy ČSOB viz Sazebník ČSOB. Výjimku z těchto výloh tvoří bezhotovostní úhrada částky SŠ
splatného v ČSOB/ČR do ČSOB/SR – výlohy spojené s převodem částky tohoto šeku ČSOB/ČR
výstavci neúčtuje.

•

Uvede-li výstavce šeku na úzké straně rubu šeku text „Poplatek hradí příjemce“ v jazyce, ve
kterém byl šek sepsán („Receiver pays the fee“, „Die Gebühr wird vom Empfänger gezahlt“, „La
taxe est payée par l´accepteur“), výlohy spojené s převodem částky šeku do zahraničí nebo v
cizí měně do jiné tuzemské banky budou přeneseny na příjemce šeku.

18. Klient má právo vystavený SŠ odvolat, avšak odvolání je účinné až po uplynutí zákonné lhůty pro
předložení šeku k placení, která je u šeku vystaveného na území a) České republiky 8 kalendářních
dnů,
b) Evropy mimo Českou republiku 20 kalendářních dnů,
c) kteréhokoli světadílu kromě Evropy 70 kalendářních dnů. Den
vystavení šeku se do této lhůty nepočítá.
19. Zjistí-li ČSOB při kontrole předloženého SŠ závady bránící jeho proplacení, příp. bezhotovostnímu
zúčtování, vrátí jej předložiteli s doložkou o neproplacení šeku. Předložený SŠ ČSOB nevrací v
případech, kdy je originál šeku předán k dalšímu šetření, zejména orgánům činným v trestním řízení.
20. Dokud Klient SŠ neodvolal, může ČSOB SŠ proplatit, příp. bezhotovostně zúčtovat i v případě, že
byl předložen k placení po uplynutí zákonné lhůty, a to do 6 měsíců od uplynutí této lhůty.
Předdatované SŠ, tj. šeky s datem vystavení, které ještě nenastalo, mohou být proplaceny při
předložení šeků bez ohledu na datum jejich vystavení.
21. Klient je povinen Tiskopisy SŠ chránit před jejich odcizením. Ztrátu tiskopisu nebo ztrátu již
vystaveného SŠ je Klient povinen okamžitě ohlásit Pobočce ČSOB, která vede jeho účet. ČSOB
provede neprodleně opatření, aby zabránila neoprávněnému proplacení SŠ.
22. Chybně vystavený SŠ a nespotřebované Tiskopisy SŠ je Klient povinen znehodnotit tak, aby
nemohlo dojít k jejich zneužití, a čísla těchto chybně vystavených šeků i nespotřebovaných tiskopisů
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šeků nahlásit bez zbytečného odkladu ČSOB. Pokud tak neučiní, ČSOB neodpovídá za případnou
škodu či jinou újmu vzniklou zneužitím SŠ nebo Tiskopisů SŠ.
23. ČSOB dále neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které vznikly nedodržením Podmínek, ani za
škody způsobené ztrátou nebo odcizením vydaných Tiskopisů SŠ, příp. vystavených SŠ.
24. ČSOB je oprávněna zúčtovat na vrub Účtu, k němuž byly Tiskopisy SŠ vydány, všechny náhrady,
škody a jiné újmy, které jí byly způsobeny nedodržením těchto Podmínek Klientem.
25. Majitel Účtu, příp. majitel šeku, uplatňuje reklamaci nebo stížnost podle aktuálního Reklamačního
řádu ČSOB, který je vystaven na www.csob.cz nebo si jej může v listinné podobě vyžádat ve kterékoli
pobočce ČSOB. Přednostně by měl reklamaci uplatnit v pobočce ČSOB, kde důvod k reklamaci nebo
stížnosti vznikl.
26. ČSOB zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, na které se vztahuje bankovní tajemství v
souladu s právními předpisy. ČSOB zachovává důvěrnost těchto informací i po ukončení příslušného
smluvního vztahu. ČSOB poskytuje informace, které jsou předmětem bankovního tajemství, pouze
oprávněným osobám a institucím v souladu s právními předpisy a v rámci smluvních ujednání.
27. Právní režim šeků se řídí zákonem č.191/1950 Sb., zákonem směnečným a šekovým. Operace se
šeky a jejich používání se v ČSOB řídí uvedeným zákonem, těmito Podmínkami a Podmínkami pro
vystavování a akceptaci šeků v ČSOB a přiměřeně i příslušnými obchodními podmínkami
upravujícími platební styk a účty.
28. ČSOB si vyhrazuje právo tyto Podmínky měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním nových Podmínek.
Platné Podmínky si Klient může vyžádat v listinné podobě ve všech pobočkách ČSOB a též jsou
zpřístupněny v elektronické podobě na adrese www.csob.cz.
29. ČSOB seznamuje Klienta s návrhem změny Podmínek v provozních prostorách poboček ČSOB a na
www.csob.cz nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. O změnách ve stejné
lhůtě informuje ČSOB Klienta rovněž písemnou formou zpravidla oznámením ve výpisu z účtu. Pokud
Klient návrh na změnu neodmítl, platí, že návrh na změnu přijal. Jestliže Klient návrh na změnu
odmítne přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, má právo vypovědět s okamžitou účinností
smlouvy, které jsou návrhem na změnu dotčeny, příp. všechny smlouvy, které tvoří rámcovou
smlouvu.
28. ČSOB je oprávněna navrhnout změnu Podmínek/Sazebníku. V případě Klienta informace o
navrhovaných změnách ČSOB zpřístupní na www.csob.cz nejméně jeden měsíc před navrženým
dnem účinnosti, o čemž Klienta informuje prostřednictvím zprávy zaslané do jeho Internetového
bankovnictví/InterBanking 24/CEB/MultiCash 24 (dále jen „internetového bankovnictví“), výpisu
z účtu, dopisem, případně e-mailem či datovou zprávou. Pokud Klient písemně neodmítne návrh
nejpozději v poslední pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti, platí, že navrhovanou změnu
jako celek přijal. Pokud Klient písemně odmítne návrh na změnu, má právo s okamžitou účinností a
bezúplatně vypovědět Smlouvu/Dohodu, k níž se Podmínky vztahují (dále jen „Smlouva/Dohoda“).
Výpověď musí Klient doručit ČSOB nejpozději jeden pracovní den přede dnem, kdy má navrhovaná
změna nabýt účinnosti. O důsledcích spojených s návrhem změny a o právu návrh odmítnout a
vypovědět Smlouvu/Dohodu bude ČSOB vždy v návrhu na změnu informovat.
29. ČSOB a Klient sjednávají, že ČSOB je oprávněna v případě změny, která nemá pro Klienta negativní
vliv na parametry a cenové podmínky produktu, služby nebo platebního prostředku, provést
s okamžitou účinností jednostrannou změnu Smlouvy/Dohody Podmínek/Sazebníku.
Takovou změnou může být zejména:
a) Úprava provedená výhradně ve prospěch Klienta
b) Úprava způsobená doplněním nové služby, která nemá vliv na stávající poplatky,
c) Změna názvu bankovního produktu, služby nebo platebního prostředku, která nemá vliv na
práva a povinnosti smluvních stran,
d) Úprava vyvolaná zvýšením bezpečnosti bankovních služeb nebo technologickým rozvojem,
e) Úprava údajů informační povahy (sídlo ČSOB, osoby ve Skupině ČSOB).
O uvedených změnách informuje ČSOB Klienta zpravidla s přiměřeným předstihem
prostřednictvím služby Internetového bankovnictví zveřejněním na www.csob.cz nebo
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oznámením ve výpisu z účtu, příp. e-mailem na adresu stanovenou Klientem. Klient se
s takovouto změnou může seznámit rovněž v provozních prostorách poboček ČSOB.
30. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 20181.11.2019 a nahrazují Podmínky pro soukromé
šeky účinné od 1. 1. 2014. 1.7.2018
Československá obchodní banka, a. s.
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