
Výpis z běžného účtu
Číslo výpisu:
Výpis ze dne:
Předchozí výpis ze dne:
Periodicita výpisu:
Strana:

2021/12
31.12.2021

1/1

30.11.2021
měsíční

Nadační fond Upřímné srdce
č.p. 94
411 16 Klapý

Informace o účtu

Obchodní místo: MMB, a. s. ÚSTÍ NAD LABEM I
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3485/35B
400 00 ÚSTÍ NAD LABEM

Bankovní spojení:

Číslo účtu IBAN:
SWIFT kód BIC:

218164200 / 0600

CZ63 0600 0000 0002 1816 4200
AGBACZPP

Označení měny: CZK

Souhrnné zúčtování v měně účtu

Počáteční zůstatek:

Konečný zůstatek:

97 209,77

167 270,23

Obrat kredit:
Obrat debet:

Roční kreditní obrat:
Roční debetní obrat:

70 060,46
0,00

203 179,14
58 000,00

Za celou historii Od 01.01.2021

Celkový výdělek na odměnách bene+
Z toho: Celkem za platby kartami

Prémiové odměny celkem

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek
z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.moneta.cz.

 Počáteční zůstatek 97 209,77Přehled transakcí

Datum Bankovní spojení Kód transakce VS Debetní obrat Kreditní obrat
zpracování / Popis Datum zaúčtování / KS Částka Částka
Valuta odepsání SS
03.12.2021 2063510509/2600 2112020006336137116 27892131 8 250,00

PERSONNA INTERNATION 03.12.2021 0
03.12.2021

DI: KATERINSKA 96 417 42  KRUPKA - NOVE MODLANY, CZ  

20.12.2021 1565585063/0800 211218CST0056312885 0 100,00
Poula Matěj 20.12.2021 0

20.12.2021
AV: Matěj a Zuzka Poulovi   

31.12.2021 5017001977/5500 211230223764148 15 833,00
COM PLUS CZ a.s. 31.12.2021 0

31.12.2021
AV: Sponzorský dar V. Voříšek a P. Uhlí ř  
DI: COM PLUS CZ a.s.   

31.12.2021 5017001977/5500 211230223764156 45 833,00
COM PLUS CZ a.s. 31.12.2021 0

31.12.2021
AV: Smlouva o poskytnutí sponzorského d aru  
DI: COM PLUS CZ a.s.   

31.12.2021 211231GTA900001 44,46
KREDITNÍ ÚROKY 31.12.2021

31.12.2021

Celkový počet transakcí: 5 Součet obratů na výpisu: 0,00 70 060,46

Konečný zůstatek 167 270,23

Žádáme Vás o překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636
MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle
IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403
Korespondenční adresa: Na Rovince 871, 720 00 Ostrava - Hrabová





 

 

Informace o pojištění vkladů 
 
 
Vážená klientko / Vážený kliente,  
 
rádi bychom Vás informovali, že Vaše vklady v naší bance jsou i nadále pojištěny dle zákona 
č.21/1992 Sb., o bankách v platném znění, a to do výše odpovídající 100 000 EUR. 
 
Informaci o pojištění Vašich vkladů dostáváte pravidelně ve výpisech k Vašim účtům. 
Současně Vám zasíláme také Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro 
klienta, který naleznete dostupný i na našich webových stránkách www.moneta.cz – sekce 
Dokumenty ke stažení. 
 
Dle zákona 21/1992 Sb. se pojištění vkladů netýká zejména vkladů těchto subjektů: 

• Finančních institucí (bank a spořitelních družstev, pojišťoven, peněžních domů, penzijních 
a investičních fondů, zajišťoven, investičních a leasingových společností, společností, jejichž 
činnosti souvisí s pojišťovnictvím a penzijním financováním); 

• Municipalit (obcí, měst, krajů, územních samosprávných celků) s ročními příjmy nad 500 000 
EUR; 

• Pohledávek z vkladů státních orgánů. 
  
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle 224 443 636.  
 
 
Vážíme si toho, že využíváte našich služeb.  
 
 
S přáním hezkého dne 
 
MONETA Money Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAČNÍ PŘEHLED O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ PRO 

KLIENTA 

 

Základní informace o ochraně vkladu  

Vklady u MONETA Money Bank, a.s. IČO: 

25672720, Vyskočilova 1442/1b,140 28 Praha 4 

– Michle, zaps. u MS Praha v odd,B, vl. 5403 

(dále jen „MMB“) jsou pojištěny u: 

Garanční systém finančního trhu  

(dříve Fond pojištění vkladů), IČO 49710362  

Týn 639,110 00 Praha 1, zaps.u MS Praha v odd.A, vl. 

10736 1)
 

Limit pojištění: 

Náhrada se poskytuje v českých korunách ve výši 

odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta 

uložených v MMB 2)
  

Máte-li u MMB více vkladů: 

Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 

EUR se uplatní ve vztahu k součtu všech Vašich vkladů 

u MMB  

Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami: 
Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 

EUR se uplatňuje na každého klienta samostatně 3)
  

Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové 

instituce: 

7 pracovních dní 4) 

Měna, v níž bude vklad vyplacen: Koruna česká (CZK)  

Kontakt na pojištění vkladů Vašeho účtu u 

MONETA Money Bank, a.s. 

Tel.: (+420) 224 443 636                                        

Zákaznický servis                                            

Další informace jsou dostupné na: www.moneta.cz 

www.moneta.cz/dokumenty-ke-stazeni/vseobecne-

produktove-podminky 

sekce Pojištění pohledávek z vkladů pro klienta 

www.garancnisystem.cz 

Kontakt na Garanční systém finančního trhu 

ohledně obecného dotazu na pojištění vkladů: 

Tel.: (+420) 234 767 676  

Fax: (+420) 237 762 799  

E-mail: info@gsft.cz  

 

Další důležité informace:  

Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chrání do stanoveného limitu obecně 

všechny nepodnikatele a podnikatele. Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách 

Garančního systému finančního trhu. O tom, zda jsou určité produkty pojištěny, či nikoliv, Vás také na 

požádání informuje MMB. Pokud vklad podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z 

vkladů, MMB tuto skutečnost potvrdí také na výpisu z účtu nebo v obdobném dokumentu. 

 

 
1)  Systém odpovědný za ochranu Vašeho vkladu  

Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro 

den, kdy Česká národní banka vydá oznámení o neschopnosti MMB dostát závazkům vůči oprávněným 

osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí, jehož 



důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat se vklady u MMB, na které se vztahuje pojištění 

(rozhodný den).  

 
2) Celkový limit pojištění  

Není-li vklad k dispozici, protože úvěrová instituce není schopna dostát svým finančním závazkům, vyplatí 

Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) klientům náhradu za vklady do výše 

stanoveného limitu. Tato výplata náhrad v českých korunách činí nejvýše částku odpovídající částce 100 

000 EUR a počítá se vždy na celou banku nebo družstevní záložnu. Pro určení částky, která má být z 

pojištění vyplacena, jsou proto všechny vklady jednoho vkladatele vedené u téže úvěrové instituce, včetně 

úroků vypočtených k rozhodnému dni, sečteny. Například pokud má klient na spořicím účtu ekvivalent v 

českých korunách odpovídající 90 000 EUR a na běžném účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 

20 000 EUR, bude mu vyplacena pouze částka v českých korunách odpovídající 100 000 EUR. Tento postup 

se uplatní i v případě, že úvěrová instituce provozuje činnost pod různými obchodními označeními nebo 

ochrannými známkami.  

V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny i nad hranicí částky 

odpovídající 100 000 EUR, ale nejvýše do částky odpovídající 200 000 EUR. Např. jde o vklad prostředků 

získaných prodejem nemovitosti sloužící k bydlení, pokud rozhodný den nastal do 3 měsíců ode dne připsání 

částky na účet, a další v zákoně o bankách uvedené případy.  

 
3) Limit pojištění u společných účtů  

V případě společných účtů (tj. účtů s více spolumajiteli podle § 41e odst. 1 zákona o bankách) se podíl 

každého klienta započítává do jeho limitu 100 000 EUR samostatně. Osoby s pouhým dispozičním právem 

nejsou spolumajitelé účtu a pojistná ochrana se na ně nevztahuje.  

 
4) Výplata  

Systémem pojištění vkladů příslušným k výplatě náhrady klientům je Garanční systém finančního trhu s 

využitím Fondu pojištění vkladů, Týn 639,110 00 Praha 1, email: info@gsft.cz, www.garancnisystem.cz. 

Výplata náhrady Vašich vkladů do výše částky v českých korunách odpovídající 100 000 EUR bude 

zahájena nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne. V některých případech (např. peněžní 

prostředky evidované na účtu platební instituce, apod.) může být lhůta pro zahájení výplaty delší (15 

pracovních dní). Pokud v uvedené lhůtě výplatu neobdržíte, měli byste Garanční systém finančního trhu 

(Fond pojištění vkladů) kontaktovat, neboť po určité době by mohla uplynout promlčecí lhůta pro uplatnění 

pohledávky. Objektivní promlčecí lhůta u výplat v případě úvěrových institucí se sídlem v České republice 

činí podle § 41h odst. 3 zákona o bankách 3 roky. Další informace lze získat na www.moneta.cz a 

www.garancnisystem.cz. 
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