Produktové
obchodní podmínky
vedení zvláštního
účtu pro SPLÁCENÍ
PENĚŽITÝCH VKLADŮ DO
základního kapitálu
OBCHODNÍCH KORPORACÍ
UNICREDIT BANK
CZECH REPUBLIC
AND SLOVAKIA, A.S.
(dále jen „Produktové podmínky
vedení zvláštního účtu“)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., (dále jen „Banka“)
zřizuje a vede zvláštní účty založené za účelem splácení peněžitých
vkladů do základního kapitálu nově zakládaných obchodních korporací
v českých korunách a cizí měně (dále jen „Zvláštní účet“), a to v souladu
s účinnými právními předpisy České republiky.
1. 	Banka zřizuje Zvláštní účet na základě SMLOUVY O ZVLÁŠTNÍM
ÚČTU PRO SPLÁCENÍ PENĚŽITÝCH VKLADŮ DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU uzavřené mezi založenou obchodní korporací před jejím vznikem a Bankou (dále jen „smlouva“).
2. Správce vkladů pověřený správou vkladů v zakladatelském právním jednání (tzn. zakladatelské listině nebo společenské smlouvě)
může v souladu s ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, požádat
Banku o zřízení Zvláštního účtu, na kterém budou uloženy peněžní
prostředky představující peněžitý předmět vkladu do základního
kapitálu v období od jejich předání vkladů Bance, a to za podmínek
stanovených v Produktových podmínkách vedení zvláštního účtu
a v zákoně.
3. Správce vkladů je povinen předložit Bance originál nebo úředně
ověřenou kopii shora uvedeného zakladatelského právního jednání,
případně také stanovy zakládané obchodní korporace.
4. 	Na Zvláštní účet jsou převáděny nebo v hotovosti skládány příslušné
peněžní prostředky.
5. Správce vkladů je povinen zabezpečit, aby byly na Zvláštní účet převedeny nebo složeny jen ty peněžní prostředky, které budou sloužit
jako vklady do základního kapitálu zakládané obchodní korporace.
6. 	Veškeré peněžní prostředky na Zvláštním účtu představující peněžitý předmět vkladu do obchodní korporace jsou pojištěny dle zákona.
7. Pro případ, že obchodní korporace bude mít po svém vzniku zájem
na vedení svého běžného účtu u Banky, může být, po dodání originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku vzniklé
obchodní korporace nebo originálu nebo úředně ověřené kopie pravomocného usnesení soudu o zápisu předmětné obchodní korporace do obchodního rejstříku Bance, mezi obchodní korporací a Bankou
uzavřena standardní Smlouva o běžném účtu a vyhotoven příslušný
podpisový vzor.
8. 	Banka se zavazuje vystavit správci vkladů k jeho žádosti písemné
POTVRZENÍ O SPLACENÍ PENĚŽITÉHO VKLADU s údajem o výši peněžních prostředků uložených na Zvláštním účtu (dále jen „Potvrzení“).
9. 	Banka je povinna umožnit nakládat s peněžními prostředky na
Zvláštním účtu:
a) obchodní korporaci dnem, kdy bude Bance doložen vznik obchodní korporace originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo originálem nebo úředně ověřenou kopií
pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zápisu zakládané
obchodní korporace do obchodního rejstříku,
b) správci vkladů dnem, kdy bude Bance správcem vkladů předložen originál nebo úředně ověřená kopie pravomocného usnesení
příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis zakládané obchodní korporace do obchodního rejstříku nebo originál nebo úředně ověřená kopie pravomocného usnesení soudu
o zastavení řízení o zápisu z důvodu neodstranitelného nedostatku podmínky řízení anebo originál nebo úředně ověřená kopie
zpětvzetí návrhu na zápis s vyznačením jeho přijetí příslušným
rejstříkovým soudem.
10. Správce vkladů bere na vědomí, že s peněžními prostředky na Zvláštním účtu nelze nakládat až do dne doložení vzniku obchodní korporace Bance, a to pak dle níže uvedeného, nebo do dne, kdy bude Bance
příslušnými dokumenty doloženo, že obchodní korporace nevznikne.

Do této doby lze s prostředky nakládat jedině v případě, kdy je Bance
prokázáno, že jde o úhradu zřizovacích výdajů anebo o vrácení emisních kursů zakladatelům zakládané obchodní korporace.
Ode dne, kdy bude Bance doložen vznik obchodní korporace, není
správce vkladů oprávněn nakládat s peněžními prostředky na Zvláštním účtu; toto právo náleží od příslušného dne výlučně vzniklé obchodní korporaci.
11. Pokud (I) nebude návrh na zápis zakládané obchodní korporace do
obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu podán a (II)
správce vkladů projeví vůči Bance vůli ukončit účinnost smlouvy,
ačkoliv již od Banky obdržel Potvrzení, účinnost smlouvy bude ukončena a rovněž peněžní prostředky složené na Zvláštním účtu Bankou
k požadavku správce vkladů jemu nazpět Bankou vyplaceny nejdříve
ke dni, kdy Banka od správce vkladů obdrží nazpět originál příslušného Potvrzení vystaveného pro danou záležitost Bankou.
12.	Bance přísluší za vedení Zvláštního účtu poplatek ve výši stanovené v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., který je nedílnou součástí
smlouvy.
13. Produktové podmínky vedení zvláštního účtu doplňují Produktové
obchodní podmínky pro účty a platební styk UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami se přednostně použije úprava obsažená v Produktových podmínkách vedení zvláštního účtu.
14.	Banka je oprávněna Produktové podmínky vedení zvláštního účtu
změnit nebo do nich doplnit nová ustanovení, a to zejména pokud
jde o ustanovení o: rozsahu dokladové povinnosti správce vkladů,
zřízení běžného účtu vzniklou obchodní korporací u Banky, oprávnění k nakládání s peněžními prostředky po vzniku obchodní korporace a/nebo rozsahu změn Produktových podmínek vedení zvláštního
účtu a pravidlech pro realizaci těchto změn.
Banka je oprávněna Produktové podmínky vedení zvláštního účtu
změnit nebo do nich doplnit nová 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 takto novelizovaných Produktových podmínek vedení zvláštního účtu Banka zašle správci
vkladů nejpozději 2 měsíce před datem navrhované účinnosti takové
novelizace. Pokud správce vkladů s navrženou novelizací Produktových podmínek vedení zvláštního účtu 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 správci vkladů zakládá zákon,
s okamžitou účinností. Pokud správce vkladů návrh Banky neodmítne,
stává se nové znění Produktových podmínek vedení zvláštního účtu
závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci Produktových podmínek vedení zvláštního
účtu jako den nabytí platnosti nového znění Produktových podmínek
vedení zvláštního účtu.
15.	V případě, že se práva a povinnosti stran upravená těmito Produktovými podmínkami vedení zvláštního účtu změní přímo v důsledku
změny právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit, nepostupuje se podle odstavce 14. O takové změně bude Banka správce vkladu informovat.
16. Produktové podmínky vedení zvláštního účtu jsou účinné pro závazky mezi obchodní korporací a Bankou zřízené smlouvou uzavřenou
ode dne 1. 2. 2015.
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