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Národní demokracie
Bartoš Adam Benjamin
Střížkovská 941/58
180 00 Praha 8 - Libeň

Rok/č. výpisu:
BIC:
IBAN:
Typ účtu:

2017/1
CEKOCZPP
CZ57 0300 0000 0002 0404 0987
Běžný účet neziskových organizací
v CZK
Frekvence:
měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka:

Na Příkopě 857/18, Praha 1

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:
Počet debetních položek:

Počáteční zůstatek:
Konečný zůstatek:
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:

14
8

1 027,15
1 485,19
7 750,04
7 292,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017
Datum Označení platby
Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu
VS

03.01.

Došlá platba
000019-4306750267/0100

ENERGETICKÉ SLUŽBY M
0000000009
0558

03.01.

Bezhotovostní převod el. bankovnictví
6007-700103393/0300
internet kancl

1313798259

06.01.

Došlá platba
0202484605/0600
Příspěvek člena Zdeněk Lipenský, Po

LIPENSKÝ ZDENĚK
0000102017
lička

09.01.

Došlá platba
000035-9857350297/0100

MARUŠKA RADIM
0000102017

10.01.

Došlá platba
0929174173/0800

11.01.

Došlá platba
1368796021/3030
členské poplatky za Marek +Lenka Ša
raj Vrabec

12.01.

Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
35-6714870267/0100
tisk noviny (tisksprint)

77016

12.01.

Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
1385782/0800
pronajem salu prednaska argentinska

10170012

16.01.

Došlá platba
1837697043/0800
Měsíční členský příspěvek-Robert Pe

Peovský Robert

16.01.

Došlá platba
2307962123/0800
Členský příspěvek-Jaroslav Steiden

Steiden Jaroslav
441966

Identifikace
SS Odúčt. z protiúčtu

KS

Částka

1566
02.01.

100,00

1568

-199,00

0000000075

1569
06.01.

1 000,00

0000000135

1574
06.01.

1 200,00

Boráň Zdeněk
66

1575
10.01.

50,00

Marek Šavrda
102017
vrdovi, Renata Šenkeříková, MvDr Ju

1576
11.01.

3 000,00

1578

-4 114,00

1580

-1 000,00

0000

0308

ovský MO ND Česká Skalice
0308

0000000000

1581
16.01.

100,00

1582
16.01.

100,00

Převádí se:

1 264,15

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
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Převedeno:

Datum Označení platby
Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu
VS

16.01.

Došlá platba
0194766468/0600
Členský příspěvek

SEDLÁČEK VLADIMÍR

1583
16.01.

100,00

16.01.

Došlá platba
1837697043/0800
Robert Peovský,

Peovský Robert
1

1584
16.01.

200,00

17.01.

Došlá platba
3210367998/6800

KELNAR MIROSLAV, ING
0000

1585
16.01.

100,00

17.01.

Došlá platba
160987123/0300
pošta 501643 16.01.2017 č 3023
CÉRMAN

CESKA POSTA, S.P.
102015
0000
LADISLAV
C*XUGÉZAROK2016 1- 2017

1586

1 200,00

23.01.

Došlá platba
167003537/0300
Martin Bořil - Národní demokracie

BORIL MARTIN
1

1587

100,00

24.01.

Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
2113131401/2700
pravni sluzby - prosinec 2016

1589

-1 500,00

24.01.

Došlá platba
101446386/0300
Návrat k domovu

1598

500,00

25.01.

Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
2201145686/2010
prevod na bezny ucet strany

1601

-100,00

27.01.

Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
2501145696/2010
prevod na bezny ucet strany

1605

-100,00

27.01.

Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
2101145689/2010
prevod na bezny ucet strany

1606

-100,00

28.01.

Za vedení účtu, výpisy a transakce

1607

-179,00

1610

0,04

BUCHAL VIKTOR
1

0308

0898

Částka

78,00
21,00

Zúčtování kladných úroků
Celková částka: 0,05
Daň z úroků: 0,01

6811251766

2017001

od 01.01.2017 do 28.01.2017
Za vedení účtu a výpisy: 80,00
Za transakce: 99,00
Z toho: 13 x kredit
7 x debet - elektronicky
31.01.

KS

Identifikace
SS Odúčt. z protiúčtu

1 264,15

Jistina: 0,04

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon
uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému
pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.
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Změny obchodních podmínek a Sazebníku ČSOB
pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele
Od 1. května 2017 se změní některé obchodní podmínky (uvedeny v textu). Již nyní jsme proto připravili přehled podstatných změn, abyste
měli dostatek času se s nimi seznámit.
Běžné a spořicí účty
V Obchodních podmínkách pro účty a platební styk.
• Prodlužujeme lhůtu pro první vklad na nově otevřený spořicí účet na 60 dní a návazně upravujeme lhůtu pro automatické ukončení smluvního
vztahu a zrušení účtu v případě neobdržení prvního vkladu.
• Doplňujeme číslo účtu pro zřízení souhlasu k inkasu k platbám za pevné sítě ve prospěch účtu O2 Czech Republic, a.s.
• Posunujeme lhůty pro provádění platebních transakcí v cizí měně v rámci ČSOB v CZK nebo v cizí měně z ČSOB SR ze stávajících 15.30 na 16:00.
• Doplňujeme ustanovení o neprovádění platebních transakcí na účtech plátců nebo příjemců uvedených v seznamu nepovolených internetových her,
dle zákona o hazardních hrách č. 186/2016.
• Doplňujeme ustanovení upravující právo banky při neoprávněném nakládání klienta s peněžními prostředky na účtu postiženém exekucí a následné
úhradě vymáhané pohledávky z prostředků banky, použít zůstatků účtů klienta na splacení závazku klienta vůči ČSOB.
Elektronické bankovnictví
V Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví.
• Měníme provozní dobu služby ČSOB Linka 24, nově bude dostupná od 6 do 24 hodin 7 dní v týdnu.
• Nově zavádíme možnost přihlášení a potvrzování transakcí (autorizace a autentizace) v aplikaci SmartBanking prostřednictvím biometrického snímače
(otisku prstu).
• Ukončíme službu Komfortní datová schránka a Komfortní vyúčtování, přičemž o dni ukončení služby Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.
• Připravujeme nové ČSOB Internetové bankovnictví:
Den, od kterého poskytneme službu nového ČSOB Internetového bankovnictví, včetně internetové stránky a popisu změn, oznámíme s dostatečným
předstihem.
V této souvislosti:
• Změníme název služby ČSOB Linka 24 na ČSOB Telefonní bankovnictví.
• Zobrazíme přehled vybraných produktů klienta v rámci skupiny ČSOB.
• Ve službě nového ČSOB Internetového bankovnictví nebude možné využít certiﬁkát pro přihlášení a potvrzování transakcí.
• Ve stávající službě ČSOB InternetBanking 24 bude možné využít certiﬁkát pro přihlášení a potvrzování transakcí. ČSOB InternetBanking24 bude
dostupný disponentům právnických osob a dalším klientům po dohodě s ČSOB.
V Obchodních podmínkách pro poskytování služby ČSOB Elektronického bankovnictví - ČSOB BusinessBanking 24.
• Z důvodu zvýšení bezpečnosti zavádíme nové povinnosti klienta týkající se přihlašování do služby ČSOB BusinessBanking 24 a sledování informačních
zpráv týkajících se změn smluvní dokumentace a internetové bezpečnosti.
• Možnost zprostředkování přihlášení do internetových portálů dceřiných společností ČSOB a přístup k informacím a službám těchto společností.
Nově v Obchodních podmínkách pro účty a platební styk, Obchodních podmínkách pro platební karty, Obchodních podmínkách pro
poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví pro majitele účtu bez disponentů, Obchodních podmínkách pro poskytování služeb
ČSOB Elektronického bankovnictví, Obchodní podmínky pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví – ČSOB BusinessBanking
24 zakotvujeme:
• možnost jednostranné změny smlouvy ze strany ČSOB provedené shodným způsobem jako při změně obchodních podmínek nebo
sazebníku – tj. informování o změnách s 2 měsíčním předstihem s možností klienta změnu ve stanovené lhůtě odmítnout a příslušnou smlouvu
vypovědět,
• možnost jednostranné změny smlouvy, obchodních podmínek nebo sazebníku ze strany ČSOB s okamžitou účinností, pokud takováto změna nemá
negativní vliv na parametry a cenové podmínky produktu, služby nebo platebního prostředku (jedná se např. o úpravy výhradně ve prospěch klienta,
úpravy způsobené doplněním nové služby bez vlivu na stávající poplatky, úpravy změny názvu bankovního produktu, služby nebo platebního prostředku
bez vlivu na práva a povinnosti smluvních stran, úpravy vyvolané zvýšením bezpečnosti bankovních služeb nebo technologickým rozvojem).
Klient je o těchto změnách informován prostřednictvím služeb internetového bankovnictví, zveřejněním na webových stránkách ČSOB, oznámením
ve výpisu z účtu nebo e-mailem.
Od 1. května 2017 se mění některé položky v sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.
Zavádíme poplatek za novou službu Donáška hotovosti na adresu – 65Kč
Zavádíme nový poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným rizikem u produktů dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso.
Oba poplatky budou stanoveny individuálně.
Do sekce spoření a investice doplňujeme nově:
• poplatek účtovaný při správě jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc) – 500 Kč,
• rušíme omezení vkládání hotovosti 3. osobou na spořicí účet a na termínovaný vklad a v této souvislosti zavádíme poplatek za tento typ vkladu
ve výši 70Kč.
Plánujeme změny v poplatcích v oblasti platebního styku, o kterých Vás budeme následně informovat prostřednictvím elektronického bankovnictví.
Nové znění dotčených obchodních podmínek a sazebníku naleznete nejpozději 28. února 2017 na https://www.csob.cz/podminky
a https://www.csob.cz/portal/podnikatele-ﬁrmy-a-instituce/poplatky-a-sazby.
Návrh změn i jednotlivé změny máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti (1. května 2017) odmítnout.
V tomto případě máte do uvedeného termínu také právo smlouvu dotčenou těmito změnami s okamžitou účinností zdarma vypovědět.
Pokud navržené změny do uvedeného data neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.
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