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OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DEPOZITNÍ SMĚNKY
Část I. Úvodní ustanovení

Článek III. 3. Danění, náklady a poplatky

(1) Tyto Obchodní podmínky pro depozitní směnky (dále jen
„Podmínky“) stanoví závazná pravidla pro bankovní obchody uskutečňované na základě Rámcové smlouvy o vystavování a následné úschově depozitních směnek (dále
jen „Rámcová smlouva“) mezi Sberbank CZ, a.s., IČO:
25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen
„Banka“) a jejími klienty (dále jen „Klient“).

(1) Výnos z depozitní směnky podléhá dani podle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů. Banka provede srážku příslušné daně v souladu
s právními předpisy platnými v České republice.

Část II. Hlavní znaky obchodu
(1) Na základě Rámcové smlouvy Banka dle jednotlivých požadavků Klienta vystavuje po přijetí peněžních prostředků
od Klienta depozitní směnky na jeho řad.
(2) Komunikace mezi Bankou a Klientem, týkající se pokynů
k vystavení a úschově jednotlivých depozitních směnek
probíhá osobně nebo pomocí prostředků komunikace na
dálku (např. telefon, fax, elektronická pošta atd.). Prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Banka a Klient
uzavírají jednotlivé smlouvy o vystavení a úschově depozitní směnky (dále jen „Smlouva uzavřená na dálku“).
(3) Depozitní směnka je na základě Smlouvy uzavřené na dálku Bankou vystavena na směnečnou sumu, která se rovná
součtu emisního kurzu a všech úroků, jež mají k jistině
přirůst za celou dobu trvání směnečného vztahu – tedy
do splatnosti depozitní směnky. Klient depozitní směnku
pořizuje za cenu, která se rovná emisnímu kurzu.
(4) Depozitní směnky takto vystavené Bankou jsou směnkami
vystavenými v souladu se zákonem č. 191/1950 Sb., směnečným a šekovým, ve znění pozdějších předpisů.

Část III. Práva a povinnosti smluvních stran
Článek III. 1. Úroková sazba depozitní směnky
(1) Úroková sazba pro depozitní směnku se stanoví individuálně na základě dohody Klienta s Bankou, případně dle
platných Úrokových podmínek vkladů.
(2) Nemá-li Banka pro fyzické osoby stanovenu zvláštní sazbu
v Úrokových podmínkách vkladů a nedojde k dohodě Klienta s Bankou na úrokové sazbě pro depozitní směnku,
použije se pro tuto skupinu Klientů úroková sazba stanovená pro depozitní směnky vystavované ve prospěch právnických osob.

Článek III. 2. Výpis z účtu
(1) Banka na výpise z účtu Klienta uvede následující údaje:
a)

při vystavení depozitní směnky bude z účtu odepsán
emisní kurz směnky (debetní operace bude na výpise
označena „Emisní kurz směnky“),

b)

při vyplacení depozitní směnky bude na účet připsán
emisní kurz depozitní směnky (kreditní operace bude
na výpise označena „Emisní kurz směnky“) a zvlášť
bude připsán úrok (kreditní operace bude na výpise
označena „Úrokový výnos“),

c)

v relevantních případech bude připsaný úrok zdaněn
dle platných právních předpisů a Banka provede srážku daně z úrokového výnosu (debetní operace bude
na výpise označena „Daň z úroku“).
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(2) Za použití prostředků komunikace na dálku dle části druhé
odstavce (2) těchto Podmínek, vystavení a vyplacení depozitní směnky Banka neúčtuje žádné poplatky.
(3) Poplatku podléhá předčasné vyplacení depozitní směnky
a úschova depozitní směnky. Výše těchto poplatků je stanovena v Sazebníku poplatků, platnému ke dni provedení
zpoplatňovaného úkonu.

Článek III. 4. Jazyk smluvní dokumentace
(1) Podmínky a jiné smluvní dokumenty mohou být přeloženy
do cizích jazyků či vyhotoveny dvojjazyčně. Nebude-li však
s Klientem výslovně dohodnuto jinak, je rozhodnou verze
v českém jazyce.
(2) Během trvání smlouvy uzavřené na dálku bude Banka komunikovat se spotřebitelem v českém jazyce. V jiném jazyce bude Banka s Klientem komunikovat pouze s jeho
souhlasem.

Článek III. 5. Charakter bankovního obchodu
(1) Vklady na depozitních směnkách nejsou podle zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
pojištěnými vklady.
(2) Směnečné nároky z depozitní směnky se promlčují ve lhůtě 3 (tří) let. Promlčecí lhůta počíná plynout okamžikem
splatnosti depozitní směnky.

Článek III. 6. Trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy
(1) Pokud není dále stanoveno jinak, nejsou Banka ani Klient
oprávněni jednostranně ukončit Smlouvu uzavřenou na
dálku.

Část IV. Zvláštní úprava pro Smlouvy uzavírané
s Klientem spotřebitelem
(1) Ustanovení této části Podmínek se vztahují pouze na
Smlouvy uzavřené s Klientem, který je fyzickou osobou
a který při uzavírání a plnění Smlouvy uzavřené na dálku
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Spotřebitel“).

Článek IV. 1. Odstoupení od smlouvy
(1) Součástí Smlouvy uzavřené na dálku je dohoda o vystavení
depozitní směnky a dohoda o úschově depozitní směnky.
Spotřebitel je oprávněn od dohody o úschově depozitní
směnky odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnáct) dní ode dne uzavření Smlouvy uzavřené na dálku. Odstoupení je třeba
učinit písemně na adresu Banky a je účinné doručením tohoto odstoupení Bance. Spotřebitel však není oprávněn
odstoupit od dohody o vystavení depozitní směnky.
(2) Neuplatněním práva odstoupit od dohody o úschově depozitní směnky toto právo Spotřebitele zaniká.
(3) Zákon umožňuje Bance ve lhůtě pro odstoupení dle odstavce (1) tohoto článku začít plnit Smlouvu uzavřenou na
dálku až poté, co s tím Spotřebitel vysloví souhlas. V tom-
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to smyslu poskytl Spotřebitel svůj souhlas již v ustanovení
článku VIII odstavec (5) písmeno b) Rámcové smlouvy.
(4) Odstoupí-li Spotřebitel od dohody o úschově, Banka depozitní směnku Spotřebiteli vydá v prostorách Obchodního
místa Banky, kde byla depozitní směnka uschována nebo
v jiném Obchodním místě Banky dle žádosti Klienta v jejích
provozních hodinách.

Článek IV. 2. Informace poskytované Spotřebiteli
v souvislosti s uzavřením bankovního obchodu
(1) Banka je na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, povinna Spotřebitele informovat o zákonem stanovených skutečnostech.
V souladu s tímto Banka plní svou povinnost a poskytuje
Spotřebiteli následující informace o způsobu vyřizování
stížností a o názvu a sídle orgánu odpovědného za výkon
státního dozoru nad činností Banky.
(2) Orgánem odpovědným za výkon státního dozoru nad činností Banky je Česká národní banka, která vykonává
bankovní dohled nad činností bank působících v České
republice. Sídlo České národní banky je Na Příkopě 28,
115 03 Praha 1.
(3) Banka informuje Spotřebitele o jeho právu obrátit se se svou
stížností na Českou národní banku, která je nezávislým
a odborným orgánem, zajišťujícím dodržování zákonných
pravidel na kapitálovém trhu.
(4) Práva a povinnosti Spotřebitele při reklamaci či stížnosti
se řídí Reklamačním řádem Banky. Veškerá práva a povinnosti Banky a Spotřebitele v Reklamačním řádu výslovně
neupravená se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
případně příslušnými obecně závaznými právními předpisy,
zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštními předpisy vydanými Českou národní bankou.

Část V. Změny Podmínek
(1) Banka je oprávněna změnit tyto Podmínky v souladu s částí
třetí, článkem III Všeobecných obchodních podmínek.

Část VI. Závěrečná ujednání
(1) V případě, že ustanovení Rámcové smlouvy upravuje některou otázku odlišně od úpravy v těchto Podmínkách
a Všeobecných obchodních podmínkách nebo Podmínkách
platebního styku, použijí se přednostně ustanovení Rámcové smlouvy. Pokud ustanovení Podmínek upravuje některou otázku odlišně od úpravy obsažené ve Všeobecných
obchodních podmínkách nebo Podmínkách platebního styku, použijí se přednostně tyto Podmínky.
(2) Tyto Podmínky jsou součástí smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem až do okamžiku vypořádání všech dluhů
vzniklých mezi Bankou a Klientem na základě Rámcové
smlouvy.
(3) Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2016 a nahrazují znění Podmínek ze dne 1. 1. 2014.
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