Podmínky pro používání soukromých šeků České spořitelny, a.s.
(dále jen „Podmínky“)
Článek I
Vymezení pojmů
Pro účel těchto podmínek se obsah následujících pojmů vymezuje takto:
Soukromý šek České spořitelny, a.s. (dále jen „soukromý šek“)
-

Je cenný papír a platební nástroj, jehož používání upravuje zákon č.191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.

Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Banka“)
Je šekovníkem, tj. Bankou, která svým klientům vydává tiskopisy soukromých šeků, jejichž prostřednictvím klienti
mohou nakládat s peněžními prostředky na Bankou vedených účtech, tiskopisy soukromých šeků Banka vydává
pouze k Účtu.
Držitel soukromých šeků
-

Je majitel účtu nebo disponující osoba, která má v souladu s podpisovým vzorem právo o soukromé šeky požádat
a které byly tiskopisy soukromých šeků vydány.

Účet
-

Je účet majitele účtu, k němuž Banka vydává tiskopisy soukromých šeků.

Článek Il
Vydávání tiskopisů soukromých šeků
1.

O vydání tiskopisů soukromých šeků může požádat budoucí Držitel soukromých šeků na kterékoli pobočce Banky.

2.

Je přípustné, aby tiskopisy soukromých šeků vyzvedla i osoba zmocněná, musí však předložit dokument prokazující
oprávnění zastupovat (plnou moc) v písemné formě podepsané budoucím Držitelem soukromých šeků.

3.

Na vydání soukromých šeků nemá budoucí Držitel soukromých šeků právní nárok a Banka není povinná sdělovat
důvody případného odmítnutí žádosti o jejich vydání.

4.

Platnost tiskopisů soukromých šeků není časově omezena.

5.

Po spotřebování vydaných tiskopisů soukromých šeků může Držitel soukromých šeků požádat o vydání dalších.
Za vydání soukromých šeků a šekové knížky účtuje Banka majiteli Účtu cenu dle platného ceníku Banky.

Článek lll
Vystavování soukromých šeků
1.

Výstavcem soukromých šeků může být Držitel soukromých šeků. Podpis výstavce soukromého šeku musí souhlasit
se vzorovým podpisem uvedeným na podpisovém vzoru k Účtu a se způsobem dispozice s peněžními prostředky
na Účtu sjednaným majitelem Účtu na podpisovém vzoru.
Banka neproplatí soukromý šek podepsaný osobou, jejíž vzorový podpis Banka nemá nebo jejíž podpis nesouhlasí
se vzorovým podpisem uvedeným na podpisovém vzoru nebo jež nemá právo disponovat s peněžními prostředky
na Účtu prostřednictvím soukromých šeků.

2.

Soukromý šek se vyplňuje kuličkovým perem nebo psacím strojem (nikoli smazatelnou tužkou nebo fixem). Jakékoli
údaje na šeku nesmějí být přepisovány, škrtány, mazány nebo jinak opravovány. Šek nesmí být na úkor čitelnosti
údajů a rozpoznatelnosti ochranných prvků poškozen nebo znečištěn. Bílý pruh v dolní části šeku nesmí být
popisován ani orazítkován.
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3.

K zabránění neoprávněného pozměňování údajů na soukromém šeku je nezbytné (viz vzor vyplněného tiskopisu
soukromého šeku v šekové knížce):
a) částku šeku vypsat číslicemi bezprostředně při pravém a slovy při levém okraji příslušné rubriky a nepoužitou
část rubriky proškrtnout;
b) částku šeku slovy začínat vždy velkým písmenem a u částek, které začínají číslicí „1“, uvádět slovy i tuto číslici
(např. Jedentisíc.....).

4.

Soukromý šek lze vystavit na libovolnou částku, avšak pouze do výše disponibilního zůstatku peněžních prostředků
na Účtu.

5.

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění šeku je trestné.

6.

Na tiskopis soukromého šeku musí být vyplněny tyto náležitosti:
a) měna;
b) částka slovy a číslicí;
c) místo vystavení;
d) datum vystavení (měsíc slovy);
e) podpis výstavce (podle podpisového vzoru).
Banka proplatí jen řádně vyplněný soukromý šek.

7.

Soukromý šek může být vystaven:
a) „na řad“ osoby, které má být šek proplacen – v tomto případě se na lince „komu“ uvede jméno, příjmení, příp.
adresa fyzické osoby, u právnické osoby název, příp. její sídlo. Tento soukromý šek je převoditelný rubopisem
a předáním, Banka přijímá šeky převedené rubopisem pouze mezi klienty Banky nebo rodinnými příslušníky;
b) „na doručitele“, tzn. na majitele (šeku) – v tomto případě linka „komu“ zůstane nevyplněna, příp. se na ni uvede
„majiteli“ nebo „doručiteli“ apod. Banka nedoporučuje Klientům vystavovat soukromé šeky na doručitele
(bez vyplnění linky komu), neboť šek by byl proplacen tomu, kdo ho k proplacení předloží;
c) „na jméno“ – na šeku je uvedeno přesné označení osoby, jíž má být placeno (stejně jako u šeku na řad),
s doložkou „nikoli na řad“. Takto opatřený soukromý šek je převoditelný smlouvou o postoupení pohledávky.

8.

Pro vedení evidence použitých soukromých šeků je určena tabulka na zadní vnitřní straně šekové knížky.

Článek IV
Používání soukromých šeků
1.

Držitel soukromých šeků je povinen dodržovat při jejich používání zásady stanovené Bankou v souladu se zákonem
č.191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový ve znění pozdějších předpisů.

2.

Soukromý šek je určen k výplatě hotovosti nebo k připsání na účet předložitele šeku.

3.

Soukromý šek lze předložit k proplacení do 6 měsíců ode dne jeho vystavení.

4.

Při předložení soukromého šeku k proplacení je předložitel povinen prokázat svoji totožnost a šek žirovat
(podepsat na zadní straně).

Článek V
Ochrana soukromých šeků
1.

Převzaté tiskopisy soukromých šeků je Držitel soukromých šeků povinen pečlivě uschovávat (odděleně od osobních
dokladů), zabránit jejich ztrátě, odcizení nebo zneužití neoprávněnými osobami a chránit je před znehodnocením.

2.

V případě, když došlo ke ztrátě/odcizení nebo jiné události, která by mohla k zneužití soukromých šeků vést, se
Držitel soukromých šeků ihned obrátí na kteroukoli pobočku Banky a z dále uvedených možností zvolí tu
nebo ty, které nejlépe vyhovují (tzn. odvolání soukromého šeku, zákaz výplaty soukromého šeku, kombinací
odvolání a zákazu výplaty soukromého šeku, storno nevyplněného tiskopisu soukromého šeku). V pobočce Banky
vyplní příslušný tiskopis, na jehož základě Banka zařadí uvedená čísla soukromých šeků do seznamu šeků,
které nebudou v případě předložení proplaceny. Podle okolností informuje držitel soukromých šeků o případu Policii
ČR.

3.

Odvolání soukromého šeku vyplývá ze zákona č. 191/1950 Sb., šekového a směnečného ve znění pozdějších
předpisů. Odvoláním soukromý šek právně zaniká, tzn. práva ze soukromého šeku již nelze uplatňovat u soudu.
Odvolání soukromého šeku se nejčastěji provádí v případě ztráty nebo odcizení, ale důvodem mohou být i obavy
z jiného způsobu zneužití.
Odvolání soukromého šeku je účinné až po uplynutí 8 denní lhůty pro předložení soukromého šeku k placení
(od data vystavení šeku), a Banka proto neodpovídá za škodu vzniklou proplacením soukromého šeku, pokud bude
předmětný soukromý šek předložen k proplacení v rámci této lhůty.
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4.

Pokud si Držitel soukromých šeků přeje ztracený nebo odcizený soukromý šek chránit s okamžitou platností, zvolí
zákaz výplaty soukromého šeku (tzn. stop payment). Zákaz výplaty soukromého šeku se provádí v rámci
organizační sítě Banky, a je účinný okamžitě. Případný majitel soukromého šeku však může svá práva
na proplacení soukromého šeku dále uplatňovat (soudně). Zákaz výplaty soukromého šeku lze kombinovat
s odvoláním.

5.

Storno nevyplněného tiskopisu soukromého šeku se provádí v případě, že došlo k ztrátě/odcizení ještě
nevyplněných tiskopisů soukromých šeků. Pokud by někdo takové tiskopisy vyplnil a chtěl proplatit, jednalo by se
o padělané šeky. Storno nevyplněného tiskopisu soukromého šeku se provádí v rámci organizační sítě Banky, a je
účinné okamžitě.

6.

Za odvolání soukromých šeků, zákaz výplaty soukromých šeků a storno nevyplněných tiskopisů soukromých šeků
účtuje Banka na vrub příslušného Účtu ceny podle platného sazebníku.

7.

Ztracený/odcizený/zničený soukromý šek lze soudně umořit. Každý, kdo má na umoření takového šeku právní
zájem, může podat soudu návrh na jeho umořeni.
Protihodnotu umořeného šeku Banka proplatí až po předložení pravomocného usnesení soudu o umoření šeku,
ledaže by Držitel soukromých šeků požádal o zaplacení soukromého šeku, Bance předložil usnesení o zahájení
řízení o umoření šeku a nabídl jí přiměřenou jistotu, dokud soukromý šek nebude prohlášený za umořený. V případě
zneužití soukromých šeků Banka sama nevymáhá, pokud je pachatel dopaden, prostředky neoprávněně z Účtu
majitele vyčerpané. Poskytne však majiteli Účtu potřebné potvrzení o zúčtování neoprávněně inkasovaných částek.

Článek VI
Zánik práva k používání soukromých šeků
Při zrušení Účtu je majitel Účtu povinen vrátit Bance všechny nepoužité tiskopisy soukromých šeků. Majitel Účtu je
oprávněn svým jednáním kdykoli zrušit právo další osoby k používání soukromých šeků. V tomto případě si majitel Účtu
sám vyžádá od této osoby navrácení tiskopisů soukromých šeků. Navrácené tiskopisy může využít jiný držitel
soukromých šeků (další disponující) k Účtu.
Článek VII
Závěrečná ustanovení
Pokud se změní zákony a jiné předpisy, dojde ke změnám technologií nebo organizačních procesů, a s přihlédnutím
k obchodní politice Banky, je Banka oprávněna tyto Podmínky změnit.
Změnu Podmínek Banka oznámí na svých internetových stránkách a současně na změnu upozorní dalšími vhodnými
způsoby jako např. na výpisech z účtů a prostřednictvím internetového bankovnictví. Každou změnu Banka oznámí
nejpozději 2 měsíce před nabytím její účinnosti, a pokud v této lhůtě navrženou změnu Klient písemně neodmítne, stává
se nové znění závazné pro obě strany.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem.
Česká spořitelna, a.s.
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