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PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYSTAVOVÁNÍ ŠEKŮ
Část I. Úvodní ustanovení
(1) Tyto Podmínky pro vydávání a vystavování šeků (dále jen
„Podmínky“) stanoví závazná pravidla pro vydávání a vystavování šeků mezi Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen „Banka“) a klientem banky (dále jen „Klient“).

Část II. Popis
(1) Šek je příkaz Klienta Bance (šekovníkovi), aby vyplatila
majiteli šeku určitou peněžní částku při předložení šeku.
Jeho používání se řídí zákonem č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Tyto Podmínky se vztahují na šeky vystavené nebankovním subjektem na Banku.
(3) Banka vydává tiskopisy šeků na základě písemné žádosti
osobně majiteli běžného účtu nebo jím zmocněné osobě.
(4) Šeky vydávané Bankou jsou určeny pro výběr hotovosti na
pokladně banky osobou uvedenou na šeku.
(5) Tiskopis šeku musí být při vystavení šeku vyplněn podle
předtisku. Vystavený šek musí obsahovat tyto náležitosti
(viz vzor vyplněného šeku):
a)

částka šeku číslicemi i slovy (pro vyjádření haléřů slovy
se používá zlomek, např. 30 h. = 30/100),

b)

kód měny,

c)

datum vystavení šeku,

d)

místo vystavení šeku,

e)

podpis výstavce,

f)

jméno osoby – (je-li šek vystaven na jméno, nikoliv na
majitele).

(6) Šek může být vystaven:
a)

na řad – uvede se na řádce „komu“ jméno, příjmení
a adresa osoby, které má být šek proplacen, u právnických osob (nezkrácená) obchodní firma a adresa sídla,

b)

na majitele (doručitele) – vyplatí se osobě, která jej
předloží.

(7) Šek Banky je možné vystavit na jakoukoli volně směnitelnou
měnu uvedenou v kurzovním lístku Banky.

(11) Není-li tiskopis šeku řádně vyplněn, neprokáže-li Klient
svoji totožnost při předložení šeku nebo nejsou-li splněny
další zákonné podmínky a podmínky stanovené v těchto
Podmínkách, vrací Banka šek bez zpracování nebo šek
v odůvodněných případech proti potvrzení zadrží.
(12) Výstavce (Klient Banky) nesmí vystavit šek, jehož proplacení není na účtu u Banky kryto dostatkem volných peněžních prostředků (nekrytý šek).
(13) Při zrušení běžného účtu musí Klient vrátit všechny nepoužité šeky Bance.
(14) Klient je povinen chránit tiskopisy šeků i vystavené šeky
před ztrátou, poškozením a zneužitím. V případě, že dojde
ke ztrátě, zničení nebo odcizení šeků, musí to neprodleně
ohlásit (např. telefonicky, osobně) Obchodnímu místu Banky vedoucí jeho účet. Ztrátu, odcizení nebo zničení šeku je
nutné ještě potvrdit písemně. V oznámení musí být uvedeny následující údaje:
a)

jméno a adresa osoby ohlašující ztrátu nebo odcizení,

b)

počet postrádaných šeků,

c)

čísla těchto šeků,

d)

číslo účtu, ke kterému byly vystaveny,

e)

zda šlo o šeky vyplněné nebo nevyplněné,

f)

přibližná doba ztráty, odcizení nebo zničení,

g)

další případné údaje, které by ochránily výstavce šeku
před možnou škodou.

(15) V případě padělání nebo úmyslného vystavení nekrytého
šeku, postupuje Banka ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Část III. Závěrečná ustanovení
(1) Pokud v těchto Podmínkách není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy mezi Bankou a Klientem Všeobecnými obchodními podmínkami a Obchodními podmínkami platebního
styku.
(2) Banka je oprávněna změnit tyto Podmínky v souladu s částí
třetí, článkem III Všeobecných obchodních podmínek.
(3) Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 5. 2017 a nahrazují znění Podmínek ze dne 1. 5. 2016.

(8) Šek musí být podepsán osobami oprávněnými nakládat
s účtem, přesně podle platného podpisového vzoru. Šek
podepsaný osobou, jejíž podpisový vzor Banka nemá nebo
jejíž podpis nesouhlasí s podpisovým vzorem, Banka neproplatí.
(9) Údaje na líci šeku nesmějí být přepisovány, škrtány a jinak
měněny. Šek nesmí být na úkor čitelnosti údajů a rozpoznatelnosti ochranných prvků poškozen.
(10) Šeky musí být předloženy k proplacení v následujících lhůtách (podle zákona):
a)

šek vystavený a splatný v jednom státě je třeba předložit do 8 (osmi) dnů ode dne vystavení,

b)

šek vystavený v jiném státě, než ve kterém je splatný,
a oba státy jsou na jednom kontinentě, je třeba předložit do 20 (dvaceti) dnů ode dne vystavení,

c)

šek vystavený v jednom a splatný v druhém státě jiného kontinentu je třeba předložit do 70 (sedmdesáti)
dní ode dne vystavení.

Lhůta se počítá od následujícího dne po vystavení.
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