Obchodní podmínky
pro vedení vkladů na vkladních knížkách

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ VKLADŮ NA VKLADNÍCH KNÍŽKÁCH
1. Tyto obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) Moravského Peněžního Ústavu – spořitelního
družstva (dále také „MPU“) pro vedení vkladů na vkladních knížkách jsou nedílnou součástí
Smlouvy o vkladu uzavřené mezi Klientem a MPU. Smlouva o vkladu vzniká složením minimální
částky vkladu uvedené v Ceníku MPU a předáním vkladní knížky Klientovi.
2. Vkladní knížky nejsou účty platebního charakteru ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním
styku.
Podmínky vedení vkladových účtů s výpovědní lhůtou
3. Disponovat s účtem je možné prostřednictvím:
- hotovostního vkladu nebo výběru,
- bezhotovostního převodu ve prospěch účtu nebo na vrub účtu.
Na vkladových účtech lze provádět jen omezený platební styk, sloužící výhradně k naplnění účelu,
ke kterému byl účet založen.
4. Majitel účtu nebo Disponent je oprávněn disponovat s vkladem po uplynutí výpovědní lhůty,
během lhůty stanovené v Ceníku MPU a uvedené ve výpovědi vkladu. Vypovězenou částku je
možno vybrat po uplynutí výpovědní lhůty, která je stanovena Ceníkem MPU.
5. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem prokazatelného doručení písemné výpovědi vkladu Klienta.
Obsahem výpovědi jsou číslo účtu, datum podání výpovědi, měna a výše vypovězené částky
včetně podpisu oprávněné osoby.
6. Lze vypovědět i část vkladu. Na účtu může být v platnosti několik výpovědí vkladu. Celkový součet
vypovězených částek může znít nejvýše na částku ve výši aktuálního zůstatku účtu ke dni doručení
výpovědi vkladu MPU.
7. Úroky připsané na účet lze bez výpovědi vybrat do konce následujícího měsíce po dni jejich
připsání na účet. Pokud nejsou v tomto období úroky vybrány, stávají se součástí vkladu a vztahuje
se na ně smluvně stanovená výpovědní lhůta.
8. Výběr v období kratším než je smluvní výpovědní lhůta je možný pouze se souhlasem MPU.
V případě souhlasu MPU stanoví výši dostupné částky a smluvní pokutu. Rámec výše smluvní
pokuty je vyhlašován v Ceníku MPU.
Vkladní knížky
9. MPU vede pro fyzické osoby - nepodnikatele vkladní knížky s výpovědní lhůtou. Délka sjednané
výpovědní lhůty je uvedena ve vkladní knížce.
10. Vkladní knížka je potvrzením o vkladu. MPU v ní vyznačuje změny ve výši vkladu, jeho zůstatek
a další skutečnosti týkající se vkladu. Zápis ve vkladní knížce je rozhodný pro výši vkladu, jen pokud
MPU výpisem ze své evidence neprokáže jinou výši vkladu (např. při bezhotovostním vkladu).
Vystavením vkladní knížky MPU potvrzuje vznik smluvního vztahu.
11. MPU vystavuje vkladní knížky na jméno. Vkladní knížka na jméno se vystavuje na jméno, příjmení,
adresu a rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození majitele.
12. V případě hotovostního vkladu nebo výběru je Klient povinen vkladní knížku fyzicky předložit.
13. U tohoto produktu MPU Majiteli účtu nepředává ani nezasílá výpis z účtu.
14. Klient může po dohodě s MPU vázat (vinkulovat) výplaty z vkladní knížky na heslo na přivolení třetí
osoby, nebo na skutečnost, o níž je jisto, že nastane. Při vázání výplaty na skutečnost, o níž je jisto,
že nastane, je vkladatel povinen prokázat svou totožnost. Vinkulovat výplatu vkladu lze pouze při
současném předložení vkladní knížky. Vinkulaci smí sjednat pouze Majitel účtu.
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15. U vinkulace na skutečnost, o níž je jisto, že nastane, sdělí Klient datum, po kterém lze vklad vyplatit.
Vinkulaci na skutečnost, o níž je jisto, že nastane, lze zřídit kdykoli. Tuto vinkulaci může zrušit ten,
kdo výplatu vázal, a zemře-li, soud příslušný k řízení o dědictví. Změnu nebo zrušení vinkulace
výplaty vkladu na přivolení třetí osoby lze zrušit kdykoliv, avšak pouze po předložení písemného
souhlasu třetí osoby nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
16. Byla-li Klientu odňata vkladní knížka osobou jemu známou nebo při ztrátě, odcizení neznámou
osobou anebo zničení vkladní knížky, je nutné, aby Klient nebo ten, kdo má na vkladní knížce
právní zájem (dále jen „navrhovatel“) ve vlastním zájmu neprodleně požádal MPU o zákaz výplaty.
Navrhovatel musí při podání zákazu výplaty prokázat svoji totožnost a uvést údaje potřebné
k identifikaci vkladu. Po dobu trvání zákazu výplaty nesmí být na účet zaúčtován žádný vklad ani
výběr.
17. Jestliže Klient vkladní knížku ztratil, nebo byla-li mu odcizena neznámým pachatelem, nebo byla-li
vkladní knížka zničena, může Klient nebo ten, kdo má na vkladní knížce právní zájem, podat návrh
na zahájení řízení o prohlášení vkladní knížky za umořenou (dále jen „umořovací řízení“).
Navrhovatel musí prokázat svoji totožnost a uvést údaje potřebné k identifikaci vkladní knížky.
V průběhu umořovacího řízení nesmí být na účet zaúčtován žádný vklad ani výběr. Umořovací
řízení nelze zahájit, je-li znám držitel vkladní knížky. Zahájení umořovacího řízení oznámí MPU
vyhláškou, která musí být vyvěšena alespoň po dobu dvou měsíců na místě přístupném pro
občany v pobočce, která vede vklad, a v pobočce, v jejímž obvodu má navrhovatel bydliště.
Nebude-li v průběhu dvou měsíců ode dne uvedeného na vyhlášce, vkladní knížka nalezena ani na
ni nikdo neuplatní nárok, pozbude vkladní knížka platnosti a MPU za ni vydá navrhovateli novou
vkladní knížku nebo mu vyplatí celý vklad (podle dispozice navrhovatele uvedené v návrhu na
zahájení umořovacího řízení). Postup při umořování vkladních knížek a případy, kdy může MPU
provést výplatu vkladu nebo vydat novou vkladní knížku i bez umoření původní vkladní knížky, jeli oprávněný znám, upravuje vyhláška č. 47/1964 Sb. o peněžních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
18. Nežádá-li ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení vkladní knížky neznámým pachatelem o její
umoření, nebo ohlásí-li někdo, že mu vkladní knížka byla odňata osobou jemu známou,
poznamená MPU na účet na odpovědnost ohlašovatele zákaz výplaty. Nebude-li v průběhu
jednoho měsíce po ohlášení učiněn návrh na zahájení umořovacího řízení, popř. prokázáno, že byl
u soudu uplatněn nárok na vydání vkladní knížky, MPU zákaz výplaty zruší.
19. Je-li vkladní knížka popsána, je vydána tzv. pokračovací vkladní knížka a původní vkladní knížka se
Klientu nevrací. Rovněž po ukončení smluvního vztahu se vkladní knížka Klientu nevrací.
20. Jestliže Klient po dobu dvaceti let s vkladem nenakládal ani vkladní knížku nepředložil k doplnění
údajů, vkladový vztah se uplynutím této lhůty ruší. Nezaniká tím ovšem právo Klienta na výplatu
zůstatku zrušené vkladní knížky.
Závěrečná ustanovení
21. MPU je oprávněn tyto Podmínky aktualizovat. MPU seznamuje Klienta se zněním Podmínek
v provozních prostorách poboček MPU a na internetových stránkách MPU alespoň 30 kalendářních
dnů před účinností změny. O účinnosti změn Podmínek informuje MPU Klienta rovněž písemnou
formou, zpravidla upozorněním v textu na výpise z účtu. Klient je povinen se s novelizovanými
Podmínkami seznámit. Pokud Klient neprojeví do dne účinnosti změny Podmínek výslovný
písemný nesouhlas, stává se nové znění Podmínek závazné pro všechny dosud uzavřené smluvní
vztahy jako změna jeho původně sjednaných obchodních podmínek s účinností ode dne
uvedeného v příslušné novelizaci Podmínek. Vyjádřil-li Klient v uvedené lhůtě svůj nesouhlas se
změnou Podmínek a nedojde-li k jiné dohodě, je MPU oprávněn kterýkoli smluvní vztah s Klientem
vypovědět nebo prohlásit kteroukoli svou pohledávku za Klientem za ihned splatnou.
22. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2009.
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