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Dohoda o postoupení smlouvy o účtu 

 

příjmení, jméno, titul / obchodní firma / název 

 

trvalý pobyt / sídlo / místo podnikání 

 

RČ (datum narození) / IČ 

 

druh a číslo průkazu totožnosti 

 

státní příslušnost 

(dále jen „nový klient“) 

a 

 

příjmení, jméno, titul / obchodní firma / název 

 

trvalý pobyt / sídlo / místo podnikání 

 

RČ (datum narození) / IČ 

 

druh a číslo průkazu totožnosti 

 

státní příslušnost 

(dále jen „původní klient“) 

a 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 

 

(dále jen „banka“) 

uzavírají tuto Dohodu o postoupení smlouvy o účtu (dále jen „dohoda“) 

 

1. Původní klient a nový klient se dnem podpisu této dohody dohodli na postoupení smlouvy o účtu, číslo účtu 
……………. Původní klient převádí touto dohodou na nového klienta svá práva a povinnosti ze smlouvy o účtu 
a banka s postoupením smlouvy o účtu souhlasí.  

2. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem účinnosti postoupení smlouvy o účtu se původní klient osvobozuje od 
svých povinností vůči bance dle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 
smluvní strany vylučují postup podle § 1899 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Nový klient a banka se dohodli, že ke dni účinnosti této dohody zanikají případná veškerá ujednání o poskytování 
služeb internetového bankovnictví k účtu uzavřená mezi původním klientem a bankou. 

4. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. 

5. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

6. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Uzavření této „dohody“ bylo schváleno na _____zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne _____ a to 
usnesením č.:______________. 
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V(e) Praze dne  

 

Nový klient:  

 podpis(y), příp. razítko 

 

Původní klient:  

 podpis(y), příp. razítko 
 

Za Českou spořitelnu, a.s.: 

podpis:  

  
  

 


