
Dobrý den pane Czyč,

dovolte nám navázat na předchozí komunikaci.

Je nám líto, není možné Vám poskytnout bližší informace k zůstatkům na zmiňovaném účtu. S
Vaším dotazem se, prosím, obraťte přímo na majitele účtu - tedy na FC Baník Ostrava, a.s.

V případě dalších dotazů jsme Vám i nadále k dispozici na této adrese nebo na Klientské lince
800 900 900.

S přáním příjemného dne
Jana Rebendová
Kontaktní centrum
Raiffeisenbank a.s.

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené soubory jsou důvěrné a je určen k užití pouze jeho
zamýšlenými adresáty. Nejste-li zamýšleným adresátem, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat či zveřejňovat. Odesílatel e-mailu pro odstranění pochybností uvádí, že tento e-mail
nepředstavuje nabídku na uzavření dohody ani smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník; jakákoliv bankovní služba může být poskytnuta výhradně na základě
zvláštní písemné smlouvy.

-----Originální zpráva-----

Od: josef.czyz@seznam.cz
Odesláno: 18.9.2014 13:31:36
Komu: <info@rb.cz>
Předmět: RE: Transparentní účet FC Baník Ostrava

Dobrý den paní Rebendová,

napsala jste, cituji: "v pohybech účtu jsou zobrazeny všechny zaúčtované transakce s historií až
100 dní (max. 700 transakcí)"

Můžete mi, prosím, vysvětlit jak je možné, že dne 2.9. byl zůstatek účtu -3 962 015,47 CZK a dne
15.9.2014 zústatek 153 169,83 CZK a žádná transakce mezi těmito dny není zobrazená? Viz.
obrázek v příloze.

Děkuji.

Se srdečným pozdravem a přáním hezkého dne
Josef Czyž

Infoschránka Raiffeisenbank (info@rb.cz)
RE: Transparentní účet FC Baník Ostrava
21. 9. 2014, 5:15:32
Komu: josef.czyz@seznam.cz

about:blank
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---------- Původní zpráva ----------
Od: Infoschránka Raiffeisenbank <info@rb.cz>
Komu: josef.czyz@seznam.cz
Datum: 17. 9. 2014 8:20:54
Předmět: RE: Transparentní účet FC Baník Ostrava

Dobrý den,

dovolte nám navázat na Váš email.

Chtěli bychom Vás informovat, že účet číslo 1981200417/5500 je transparentní. Dále bychom
Vás chtěli informovat, že v pohybech účtu jsou zobrazeny všechny zaúčtované transakce s
historií až 100 dní (max. 700 transakcí).

Pro více informací k účtu je nutné obrátit se na majitele účtu.

V případě dalších dotazů jsme Vám i nadále k dispozici na této adrese nebo na Klientské lince
800 900 900 (+420 412 446 400), která je Vám k dispozici 24 hodin denně.

S přáním příjemného dne
Jana Rebendová
Kontaktní centrum
Raiffeisenbank a.s.

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené soubory jsou důvěrné a je určen k užití pouze jeho
zamýšlenými adresáty. Nejste-li zamýšleným adresátem, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat či zveřejňovat. Odesílatel e-mailu pro odstranění pochybností uvádí, že tento e-mail
nepředstavuje nabídku na uzavření dohody ani smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník; jakákoliv bankovní služba může být poskytnuta výhradně na základě
zvláštní písemné smlouvy.

-----Originální zpráva-----

Od: josef.czyz@seznam.cz
Odesláno: 15.9.2014 13:49:15
Komu: <info@rb.cz>
Předmět: RE: Transparentní účet FC Baník Ostrava

Dobrý den,

můj dotaz zněl, zda tento účet je transparentní.
Je tento účet číslo: 1981200417 vedený u vaší společnosti transparentní?
http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=1981200417

Na toto jste neodpověděli a znovu prosím o odpověď.

A pokud ano, jak je možné, že nejsou zobrazeny všechny transakce.
Dne 2.9.byl zůstatek
-3 962 015,47 CZK

about:blank
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Dnes 15.9.2014 je zústatek 153 169,83 CZK a žádná transakce mezi těmito daty není
zobrazena.

Děkuji za odpovědi.
Josef Czyž

---------- Původní zpráva ----------
Od: Infoschránka Raiffeisenbank <info@rb.cz>
Komu: josef.czyz@seznam.cz
Datum: 11. 9. 2014 11:16:01
Předmět: RE: Transparentní účet FC Baník Ostrava

Vážený pane Czyž,

dovolte, abychom navázali na Váš email a vyjádřili se k Vašmu dotazu.

Chtěli bychom Vás informovat, že pohyby na transparentním účtu (příchozí i odchozí) jsou
zobrazeny s historií až 100 dní (max. 700 transakcí). Zobrazení starší historie není možné.

V případě dalších dotazů jsme Vám i nadále k dispozici na této adrese nebo na Klientské lince
800 900 900 (+420 412 446 400), která je Vám k dispozici 24 hodin denně.

S přáním příjemného dne
Jana Rebendová
Kontaktní centrum
Raiffeisenbank a.s.

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené soubory jsou důvěrné a je určen k užití pouze jeho
zamýšlenými adresáty. Nejste-li zamýšleným adresátem, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat či zveřejňovat. Odesílatel e-mailu pro odstranění pochybností uvádí, že tento e-mail
nepředstavuje nabídku na uzavření dohody ani smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník; jakákoliv bankovní služba může být poskytnuta výhradně na základě
zvláštní písemné smlouvy.

-----Originální zpráva-----

Od: josef.czyz@seznam.cz
Odesláno: 10.9.2014 10:04:58
Komu: <info@rb.cz>
Předmět: RE: Transparentní účet FC Baník Ostrava

Dobrý den,

jelikož už týden čekám na vaši odpověď, dovoluji si svoji otázku zopakovat.

Je tento účet číslo: 1981200417 vedený u vaší společnosti transparentní?
http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=1981200417

Pokud ano, proč nejsou zveřejněny všechny pohyby, jak příjmy, tak výdaje?

about:blank
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Je možné obdržet výpis se všemi pohyby za poslední 3 měsíce, jak inzerujete zde?
http://www.rb.cz/firemni-finance/firmy/firemni-ucty/ucty-pro-neziskove-org-spol-vlastniku-a-bytova-
druzstva/transparentni-ucet/

Děkuji za odpovědi.
S pozdravem

Josef Czyž
Dělnická 512
735 31 Bohumín

---------- Původní zpráva ----------
Od: Infoschránka Raiffeisenbank
Komu: josef.czyz@seznam.cz
Datum: 2. 9. 2014 20:35:37
Předmět: RE: Transparentní účet FC Baník Ostrava

Dobrý den,

dovolte, abychom Vás informovali, že Váš dotaz je v tuto chvíli prověřován na našem příslušném
oddělení.

Po obdržení vyjádření Vás budeme informovat v nejkratší možné době.

Děkujeme za pochopení.

S přáním příjemného dne

Jana Rebendová
Kontaktní centrum
Raiffeisenbank a. s.

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené soubory jsou důvěrné a je určen k užití pouze jeho
zamýšlenými adresáty. Nejste-li zamýšleným adresátem, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat či zveřejňovat. Odesílatel e-mailu pro odstranění pochybností uvádí, že tento e-mail
nepředstavuje nabídku na uzavření dohody ani smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník; jakákoliv bankovní služba může být poskytnuta výhradně na základě
zvláštní písemné smlouvy.

[THREAD ID:1-F1GS0E]

-----Originální zpráva-----

Od: josef.czyz@seznam.cz
Odesláno: 2.9.2014 15:23:22
Komu:
Předmět: Transparentní účet FC Baník Ostrava

about:blank
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Dobrý den,
na této stránce jsou zobrazeny pohyby na TÚ, který patří a zveřejnil FC Baník Ostrava pro
příspěvky fanoušků v akci zachraňme Baníček.
http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=1981200417

Jelikož jsou na této stránce vidět pouze pohyby od května a to ještě pouze příchozí platby a
přitom je kladný úrok za květen 1,24 za červen už jen 1,20, v červenci opět 1,24. Předpokládám,
že muselo dojít i k odchozím transakcím nebo ke změně úrokové sazby? Navíc srpen kladný
úrok a k dnešnímu dni zůstatek -3 962 015,47 CZK.

Jedná-li se opravdu o transparentní účet, můžete mi, prosím, poslat výpis všech transakcí v
tomto roce nebo sdělit, jak si takový výpis můžu obstarat?

V minulosti jsem totiž na tento účet také přispěl a rád bych se podíval na co jsou peníze z tohoto
"transparentního" účtu použity.

Děkuji velice za ochotu i odpověď a jsem se srdečným pozdravem
Josef Czyž
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