Platnost od 1. 1. 2011
Č á s t VIII.
PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SAFESOVÝCH TREZORECH
POBOČEK ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Položka

Operace

0801010
0801020
0801030
0801040
0801050
0801060
0801070
0801080
0801090
0801100
0801110

o objemu
0 - 10 000 cm3 včetně
o objemu 10 001 - 15 000 cm3 včetně
o objemu 15 001 - 20 000 cm3 včetně
o objemu 20 001 - 25 000 cm3 včetně
o objemu 25 001 - 30 000 cm3 včetně
o objemu 30 001 - 35 000 cm3 včetně
o objemu 35 001 - 50 000 cm3 včetně
o objemu 50 001 -100 000 cm3 včetně
o objemu od 100 001 cm3 včetně a výše
otevření schránky duplikátem klientského klíče
zhotovení náhradního klientského klíče v případě
jeho ztráty klientem

Cena v Kč ročně
včetně DPH ve výši
základní sazby
633,-1 022-1 382,-1 742,-2 088,-2 722,-3 586,-6 134,-12 139,-100,-1 000,--

Poznámka: Tato služba je poskytována pouze ve vybraných pobočkách ČNB a pouze pro
klienty ČNB. Bezpečnostní schránkou se rozumí kovový uzamykatelný obal, který se vkládá
a vyjímá z pevného modulu a který slouží k úschově cenností, dokumentů, nosičů dat, klíčů,
razítek a osobních identifikačních pomůcek.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
k Části VIII. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB
1.

Úhrada ceny podle tohoto ceníku provedená v hotovosti se nepovažuje za skládání hotovostí.

2.

Cena za pronájem schránky se hradí předem. Jestliže je smlouva uzavřena na dobu
nepřekračující dvanáct měsíců, hradí se celá částka najednou. U smluv uzavřených na dobu
delší nebo na dobu neurčitou se cena hradí maximálně na dobu jednoho roku, resp. na období
od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku. Příslušnou cenu za roční pronájem schránky je
klient povinen uhradit vždy nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku.
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3.

Při uzavření smlouvy během roku se hradí předem část odpovídající době do konce
kalendářního roku, přičemž cena za pronájem schránky za jeden kalendářní měsíc činí 1/12
ceny za roční pronájem schránky. Cena se hradí za celý kalendářní měsíc, i když k uzavření
smlouvy došlo, případně k uplynutí doby v případě smlouvy na dobu určitou dojde, v jeho
průběhu.

4.

V případě, že je užívání schránky ukončeno, což znamená, že je schránka fyzicky uvolněna
a zároveň vrácen klientský klíč, ČNB vrací klientovi poměrnou část zaplacené ceny za
pronájem schránky, a to takto: 1/12 ceny za roční pronájem schránky za každý uhrazený
kalendářní měsíc počínaje od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo
k ukončení pronájmu schránky, do konce kalendářního roku. Pokud ale byla mezi ČNB
a klientem uzavřena smlouva na dobu určitou a pronájem schránky je ukončen klientem před
uplynutím sjednané doby, klient nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za
pronájem schránky.

5.

Klientovi se nevrací poměrná část uhrazené ceny za pronájem schránky, jestliže byla smlouva
ze strany ČNB vypovězena po zjištění, že klient používal schránku k úschově předmětů
smluvně vyloučených.

6.

ČNB je oprávněna účtovat smluvní pokutu:
a) ve výši 100,-- Kč za první upomínku, zasílanou po 14 dnech prodlení s úhradou ceny za
pronájem schránky,
b) ve výši 200,-- Kč za druhou upomínku, zasílanou po 30 dnech prodlení s úhradou ceny za
pronájem schránky,
c) ve výši 1/6 ceny za roční pronájem schránky za každý započatý kalendářní měsíc
neoprávněného užívání schránky, jestliže klient nevyklidil schránku do třiceti kalendářních
dnů po skončení sjednané doby pronájmu nebo do konce výpovědní lhůty.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká ČNB právo na náhradu případně vzniklé škody.
8. Touto Částí VIII. se ruší Část VIII. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne
1. 1. 2010.
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