JAK NA MODIFIKOVANOU
PLATBU Z REGIONÁLNÍHO
OPERAČNÍHO PROGRAMU
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Rozhodli
Rozhodli jste
jste při
při fifinancování
nancování vašeho
vašeho projektu
projektu využít
využít
možnosti
možnosti žádat
žádat oo proplacení
proplacení neuhrazených
neuhrazených faktur?
faktur?
Jednou
Jednou zz podmínek
podmínek pro
pro využití
využití tzv.
tzv. modifi
modifikované
kované platplatby
by je
je založení
založení zvláštního
zvláštního běžného
běžného účtu,
účtu, určeného
určeného spespeciálně
ciálně pro
pro administraci
administraci tohoto
tohoto druhu
druhu platby
platby vv rámrámci
ci konkrétního
konkrétního projektu.
projektu. Vedení
Vedení účtu
účtu aa související
související banbankovní
kovní služby
služby poskytne
poskytne bezplatně
bezplatně Česká
Česká spořitelna,
spořitelna, a.s.
a.s.

1

Jak předjednat požadavek
na založení účtu? Kde začít?
Níže uvedené kontaktní osoby z centrály České
spořitelny, a.s. jsou připraveny pomoci vám při
založení požadovaného účtu, podat vám relevantní
informace a předjednat sepsání a podpis smlouvy.

PRO ZALOŽENÍ TOHOTO ÚČTU KONTAKTUJTE
CENTRÁLU ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s.:
Viet Anh Doan
tel.: 956 714 417, e-mail: komunal@csas.cz
Ondřej Blahovský
tel.: 956 714 418, e-mail: komunal@csas.cz
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Jaké podklady si potřebuji
připravit pro založení účtu?
PRO ZALOŽENÍ ÚČTU JE NUTNÉ SI PŘIPRAVIT
NÁSLEDUJÍCÍ PODKLADY:

• doklady o právní subjektivitě (výpis z obchodního
rejstříku, potvrzení o přidělení IČ v případě obcí)
• identifikační údaje statutárního zástupce, který
bude podepisovat smlouvu o běžném účtu (jméno,
trvalé bydliště, rodné číslo, číslo OP, platnost OP,
kdo vydal OP)
• identifikační údaje osob, které budou uvedeny
na podpisovém vzoru (jméno, trvalé bydliště, rodné
číslo, číslo OP, platnost OP, kdo vydal OP)
• u podpisového vzoru je potřeba zároveň definovat
způsob dispozice s finančními prostředky na účtu
• kontaktní adresu pro zasílání výpisů
• číslo projektu přidělené Regionální radou
Moravskoslezsko
• identifikační údaje zřizovatele a jeho statutárního
zástupce (v případě příspěvkových organizací)
• kontaktní osobu pro komunikaci s bankou
(telefon, email, kontaktní adresa)
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Kde podepíši smlouvu?

Po přípravě smlouvy na centrále České spořitelny,
a.s. zbývá již jen samotný podpis. Místo, kde smlouvu
podepíšete si můžete vybrat a dohodnout předem.

SMLOUVY LZE PO DOHODĚ PODEPSAT
V NÁSLEDUJÍCÍCH POBOČKÁCH ČESKÉ
SPOŘITELNY, a.s. V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI:
Česká spořitelna, a.s., pobočka v Ostravě
nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava
Mgr. Martin Štefka
tel.: 956 760 039, e-mail: mstefka@csas.cz
Česká spořitelna, a.s., pobočka v Opavě
nám. Republiky 425/15, Opava
Ing. Dagmar Vitásková
tel.: 956 762 005, e-mail: dvitaskova@csas.cz
Česká spořitelna, a.s., pobočka ve Frýdku-Místku
8. pěšího pluku 2173, Frýdek-Místek
Mgr. Ota Sobol
tel.: 956 760 160, e-mail: osobol@csas.cz
Česká spořitelna, a.s., pobočka v Třinci-Lyžbicích
Náměstí Svobody 1142, Třinec
Mgr. Ota Sobol
tel.: 956 760 160, e-mail: osobol@csas.cz
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Jak komunikovat po podpisu
smlouvy?
Pro další komunikaci po založení účtu můžete zvolit
písemnou nebo elektronickou formu.

ÚČET NELZE OBSLUHOVAT PŘES INTERNETOVÉ
BANKOVNICTVÍ

NÁSLEDNÁ KOMUNIKACE S ČESKOU
SPOŘITELNOU, a.s. V PRŮBĚHU PROJEKTU BUDE
PROBÍHAT PÍSEMNĚ NEBO ELEKTRONICKY:

Česká spořitelna, a.s.
Centrála v Praze, odbor financování státní a komunální sféry
Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4
fax: 224 640 743
e-mail: komunal@csas.cz

5

Závěrem

Kvalitu a spolehlivost bankovních služeb zajišťují
Smlouva o spolupráci při poskytování platebních
služeb mezi Českou spořitelnou, a.s. a Regionální
radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko
a Smlouvy o běžném účtu mezi Českou spořitelnou,
a.s. a jednotlivými příjemci. Celkový úspěch
a konečný efekt modifikované platby pak do velké
míry závisí také na vás, na úrovni dodržování
stanovených podmínek a pravidel z vaší strany.
Využívání modifikované platby je velkou šancí,
zároveň je však nutné vnímat i zvýšené riziko, které
s ní souvisí a které vyžaduje odpovědný přístup všech
zúčastněných.
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