

Podmínky pro odvody cestovních šeků

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Podmínky pro odvody cestovních šeků (dále jen „Podmínky“) představují Produktové podmínky ve smyslu
Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“). Podmínky, Oznámení o provádění
platebního styku a Všeobecné podmínky tvoří součást Smlouvy a Klient je povinen se s nimi seznámit a dodržovat je.
2. Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku V. těchto
Podmínek.

II. Podmínky proplácení cestovních šeků
1. Banka proplácí (nakupuje) cestovní šeky (dále označovány jako „cestovní šeky“ nebo jen „šeky“), které Klient
nakoupil od jejich předkladatelů, popř. je přijal na úhradu ceny za jím prodávané zboží nebo poskytované služby, za
následujících podmínek:
a) cestovní šeky znějí na cizí měnu, u které Banka vyhlašuje Kurz,
b) Banka při kontrole, kterou provede, nezjistí žádnou závadu šeků,
c) Klient učinil před koupí, případně přijetím šeku na úhradu ceny zboží nebo služeb veškerá opatření, aby nedošlo
k neproplacení šeku osobou povinnou k placení. Při předložení šeku jeho předkladatelem Klientovi Klient tedy:
(i) provedl kontrolu, zda byl šek na prvním místě (standardně v levém horním rohu šeku) předkladatelem
podepsán,
(ii) požádal předkladatele šeku o jeho kontrasignaci (standardně podpis v levém dolním rohu šeku) před
příslušným zaměstnancem Klienta a ověřil, že tento druhý podpis souhlasí s podpisem na prvním místě,
(iii) provedl celkovou kontrolu šeku (zda šek není poškozen, opravován, přepisován, případně, je-li na šeku doba
platnosti, zda je předkládán v této době),
(iv) požádal předkladatele šeku o prokázání totožnosti předložením platného cestovního pasu, příp. jiného
průkazu totožnosti, a
(v) provozuje-li Klient směnárenskou činnost, na příslušný Doklad o poskytnutí služby pro předložení cestovního
šeku Bance k proplacení uvedl všechny náležitosti stanovené právními předpisy, včetně jména a příjmení
předkladatele šeku a údaje o druhu, čísle, době platnosti a zemi vystavení cestovního pasu, příp. jiného
průkazu totožnosti, kterým předkladatel šeku Klientovi prokázal svou totožnost.
2. Banka neodpovídá za pravost kontrasignačního podpisu na cestovních šecích.

III. Soupis cestovních šeků
1. Pro odvod cestovních šeků Bance vyplní Klient Soupis, a to v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii. V
Soupisu Klient uvede šeky podle měn, přičemž na rub Soupisu uvede rozpis nakoupených/přijatých šeků podle
výstavců a nominálních hodnot spolu s počtem kusů a čísly šeků. Klient Soupis opatří příslušnými Identifikačními
znaky a číslem Účtu. Cestovní šeky musí být na zadní straně opatřeny zmocňovacím indosamentem Klienta.
2. Banka zkontroluje údaje na Soupisu podle předložených šeků. Případné nesrovnalosti (např. schodek, přebytek,
padělaný šek nebo šek se závadou) vyznačí na originálu i kopii Soupisu a opatří je otiskem razítka Banky a
podpisem oprávněného zaměstnance Banky. Banka proplatí Klientovi, připsáním peněžních prostředků na Účet,
hodnotu těch šeků, které nejsou padělkem ani nemají závadu. Případné závady šeků zjištěné při kontrole oznámí
Banka Klientovi a takové šeky převezme k Inkasu a proplatí je Klientovi až poté, co obdrží úhradu hodnoty takových
šeků od osoby povinné k proplacení šeku.
3. Originál Soupisu si po převzetí cestovních šeků Banka ponechá a Klientovi vrátí jeho potvrzenou kopii s kopií
Dokladu o poskytnutí služby. Pro případné uplatnění a vyřizování reklamací je vždy rozhodný originál Soupisu
uložený u Banky.

IV. Proplácení odvedených cestovních šeků
1.

Banka proplácí odvedené cestovní šeky připsáním jejich částek na Účet Klienta v termínech a způsobem uvedeným
v příslušném Oznámení.

2.

Za odvody cestovních šeků je Klient povinen platit Bance poplatky podle Sazebníku.

3.

Klient je povinen se při přijímání a odvodu cestovních šeků řídit příslušnými právními předpisy1. Ustanovení
předcházející věty neplatí v případě, že Klient přijal cestovní šek na úhradu ceny jím prodaného zboží nebo
poskytnutých služeb.

1 Zejména z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů.
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4.

Klient odpovídá za pravost a správný počet nakoupených cestovních šeků.

5.

Banka není povinna zajišťovat pro Klienta vzory cestovních šeků ani oznamovat ztráty cestovních šeků.

V. Vymezení pojmů
Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách následující význam:
„Banka“ je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.
„Bankovní služby“ jsou jakékoliv bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní
licence Banky, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry.
„Identifikační znaky“ jsou ve smyslu příslušných právních předpisů2 obchodní firma, identifikační číslo (IČO), adresa
provozovny Klienta a jméno(a), příjmení a podpis oprávněného zaměstnance Klienta podle Podpisového vzoru.
„Inkaso“ je předložení cestovního šeku Bankou osobě, u které je šek splatný, k proplacení nebo k obstarání jeho
proplacení, aniž by Banka při převzetí šeku proplatila Klientovi jeho hodnotu.
„Klient“ je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba (která není bankou), pro kterou Banka vede běžný účet,
která s Bankou uzavřela Smlouvu a která:
a) provádí směnárenskou činnost na základě platné koncese vydané příslušným živnostenským úřadem,
b) je držitelem platné devizové licence pro provádění obchodů s devizovými hodnotami vydané Českou národní bankou,
nebo
c) přijala cestovní šek(y) jako úhradu za jí prodávané zboží nebo jí poskytované služby.
„Kurz“ je směnný kurz vyhlašovaný Bankou.
„Doklad o poskytnutí služby“ je doklad o nákupu cestovních šeků ve smyslu příslušných právních předpisů3.
„Oprávněná osoba“ je osoba uvedená na Podpisovém vzoru Klienta k Účtu.
„Oznámení“ jsou sdělení, ve kterých Banka v souladu se Všeobecnými podmínkami nebo příslušnými Produktovými
podmínkami stanoví technické aspekty a podmínky poskytování Bankovních služeb, která je Banka oprávněna měnit.
Oznámení Banka zveřejňuje v obchodních místech Banky popřípadě na svých internetových stránkách.
„Podpisový vzor“ je vzorem podpisu Oprávněné osoby, sloužící k její identifikaci pro účely nakládání s prostředky na
Účtu či za účelem podání žádosti o poskytnutí Bankovní služby či k provedení jiného dohodnutého úkonu s Bankovní
službou souvisejícího.
„Sazebník“ je přehled všech Bankou stanovených poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby nebo
s nimi souvisejících, který Banka vydává a upravuje. Sazebník je k dispozici v obchodních místech Banky a ve zkrácené
podobě též na internetových stránkách Banky.
„Smlouva“ je Smlouva o provádění odvodů cestovních šeků uzavřená mezi Klientem a Bankou, jejíž součástí jsou
Všeobecné podmínky, Oznámení o provádění platebního styku a tyto Podmínky.
„Soupis“ je formulář označený "Sběrný účetní doklad – soupis šeků", případně obdobný doklad vyhotovený Klientem za
použití výpočetní techniky.
„Účet“ je běžný účet vedený Bankou pro Klienta na základě příslušné Smlouvy o zřízení a vedení účtu uzavřené mezi
Bankou a Klientem, určený ve Smlouvě.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Banka je oprávněna tyto Podmínky průběžně měnit způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách.
2. Tyto Podmínky ruší a nahrazují Podmínky pro odvody cestovních šeků účinné od 13.4.2009.
3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014.

2 Ke dni účinnosti těchto Podmínek je to z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů .
3 z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů .
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