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I.

Základní ustanovení

1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka“) umožňuje svým Klientům za podmínek stanovených právními předpisy, Obecnými obchodními podmínkami UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Obecné obchodní
podmínky“), Produktovými obchodními podmínkami pro účty
a platební styk UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(dále jen „Produktové podmínky pro účty“) a těmito Produktovými obchodními podmínkami pro vydávání tiskopisů klientských
šeků a vystavování šeků klientem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Produktové podmínky“) nakládat
s prostředky na jejich běžných účtech vedených Bankou v české
i cizí měně prostřednictvím tzv. klientských šeků, vystavovaných
Klientem na tiskopisech vydávaných Bankou, zpravidla v tzv. šekových knížkách.
1.2 Obecné obchodní podmínky, Produktové podmínky pro účty a tyto
Produktové podmínky se pro Klienta stávají závaznými podáním žádosti o vydání tiskopisů šeků a jsou pro Klienta závazné
až do úplného vypořádání všech vzájemných pohledávek Banky
a Klienta vzniklých v souvislosti s vydáním tiskopisů klientských
šeků a vystavováním klientských šeků.
1.3 Banka je oprávněna Produktové podmínky průběžně změnit nebo
do nich doplnit nové ustanovení, a to zejména pokud jde o vystavování, předložení a placení klientských šeků, rozsah změn Produktových podmínek a pravidla pro realizaci těchto změn. Banka
je oprávněna Produktové podmínky změnit nebo do nich doplnit
nové ustanovení, vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo
doplnění, například potřeba změnit či nově výslovně upravit určitá práva a povinnosti stran v návaznosti na změnu právního předpisu, dostupných technologií, situace na finančních trzích nebo
obchodní politiky Banky. Znění změn a doplňků nebo úplné znění
novelizovaných Produktových podmínek Banka zašle Klientovi nejpozději 2 měsíce před datem účinnosti takové novelizace jakýmkoli způsobem dohodnutým pro komunikaci mezi Bankou a Klientem
v rámci příslušného smluvního vztahu. Pokud Klient s navrženou
novelizací Produktových podmínek nebude souhlasit, je oprávněn z tohoto důvodu příslušný smluvní vztah písemně vypovědět
s účinností k datu bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti
navrhované novelizace nebo, pokud takové právo Klientovi zakládá
zákon, s okamžitou účinností. Pokud Klient návrh Banky neodmítne, stává se nové znění Produktových podmínek závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných smluvních
podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne uvedeného
v příslušné novelizaci Produktových podmínek jako den nabytí
platnosti nového znění Produktových podmínek.
1.4 Jde-li o změnu nebo doplnění rámcové smlouvy podle příslušného
zákona, postupuje se podle odstavce 1.3 nejen v případě změny
či doplnění Produktových podmínek, nýbrž i v případě jakýchkoli jiných změn či doplnění smluvních podmínek takové rámcové
smlouvy, s výjimkou dohody o úrokových sazbách a směnných
kurzech, kde je Banka oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách
a směnných kurzech, pokud je změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů.
1.5 V případě, že se práva a povinnosti stran upravené Produktovými
podmínkami změní přímo v důsledku změny právního předpisu, od
něhož se nelze smluvně odchýlit, nepostupuje se podle odstavce
1.3. O takové změně bude Banka Klienta informovat.
1.6 Banka je oprávněna ustanovení Produktových podmínek konkretizovat v příručkách či jiných materiálech vydávaných ke
klientským šekům; takto vydávaná pravidla je Klient povinen
respektovat.

II.	Klientské šeky
2.1 Za klientský šek ve smyslu těchto Produktových podmínek je považován šek vystavený ve smyslu příslušných ustanovení zákona
č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, Klientem jako výstavcem na Banku, u níž má Klient pohledávku z titulu vedení běžného
účtu, pokud podle ujednání s Bankou je Klient oprávněn šekem
s touto pohledávkou nakládat.
2.2 Klientské šeky lze vystavovat pouze na číslovaných nebo jinak konkrétně specifikovaných tiskopisech předaných Klientovi Bankou
zpravidla v souboru dohodnutého počtu takových tiskopisů (tzv.
šekové knížce).
III.	Uzavření smlouvy, vydání, převzetí a vrácení
tiskopisů šeků
3.1 Banka umožní Klientovi, resp. osobě zmocněné Klientem na podpisovém vzoru, nakládat s prostředky na jeho běžném účtu prostřednictvím klientských šeků na základě smlouvy uzavírané zpravidla
akceptací Klientovy písemné žádosti o vydání tiskopisů šeků Bankou (v těchto Produktových podmínkách též jen „smlouva o klientských šecích“). K akceptaci Klientovy žádosti Bankou může dojít
rovněž vydáním tiskopisů klientských šeků v souladu se žádostí.
3.2 Na základě uzavřené smlouvy o klientských šecích Banka vydá
Klientovi, a to proti písemnému potvrzení převzetí, číslované nebo
jinak v potvrzení specifikované tiskopisy šeků. Tiskopisy šeků se
vydávají ke konkrétnímu běžnému účtu. Vydáním tiskopisů šeků
vzniká Klientovi, resp. zmocněné osobě, oprávnění nakládat s prostředky na účtu prostřednictvím klientských šeků vystavovaných
na tiskopisech v šekové knížce obsažených.
3.3 O vydání tiskopisů šeků žádá majitel účtu nebo u společných účtů
všichni majitelé společného účtu společně (v těchto Produktových
podmínkách podle kontextu jednotlivě či společně též jen „Klient“)
na řádně vyplněném a podepsaném formuláři Banky. Banka může
akceptovat též jinou písemnou a řádně podepsanou žádost Klienta,
která obsahuje veškeré údaje potřebné ke zpracování žádosti o vydání tiskopisů šeků Bankou, tzn. zejména uvedení přesného jména, obchodní firmy a bydliště nebo sídla Klienta, názvu a čísla účtu Klienta,
ke kterému mají být tiskopisy šeků vydány, a popř. další údaje požadované Bankou. Klient odpovídá za pravdivost údajů uvedených
v žádosti a je povinen Bance oznamovat jejich změny.
3.4 Banka může vydání šekové knížky vázat na splnění podmínek, kterými mohou být zejména minimální výše vkladu, minimální výše
průměrného zůstatku nebo minimální obrat na účtu Klienta, prokázání bonity a platební spolehlivosti Klienta atd.
3.5 Na vydání tiskopisů šeků není právní nárok; Banka je oprávněna
odmítnout vydání tiskopisů šeků na základě žádosti Klienta, kterou
přijala, i bez udání důvodu a o tomto rozhodnutí Klienta informovat.
3.6 Klient je povinen převzít tiskopisy šeků osobně ve lhůtě stanovené Bankou. Tiskopisy šeků mohou být vydány i osobě zmocněné
k tomu Klientem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem a s obsahem akceptovaným Bankou. Na základě písemné žádosti Klienta může Banka zaslat Klientovi tiskopisy šeků
doporučeným dopisem s doručenkou; riziko spojené se ztrátou,
odcizením či možným zneužitím tiskopisů šeků v takovém případě
nese v plném rozsahu Klient.
3.7 Klient je povinen převzetí tiskopisů šeků písemně potvrdit na formuláři Banky.
3.8 Pokud si Klient nevyzvedne šekovou knížku do 20 dnů od doručení
oznámení Banky o vydání tiskopisů šeků nebo z jakéhokoliv důvodu odmítne vydané tiskopisy šeků převzít, budou tiskopisy šeků
zničeny. Veškeré náklady spojené s vydáním a zničením tiskopisů
šeků budou účtovány na vrub účtu, k němuž byly vydány.
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3.9 Nevyplývá-li něco jiného z podstaty věci, Produktových podmínek
nebo dohody mezi Bankou a Klientem, je Klient povinen své úkony
týkající se tiskopisů klientských šeků provádět osobně či písemně
a adresovat je pobočce Banky, která vede účet, k němuž tiskopisy
šeků byly nebo mají být vydány.

jakékoli pochybnosti o pravosti klientského šeku nebo o oprávněnosti držení klientského šeku osobou, která předložila klientský šek
k placení. Banka rovněž není povinna zaplatit klientský šek, jestliže
osoba, která předložila klientský šek k placení, odmítne klientský
šek Bance vydat nebo jej opatřit potvrzením o placení.

3.10 Tiskopisy šeků jsou po celou dobu existence majetkem Banky.
Klient je povinen vrátit nepoužité tiskopisy klientských šeků Bance
nejpozději ke dni zániku smlouvy o klientských šecích nebo ke dni
zrušení učtu, ke kterému byly tiskopisy šeků vydány.

5.5 Banka je oprávněna, nikoli však povinna, v případě jakýchkoli pochybností provést před zaplacením klientského šeku předloženého k placení tzv. autorizaci, tzn. zvolenou formou (zpravidla telefonicky) si vyžádat od Klienta potvrzení o vystavení klientského
šeku a o veškerých údajích na něm uvedených. V případě, že Klient
vystavení klientského šeku, který byl Bance předložen k placení,
při autorizaci nepotvrdí, Banka výplatu neprovede. V případě, že
autorizaci nebude možné z jakéhokoli důvodu provést, je Banka
oprávněna proplacení klientského šeku odmítnout.

IV.	Vystavování klientských šeků
4.1 Výstavcem klientského šeku může být Klient – majitel účtu nebo
osoba zmocněná Klientem na podpisovém vzoru k účtu k nakládání s prostředky na účtu. Povinnosti vyplývající ze smlouvy o klientských šecích, Produktových podmínek a Obecných obchodních
podmínek pro Klienta platí i pro zmocněnou osobu. Klient – majitel
účtu je povinen zajistit a odpovídá za dodržování těchto povinností
zmocněnou osobou.
4.2 Klient jako výstavce odpovídá za formální správnost vystavení
klientského šeku.
4.3 Klientský šek lze vystavit pro určitou osobu, a to na řad, či nikoli na
řad, nebo na majitele.
4.4 Při vystavení klientského šeku je Klient povinen do tiskopisu klientského šeku doplnit:

• jméno nebo firmu, popř. název, rodné číslo nebo identifikační číslo, popř. též bydliště nebo sídlo toho, pro koho byl klientský šek
vystaven, nejedná-li se o klientský šek vystavený na majitele,

• určitou peněžitou sumu vyjádřenou jednotně číslicemi i slovy,
která má být na základě šeku vyplacena,

• datum a místo vystavení klientského šeku,
• podpis Klienta jako výstavce.
4.5 Klient není oprávněn vystavit klientský šek jako neúplný (blankošek).
V.	Předložení a placení klientských šeků
5.1 Klientský šek je splatný na viděnou. Každý odchylný údaj platí za
nenapsaný.
5.2 Klientský šek, který byl vystaven v České republice, je třeba předložit k placení do osmi dnů od vystavení. Klientský šek, který byl
vystaven v jiném evropském státě nebo v některém pobřežním
středomořském státě, je třeba předložit k placení do dvaceti dnů
od vystavení. Klientský šek, který byl vystaven v jiném světadílu,
je třeba předložit k placení do sedmdesáti dnů od vystavení. Banka
je oprávněna zaplatit klientský šek předložený po uvedených lhůtách, nebyl-li Klientem odvolán, a to zejména v případě, kdy před
zaplacením klientského šeku u Klienta zvolenou formou (zpravidla
telefonicky) ověří, že klientský šek nebyl odvolán.
5.3 Banka provede výplatu šekového penízu, tzn. zaplatí klientský šek,
na vrub účtu Klienta, k němuž byl vydán tiskopis klientského šeku
předloženého k placení. Jestliže na zaplacení celé částky šekového
penízu není na příslušném účtu Klienta dostatek disponibilních peněžních prostředků, může Banka placení v plném rozsahu odepřít.
Banka je v takovém případě rovněž oprávněna, nikoli však povinna,
zaplatit šek a rozdíl mezi výší disponibilních peněžních prostředků
a výší pohledávky Banky za Klientem vzniklé zaplacením klientského šeku zúčtovat na příslušný běžný účet Klienta s povinností
Klienta tento debet okamžitě uhradit.
5.4 Banka není povinna zaplatit klientský šek, nemá-li zákonem předepsané nebo Bankou požadované náležitosti nebo má-li Banka

5.6 Má-li být podle klientského šeku placeno právnické osobě, provede Banka výplatu šekového penízu k rukám osob, které jsou statutárním orgánem příslušné právnické osoby, nebo osob, které byly
statutárním orgánem příslušné právnické osoby k přijetí šekového
penízu zmocněny.
5.7 Za proplácení klientských šeků je Klient povinen hradit Bance odměnu stanovenou Sazebníkem odměn za poskytování bankovních
služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
VI.	Nakládání s tiskopisy šeků a pozastavení výplaty
šeků na žádost Klienta
6.1 Klient je povinen chránit jednotlivé tiskopisy šeků před poškozením, zničením stejně jako před ztrátou, odcizením či zneužitím.
6.2 V případě poškození či zničení vydá Banka na žádost Klienta nové
tiskopisy šeků. Při vydání nových tiskopisů šeků je Klient povinen
vrátit poškozené tiskopisy šeků nebo Bance písemně potvrdit, že
veškeré nepoužité tiskopisy šeků byly zničeny. O vydání nových tiskopisů šeků musí být uzavřena smlouva.
6.3 Klient odpovídá za škodu, která vznikne porušením povinnosti podle čl. 6.1.
6.4 Nasvědčují-li okolnosti tomu, že by mohlo dojít ke zneužití tiskopisů klientských šeků (např. v případě ztráty nebo odcizení), k vystavení falešných klientských šeků nebo zfalšování klientských
šeků, je Klient povinen neprodleně ohlásit tuto skutečnost Bance
včetně informace o počtu a číselném označení klientských šeků
nebo tiskopisů, u nichž existuje obava ze zneužití. Banka provede
v rámci svých možností opatření, která zamezí možnosti zneužití
klientských šeků. Těmito opatřeními je zejména zastavení plateb
klientských šeků, jejichž číselné označení se shoduje s číselným
označením ohlášeným Klientem. Není-li číselné označení šeků,
u nichž existuje obava ze zneužití, známo, zastaví Banka placení
všech klientských šeků vystavených Klientem, s výjimkou klientských šeků, o jejichž proplacení Klient výslovně požádal.
6.5 Klient odpovídá za škodu, která Bance vznikne v důsledku porušení
povinnosti neprodleně ohlásit Bance existenci okolností nasvědčujících tomu, že by mohlo dojít ke zneužití klientských šeků.
6.6 Banka neodpovídá za škodu, která by Klientovi vznikla zneužitím
klientských šeků nebo tiskopisů klientských šeků v případě jejich
ztráty, odcizení, zfalšování apod. Tímto není dotčena úprava vyloučení či omezení odpovědnosti Banky dle Obecných obchodních
podmínek.
6.7 V případě ztráty nebo zničení platného klientského šeku vyplatí
Banka šekový peníz pouze na základě pravomocného usnesení
soudu o umoření šeku. Před vydáním tohoto rozhodnutí může Banka vyplatiti šekový peníz pouze oprávněnému, který se prokáže
usnesením o zahájení umořovacího řízení soudem a složí přiměřenou jistotu.
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6.8 Banka na základě písemné žádosti Klienta zastaví proplácení šeků
kdykoli i bez uvedení důvodů.
6.9 Banka je oprávněna zastavit proplácení všech nebo některých
klientských šeků z vlastního rozhodnutí v případě, že sama zjistí
okolnosti nasvědčující tomu, že by mohlo dojít ke zneužití tiskopisů klientských šeků, k vystavení falešných klientských šeků nebo
zfalšování klientských šeků.

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1 Produktové podmínky jsou platné od 1. ledna 2014.
9.2 Produktové podmínky ruší a nahrazují Obchodní podmínky pro
vydávání tiskopisů klientských šeků a vystavování šeků klientem
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., účinné od 5. listopadu 2007.

VII.	Některé další závazky v souvislosti s vydáním
tiskopisů šeků
7.1 Klient je povinen zajistit splnění podmínek stanovených Bankou
pro vydání tiskopisů šeků a vystavování klientských šeků po celou
dobu účinnosti smlouvy o klientských šecích.
7.2 Klient je povinen zajistit, aby na běžném účtu, k němuž byly tiskopisy šeků vydány, byl vždy dostatek disponibilních prostředků na
úhradu vystavených klientských šeků. Po zániku smlouvy o klientských šecích je Klient povinen i nadále zajistit, aby na běžném
účtu, k němuž byly tiskopisy šeků vydány, byl dostatek disponibilních prostředků k uhrazení veškerých klientských šeků vystavených za trvání smlouvy.
VIII.	Skončení smlouvy o klientských šecích, zánik
oprávnění užívat šeky
8.1 Ukončením platnosti smlouvy o klientských šecích zaniká oprávnění Klienta používat klientské šeky. Klient je povinen vrátit nepoužité tiskopisy klientských šeků bez zbytečného odkladu Bance.
8.2 Ukončením smlouvy o vedení běžného účtu, k němuž byly vydány
tiskopisy šeků, automaticky zaniká smlouva o klientských šecích.
8.3 Smlouva o klientských šecích končí:

• výpovědí;
• odstoupením od smlouvy;
• uplynutím lhůty stanovené v čl. 3.8 Produktových podmínek, pokud
si Klient nepřevezme vystavené tiskopisy šeků v uvedené lhůtě;

• ukončením smlouvy o vedení běžného účtu;
• zánikem šekové knížky nebo zaplacením či odmítnutím placení
na všechny platně vystavené klientské šeky.

8.4 Klient je oprávněn vypovědět smlouvu o klientských šecích i bez
udání důvodu písemně s okamžitou platností. Společně s výpovědí
smlouvy je povinen doručit Bance též všechny nepoužité tiskopisy
klientských šeků.
8.5 Banka je oprávněna vypovědět smlouvu o klientských šecích i bez
udání důvodu písemně s okamžitou účinností. Klient je povinen
do lhůty stanovené bankou v oznámení o výpovědi smlouvy vrátit
Bance všechny nepoužité tiskopisy klientských šeků.
8.6 Výpovědí smlouvy o klientských šecích zaniká právo Klienta vystavovat jakékoliv další klientské šeky, u nichž je jako šekovník uvedena Banka.
8.7 Po ukončení smlouvy o klientských šecích je Banka oprávněna, nikoli však povinna, jako šekovník proplatit klientské šeky vystavené
Klientem před ukončením účinnosti smlouvy o klientských šecích,
pokud je na běžném účtu, k němuž byl klientský šek vydán, ke
dni předložení klientského šeku k placení dostatek disponibilních
prostředků k úhradě šekového penízu a závazků vůči Bance, které
v souvislosti s touto transakcí vzniknou.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608,
www.unicreditbank.cz.

4

