
 

 
 

Podmienky pre súkromné šeky 
 
 
Týmito “Podmienkami pre súkromné šeky“ (ďalej len „podmienky“) upravuje Československá 
obchodná banka, a. s., Bratislava (ďalej len „banka“ alebo „ČSOB“), v súlade s jej Všeobecnými 
obchodnými podmienkami, podmienky pre prevzatie a kontrolu súkromných šekov ČSOB vydaných 
k bežnému účtu klienta - právnickej osoby.  
 

I. Všeobecná časť 
 

1.1 Šek je cenný papier, ktorým klient ako vystaviteľ šeku (majiteľ účtu) prikazuje ČSOB ako 
šekovníkovi (t. j. finančnej inštitúcii, v ktorej má vedený účet), vyplatiť šekovú sumu osobe, 
ktorá je na šeku uvedená (majiteľ).  

1.2 Právny režim šekov, operácie s nimi a ich používanie sa riadi zákonom č. 191/1950 Sb. 
zmenkový a šekový v platnom znení (ďalej len „zmenkový a šekový zákon“). 

1.3 Pre zúčtovanie platieb súvisiacich s operáciami so šekmi (poplatky uvedené v príslušnom 
sadzobníku) slúži výhradne bežný účet klienta. 

1.4 Zúčtovanie platieb súvisiacich s operáciami so šekmi v prospech sporiaceho účtu klienta v 
banke je možné len v bankou stanovených prípadoch a následnom súhlase banky. 

1.5 Za úplnosť, vecnú správnosť a pravdivosť údajov, ktoré sú uvedené na šeku a v inštrukcii 
klienta vrátane jej zrozumiteľnosti je zodpovedný klient. Ak šek neobsahuje bankou 
požadované náležitosti, banka odmietne šek prijať. Banka nezodpovedá za škodu spôsobenú 
klientovi nespracovaním chybnej, nejasnej alebo nečitateľnej inštrukcie klienta. 

1.6 Konverzné operácie so šekmi sa riadia pravidlami stanovenými vo Všeobecných obchodných 
podmienkach ČSOB. 

1.7 Banka je oprávnená zaúčtovať z účtu klienta všetky náhrady a škody, ktoré boli spôsobené 
nedodržaním týchto podmienok klientom. 

 
II. Vystavovanie súkromných šekov klientom 

 
2.1. Klient je povinný vyplniť tlačivo súkromného šeku čitateľne a podľa predtlače. Údaje nesmú 

byť prepisované, škrtané, vymazané alebo menené. Súkromný šek nesmie byť vyplnený na 
poškodenom tlačive. 

2.2. Klient má právo vystaviť súkromný šek aj na inú menu ako je mena bežného účtu, ku ktorému 
bol šek vydaný. 

2.3. ČSOB vyplatí súkromný šek v hotovosti len za predpokladu, že klient vystaví súkromný šek na 
meno majiteľa - fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom. 

2.4. Súkromný šek ČSOB nie je možné použiť na bezhotovostné úhrady v tuzemsku a v zahraničí. 
Banka neprevezme na preplatenie súkromný šek, ktorého majiteľom je právnická osoba. 

2.5. Klient ako vystaviteľ súkromného šeku má právo vystavený súkromný šek odvolať,  avšak 
odvolanie je účinné až po uplynutí zákonnej lehoty na predloženie súkromného šeku k 
preplateniu. Lehoty na predloženie šekov vystavených na území:                      

 Slovenskej republiky je 8 kalendárnych dní; 

 Európy mimo Slovenskú republiku je 20 kalendárnych dní; 

 ktoréhokoľvek svetadielu okrem Európy je 70 kalendárnych dní. 
Uvedené lehoty sa začínajú počítať odo dňa, ktorý je na šeku uvedený ako dátum vystavenia. 
Deň vystavenia šeku sa do tejto lehoty nezapočítava.  

2.6. Banka je povinná šek pri jeho predložení skontrolovať. Ak pri kontrole predloženého 
súkromného šeku zistí chyby, ktoré bránia jeho preplateniu, vráti ho predkladateľovi s doložkou 
o nepreplatení šeku. Banka je povinná zadržať šek, ktorý bol nahlásený ako odcudzený alebo 



 

 
 

stratený alebo má podozrenie na jeho zneužitie. Banka následne postupuje v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2.7. Banka preplatí šek bezodkladne v hotovosti, ak klient ako vystaviteľ šeku súkromný šek 
neodvolal, v zmysle bodu 2.5.   

2.8. Klient je povinný tlačivá súkromných šekov chrániť pred ich odcudzením, stratou a 
poškodením, pričom ak dôjde k takejto skutočnosti je povinný ihneď ju nahlásiť v ktorejkoľvek 
pobočke banky. 

2.9. V prípade, ak klient ako majiteľ účtu ukončí s bankou zmluvný vzťah o vedení bežného účtu, 
je povinný vrátiť banke nepoužité súkromné šeky a to najneskôr v deň zániku zmluvného 
vzťahu. V prípade, ak nie je možné súkromné šeky vrátiť z dôvodu prekážky na strane klienta, 
je klient povinný uvedenú skutočnosť preukázať čestným vyhlásením s uvedením dôvodu. 
 

III. Záver 
 

3.1. Tieto podmienky nahrádzajú Podmienky pre šekové operácie zo dňa 01.01.2015. 
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 01. 2018 a sú platné do 31. 12. 
2018.  Klient alebo majiteľ šeku je oprávnený vystavený a splatný súkromný šek predložiť 
Banke do dátumu platnosti týchto podmienok. Ak klient vystaví súkromný šek po dátume 
22.10.2018 je povinný zabezpečiť oboznámenie sa s uvedenými skutočnosťami všetkých 
osôb, v prospech ktorých vystavil súkromný šek, inak je zodpovedný za škodu, ktorá takýmto 
jeho konaním alebo opomenutím môže dotknutým subjektom vzniknúť. 

3.2. Banka je oprávnená tieto podmienky aktualizovať (t. j. meniť, doplňovať alebo ich zrušiť 
vydaním nových podmienok), o čom banka informuje klienta zverejnením týchto podmienok v 
prevádzkových priestoroch banky prístupných verejnosti a na internetovej stránke 
www.csob.sk a to najmenej 15 dní pred účinnosťou príslušnej zmeny, ak všeobecne záväzný 
právny predpis platný v Slovenskej republike neurčuje inú lehotu. Klient je povinný sa 
oboznámiť s novelizovanými podmienkami. Pokiaľ klient neoznámi banke písomnou formou 
pred navrhovaným dňom účinnosti, že zmeny neprijíma, stáva sa nové znenie podmienok 
dňom účinnosti záväzným pre uzatvorený zmluvný vzťah ako zmena jeho pôvodne 
dohodnutých podmienok s účinnosťou odo dňa určeného v príslušnej novelizácii podmienok. 

 
 

 
Československá obchodná banka, a. s. 
 

http://www.csob.sk/

