Produktové
é obchodní podmínky
p
Equa
E
bank a .s. pro posk
kytování pod
dnikatelskýcch úvěrů
Tento dokum
ment obsahu
uje produktové obchodníí podmínky pro poskytov
vání podnikaatelských úvěrů (dále jen
n
„Podmínky“)). Podmínky jsou součá
ástí smlouvyy o úvěru uz
zavřené mezi Klientem a Bankou, která na ně
ě
odkazuje (dále jen „Sm
mlouva“). Jso
ou-li závazkyy Klienta vů
ůči Bance vy
yplývající zee Smlouvy zajištěny
z
třettí
osobou (dálle jen „Osob
ba poskytujíc
cí zajištění“)), vztahují se tyto Podm
mínky rovněžž na právní vztahy mezzi
Bankou a O
Osobou posskytující zajiš
štění vznika
ající v souvis
slosti s posk
kytnutým zajjištěním a tvoří
t
součásst
smlouvy o p
poskytnutí za
ajištění uzav
vřené mezi B
Bankou a Osobou posky
ytující zajištěění. Není-li dále
d
v těchto
o
Podmínkách
h či ve Smlu
uvním dokum
mentu uvede
eno jinak, jso
ou závazky Klienta a Ossoby poskytu
ující zajištěn
ní
vůči Bance vvyplývající z těchto Podm
mínek a které
éhokoli Smluvního dokum
mentu samosstatné a oddě
ělené.
Výrazy uvedené v těcchto Podmín
nkách mají význam, (i)) který je jim přiřazenn ve Smlouvě nebo (ii)
Všeobecnýcch obchodnícch podmínká
ách Equa ba
ank a.s. (dále jen „VOP“) nebo (iii) kkterý je jim přiřazen
p
níže
e
v textu těchtto Podmínekk. V případě
ě rozporu m á přednost význam přiřazený určitéému výrazu ve Smlouvě
ě.
Záležitosti neupravené v těchto Podmínkách ressp. Smlouvě se řídí úprav
vou ve VOP a není-li jí, pak obecnou
u
právní úpravvou. Podpissem Smlouv
vy Klient potvvrzuje, že přřevzal jedno
o vyhotovení VOP společně s jedním
m
vyhotovením
m těchto Podmínek.
„Banka“ znamená Equa
a bank a.s., se sídlem P raha 8, Karlín, Karolinsk
ká 661/4, PS
SČ 186 00, IČ
Č: 47116102
2,
zapsaná v o
obchodním re
ejstříku vedeném Městskýým soudem v Praze, odd
díl B, vložka 1830.
„Bankovní záruka“ zna
amená úvěro
ový produkt, při kterém Banka
B
posky
ytuje Klientovvi záruku za splnění jeho
o
závazků vůčči třetí osobě prohlášením
m v záruční liistině; nevyp
plývá-li ze zárruční listiny nněco jiného, z poskytnuté
é
bankovní zá
áruky Banka plní na žádost třetí oso
oby, v jejíž prrospěch byla
a bankovní zzáruka Bank
kou na příkazz
Klienta vysta
avena. Ustan
novení těchto
o Podmínek o Úvěru se použije
p
na Ba
ankovní záruuku přiměřen
ně.
„Bazický bo
od“ označuje
e jednu setin
nu procenta (1 % = 100 bazických bo
odů). V bazi ckých bodec
ch se udávajjí
především ú
úrokové míryy.
„Bazická sa
azba“ znam
mená Bankou vyhlašova
anou část úrrokové sazb
by. Úroková sazba je pak pro dané
é
Úrokové obd
dobí tvořena
a touto Bazic
ckou sazbou
u a smluvně stanovenou odchylkou. Aktuálně pla
atná Bazická
á
u Úrokový lístek, který je
sazba je zvveřejněna pro
ostřednictvím
m dokumentu
j k dispozicci na Domovské stránce
e
Banky.
"EURIBOR““ (The Eurro Interban
nk Offered Rate) je referenční
r
hodnota
h
úrookových saz
zeb na trhu
u
mezibankovních depozitt, která je po
očítána den ně na zákla
adě kotací re
eferenčních bbank na me
ezibankovním
m
ny pro prode
ej depozit. EURIBOR
E
je využíván prro úvěrové obchody poskkytnuté v EU
UR. Pro účelyy
trhu Eurozón
stanovení úrokové sazb
by jsou v Ba
ance používá
ány 1, 3, 6 a 12 měsíční EURIBOR
R, přičemž volba
v
obdob
bí
sazby odpo
ovídá úrokovvému obdob
bí. Banka po
oužije pro stanovení
s
úrrokové sazbby tuto sazb
bu platnou 2
Pracovní dny před začáttkem Úrokov
vého období. Hodnoty sa
azeb EURIBO
OR jsou zveřřejněny bezp
prostředně po
o
ukončení pro
ocedury výpočtu (fixingu) a jsou dosttupné např. v informačních systémecch Reuters, Bloomberg a
dále způsob
bem umožňujjícím dálkový
ý přístup (pro
ostřednictvím
m Internetu). Banka použžívá k stanov
vení příslušné
é
sazby stránkku EURIBOR
R01 z informa
ačního systé
ému Reuters.
„Finanční zzávazek“ zna
amená jakék
koli peněžité
é závazky Kliienta nebo kteréhokoli
k
čllena Skupiny
y Klienta bezz
ohledu na sskutečnost, zda
z
jsou spla
atné, či niko
oli, kdo je op
právněnou osobou z takkových závaz
zků a jaký je
e
jejich
j
právní titul.
„Klient“ zna
amená osobu
u, která je sm
mluvní strano
ou Smlouvy společně
s
s Bankou.
B
„Kontokore
entní úvěr“ znamená úv
věrový produ
ukt vedený na
n účtu Klien
nta, při kteréém Banka um
možní čerpa
at
finanční prosstředky na úččtu Klienta do povolenéh
ho debetu be
ez zkoumání účelu Úvěru .

„LIBOR“ (T
The Londo
on Interbank Offered Rate) je referenční
r
hodnota
h
úrookových saz
zeb na trhu
u
mezibankovních depozitt, která je po
očítána denn
ně na základě kotací refe
erenčních baank v Londýn
ně pro prode
ej
depozit. LIBO
je využíván pro úvěrové
OR (Resp. „USLIBOR“)
„
é obchody po
oskytnuté v U
USD. Pro úče
ely stanoven
ní
úrokové sazzby jsou v Ba
ance používány 1, 3, 6 a 12 měsíčn
ní LIBOR, přřičemž volbaa období saz
zby odpovídá
á
úrokovému období. Ban
nka použije pro stanove
ení úrokové sazby tuto sazbu platnoou 2 Pracov
vní dny před
d
začátkem Úrokového ob
bdobí. Hodno
oty sazeb LIIBOR jsou zveřejněny be
ezprostředněě po ukonče
ení proceduryy
výpočtu (fixiingu) a jsou
u dostupné např.
n
v inforrmačních sy
ystémech Re
euters, Bloom
mberg a dálle způsobem
m
umožňujícím
m dálkový přístup (prostře
ednictvím In ternetu). Banka používá k stanoveníí příslušné sazby stránku
u
LIBOR01 z informačního
o systému Re
euters.
„Limit čerpá
ání“ znamená omezení čerpání
č
Konto
okorentního úvěru nebo Revolvingovvého úvěru v závislosti na
a
plnění Smluvním dokum
mentem stano
ovených pod
dmínek. Limit čerpání mů
ůže být mennší nebo rove
en schválené
é
výši rámce Ú
Úvěru.
„Malé podn
nikatelské úvěry“ je sku
upina standa
ardizovaných
h úvěrových produktů finnancovaných
h částkou do
o
pěti milionů Kč, takto označených ve Smlouvvě o úvěru, nabízených
h zpravidla menším podnikatelským
m
subjektům.
„Platební de
en“ znamen
ná den, kdy nastává
n
Klien
ntovi povinno
ost hradit záv
vazek nebo jjeho část a k tomuto datu
u
probíhá zúčttování úroků z Úvěru, poplatků a splá
átek jistiny:
-

-

entních úvěrrů je Plateb
bním dnem v případě úroků
ú
z Úvěěru a popla
atků posledn
ní
v případě Kontokore
ěsíci; v případě jistiny Úvvěru je Plateb
bním dnem den
d sjednanýý ve Smlouvě
ě jako termín
n
kalendářřní den v mě
platnosti Smlouvy a dále každý den, ke kterrému má Klient dle Smlu
uvních dokum
mentů povin
nnost vykáza
at
na běžném účtu, na který je Kontokorentní úvvěr navázán, kreditní zůs
statek;
gových úvěrrů je Plateb
bním dnem v případě úroků
ú
a popplatků den sjednaný ve
e
v případě Revolving
ě, který můžže být v rozm
mezí 1. – 27
7. den v mě
ěsíci nebo de
en k ultimu měsíce, v případě jistinyy
Smlouvě
Úvěru je
e Platebním dnem
d
den sje
ednaný ve S
Smlouvě jako
o termín platn
nosti Smlouvvy;
v případě ostatních typů
t
Úvěrů je Platebním dnem den splatnosti
s
úro
oků (vč. úrokků z prodlení), poplatků a
jistiny Ú
Úvěru sjednaný ve Sm
mlouvě, kterýý může býtt buď k ultim
mu kalendáářního měsíc
ce, nebo ke
e
konkrétn
nímu dni v měsíci,
m
a to v rozmezí 1. – 27. den v měsíci;
m

„Předmět zzajištění“ zn
namená zejm
ména nemovvitost, k níž je
j zřízeno zá
ástavní právvo k Zajištěn
ní Úvěru. Dle
e
individuálníh
ho Smluvníh
ho dokumenttu může býtt Předmětem
m zajištění i jiná, penězzi ocenitelná
á, majetková
á
hodnota, k n
níž je zřízeno
o zástavní právo (či jiné p
právo s obdo
obnými právn
ními účinky) k Zajištění Úvěru.
„Přidružená
á osoba Ban
nky“ znamen
ná společnosst AnaCap Financial
F
Parttners LLP či jjakoukoli oso
obu, která je
e
přímo či nep
přímo společností AnaCa
ap Financial P
Partners LLP
P ovládána, či
č jakoukoli oosobu, která společnost
Equa bank a
a.s. přímo či nepřímo ovlá
ádá.
„Případ porrušení“ zna
amená případ
dy popsané v článku VI.2 těchto Po
odmínek a ddále i jakáko
oli skutečnosst
takto definovvaná ve Smlo
ouvě.
„PRIBOR“ (Prague Inte
erbank Offered Rate) je rreferenční ho
odnota úroko
ových sazebb na trhu mez
zibankovních
h
depozit, kterrá je počítána
a denně na základě
z
kota
ací referenčních bank pro
o prodej depoozit. PRIBOR
R je využíván
n
pro úvěrové obchody po
oskytnuté v CZK.
C
Pro úče
ely stanovení úrokové sazby jsou v B
Bance použív
vány 1, 3, 6 a
12 měsíční P
PRIBOR, přiičemž volba období sazb
by odpovídá úrokovému období. Bannka použije pro
p stanoven
ní
úrokové sazzby tuto sazb
bu platnou 2 Pracovní dnyy před začáttkem Úrokov
vého období. Hodnoty sazeb PRIBOR
R
jsou
j
zveřejněny bezprosstředně po uk
končení proccedury výpoč
čtu (fixingu) a jsou dostu pné např. v informačních
h
systémech R
Reuters, Blo
oomberg a dále
d
způsobe
em umožňujícím dálkový
ý přístup (prrostřednictvím Internetu)).
Banka používá k stanove
ení příslušné
é sazby strán
nku PRBO z informačního
o systému R
Reuters.
„Osoba pos
skytující zajjištění“ znam
mená třetí ossobu, která poskytla
p
Zajištění za závvazky Klienta
a ze Smlouvyy
(zejména ruččitel, avalista
a, zástavce apod.).
a

„Revolvingo
ový úvěr“ znamená
z
úvě
ěrový produkkt, při kterém
m Banka umo
ožní po splněění sjednaných podmínekk
opakovaně ččerpat finančční prostředk
ky na běžnýý účet Klienta
a nebo na jin
ný účet v soouladu s urče
eným účelem
m
Úvěru. Revo
olvingový úvě
ěr je vedený formou sam ostatného úv
věrového účttu.
„Skupina K
Klienta” je skkupina osob tvořená:
t
‐
‐

K
kte
eré Klienta ovládají nebo
o jsou společčně s Klientem ovládányy
osobami, které jsou ovládány Klientem,
obou;
třetí oso
případno
ou Osobou poskytující
p
za
ajištění a oso
obami, které jsou ovládán
ny touto Osoobou poskytu
ující zajištěníí,
které tutto Osobu po
oskytující zajjištění ovlád
dají nebo jso
ou společně s touto Osoobou poskytu
ující zajištěn
ní
ovládányy třetí osobo
ou,

a to ve všech uvedených
h případech jak
j přímo, ta
ak zprostředk
kovaně, a dále
č případným
m Osobám p
poskytujícím zajištění blízkými ve ssmyslu §22 Občanského
o
osobami Klientovi či
u nebo jiného ustanovení, které citovvané ustanov
vení nahrazuje, a
zákoníku
‐ osobami, které ktero
oukoli z osob Klientovi či případné Os
sobě poskytu
ující zajištěníí blízkých ovlládají.
„Smluvní do
okument“ znamená
z
Sm
mlouvu, dokum
ment, kterým
m se zřizuje Zajištění,
Z
nebbo jakýkoli jiný dokumen
nt
mající souvislost se vzta
ahem Klienta
a a Banky zzaloženým Smlouvou
S
či jakýkoli jiný dokument tak
t označenýý
Bankou a Klientem či Ba
ankou a Osob
bou poskytujjící zajištění.
‐

„Splátkový běžný účet“ znamená účet Klienta
a vedený Bankou, jehož
ž prostřednicctvím dochá
ází k čerpán
ní
a/nebo spláccení Úvěru, je-li tak sjednáno ve Sm
mlouvě. S pro
ostředky na tomto
t
typu úúčtu není Klie
ent oprávněn
n
disponovat.
„Úrokové o
období“ zna
amená obdo
obí, po kterré platí sjed
dnaná úroko
ová sazba. Ú
Úrokové období je také
é
označováno
o jako „Doba
a platnosti úrokové sazb
by“ resp. „Fixace sazby
y“.
U obchodů vvyužívajících
h referenční sazbu (PRIB
BOR / EURIB
BOR / USLIB
BOR) se délkka úrokového období říd
dí
obdobím, prro které je sa
azba stanove
ena (tz. např.. pro sazbu 1M
1 je to jede
en kalendářnní měsíc, pro sazbu 6M je
e
to kalendářn
ní pololetí za
ačínající 1. ledna nebo 1. července
e). Počátek úrokového oobdobí je na
astaven vždyy
nejpozději následující Obchodní
O
den
n po 1. dni da
aného kalend
dářního obdo
obí.
„Úročené ob
bdobí“ znam
mená období, po které se
e napočítávajjí úroky a zpravidla činí j eden (kalend
dářní) měsícc.
Standardně se jedná o období jedn
noho měsíce
e od Platebního dne do
o dne předchházejícího následujícímu
n
u
Platebnímu dni nebo obd
dobí od zahá
ájení čerpáníí do prvního Platebního dne.
d
„Úvěr“ znam
mená finanční prostředky
y, které se B
Banka zaváza
ala poskytno
out Klientovi a které se Klient
K
zaváza
al
vrátit spolu s úroky, případně
p
da
alšími dohod
dnutými pla
atbami. Úvěrem je myššlen i Kontokorentní a
Revolvingovvý úvěr, jakožž i vystavení a plnění Ban
nkovní záruk
ky.
Úvěrový úč
čet – vnitřníí účet Banky ve smyslu
u článku II odst. 4 těch
hto Podmíneek; pro zam
mezení všech
h
pochybnostíí platí, že Úvě
ěrový účet není účtem ve
e smyslu Občanského zá
ákoníku.
„Zajištění“ znamená ja
akékoli ručen
ní, zástavní právo, zadrržovací práv
vo, postoupeení či jiné za
ajištění nebo
o
jakékoli
j
jiné ujednání či instrument mající
m
účinek zajištění neb
bo obdobný účinek.
„Zákon o o
obchodních
h korporacíc
ch“ znamen
ná zákon č. 90/2012 Sb., o obchoodních spole
ečnostech a
družstvech ((zákon o obcchodních korrporacích), v platném zně
ění.
„Závazková
á provize“ je
e poplatek za
a rezervaci Ú
Úvěru (zdrojů
ů) sjednanýc
ch ve Smlouvvě, které nejs
sou Klientem
m
využity / čerrpány. Vypočítává se jako % z neče
erpané výše rámce / Úv
věru na dennní bázi, zpra
avidla % p.a
a.
Závazková p
provize je splatná vždy k Platebnímu dni, není-li Smlouvou
S
sta
anoveno jinaak.
S
prrohlášení a záruky Klien
nta
I. Smlouva;

1)

Banka poskytuje svým
s
Klientů
ům Úvěr na
a základě písemné Smlouvy, kteroou za Banku
u podepisuje
e
statutárrní orgán či jím zmocně
ěná osoba, popř. osoby
y a za stran
nu Klienta ppodepisuje Klient
K
či jeho
o
statutárrní orgán či jím
j zmocněn
ná osoba, po
opř. osoby. Tam, kde ty
yto Podmínkyy hovoří o Smlouvě,
S
je u
Bankovvní záruky myšlena smlouva, bez ohlledu na její název,
n
kterou
u byly sjednáány podmínk
ky poskytnuttí
Bankovvní záruky, plnění
p
ze záruční listiny a podmínky
y vrácení fina
ančních prosstředků posk
kytnutých dle
e
záručníí listiny Klienttem Bance.

2)

Smlouvvou se Banka zavazuje
e na základ
dě vzájemné
é dohody s Klientem poskytnout Klientovi za
a
dohodn
nutých podmínek peněžité prostředkyy v určité výš
ši na dohodnutý účel a v dohodnutém
m čase. Klien
nt
se zavazuje použíít tyto prostředky v sou
uladu s uza
avřenou Smlouvou, příppadně výhradně k účelu
u
Smlouvvou sjednané
ému a v doh
hodnutém te
ermínu je Ba
ance vrátit a zaplatit úro ky a poplatk
ky stanovené
é
Smlouvvou nebo aktuálně platným Sazebníke
em, jakož i dodržet
d
další podmínky sjjednané ve Smlouvě.
S

3)

Smlouvva obsahuje vedle
v
obvyklých náležitosstí další ujed
dnání zejmén
na o:
a) rozzsahu, způso
obu a podmínkách čerpá ní,
b) rozzsahu a způssobu splácen
ní Úvěru,
c) úro
očení, popla
atcích a úh
hradě náklad
dů (Banka může na požádání
p
Kllientovi prov
vést výpoče
et
splátkového ka
alendáře po dobu
d
splácen
ní Úvěru dle aktuálně pla
atné úrokové sazby. Výpo
očet je pouze
e
orientační. Výšše poplatků souvisejícícch s poskytn
nutím Úvěru je stanovenna dle aktuá
álně platného
o
Sa
azebníku.),
d) Za
ajištění,
e) zvlláštních záva
azcích Klientta v těchto P odmínkách neuvedených
n
h,
f)
způsobu a rozzsahu posky
ytování inforrmací Kliente
em Bance nad
n
rámec iinformací sta
anovených v
těcchto Podmínkách,
g) příípadech porušení Smlou
uvy nad rám
mec případů porušení stanovených v těchto Po
odmínkách a
důsledcích pro případ neplnění dohodn
nutých podmínek Smlouvy,
h) oprávněních Banky
ení Smlouvy
B
v případě poruše
y nad ráme
ec oprávněnní stanovený
ých v těchto
o
Po
odmínkách,
i)
sm
mluvní pokutě
ě.

4)

Ke Smlouvě mohou
u být připojen
ny přílohy, ktteré včetně tě
ěchto Podmínek jsou neddílnou součá
ástí Smlouvyy.
Pokud Smlouva ne
ebo smlouvy
y uzavřené mezi Banko
ou a Kliente
em k Zajištěění poskytnutého Úvěru
u
obsahují úpravu vzzájemných vztahů
v
mezi Bankou a Klientem
K
odlišnou od úppravy obsaže
ené v těchto
o
Podmín
nkách, má přřednost úprava obsažená
á ve Smlouvě
ě.

5)

Jestliže
e by Banka poskytnutím Úvěru poru
ušila závazn
né rozhodnuttí soudu či jjiného správ
vního orgánu
u
nebo ja
akýkoli obecn
ně závazný právní předp
pis (zejména
a zákon č. 253/2008 Sb.., o některýc
ch opatřeních
h
proti leg
galizaci výno
osů z trestné činnosti a fin
nancování te
erorismu, v platném zněnní) a/nebo op
patření České
é
národníí banky, které stanovují povinnosti B
Banky nebo mají jakýko
oliv jiný dopaad na hospo
odaření nebo
o
právní p
postavení Ba
anky, a stalo
o by se tak p
pro Banku pro
otiprávním splnit jakýkolii ze svých zá
ávazků podle
e
Smlouvvy či financovvat jakýkoli Úvěr
Ú
podle S
Smlouvy, pak
k Banka ozná
ámí tuto skuutečnost Klientovi a Klien
nt
je povin
nen splnit okamžitě všech
hny své záva
azky vůči Ba
ance, přičemž
ž dosud nespplatné závaz
zky se stávajjí
splatnými.

6)

Prohláššení a zárukyy
Klient ččiní svým po
odpisem Smlouvy prohláššení a záruk
ky vůči Banc
ce v rozsahuu uvedeném níže v tomto
o
článku a případně ve Smlouv
vě. Pokud e
existuje Osoba poskytující zajištění,, činí Osoba
a poskytujíccí
zajištěn
ní svým podp
pisem příslušných Smluvvních dokum
mentů prohlášení a zárukky vůči Banc
ce v rozsahu
u
uveden
ném níže v to
omto článku a v těchto Sm
mluvních dok
kumentech.
6.1 Právvní statut
a) K
Klient (a Osoba poskytu
ující zajištěn
ní, pokud je to relevantní) je společčností řádně
ě založenou
u,
re
egistrovanou
u dle platné právní
p
úpravy
vy práva, pod
dle kterého byla založenaa; a/nebo
b) K
Klient (a Oso
oba poskytu
ující zajištěníí, pokud je to relevantní) je fyzickoou osobou podnikatelem
p
m,
k čemuž má příslušná povolení,
p
ja k je vyžado
ováno příslu
ušnými obeccně závazný
ými právním
mi
p
předpisy; a

c) K
Klient (a Oso
oba poskytujjící zajištění,, pokud je to
o relevantní)) a jakýkoli ččlen Skupiny
y Klienta má
á
p
plné a neome
ezené právo vlastnit svá aktiva a nak
kládat s nimi a má přísluušná povolen
ní provozova
at
p
podnikání takk, jak je provo
ozuje.
6.2 Povvolení a souh
hlasy
Klien
nt (a Osoba
a poskytujíc
cí zajištění, pokud je to
o relevantní) má veškeerá povoleníí a souhlasyy
nezb
bytné k tom
mu, aby uzav
vřel jakýkolivv Smluvní dokument,
d
je
ehož je strannou, plnil zá
ávazky z ně
ěj
vyplýývající a pod
dnikl veškeré
é nezbytné čči žádoucí kroky
k
k tomu, aby mohl rrealizovat ve
eškeré úkonyy
jím předvídané nebo s ním souvisejíccí a veškerré tyto souh
hlasy byly zzískány, a to ve formě
ě
před
depsané právvními předpis
sy nebo vnitřřními normam
mi Klienta (a Osoby poskkytující zajišttění, pokud je
e
to re
elevantní) ne
ebo statutem a takovéto ssouhlasy jsou
u stále platné
é a účinné.
6.3 Právní závaznost
Klien
nt (a Osoba
a poskytující zajištění, po
okud je to relevantní)
r
je
e povinen zaajistit, že ka
aždý Smluvn
ní
doku
ument, kde je či bude Klient (a O
Osoba posky
ytující zajiště
ění, pokud jee to relevan
ntní) smluvn
ní
stran
nou, založí po
p podpisu právně
p
závazzný a vůči Klientovi (a Os
sobě poskytuující zajištění, pokud je to
o
relevvantní) vynuttitelný právní závazek v ssouladu s po
odmínkami v nich uvedennými.
6.4 Sou
ulad s existujjícími závazk
ky
Uzavvření jakého
okoli Smluvního dokume
entu, realizac
ce závazků a transakcí jjím předvída
aných není a
nebu
ude:
a) v rozporu s ja
akýmkoli právním předpissem, regulattivním opatře
ením či indivviduálním prá
ávním aktem
m;
a
ani
b) v konfliktu s jakoukoliv
j
sm
mlouvou, závvazkem, kon
nstitutivním nebo
n
s jakým
mkoli jiným dokumentem
d
m,
kkterý je právn
ně závazný pro
p kteréhoko
oli člena Sku
upiny Klienta,, pokud se tooho člena týk
ká.
6.5 Nee
existence Příípadu poruše
ení
a) N
Neexistuje žá
ádný Případ
d porušení, který by ne
ebyl zcela na
apraven či kkterý by mo
ohl vzniknou
ut
u
uzavřením Sm
mlouvy aneb
bo Smluvního
o dokumentu
u; ani
b) ne
eexistuje žád
dná další sku
utečnost, kte
erá by zaklád
dala případ porušení
p
poddle jakéhokoli dokumentu
u,
kkterý je právvně závazný
ý pro Klienta
a (a Osobu poskytující zajištění, pookud je to relevantní) a
ja
akéhokoli čle
ena Skupiny Klienta, či ktterá by mohla postihnoutt jakoukoli poodstatnou čá
ást jejich aktivv
ta
ak, že by to mohlo mít po
odstatný nep
příznivý vliv na
n jejich (neb
bo Osoby pooskytující zajištění, pokud
d
je
e to relevantní) podnik
kání či finan
nční situaci či schopno
ost plnit záávazky podle
e Smluvních
h
d
dokumentů, jejichž jsou stranou.
6.6 Úče
etnictví
Poku
ud jde o Kliienta (a Oso
obu poskytujjící zajištěníí, pokud je to
t relevantníí) nebo Skupinu Klienta
a,
účettní závěrka (auditovaná či neauditovvaná, dle re
elevance) nebo auditova ná konsolido
ovaná účetn
ní
závě
ěrka Skupinyy Klienta, kte
erá byla doru
učena Bance
e (tato účetní závěrka je k datu podp
pisu Smlouvyy
Půvo
odní účetní závěrkou
z
Klie
enta nebo Skkupiny Klientta):
a) byyla připraven
na v souladu
u s účetními principy, kte
eré jsou stan
noveny přísluušnými právn
ními předpisyy
a jsou obecně
ě akceptován
ny v České rrepublice;
b) p
představuje pravdivý,
p
úplný a přesnýý obraz o fin
nančním pos
stavení Kliennta (a Osob
by poskytujíccí
zzajištění, pokkud je to rele
evantní) a Skkupiny Klientta k datu, ke kterému bylla připravena
a; a ode dne
e,
kke kterému byla
b
tato závěrka připrave
ena, nedošlo
o k žádným podstatným nepříznivým
m změnám ve
e
fiinančním po
ostavení Klie
enta (a Oso
oby poskytující zajištění, pokud je tto relevantní) a Skupinyy
K
Klienta.
6.7 Spo
ory
Klien
nt (a Osoba
a poskytující zajištění, pokud je to
o relevantní)) a jakýkoli člen Skupiny Klienta v
souččasné době nejsou úča
astníkem žád
dného soudn
ního sporu, rozhodčího řízení, sprá
ávního řízen
ní
nebo
o šetření, ktteré by moh
hlo nepříznivvě ovlivnit (v
v případě, že
e příslušné rozhodnutí bude pro ně
ě
nepřříznivé) podn
nikatelské či finanční posstavení Klien
nta (nebo Os
soby poskytuující zajištěníí, pokud je to
o
relevvantní) nebo
o člena Skupiiny Klienta čii schopnost kteréhokoliv
k
z nich plnit zzávazky podle Smluvního
o
doku
umentu nebo
o které by mohlo ovlivnit platnost či vymahatelno
v
st kteréhokooli Smluvního
o dokumentu
u.
Podle vědomí Kllienta (a Oso
oby poskytujíící zajištění, pokud je to relevantní)
r
žáádný takový soudní sporr,
rozh
hodčí řízení či
č správní řízení ani nehro
ozí.

6.8 Info
ormace
Veškkeré informa
ace, které Klient (a Osoba
a poskytujícíí zajištění, po
okud je to rellevantní) předal či poskyttl
Bance v souvislo
osti s poskytnutím Úvěru či v souvislo
osti s projedn
náváním či uuzavíráním Smlouvy,
S
jsou
u
k da
atu, kdy bylyy předány, anebo k datu
u, ke kterému mají platit, pravdivé, ppřesné, úplné a nejsou v
žádn
ném ohledu zavádějící.
z
6.9 Zajištění
Zajišštění zřízené
é ve prospě
ěch Banky jje platné, účinné a vym
mahatelné v souladu s podmínkam
mi
přísllušného Smluvního dokumentu.
6.10 Úp
padek
Klien
nt, jakýkoli člen Skupin
ny Klienta a
ani žádná z Osob posk
kytujících zaajištění nepo
odnikli žádná
á
ádné kroky či
opattření a nebylly vůči nim podniknuty
p
žá
č zahájeno soudní řízenní nebo uplattněna hrozba
a
soud
dního řízení z důvodu je
ejich úpadku , likvidace či
č zrušení ne
ebo za účeleem ustanove
ení jakéhokoli
sprá
ávce či likvid
dátora Klienta
a, člena Sku
upiny Klienta
a či Osoby poskytující
p
zaajištění, jejic
ch majetku či
č
příjm
mů. Nic z výšše uvedeného ani nehrozzí.
6.11 Ro
ovnocenné postavení
p
Smlo
ouva obsahuje ve všec
ch ohledech nepodmíně
ěné, nepodříízené závazzky Klienta, které budou
u
uspo
okojovány v minimáln
ně stejném pořadí se
e všemi ostatními
o
sttávajícími i budoucím
mi
nepo
odmíněnými, nepodřízen
nými závazkyy Klienta.
6.12 Ne
eexistence vě
ěcných práv a práv třetícch osob
S výýjimkou právv existujících a Klientem
m Bance píísemně sdělených ke dnni uzavření Smlouvy na
a
maje
etku Klienta (a Osoby poskytující za
ajištění, poku
ud je to relevantní) neváázne žádné jiné Zajištěn
ní
nebo
o práva třetích osob ome
ezující naklá
ádání s tímto
o majetkem. Klient (a Ossoba poskytu
ující zajištěníí,
poku
ud je to rele
evantní) není na smluvn
ním nebo jin
ném základě povinen jakkékoli Zajiště
ění zřídit an
ni
neexxistují okolno
osti, na jejic
chž základě může Zajišttění či práva
a třetích osoob vzniknout na základě
ě
záko
ona či rozhod
dnutí orgánu veřejné sprá
ávy.
6.13 Ne
eexistence nedoplatků
Všecchny daně, platby
p
pojistn
ného, případ
dně jiné dávk
ky splatné ze
e strany Klieenta (a Osob
by poskytujíccí
zajišštění, pokud je to releva
antní) byly řá
ádně a včas
s zaplaceny příslušnémuu orgánu veřřejné správyy.
Klien
nt (a Osoba
a poskytující zajištění, po
okud je to relevantní)
r
řá
ádně vymáhhá všechny své
s (daňové
é)
pohlledávky.
6.14 Prrovozování podnikání
Klien
nt (a Osoba poskytující zajištění,
z
po kud je to relevantní) provozují svou podnikatelsk
kou činnost v
mi povolením
souladu s právními předpisy a s veškerým
mi udělenými Klientovi ja kýmkoli orgá
ánem veřejné
é
ávy. Centrum
m podnikatels
ských aktivit K
Klienta je v České
Č
republice.
sprá
6.15 Ne
eexistence podstatné nep
příznivé změ
ěny
Od d
ní účetní záv
věrky Skupin
ny Klienta nedošlo k žádné podstattné nepřízniv
vé změně ve
e
data Původn
finan
nčním posta
avení, podnik
kání či scho pnosti Klientta (nebo Os
soby poskytuující zajištění) či Skupinyy
Klien
nta splnit své
é závazky po
odle Smluvníího dokumen
ntu.
6.16 Da
aňová rezide
ence
Poku
ud Klient ne
einformuje Ba
anku před u
uzavřením Sm
mlouvy písemně jinak, m
má se za to, že je Klien
nt
daňo
ovým rezidentem státu, s nímž (pokkud Klient ne
ení daňovým
m rezidentem
m v České re
epublice) má
á
Česká republika
a uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojího zdanění, na jejíímž základě
ě nepodléhajjí
platb
by úroku srá
ážkové dani, popřípadě p
podléhají niž
žší sazbě srá
ážkové daněě, než která je
j stanovena
a
českkým právním
m řádem.
6.17 Do
oba platnosti prohlášení a záruk
Proh
hlášení a zárruky uvedené
é v tomto člá
ánku:
a) jjsou činěny k datu podpisu Smlouvy;; a

b) budou považovány za opakovaně
o
u
učiněné kdyk
koli v průběh
hu platnosti S
Smlouvy neb
bo jakéhokoli
Smluvního dokumentu,
d
pokud Klien t Bance bez
zodkladně ne
eoznámí opaak. Klient je povinen toto
o
ujištění Bancce na její žád
dost kdykoli písemně pottvrdit.
7)

Závazkky
Závazkky uvedené v tomto článk
ku 7 a jakéko
oli další záva
azky (pokud nějaké jsou) podle Smlouvy zůstávajjí
v platno
osti a účinn
nosti od data
a podpisu S
Smlouvy po celou dobu, po kterou je nezaplac
ceno jakékoli
peněžitté plnění pod
dle Smlouvy nebo Smluvvního dokume
entu či pokud je Úvěr dlee Smlouvy k dispozici pro
o
čerpáníí.
7.1 Info
ormační povin
nnost
Klien
nt (a Osoba poskytující zajištění, po
okud je to rellevantní) je povinen
p
pos kytovat Bance informace
e
(neje
edná-li se o Malé podn
nikatelské úvvěry) v níže
e uvedených
h lhůtách vee formě po obsahové a
form
mální stránce přijatelné prro Banku:
a) Účetní závěrku ročně be
ez prodlení p
poté, co je vy
yhotovena, v každém př ípadě však nejpozději
n
do
o
60 dnů po ukončení příslušného úče
etního období
i) pokud jde
e o Klienta (a
a Osobu posskytující zajiš
štění, pokud je to relevaantní) vlastní auditovanou
u
nebo neauditovanou řádnou účettní závěrku společně s výroční zpráávou za přís
slušné účetn
ní
období (vyyhotovuje-li se)
s a
ii) pokud jde
e o Klienta, ktterý je součá
ástí Skupiny Klienta (a Osoby poskytuující zajištění, pokud je to
o
relevantníí), auditovanou nebo nea
auditovanou konsolidova
anou řádnouu účetní závě
ěrku Skupinyy
Klienta sp
polečně s výroční zprávou
u za příslušn
né účetní obd
dobí.
Na žžádost Bankky má Klientt povinnost p
poskytovat in
nformace též
ž ohledně kt
kteréhokoli čllena Skupinyy
Klien
nta, který je osobou poviinnou mít úččetní závěrku
u anebo kons
solidovanou účetní závěrrku ověřenou
u
audiitorem podle
e příslušného
o právního přředpisu, neb
bo na výzvu Banky podlee jakéhokoli závazkového
z
o
vztahu souvisejíccího se Smlo
ouvou;
b) Účetní závěrku čtvrtletně
ě bez prodle
ení poté, co je vyhotovena, v každém
m případě vša
ak nejpozdějji
do 30 dnů po
o ukončení každého
k
čtvrrtletí každého
o finančního roku:
i) pokud jd
de o Klienta (a Osobu poskytující zajištění,
z
pokud je to reelevantní), ktterý účtuje v
soustavě podvojného účetnictví vla
astní účetní závěrku
z
za příslušné
p
čtvrrtletí a
ii) pokud jde
e o Klienta, který je souččástí Skupiny Klienta (a Osobu poskkytující zajiště
ění, pokud je
e
to relevantní), konsolid
dovanou úče
etní závěrku Skupiny
S
Klienta za přísluušné čtvrtletí..
c) pokud jde o Klienta (a Osobu posskytující zajištění, pokud
d je to relevvantní) spolu
u s účetním
mi
závěrkami specifikovaný
s
ými v odstavvci (b) výše i potvrzení po
odepsané ossobou zastupující Klienta
a
(a Osoby po
oskytující za
ajištění, poku
ud je to relev
vantní) potvrzující v přim
měřených po
odrobnostech
h
skutečnosti uvedené v ustanovení
u
ččlánku 7.3. (P
Potvrzení) k datu, ke kteerému jsou takové účetn
ní
závěrky přip
praveny
d) bez prodlen
ní poté, co je
e vyhotoveno
o, v každém
m případě vš
šak nejpozděěji do 30 dn
nů po podán
ní
příslušnému
u finančnímu úřadu:
i) přiznání k dani z příjm
mu za příslušn
ný hospodářřský rok, spolu s příslušnýými příloham
mi.
7.2 Ozn
námení v Příípadě poruše
ení a oznáme
ení dalších skutečností
Klien
nt (a Osoba poskytující zajištění,
z
pokkud je to rele
evantní) je po
ovinen oznám
mit Bance jakýkoli Případ
d
poru
ušení (a také všechny kroky,
k
které budou podniknuty pro nápravu takkového stav
vu), a to bezz
odkladu poté, co
c k takovém
mu Případu p
porušení dojjde. Klient je
e zároveň ppovinen ozná
ámit Bance i
skuttečnost, že takový
t
Přípa
ad porušení, jakož i jiná
á skutečnost, by mohl m
mít za násled
dek ohrožen
ní
splácení a návra
atnosti Úvěru
u, hrozí, přípa
adně má neb
bo může mít vliv na snížeení bonity Za
ajištění.
7.3 Potvvrzení
Klien
nt (a Osoba poskytující zajištění,
z
pokkud je to rele
evantní) je povinen Bancce poskytnou
ut společně s
účettními závěrka
ami specifiko
ovanými v usstanovení v článku 7.1 a) a dále vžd y bez odklad
du poté, co o
to B
Banka požád
dá, potvrzení podepsané
é osobou za
astupující Klienta (a Osooby poskytující zajištěníí,
poku
ud je to relevvantní) osvěd
dčující, že v dané době neexistuje žádný Případ porušení, který by nebyyl

zcela napraven, respektive
e pokud ano
o, osvědčující, o který Případ porrušení konk
krétně jde, a
speccifikující krokky, které budou podniknu
uty k nápravě
ě.
7.4 Povvolení
Klien
nt (a Osoba
a poskytujícíí zajištění, p
pokud je to relevantní) je povinen bezodkladně
ě poskytnou
ut
Bance na její žá
ádost úředně ověřené kkopie veškerrých dokume
entů nebo roozhodnutí po
ožadovaných
h
podlle jakéhokoli právního předpisu
p
či rozhodnutí příslušného orgánu proo splnění zá
ávazků podle
e
jakéhokoli Smluvvního dokum
mentu, pro jej ich platnost a vynutitelno
ost.
7.5 Rovvnocenné po
ostavení
Poku
ud není Klientovi poskyto
ován Úvěr, kkterý je zcela
a kryt Zajiště
ěním ve prosspěch Banky
y, je Klient (a
a
Oso
oba poskytujíící zajištění, pokud je to
o relevantní) povinen zajistit, aby záávazky vůči Bance podle
e
Smlu
hradou přípa
uvního doku
umentu byly vždy (s výh
adů, kdy jso
ou určité poohledávky up
přednostněnyy
podlle kogentnícch ustanoven
ní příslušnýcch právních předpisů), uspokojoványy ve stejném
m pořadí jako
o
osta
atní nezajiště
ěné, nepodmíněné a nepo
odřízené záv
vazky Klienta
a.
7.6 Závvazky neposkkytnout Zajištění
a) Klient (a Ossoba poskytu
ující zajištěn
ní, pokud je to relevantn
ní) se zavazuuje (nad rám
mec Zajištěn
ní
atížit bez přředchozího písemného souhlasu Ba
uvedeného v příloze Sm
mlouvy) neza
anky žádnou
u
část svých aktiv (včetn
ně pohledávvek) Zajištěn
ním či práve
em třetích oosob ani nepovolit vznikk
takového Za
ajištění nebo práva třetí o
osoby a zajistit, že tak neučiní ani žáddná jím ovlád
daná osoba.
b) Ustanovení odstavce a)) výše se ne
evztahuje na
a případy vzniku zatíženní vzniklého ze zákona v
rámci běžné
ého podniká
ání, o jehožž vzniku je ovšem Klie
ent povinenn Banku info
ormovat bezz
zbytečného odkladu po jejich vzniku a na Zajištění zřízené ve
e prospěch B
Banky.
c) Pokud Klien
nt (a Osoba poskytující zzajištění, pokud je to relevantní) zříd
ídí nebo se zaváže zřídiit
v rozporu s ustanovením
jjakékoli Zajišštění ohledně kterékoli čá
ásti svých ak
ktiv (včetně pohledávek)
p
m
odstavce a) výše, je pov
vinen poskytn
nout bezodkladně rovnoc
cenné Zajištěění Bance oh
hledně všech
h
závazků pod
dle Smlouvy.
7.7 Nakkládání s majjetkem
a) Klient (a Ossoba poskytu
ující zajištěn í, pokud je to
t relevantníí) nesmí po dobu existence jakékolivv
pohledávky Banky za Klientem
K
z tiitulu Smlouv
vy bez předc
chozího píseemného sou
uhlasu Bankyy
jjednotlivou transakcí či několika ttransakcemi, ať již vzá
ájemně souvvisejícími či nikoli, a to
o
dobrovolně nebo nucen
ně, převést, pronajmout či jakkoli na
akládat s ja koukoli pods
statnou částtí
svého majetku (včetně pohledávekk) a zajistí, že
ž ani žádná jím ovládaaná osoba nic takového
o
neučiní.
b) Ustanovení odstavce a) se nevztahu
uje na:
i) nakládáníí s majetkem
m v rámci běžžného podnikání Klienta (a Osoby pooskytující zajištění, pokud
d
je to relevan
ntní) a jím ov
vládané osob
by a
ii) nakládání s majetkem
m v rámci jeh
ho výměny za
a aktiva shod
dné nebo vyššší hodnoty.
7.8 Změ
ěny povahy podnikání,
p
ochrana maje
etku
Klien
nt (a Osoba poskytující zajištění,
z
pokkud je to rele
evantní) je povinen
p
zajisstit, že nedojde k žádným
m
podsstatným změ
ěnám v pova
aze jeho pod
dnikání a po
odnikání jím ovládanýchh osob či v jeho
j
rozsahu
u
opro
oti stavu, jakký existuje ke
e dni podpissu Smlouvy, a dále se za
avazuje zachhovávat, zab
bezpečovat a
chrá
ánit veškerý majetek a ud
držovat jej v řádném sta
avu a nakládat s ním obeezřetně a s péčí
p
řádného
o
hosp
podáře.
7.9 Fúzze a akvizice
Klien
nt (a Osoba
a poskytujícíí zajištění, p
pokud je to relevantní) nesmí bez předchozího
o písemného
o
souh
hlasu Bankyy (který nebude bezdů
ůvodně odepřen) vstoupit do žádnného slouče
ení, splynutíí,
rozd
dělení, přemě
ěny na jinou právní formu
u nebo jiného
o řízení majíc
cího stejný nnebo obdobn
ný účinek.
7.10 Po
ojištění
Klien
nt (a Osoba poskytující zajištění, po
okud je to re
elevantní) je
e povinen zaajistit, že jeho pojistitelná
á
aktivva budou po
ojištěna u finančně důvě ryhodné a renomované pojišťovny, a to proti vš
šem takovým
m
rizikům a na takkové částky, na které jssou běžně pojišťovány
p
osobami,
o
kteeré provozujjí totéž nebo
o
obdo
obné podniká
ání.

7.11 Ud
držení právního statutu
Klien
nt (a Osoba poskytující zajištění,
z
pokkud je to relev
vantní):
a) učiní vše, co
o je nezbytné
é k zachován
ní jeho existe
ence, a
b) zajistí, aby měl
m právo k provozován í svého podnikání, tak ja
ak je provoz uje ve všech
h příslušných
h
právních řád
dech.
7.12 Po
oskytování a přijímání úvěrů; zřizován
ní bankovníc
ch účtů
Klien
nt (a Osoba poskytující zajištění,
z
pokkud je to rele
evantní) se zavazuje bezz předchozího
o písemného
o
souh
hlasu Banky::
a) neposkytnou
ut ani se ne
ezavázat k p
poskytnutí ja
akýchkoli úvě
ěrů, zápůjčeek, ručení či Zajištění ve
e
prospěch tře
etích osob,
b) nepřevzít zá
ávazek či nepřistoupit
n
k žádnému závazku třřetích osob (včetně vys
stavení slibu
u
odškodnění v jejich prospěch),
c) neučinit coko
bo mohlo míít účinek čehokoli výše uvvedeného,
oli jiného, co
o by mělo neb
d) nevstoupit do
d žádného úvěrového
ú
čii obdobného
o vztahu s kte
eroukoli jinouu bankou či třetí osobou
u,
v němž by vystupoval
v
jak
ko dlužník přřijímající pros
středky,
7.13 De
eriváty
Klien
nt (a Osoba poskytující zajištění,
z
pokkud je to rele
evantní) se zavazuje bezz předchozího
o písemného
o
souh
hlasu Banky neuzavřít ja
akoukoli smlo
ouvu či trans
sakci týkajícíí se finančníích, komoditn
ních či jiných
h
derivvátů vyjma tě
ěch, jejichž prokazatelný
p
ým přímým a jediným účelem je zajišštění se proti úrokovému
u,
kom
moditnímu, mě
ěnovému či jinému
j
riziku
u v souvislostti s Úvěrem či
č jeho podniikáním.
7.14 Výýplata dividen
nd/podílu na zisku
Klien
nt (a Osoba
a poskytující zajištění, pokud je to
o relevantní) se zavazujje zajistit, že
ž dividendyy,
přípa
adně podíly na zisku budou vyplacceny bez pře
edchozího písemného
p
ssouhlasu Banky pouze v
přípa
adě, že ke dni
d výplaty neexistuje
n
ž ádný Případ
d porušení a jeho vznik ani nehrozíí a současně
ě
výplatě nebrání jakékoli
j
ujednání ohledně
ě Zajištění.
7.15 Zn
nalecké ocen
nění Zajištění
Klien
nt se zavazzuje, že na žádost Ba
anky na své
é náklady zajistí, a to prostřednicttvím Bankou
u
schvváleného odh
hadce, znale
ecké oceněn í, resp. aktua
alizaci znaleckého oceněění majetku, k němuž má
á
být n
nebo bylo ve
e prospěch Banky zřízeno
o Zajištění.
7.16 Da
alší informačční povinnostti
Klien
nt (a Osoba poskytující zajištění, po
okud je to relevantní) se zavazuje naa předchozí výzvu Bankyy
neprrodleně umo
ožnit v prostorách Klientta (resp. Oso
oby poskytující zajištěníí, pokud je to
t relevantníí)
Bance přístup k veškerým účetním do kladům, úče
etním zápisů
ům a účetním
m knihám Klienta
K
(resp
p.
Oso
oby poskytujíccí zajištění, pokud
p
je to re
relevantní).
Klien
nt se dále zavazuje na
n žádost B
Banky předložit neprod
dleně takovéé informace
e týkající se
e
podn
nikatelské a finanční situ
uace Klienta nebo Skupin
ny Klienta, ja
aké může Baanka rozumn
ně vyžadovatt.
Věro
ohodnost po
oskytnutých dokumentů
d
jje Banka op
právněna ově
ěřovat přímoo u Klienta (k čemuž se
e
Klien
nt zavazuje poskytnout součinnost)
s
n
nebo u třetíc
ch osob, a to
o včetně přísslušného správce daně, k
čem
muž tímto Klie
ent dává Ban
nce svůj výslo
ovný souhlas
s.
Klien
nt je povinen
n Banku s předstihem
p
p
písemně info
ormovat, pokud se dle jeeho zakladattelských listin
n
defin
nice hospodářského rok
ku nebude kkrýt s rokem
m kalendářním
m, a s doložžením kopie
e příslušného
o
ozná
ámení finan
nčnímu úřad
du informovvat o skute
ečnosti, že podává přřiznání k da
ani z příjmu
u
prosstřednictvím daňového
d
po
oradce.
Banka má právo
o nechat prov
věřit poskytn
nuté dokume
enty auditorem, znalcem, účetním, da
aňovým nebo
o
právvním zástupccem podle vllastního výbě
ěru. Klient je
e v takovém případě povvinen Bankou
u vynaložené
é
náklady na její vyžádání nahradit.
7.17 No
otářský zápiss
Klien
nt se zavazu
uje na žádostt Banky kdykkoli v průběhu platnosti Smlouvy
a) uzavřít s Bankou notářřský zápis nebo obdo
obný, aktuální legislativoou povolený
ý instrumentt,
obsahující dohodu
d
Bank
ky a Klienta o uznání zá
ávazku Klien
nta vůči Bannce a souhla
asu Klienta s

přímou vyko
onatelností a výkonem ro zhodnutí ve smyslu ustanovení § 2744 odst. 1 písm. e) zákona
a
č. 99/1963 Sb.,
S občansk
ký soudní řád
d, v platném znění,
z
a
b) učinit s tím související
s
zm
měny Smlou
uvy, je-li tako
ových změn s ohledem naa aktuální zn
nění Smlouvyy
zapotřebí.
II. Čerpání Úvě
ěru
1)

Čerpán
ní Úvěru (ne
evyplývá-li ze
e Smlouvy jjinak) je váz
záno na dorručení písem
mné žádosti o čerpání s
podpise
em oprávněn
né osoby čii osob Klien
nta ověřeným
m zástupcem
m Banky v případě pod
dpisu v jeho
o
přítomn
nosti nebo úředně ově
ěřeným pod pisem, a není-li
n
Smlouvou stanov
oveno jinak, na splněn
ní
následu
ujících odkládacích podm
mínek: (i) Ba
anka obdržela všechny dokumenty
d
uuvedené v přříslušné částti
Smlouvvy, které jsou
u po formáln
ní i věcné strránce pro Ba
anku uspoko
ojivé a (ii) jsoou splněny jakékoli
j
dalšší
odkláda
ací podmínkyy, které jsou uvedeny ve Smlouvě. Dnem čerpáníí Úvěru je neejdříve nejbliž
žší Obchodn
ní
den po dni, ve které
ém Klient sp
plnil podmínkky uvedené v čl. II odst. 1 a odst. 2 ttěchto Podmínek. Úvěr je
e
čerpán v Kč, není-li Smlouvou dohodnuto
d
jin
nak.

2)

Čerpán
ní Úvěru je po
odmíněno sp
plněním dalš ích odkládac
cích podmíne
ek, a to:
a) v d
den doručen
ní žádosti o čerpání či p
písemného oznámení
o
(p
pokud není ppodle Smlou
uvy žádost o
čerpání vyžado
ována) a k da
atu čerpání ttýkajícího se příslušného čerpání pros
ostředků:
i) jsou pravdivvá veškerá prohlášení
p
a záruky posk
kytnuté Klien
ntem ve Smllouvě, případ
dně i pozdějji
opakovaně učiněná podle Smlou
uvy a je zřřejmé, že budou
b
pravddivá i v be
ezprostředně
ě
předvídateln
né době následující po č erpání Úvěru
u,
ii) neexistuje a ani nemůže nastat žádn
ný Případ porrušení v důsledku čerpánní prostředků
ů,
b) Ba
anka obdržela všechny ostatní doku
umenty, stan
noviska, osv
vědčení, schhválení a ujištění v jejich
h
originální podo
obě nebo úře
edně ověřen
né kopii (dle ujednání ve
e Smlouvě), které může odůvodněně
ě
vyžžadovat v souvislosti
prostředků. Banka dle svého uvážžení zhotoví pro potřebyy
s
s čerpáním p
doložení splně
ění podmínky čerpání z předložený
ých dokumentů fotokopiii ověřenou dle interních
h
pra
avidel Bankyy a originály vrátí Kliento
ovi, přičemž je oprávněna si tyto origginály dle sv
vého uvážen
ní
ponechat.

3)

Banka může odmítnout čerpání Úvěru nebo
o zastavit da
alší čerpání Úvěru, pokuud zjistí, že nastal
n
Případ
d
porušen
ní. Tím všakk není omeze
eno právo Ba
anky kdykolii oznámit Klientovi, že Ú
Úvěr dále nen
ní k dispozicci
pro čerpání, pokud existuje dův
vodná obava
a, že prohláš
šení a/nebo záruky Kliennta vůči Banc
ce v rozsahu
u
uveden
ném v článku
u I. 6 těchto
o Podmínekk, případně ve Smlouvě
ě, nejsou prravdivé či úplné, a/nebo
o
existuje
e důvodná obava,
o
že Klient nebude
e schopen plnit
p
své záv
vazky dle Sm
mlouvy aneb
bo by Banka
a
poskytn
nutím čerpán
ní Úvěru poru
ušila závazn
né rozhodnuttí soudu či jin
ného správnního orgánu nebo jakýkoli
obecně
ě závazný prá
ávní předpis (zejména zá
ákon č. 253//2008 Sb., o některých oopatřeních proti legalizacci
výnosů z trestné činnosti a fina
ancování terrorismu, v platném znění), který sta novuje povin
nnosti Bankyy
nebo m
má jakýkoliv jiný
j
dopad na
n hospodařření nebo právní postave
ení Banky, zzejména zák
kon, vyhlášku
u
anebo o
opatření Česské národní banky.
b

4)

Banka p
poskytne Klientovi čerpá
ání Úvěru bezzhotovostně z Úvěrového
o účtu vedenného Bankou
u pro potřebyy
účetní e
evidence Úvěru na účet či účty sjedn
nané ve Smlo
ouvě a dle podmínek Sm
mlouvy zejmé
éna na běžnýý
účet Kliienta vedenýý v Bance ne
ebo na účet Klienta vede
ený jinou ban
nku v České republice an
nebo na úče
et
či účty ttřetí osoby sjednaný
s
ve Smlouvě
S
neb
bo jiném Sm
mluvním doku
umentu. Konttokorentní úv
věr je možno
o
čerpat průběžně prrostřednictvím Platebnícch příkazů Klienta
K
nebo Platebních transakcí kartou
k
z účtu
u
Klienta uvedeného ve Smlouv
vě až do výýše schválen
ného limitu Kontokorenttního úvěru resp. Limitu
u
čerpáníí.

5)

V přípa
adě Bankovní záruky je okamžikem
o
žžádosti o čerrpání Úvěru Klientem
K
okaamžik, kdy bude
b
Banka k
plnění vvyzvána oprá
ávněným z Bankovní
B
zárruky, a to dle
e podmínek Bankovní zááruky, i opak
kovaně až do
o
výše ce
elkové hodno
oty Bankovníí záruky.

6)

Obdobíí čerpání Úvě
ěru
Klient je
e oprávněn čerpat Úvěr pouze běhe
em období čerpání
č
stano
oveného ve Smlouvě ne
ebo v záručn
ní
listině v případě Bankovní záruk
ky. Pokud ne
ení ve Smlou
uvě o obdobíí čerpání Úvěěru uvedeno
o něco jiného
o,
má se za to, že ob
bdobím čerpání je 30 dn
nů po dni úč
činnosti Smlo
ouvy. Pokudd Klient požá
ádá o změnu
u

období čerpání, je tato posuzována Banko
ou jako žádost o změnu smluvních ppodmínek. Tato
T
žádost o
změnu je zpoplatně
ěna dle příslu
ušného Saze
ebníku.
7)

Náležito
osti žádosti o čerpání
Po doru
učení Bance je žádost o čerpání
č
Úvě ru nebo jeho
o části pro Klienta závaznná a Klient ne
ení oprávněn
n
ji bez p
předchozího písemného souhlasu Ba
anky odvolat, změnit či doplnit.
d
Nestaanoví-li Smlo
ouva jinak, je
e
Klient p
povinen předložit Bance žádost
ž
o čerp
pání na form
muláři Banky, který tvoří ppřílohu Smlou
uvy. Žádost o
čerpáníí Úvěru nebo
o jeho části bude
b
obsahovvat:
a) datum čerpání, které musí připadnout n
na Obchodníí den během období čerppání, nikoli vš
šak dříve nežž
na druhý Obch
hodní den následující po
o dni doruče
ení příslušné
é žádosti o ččerpání Úvěru nebo jeho
o
čássti Bance. Má-li
M
se čerp
pání uskuteččnit v Obcho
odní den bezprostředně následující po doručen
ní
žád
dosti o čerp
pání Úvěru nebo
n
jeho čá
ásti Bance, musí být žá
ádost doručeena Bance nejpozději
n
do
o
10.00 hodin Ob
bchodního dne;
b) čásstku požadovaného čerp
pání, která m
musí odpovíd
dat veškerým
m podmínkám
m Podmínek a Smlouvy a
nesmí v součtu
u s veškerým
mi ostatními předchozím
mi čerpáními podle přísluššné Smlouvy
y přesáhnou
ut
čásstku Úvěru dle
d Smlouvy;
c) Ide
entifikace přííjemce platby (název účttu, číslo účtu
u, kód banky
y) jakož i veeškeré identiifikace platbyy
(va
ariabilní sym
mbol, specific
cký symbol) – vše v sou
uladu se smluvním ustannovením o čerpání
č
resp
p.
úče
elu Úvěru
d) Příílohou žádosti o čerpán
ní Úvěru ne
ebo jeho čá
ásti budou dále
d
veškeréé doklady stanovené ve
e
Sm
mlouvě osvěd
dčující, že prrovedením pllatby Bankou
u bude splně
ěn účel Úvěruu stanovený ve Smlouvě.

8)

Nevyče
erpání Úvěru v plné výši
Pokud K
Klient nevyče
erpá Úvěr bě
ěhem obdob í čerpání v plné
p
výši, je Klient
K
povine n:
a) Ba
ance předložit žádost o ukončení
u
čerrpání minimá
álně 10 Obch
hodních dnů před termínem ukončen
ní
čerpání,
b) splatit Úvěr ve
e splátkách nově stano
ovených Ban
nkou s tím, že Banka K
Klientovi tuto
o skutečnosst
píssemně oznám
mí s dostate
ečným předsttihem. Nevyč
čerpání celého Úvěru neemá vliv na výši
v
poplatku
u
za poskytnutí Úvěru. Poku
ud Klient po
ožádá o ukončení čerpání, je tato pposuzována Bankou jako
o
žád
dost o změ
ěnu smluvních podmíne
ek. Tato žád
dost o změ
ěnu je zpopplatněna dle příslušného
o
Sa
azebníku.
III. Úročení

1)

Není-li dále dohodn
nuto jinak, Úv
věr je ode dn
ne čerpání do
d dne úplného splacení úročen úrok
kovou sazbou
u
sjednan
nou ve Smlo
ouvě. Smlouv
va stanoví tyyp, období platnosti
p
a vý
ýši Úrokové sazby, přípa
adně způsob
b
jejího určení. Úroko
ová sazba mů
ůže být ve Sm
mlouvě stanovena jako:

•



pevná (n
neměnná pro
o Dobu platn
nosti úrokové
é sazby),
plovoucí (součet vý
ýše veřejně vyhlašované sazby kó
ótované na finančních trzích nebo
o
vnitroban
nkovní sazby Banky (na
apř. tzv. Ba
azická sazba
a) a dohodn uté marže Banky. Výši
plovoucí Úrokové sazby
s
je Ba
anka oprávn
něna průběž
žně upravovvat podle svých zásad
v závislo
osti na změná
ách vyhlašovvané sazby),
proměnn
ná (kombinace pevné a p
plovoucí sazby pro jedno
otlivé Doby pllatnosti úrokové sazby).

Je-li Úro
oková sazba
a stanovena s odkazem na veřejně vyhlašovano
v
u sazbu, dé lka Úrokového období je
e
shodná s délkou období, ke kterému
k
se vyhlašovaná
á sazba vzta
ahuje (např.. 1M PRIBO
OR odpovídá
á
Úrokové
ému období 1 měsíc, 3M
M PRIBOR Ú rokovému ob
bdobí 3 měs
síce, 6M PRIIBOR Úrokov
vému obdob
bí
6 měsíců, 1Y PRIBO
OR Úrokovém
mu období 1 rok). Úroko
ovou sazbu Banka
B
v takoovém případě
ě změní vždyy
po ukon
nčení Doby platnosti
p
úrok
kové sazby, která končí posledním dnem
d
přísluššného Úroko
ového obdob
bí
(kalendá
ářní měsíc, čtvrtletí, po
ololetí, a ka lendářní rok
k). V případ
dě, že začáátek nového příslušného
o
Úrokové
ého období (měsíc / čtvrttletí / pololet í / rok) nepřiipadne na Obchodní denn, nastaví Ba
anka platnosst
nové sa
azby první Obchodní
O
de
en příslušnéh
ho Úrokového období. Výše veřejnně vyhlašova
ané sazby je
e

stanovena na zákla
adě zásad uv
vedených ve
e výkladu vý
ýrazů těchto Podmínek pod výrazem
m „PRIBOR““,
„LIBOR““ nebo „EURIBOR“.
Není-li kkonkrétní výýše pevné úrokové
ú
sazzby pro dalš
ší Dobu plattnosti úrokoové sazby stanovena ve
e
Smlouvě
ě nebo nepla
atí-li ujednán
ní v odstavci výše, oznám
mí Banka Klientovi písem
mně vždy ale
espoň 30 dnů
ů
před koncem probíh
hající Doby platnosti úro
okové sazby
y novou výš
ši Úrokové ssazby. Poku
ud Klient bezz
zbytečné
ého odkladu
u po doručen
ní oznámeníí, nejpozdějii však v pos
slední den pprobíhající Doby platnostti
úrokové sazby, nedo
oručí Bance písemné sd
dělení, že na
abízenou výš
ši pevné úrokkové sazby odmítá,
o
platíí,
že oznámenou výši akceptoval. Odmítl-li Klie
ent uvedeným
m způsobem
m výši pevné úrokové saz
zby, je Banka
a
oprávně
ěna postupovvat v soulad
du s článke m IV.4. a Klient
K
je oprávněn využíít svého prá
áva Smlouvu
u
vypověd
dět dle čl. XIII.1. Podmíne
ek.
2)

Úroková
á sazba se stanovuje ja
ako roční s propočtem odpovídajícím
o
m skutečném
mu počtu dn
nů v každém
m
roce. Úrok vztahujíccí se k počtu skutečně up
plynulých dní se vypočte na základě ročního období čítajícího
o
365 dnů
ů.

3)

Pokud není ve Sm
mlouvě stano
oveno jinak, je Klient po
ovinen platit úroky za Ú
Úročené obd
dobí vždy ke
e
stejném
mu dni, jako je hrazena jis
stina, tj. ke sjjednanému Platebímu
P
dn
ni.

4)

První Ú
Úrokové obdo
obí začíná od
o data čerp
pání Úvěru a končí dnem
m dohodnutýým ve Smlou
uvě nebo dle
e
pravide
el stanovení úrokové
ú
sazb
by uvedenýcch v bodě III.1 Podmínek. Každé dalšší Úrokové období začíná
á
prvním dnem následujícím po
o skončení předchozího
o Úrokového
o období. Ú roková sazb
ba pro nové
é
Úrokové
é období je stanovena
s
prrvní den toho
oto nového Úrokového
Ú
ob
bdobí.

5)

Úvěr se
e úročí den
nně ode dne
e čerpání Ú
Úvěru (včetně) do dne předcházejíccího dni spllacení Úvěru
u
(včetně
ě). První Úroččené období začíná dnem
m prvního če
erpání Úvěru.

6)

Banka jje oprávněna
a z nevyčerp
pané části Úvvěru (včetně Kontokorentního/Revolvvingového úv
věru) stanoviit
Závazkkovou provizi, jejíž výše a frekvenc e splátky je
e stanovena (není-li ustaanoveno ind
dividuálně ve
e
Smlouvvě) v Sazebn
níku.

7)

Banka jje oprávněna
a stanovit Zá
áruční provizzi z nečerpan
ného rámce Bankovní
B
zárruky stejně jako Poplatekk
za reze
ervaci neče
erpaného rámce Banko
ovní záruky, jejíž výše je stanoveena (není-li ustanoveno
o
individu
uálně ve Smlouvě) v Saze
ebníku.

8)

Pokud Klient (nebo Osoby po
oskytující za
ajištění, pok
kud je to re
elevantní) neeuhradí jako
oukoli částku
u
splatnou podle Smlouvy do prv
vního Obcho
odního dne následujícího
n
o po Platebnním dni, kterrý pro danou
u
splátku připadl na
a den, který není Obcchodním dn
nem, nebo přečerpá-li povolenou výši rámce
e
Kontoko
orentního úvvěru, má Ba
anka právo požadovat nad
n
rámec běžných
b
úrooků také úhrradu úroku z
prodlen
ní. V takovém
m případě je Klient povine
en uhradit Bance úrok z prodlení z ceelé částky, ohledně
o
které
é
je Klien
nt v prodlení od data náslledujícího po
o dni splatnosti dlužné čá
ástky do zapllacení, a to ve
v výši sazbyy
úroku z prodlení, kterou
k
Banka
a uveřejňuje nebo která je stanoven
na Smlouvouu; to obdobn
ně platí i pro
o
přečerp
pání Kontoko
orentního úvě
ěru.

9)

Je-li úro
oková sazba
a dle této Sm
mlouvy stanovvena odkaze
em na PRIBO
OR/LIBOR/E
EURIBOR a tato
t
sazba ve
e
smyslu ustanovení výše uvede
ených článků
ů nazvaných
h „PRIBOR“, „LIBOR“ nnebo „EURIB
BOR“, není k
dispozicci, nebo je-lli úroková sazba dle tétto Smlouvy stanovena odkazem naa PRIBOR, LIBOR nebo
o
případn
ně EURIBOR
R a meziba
ankovní úrokkové sazby na prostřed
dky ve volněě směnitelných měnách
h
u jsou o 15 (nebo více) Bazických bbodů vyšší než
nabízen
né na pražskkém mezibankovním trhu
n PRIBOR
R,
LIBOR anebo přípa
adně EURIB
BOR, použije
e se náhrad
dní úroková sazba. Náhhradní úroková sazba se
e
rovná ((i) aritmetickému průměrru úrokových
h sazeb kóto
ovaných pětti rozhodujíccími účastník
ky pražského
o
nebo lo
ondýnského mezibankovního trhu an
nebo mezibankovního trh
hu zemí euroozóny vybran
nými Bankou
u
v souvvislosti s je
ejich postav
vením na p
pražském, resp.
r
londýn
nském mezzibankovním trhu, resp
p.
mezibankovním trhu zemí eurozóny (s vylo
oučením nejv
vyšší a nejnižší kotace), zaokrouhlen
nému nahoru
u
na dvě desetinná místa,
m
v 11.00
0 hodin dopo
oledne pražsk
kého/londýns
ského/ bruseelského času
u (podle toho
o,
který je
e relevantní) pro stejné období, jako jje Úrokové období,
o
nebo
o (ii dojde-li B
Banka kdyko
oli rozumně k

závěru, že náhradn
ní úrokovou sazbu nebud
de možné určit způsobem uvedeným
m v ustanove
ení (i) tohoto
o
článku, nákladům Banky
B
na zís
skání zdrojů
ů zvýšeným o částku sta
anovenou vee Smlouvě do
d doby, nežž
Banka rozumně dojde
d
k záv
věru, že je možné určit PRIBOR/L
LIBOR/EURIB
BOR pro bezprostředně
b
ě
následu
ující Úrokové období.
10) Bez ohlledu na výše
e uvedené, pokud na mezzibankovním
m trhu nastane taková situuace, že
a) náklady Bankyy na získání refinančních
r
zdrojů pro příslušnou
p
Do
obu platnostii úrokové saz
zby převyšujjí
úro
okovou sazbu PRIBOR/L
LIBOR/EURIB
BOR kótovanou pro toto období neboo
b) na mezibankovvním trhu nelze získat reffinanční zdro
oje pro příslu
ušné období (dále jen „Po
orucha trhu“)),
je Banka oprávvněna stanovit pro již vyyčerpanou čá
ástku Úvěru či pro další čerpání Úvě
ěru úrokovou
u
sazzbu ve výši odpovídající
o
roční sazbě vyjadřující v procentech skutečné nááklady Banky
y z jakýchkolli
jí vvybraných zd
drojů na financování Úvě
ěru, zvýšené o 5,0 %.
IV. Splácen
ní Úvěru; pla
atby a daně
1)

Úvěr je Klient povin
nen splácet způsobem
z
do
ohodnutým ve
v Smlouvě, ať již praviddelnými či ne
epravidelným
mi
splátkami (v měně
ě Kč nebo jiné, dle S mlouvy) na účet uvede
ený ve Smllouvě k Pla
atebnímu dn
ni
sjednan
nému ve Smlouvě, není-li ve Smlouvě
ě sjednáno něco
n
jiného.
Splátka
a je uhrazena
a včas, je-li připsána ve sjednaný de
en na Úvěrov
vý účet, na kkterém je ev
vidován Úvěrr,
vyjma Kontokorenttních a Rev
volvingových
h úvěrů, kte
eré jsou po
ovažovány zza splacené okamžikem
m
vyrovná
ání vyčerpan
ného Limitu čerpání ve sjednaný de
en konečné splatnosti těěchto Úvěrů. K řádnému
u
provede
ení splátky je Klient pov
vinen zajistit nejpozději k Platebnímu
u dni dostateečnou výši prostředků
p
na
a
účtu určeném pro splácení
s
a stanoveném
s
Smlouvou, z něhož jsou
u prováděnyy splátky Úvě
ěru, poplatků
ů
nebo úrroků. Dlužná
á částka splátky Úvěru (jisstina, poplatky i úroky) je
e evidována na příslušné
ém Úvěrovém
m
účtu. U Kontokore
entního úvěrru je výše dlužných úrroků a poplatků připsá na k částce
e čerpaného
o
Kontoko
orentního úvvěru a přesáhne-li se tím
m Limit čerpá
ání, je částka
a přesahujícíí Limit čerpání evidována
a
jako částka po spla
atnosti resp. nepovolený debet, ze kte
eré Klient hrradí vedle běěžného úroku
u také úrok z
prodlen
ní.

2)

Má-li K
Klient splnit Bance
B
několik závazků ze Smlouvy
y a poskytnu
uté plnění nnestačí ke splnění všech
h
závazků
ů, bude doššlá platba zúčtována,
z
p
pokud Smlou
uva nestano
oví nebo Baanka v soula
adu s těmito
o
Podmín
nkami nerozhodne jinak,, vždy nejdřříve na nejstarší evidova
anou pohleddávku v pořa
adí podle čll.
IV.10 P
Podmínek, a to i v případ
dě, že na úh
hradu pohled
dávek Banka použije proostředky získ
kané realizaccí
Zajištěn
ní.

3)

Klient je oprávněn uhradit jedn
notlivou splá
átku nebo sp
platit Úvěr před
p
dobou stanovenou ve Smlouvě
ě
pouze n
na základě předchozího
p
písemného souhlasu Ba
anky a za po
odmínek Bannkou stanove
ených. Banka
a
je oprávněna (s výýjimkou přípa
adů dle člán
nku IV.4 Pod
dmínek níže
e) v případě souhlasu s předčasnou
u
ntovi k úhrad
dě veškeré úč
čelně vynaloožené náklad
dy spojené se
e
splátkou Úvěru nebo jeho části účtovat Klien
zajištěn
ním, obstarán
ním a umístě
ěním zdrojů („broken fun
nding costs“)), se zajištěnním rizika (co
ož zahrnuje i
jakýkoli hedging, sw
wapové a jiné
é derivátové
é transakce) a další účeln
ně vynaloženné náklady či
č majetkovou
u
ouvislosti s p
předčasným úplným nebo částečným
m („Mimořád
dná splátka““)
újmu, kkterá Bance vznikne v so
splacen
ním Úvěru ne
ebo dobrovo
olným zrušen
ním Úvěru. Poplatek
P
za Mimořádnouu splátku je pak účtován
n,
není-li vve Smlouvě uvedeno
u
jina
ak, v souladu
u se Sazebnííkem platným
m k datu Mim
mořádné splátky.

4)

Odmítne-li písemně
ě Klient Ban
nkou stanove
enou výši pe
evné úrokov
vé sazby poodle čl. III.1 a nedojde-li
k jiné dohodě, přiče
emž takové odmítnutí
o
mu
usí být Bance
e doručeno nejpozději
n
pooslední den probíhajícího
o
Úrokové
ého období, je takový po
ostup Klienta
a považován
no za výpově
ěď Smlouvy, na což mus
sí být Klient v
oznáme
ení nové Úrrokové sazby upozorněn
n, a právo Klienta čerp
pat Úvěr zanniká okamžitě. Banka je
e
povinna
a vyčíslit výšši své pohledávky za Klie
entem a sdělit ji Klientovi písemným ooznámením. Klient je pakk
povinen
n splatit ve
eškeré pohle
edávky z Úvvěru k poslednímu Pla
atebnímu dnni kalendářn
ního měsíce
e
mlouva takto
následu
ujícím po mě
ěsíci, ve kte
erém byla Sm
o vypovězen
na, nedohoddnou-li se sm
mluvní stranyy
.
jinak. B
Banka je oprá
ávněna zaúčttovat poplate
ek za předča
asné splacení v souladu s aktuálním Sazebníkem
S

5)

Měna p
plateb
a) Čá
ástky podléha
ající úhradě ve vztahu k nákladům, výdajům,
v
dan
ním a obdobbným účelům
m jsou splatné
é
ve stejné měně
ě, v jaké tyto položky vzn
nikly, pokud Smlouva
S
nes
stanoví jinak..
b) Jakékoli ostatn
ní platby pod
dle Smlouvy jjsou splatné v měně Úvě
ěru s výjimkoou případů, kdy Smlouva
a
nebo tyto Podm
mínky stanov
ví jinak.

c)

Vzzájemné závvazky Banky
y a Klienta jjsou splatné
é ve sjednan
né měně. V případě, že tato měna
a
zanikne, jsou tyto závazky
y vypořádán y v měně, která
k
ji nahradila, a pokkud tato není, v zákonné
é
mě
ěně České re
epubliky nebo ji nahrazuj ící měně.

6)

Jakékoli platby učiiněné Klientem (nebo O
Osobou poskytující zajiš
štění, pokudd je to relev
vantní) podle
e
Smlouvvy nebo jinéh
ho Smluvního dokumenttu musí být učiněny
u
bez jakéhokoli oodpočtu či srážky z titulu
u
daní či podobných plateb
p
s výjim
mkou případ ů, kdy je Klie
ent (nebo Os
soby poskytuující zajištění, pokud je to
o
relevan
ntní) ze záko
ona povinen, aby takovou
u srážku či odpočet
o
prov
vedl. Pokud musí být jakákoli částka
a
tímto způsobem srražena či od
dpočtena, uh
hradí Klient (nebo Osob
ba poskytujíící zajištění, pokud je to
o
relevan
ntní) Bance ta
akovou částk
ku, která je n
nutná k tomu
u, aby Banka
a obdržela pl nění v čisté částce, která
á
se rovn
ná plné částcce plnění, kte
erou by Bankka obdržela, pokud by tak
ková platba nnebyla podro
obena dani či
č
jiné pod
dobné platbě
ě.

7)

Klient sse zavazuje Bance zaplatit kolkovné
é, registračn
ní, správní či soudní popplatky, daně
ě, dávky, cla
a,
poplatkky a jiné pla
atby či srážky obdobné
é povahy, ktteré souvisí s uzavřením
m Smlouvy nebo jiného
o
Smluvn
ního dokume
entu, plněním
m či vymáh
háním závaz
zku vyplývajícího se Sm
mlouvy nebo
o Smluvního
o
dokume
entu, a které Banka vyna
aložila.

8)

S výhra
adou ustanovvení následu
ujícího článkku IV.9 Podm
mínek je Klient povinen nna výzvu Banky uhradit jí
j
zvýšených nákladů v souvislosti s plněním Smlouvy či
jakouko
oli částku oprávněných
o
č zajištěním
m
financování závazků vůči Bance
e vzniklých n
na základě nesplnění
n
po
ovinností Klieenta či Osob
by poskytujíccí
zajištěn
ní vyplývajících ze Smlou
uvy nebo Sm luvních doku
umentů, změ
ěny právního předpisu či regulativního
o
opatřen
ní (což zahrn
nuje i ty vzta
ahující se ke
e zdanění, vy
ytváření pov
vinných rezeerv či opravn
ných položekk,
likviditě
ě, omezení a rozložení riz
zika či jakéko
oli jiné opatře
ení vztahujíc
cí se k regulaaci bankovníího sektoru či
č
měnové
ého trhu) vče
etně dopadů těchto změn
n na meziban
nkovním trhu
u.

9)

Předchá
ázející článe
ek IV.8 Podm
mínek se neu platní ve vztahu k jakýmk
koli zvýšeným
m nákladům:
a) kompenzovanýým ve smyslu
u ustanoven í článků IV.5
5–7 Podmíne
ek, nebo
b) ježž se vztahují k jakékoli zm
měně daňovýých sazeb za
atěžujících čistý příjem B anky.

10) V přípa
adě, že Bankka má pohled
dávky vůči K
Klientovi ze Smlouvy,
S
je oprávněna
o
ppoužít peněžní prostředkyy
na běžném účtu či na kterémkoli jiném ú
účtu Klienta vedeného u Banky na úhradu svých splatných
h
pohledá
ávek z kterékoli Smlouvy
y podle pořa
adí stanovené
ého Bankou. V případě ppředčasné splátky
s
Úvěru
u
odsouh
hlasené Bankou se peněžní prostře
edky použijí na úhradu pohledávekk Banky za Klientem po
o
splatnosti a poté na
a dosud nesp
platné pohle
edávky. Poku
ud Banka pro
o jednotlivý ppřípad nesta
anoví jinak, je
e
Banka oprávněna peněžní
p
pros
středky Klien
nta vedené na
n účtech u Banky započčíst na úhra
adu splatných
h
pohledá
ávek Banky v tomto pořadí:
a)
b)
c)
d)
e)

pop
platky a platb
by dle Sazebníku
úroky z Úvěru
jistina Úvěru
úroky z prodlení a smluvní pokuty
p
a
osta
atní pohledávky ze Smlouvy.

11) Klient a Banka se do
ohodli, že usttanovení § 1 932 a § 1933
3 Občanskéh
ho zákoníku se nepoužije
e.
12) V případ
dě, kdy Bankka vyzve Klienta k okam
mžitému spla
acení všech nebo některýých závazků
ů Klienta vůčči
Bance dle čll. VI jako nássledek Případu porušení (dále také ja
ako „Zesplattnění“), Kliennt ztrácí výho
odu splátek a
je
j povinen u
uhradit vyčísslenou částk
ku zesplatně
ěného závaz
zku v termínu stanovenéém Bankou. Nedojde-li k
úhradě je Banka oprávn
něna jistinu zesplatněnéh
z
ho závazku úročit posled
dní známou Úrokovou sazbou
s
až do
o
doby její úh
hrady. Dále je Banka op
právněna úččtovat úrok z prodlení. Banka
B
je rovvněž oprávn
něna úročen
ní
zesplatněné
ého závazku kdykoliv uko
ončit, zejmén
na je-li z oko
olností vymá
áhání zřejméé, že nebude
e pohledávka
a
Banky zcela
a uspokojena
a. Před vlastn
ním Zesplatn
něním je Klient v rámci vy
ymáhacího pprocesu Bank
ky upozorněn
n
na tuto možn
nost Banky.
V. Z
Zajištění Úv
věru
1)

Pohledá
ávky z Úvěru
u mohou být zajištěny v rrozsahu uved
deném ve Sm
mlouvě. Rozs
zsah sjednaného Zajištěn
ní
nebo sjjednání Úvě
ěru bez Zajištění nevylu
učuje možno
ost Banky kd
dykoliv v buudoucnu pož
žádat Klienta
a

a/nebo kteréhokolivv člena Skup
piny Klienta o poskytnutí Zajištění ne
ebo dalšího Z
Zajištění, zejjména tehdyy,
pokud Klient a/neb
bo kterýkoliv člen Skupin
ny Klienta přestane
p
plnit své povinnnosti vůči Bance
B
či je v
prodlen
ní.
2)

Zanikne
e-li Zajištění nebo zhoršíí-li se jeho ho
odnota, je Klient povinen
n na výzvu B
Banky doplnitt Zajištění na
a
původn
ní rozsah v termínu
t
stan
noveném Ba
ankou. Klient je povinen
n se o Předm
mět zajištěn
ní starat, abyy
nedoch
házelo k jeho
o znehodnoc
cování a snižžování hodn
noty, stejně jako dbát naa svá práva a povinnostii,
aby Pře
edmět zajišttění zůstal zachován
z
(n
např. udržovat a uplatňo
ovat svá prááva k pohled
dávce, jež je
e
Předmě
ětem zajištěn
ní, aby nedoš
šlo k promlče
ení pohledáv
vky z důvodu
u nekonání aapod.). Ustan
novení tohoto
o
odstavcce 2) platí ob
bdobně pro Osobu
O
poskyytující zajištěn
ní a jí poskyttnuté Zajištěnní.

3)

Banka jje oprávněna požadovatt po Klientovvi a Osobě poskytující
p
zajištění
z
náh radu veškerrých nákladů
ů,
které vzzniknou v důsledku vymá
áhání řádnéh
ho plnění pod
dmínek které
éhokoliv Sml uvního doku
umentu, jakožž
i v souvvislosti se zřizzováním a re
ealizací Zajišštění.

4)

Klient sse zavazuje zajistit pojišttění Předmě tu zajištění proti
p
poškození, zničení nebo jakéko
oli další újmě
ě
vzniklé v důsledku působení lid
dské činnostii, přírodních sil nebo z jakéhokoli jinného důvodu
u u tuzemské
é
pojišťovvny s přísluššným povole
ením k provvozování pojišťovací činn
nosti s tím, že pojistné plnění bude
e
odpovíd
dat reprodukkční hodnotě (cena nová)) Zajištění v době uzavře
ení Smlouvy. Klient je povinen zajistitt,
že tako
ové pojištění bude udržo
ováno v platn
nosti po celo
ou dobu účin
nnosti Smlouuvy. Celé po
ojistné plněn
ní
bude dle požadavkku Banky vin
nkulováno ne
ebo zastaveno ve prosp
pěch Banky. Klient je po
ovinen zajistiit
předložžení kopie po
ojistné smlou
uvy pokrývajjící výše zmíněná rizika a doklad o vvinkulaci nebo zastaven
ní
pojistné
ého plnění ve
v prospěch Banky, nen
ní-li Smluvním dokumen
ntem sjednááno jinak, do
o 14 dnů po
o
uzavřen
ní Smlouvy a kdykoli Bance na p
požádání přředložit dokllad o platnéém pojištění dle tohoto
o
ustanovvení a o úh
hradě pojistn
ného na přííslušné obdo
obí. V přípa
adě změny pojistné sm
mlouvy (napřř.
uzavřen
ní pojistné sm
mlouvy s jino
ou pojišťovno
ou) je Klient povinen
p
Bance novou poojistnou smlo
ouvu předložiit
dle předchozí věty a zároveň, tam, kde je
e jako Zajiště
ění stanoven
no zástavní právo k pohledávkám z
pojistné
ého plnění, je
e povinen po
oskytnout Ba
ance součinn
nost, aby mo
ohlo být zřízeeno zástavníí právo k této
o
nové p
pojistné smlo
ouvě. Ustan
novení tohotto odstavce 4) platí obdobně pro ppojištění ma
ajetku Osobyy
poskytu
ující zajištěníí, který je Pře
edmětem zajjištění a který
ý lze pojistit.
VI. Poruše
ení podmíne
ek Smlouvy

1)

Banka průběžně hodnotí eko
onomickou a finanční situaci Klie
enta a Skuupiny Klientta (dále jen
n
„Hodno
ocení") a kon
ntroluje plněn
ní podmínekk Smlouvy (dále jen "Kon
ntrola podm
mínek"). V příípadě zjištěn
ní
jakékoliiv podstatné skutečnosti,, která by mo
ohla dle názoru Banky způsobit poruušení podmín
nek Smlouvyy,
upozorn
ní Banka Klienta písemn
ně na zjištěn
né nedostatk
ky, oznámí lh
hůtu pro jejicch odstraněn
ní a případně
ě
navrhne
e přiměřená opatření k nápravě (dále
e jen „Opatře
ení k náprav
vě“). Tímto nnejsou dotčen
na oprávněn
ní
Banky u
uvedená ve Smlouvě. Přřípadné nákl ady spojené
é s Hodnocen
ním či Kontroolou podmínek jdou k tížži
Klienta..

2)

Kterýko
oli z případů uvedených v ustanoven
ní tohoto člá
ánku VI. odst. 2 a takovéé další Přípa
ady porušen
ní
(pokud jsou nějaké
é) stanovené
é Smlouvou jjsou považo
ovány za Případ porušenní (bez ohledu na důvod
d
vlivnění ze sstrany Klienta (nebo Oso
oby poskytujjící zajištění, pokud je to
o
jeho vzzniku či možnost jeho ov
relevan
ntní) či jakéko
oli jiné osoby
y).
Případe
em porušen
ní je každá z následujícíích událostíí:
2.1.
a
a)

b
b)

Prodleníí
Klient a/nebo jiná osoba, která je
e stranou Sm
mluvního doku
umentu, nessplatí včas, na dané místo
o
plnění a v příslušné
é měně jaké
ékoli finančn
ní plnění pod
dle Smluvníhho dokumen
ntu, případně
ě
nesplní ve stanove
ené lhůtě ja
akýkoli závazek nepen
něžité povahhy vyplývající z těchto
o
Podmíne
ek, Smlouvy či jiného Sm
mluvního dokumentu.
Klient a//nebo kterýk
koli člen Skkupiny Klientta se ocitne
e v prodlení se splněním jakéhokoli
závazku vůči třetí osobě, včetně
ě jiného člena Skupiny Klienta, zejm
ména pokud je zahájeno
o
exekučn
ní či insolvenč
ční řízení.

2.2.

Součinnost při Hodnocení nebo K
Kontrole pod
dmínek
Klient a//nebo kterýkoli člen Skup
piny Klienta neposkytl Ba
ance součin nost při Hod
dnocení nebo
o
Kontrole
e podmínek.

2.3.

Porušen
ní jiných záva
azků
Klient (n
nebo Osoba
a poskytujíccí zajištění, pokud je to
t relevantnní) nedodrží jakoukoli z
povinnosstí vyplývajících z těchto
to Podmínek
k, Smlouvy či jiného S
Smluvního do
okumentu (ss
výjimkou
u toho, co je
e uvedeno v ustanovení článku 2.1 výše (Proddlení) nebo nesplní
n
lhůtu
u
ění nedostatků podle článku VI.1 neebo nepřijme Opatření k
stanoven
nou pro ods
stranění zjiště
nápravě navržené Ba
ankou podle článku VI.1..

2.4.

Nepravd
divé či zavádějící prohláššení
Jakékoli prohlášení či záruky uččiněné nebo opakované v těchto Poodmínkách či
č v jakémkoli
Smluvním dokumenttu nebo ve sspojení s ním
m či obsažené v jakémkooli dokumentu
u doručeném
m
Klientem
m (nebo Os
sobou poskyytující zajiště
ění, pokud je to relevvantní) podle
e Smluvního
o
dokumen
ntu nebo ve spojení s ním
m je nepravd
divé, zavádě
ějící nebo neeúplné v jaké
émkoli ohledu
u
v době, kdy je učin
něno, respekktive kdy je považováno
o za platné, úplné a prravdivé či se
e
nepravdivým stane kdykoli
k
během
m doby platn
nosti Smlouvy.

2.5.

Porušen
ní jiných záva
azků („Cross Default“)
a) Člen Skupiny Kliienta je v p
prodlení se splněním
s
jak
kéhokoli svéého Finančního závazku
u,
včetn
ně nesplněníí jakéhokoli F
Finančního závazku
z
vyplývajícího z pravomocné
ého soudního
o
nebo arbitrážního
o rozhodnutí;; nebo
b) dojde
u porušení, jakkoli je tento definnován podle jakéhokolli
e k jakému
ukoli případu
dokumentu, který
ý se vztahuje
e k Finančním
mu závazku člena
č
Skupinny Klienta; ne
ebo
c) jakýkkoli Finanční závazek čle
ena Skupiny Klienta se stane předčassně splatným
m či musí býýt
splně
ěn po obdrržení oznám
mení v důs
sledku poru
ušení podlee jakéhokoli dokumentu
u
vztah
hujícího se k Finančním zzávazkům; nebo
d) jakýkkoliv závazek
k či příslib o
ohledně Finančního záva
azku člena S
Skupiny Klien
nta je zrušen
n
nebo pozastaven
n v důsledku
u případu porušení (jak
kkoli je definnován) podle
e dokumentu
u
vztah
hujícího se k takovému F inančnímu závazku; nebo
e) jakékkoli Zajištěn
ní zajišťujíccí Finanční závazek člena Skuppiny Klienta
a se stane
e
realizzovatelným.

2.6.

Platebníí neschopnos
st
adku nebo mu
a) Člen Skupiny Klie
enta je v úpa
m úpadek hrozí
h
ve smyyslu příslušných právních
h
pisů; nebo
předp
b) člen Skupiny Klie
enta oznámill svůj záměrr zastavit pln
nění všech nnebo některý
ých ze svých
h
závazzků; nebo
c) člen Skupiny Klie
enta z důvod
du svých fina
ančních těžk
kostí zahájil jednání s je
edním či více
e
věřite
eli, aby mohl odložit splattnost kterého
okoli ze svých závazků.

2.7.

Insolven
nční řízení
Byly učiněny jakéko
oli kroky ktterýmkoli čle
enem Skupiny Klienta nebo třetí osobou (cožž
zahrnuje
e i podání návrhu či ssvolání valné
é hromady či úřední rrozhodnutí) směřující ke
e
konkurzu
u, reorganizaci, oddluže
ení, likvidaci,, zrušení ne
ebo zániku jaakéhokoli člena Skupinyy
Klienta ve
v vztahu k Bance
B
nebo k jakékoli Přřidružené os
sobě Banky nnebo nastala
a jakákoli jiná
á
událost, jež by v so
ouladu s přííslušnými pla
atnými právními předpissy měla účin
nek obdobnýý
účinku ja
akékoli z udá
álostí vyjmen
novaných v tomto
t
ustano
ovení nebo ddošlo k obdobnému kroku
u
či událossti v rámci právního
p
řádu
u i mimo Če
eskou republiku. V této ssouvislosti sm
mluvní stranyy
sjednáva
ají právo od
dstoupit od jjakéhokoli Smluvního
S
dokumentu,
d
pokud dojde
e k zahájen
ní
insolvenčního řízení ohledně d
druhé smluv
vní strany. Toto
T
právo lze vykonat i po dobu
u
uvedeno
ou v § 253 od
dst. 2 zákona
a č. 182/2006
6 Sb., insolvenční zákon , v platném znění.
z

2.8.

Zastavení podnikáníí
Jakýkoli člen Skupin
ny Klienta za
astaví či oznámí zastavení podstatnéé části své podnikatelské
p
é
činnosti.

2.9.

Protiprávvní stav
Plnění závazků
z
Klie
enta (nebo Osoby posk
kytující zajiš
štění, pokud je to relev
vantní) podle
e
Smlouvyy nebo Smluv
vního dokum
mentu je, neb
bo se stane protiprávním.
p

2.10
0.

Oslaben
ní Zajištění
Pokud se
s stane záv
vazek Osobyy poskytující zajištění či jiné Zajištěnní závazků Klienta
K
podle
e
Smlouvyy neúčinným
m a/nebo je za takové prohlášeno Klientem nnebo Osobou
u poskytujíccí
zajištěníí a/nebo je Zajištění p
pohledávky Banky
B
za Klientem
K
jakkýmkoli jiným
m způsobem
m
zpochyb
bněno a/nebo
o jeho hodno
ota snížena či
č ohrožena je
eho realizovaatelnost.

2.11.

Doplněn
ní Zajištění
Klient nezřídil
n
nebo
o nedoplnil požadované
é Zajištění či jakkoli jiinak nesplnil dohodnuté
é
podmínkky Zajištění;

2.12
2.

Ovládán
ní Klienta
Klient ne
ení nebo bez předchozí ho písemného souhlasu
u Banky přesstane být po
o dobu trván
ní
jakékolivv pohledávky
y Banky za K
Klientem ze Smlouvy
S
ovlá
ádanou spoleečností Osob
by poskytujíccí
zajištěníí, ačkoli jí v den
d podpisu S
Smlouvy byl..

2.13
3.

Ovládnu
utí Klienta (ne
ebo Osoby p
poskytující za
ajištění)
Jakákoli jednotlivá os
soba nebo s kupina osob jednajících ve shodě (vee smyslu ustanovení § 78
8
Zákona o obchodníc
ch korporacícch se bez předchozího písemného ssouhlasu Ba
anky po dobu
u
trvání ja
akékoliv pohledávky Ban
nky za Klien
ntem ze Sm
mlouvy stanee osobou ne
ebo osobam
mi
ovládajíccími Klienta (nebo Osobu
u poskytujícíí zajištění, po
okud je to reelevantní), ač
čkoli jí ke dn
ni
uzavření Smlouvy ne
ebyla.

2.14
4.

Podstatn
ná nepříznivá
á změna
Dojde ke
k skutečnos
sti či několikka skutečnostem, které by podle nnázoru Bank
ky mohly míít
podstatn
ný a nepřízn
nivý vliv na finanční pos
stavení či po
odnikání nebbo na schop
pnost Klienta
a
(nebo Osoby poskytu
ující zajištěn í, pokud je to
o relevantní) či Skupiny K
Klienta splnitt své závazkyy
podle Smlouvy nebo
o jiného Sm
mluvního dok
kumentu. Za
a Podstatnouu nepříznivo
ou změnu se
e
vždy povvažuje naříze
ení výkonu ro
ozhodnutí ne
ebo zahájeníí insolvenčníího řízení.

2.15
5.

Klient an
nebo Osoba
a poskytující zajištění zv
veřejnila zám
měr zastavit plnění který
ýchkoli svých
h
závazků
ů nebo zahá
ájila jednáníí s kterýmko
oli svým vě
ěřitelem či vvěřiteli ve věci
v
odložen
ní
splatnossti kteréhokolli ze svých zá
ávazků z dův
vodů hrozící platební nesschopnosti.

6.
2.16

Kterýkoli příslušný orgán státní ssprávy nebo soud nebo ro
ozhodčí soudd či rozhodc
ce rozhodl, že
e
Klient po
orušil (nebo Osoba posky
kytující zajiště
ění porušila) právní povinnnost, a Ban
nka má za to
o,
že toto porušení má
á nepříznivý vliv na scho
opnost Klien
nta nebo Osooby poskytu
ující zajištěníí,
S
neb
bo jakéhokoliiv Smluvního
o dokumentu nebo těchto
o Podmínek.
plnit závvazky podle Smlouvy

Násled
dky Případu porušení:
1) Před
dčasná splattnost
Dojde-li ke zjištění kterékoli ze
z skutečno
ostí definova
aných jako Případ poruušení, má Banka
B
právo
o
doručen
ním oznámení Klientovi:
ončit všechn
a) uko
ny své závazky vůči Klien
ntovi podle Smlouvy; a/ne
ebo
b) požadovat oka
amžité splace
ení všech ne
ebo některýc
ch závazků Klienta
K
vůči Bance podle
e Smlouvy či
č
jiné
ého Smluvního dokume
entu a/nebo požadovat, aby takové závazky byyly splaceny (zcela nebo
o
zčá
ásti) na výzvvu Banky; a/n
nebo
c) pro
ohlásit, že ve
e prospěch Banky
B
je Klie
entem okamž
žitě splatné hotovostní ppokrytí ve ste
ejné částce a
ste
ejné měně re
esp. ekvivalentu v jiné mě
ěně jako celk
ková maximá
ální částka (sstanovená Bankou) podle
e
kažždého akred
ditivu a/nebo Bankovní zzáruky vystav
vené Bankou
u podle Smloouvy (s výjim
mkou případu
u

Pro
otiprávního stavu dle článku
č
2.9 vvýše, kdy sp
platnost tako
ového hotovvostního pok
krytí nastane
e
uplynutím třicetidenní lhůty
y od doručen í oznámení Banky
B
Klientovi).
V případě, kdy Ban
nka z výše uv
vedených dů
ůvodů učiní Úvěr splatný
ým, tuto sku tečnost píse
emně oznám
mí
Klientovvi s tím, že v oznámení rovněž speccifikuje účet, kde je splatná částka B ankou evido
ována a účett,
na kterýý má být plně
ěno.
2)

Změna úrokové sazzby
Dojde-li ke kterékoli ze skutečností definova
aných jako Případ
P
poruše
ení, má Ban ka právo zvý
ýšit úrokovou
u
sazbu sjednanou ve
v Smlouvě,, a to až do
o výše dvojnásobku úro
okové sazbyy sjednané ve Smlouvě
ě.
Zvýšení se uplatní po dobu trv
vání Případu
u porušení re
esp. do uply
ynutí nejbližššího následu
ujícího konce
e
Doby p
platnosti úrokkové sazby sjednané ja ko pohyblivé
é (navázané
é na PRIBOR
R, LIBOR či EURIBOR)).
Banka iinformuje Klie
enta o změně úrokové sa
azby do 10 Obchodních
O
dnů ode dnee účinnosti změny.
z
Klien
nt
je povin
nen platit úro
oky v nové vý
ýši ode dne d
doručení ozn
námení této změny.
z

3)

Pozasta
avení poskyttování produktů nebo slu žeb
Dojde-li ke kteréko
oli ze skuteč
čností defino
ovaných jako
o Případ po
orušení, má Banka práv
vo pozastaviit
poskyto
ování produkktů nebo služ
žeb Klientov i a/nebo zrušit povolený limit a evidoovat pohledá
ávku na nově
ě
otevřen
ném účtu.

4)

Ukonče
ení smluvního
o vztahu
Dojde-li ke kterékoli ze skutečností definova
aných jako Případ
P
poruše
ení, má Ban ka právo uko
ončit smluvn
ní
vztah/y s Klientem.
V
VII. Poplatky
y

1)

Klient jje povinen zaplatit Ban
nce poplatkyy stanovené
é Sazebníke
em a/nebo Smlouvou a/nebo
a
jiným
m
Smluvn
ním dokumen
ntem. Nestanoví-li Smlou
uva a/nebo Sazebník jin
nak, jsou jakkékoli poplatky spojené s
uzavřen
ním Smlouvyy splatné k prrvnímu datu čerpání Úvě
ěru.

2)

Všechn
ny poplatky uvedené
u
v us
stanovení toh
hoto článku VII.
V (Poplatky
y) jsou vypoččteny bez přříslušné daně
ě
z přidan
né hodnoty či
č dalších jiný
ých daní, ježž mohou býtt splatné ve spojení
s
s takkovým popla
atkem. Pokud
d
se daň z přidané hodnoty
h
či ja
akékoli podo
obné plnění platí, je Klient povinenn jej uhradit současně s
příslušn
ným poplatke
em.
V
VIII. Náklady
y

1)

e povinen uhradit Bance
e na její požžádání veške
eré účelně vynaložené
v
nnáklady a vý
ýlohy (včetně
ě
Klient je
nákladů
ů na právní zastoupení)
z
vzniklé
v
v sou
uvislosti s:
a) sje
ednáváním, koncipováním
k
m, vyhotoven
ním a podpis
sem:
i) S
Smlouvy či ja
akýchkoli jiný
ých dokumen
ntů, na něž Smlouva
S
odkazuje;
ii) jakéhokoli Smluvního
S
dokumentu
d
podepsanéh
ho po podpisu Smlouvyy nad rámec standardn
ní
dokumentace používané
p
Bankou v dan
né době;
b) jakkoukoli změn
nou, vzdáním
m se práva, ssouhlasem či
č suspendov
váním nárokku (či návrhe
em na takové
é
úko
ony) požado
ovanými Klientem, Osobo
ou poskytujíc
cí zajištění nebo
n
jejich jm
ménem a vz
ztahujícími se
e
ke Smluvnímu dokumentu či dokumenttu, na který Smluvní
S
doku
ument odkazzuje;
c) jakkoukoli jinou záležitostí (s výhradou
u záležitostí běžného administrativnního rázu) ve
v vztahu ke
e
Sm
mlouvě nebo Smluvnímu dokumentu;
d) náklady spojen
nými s Hodno
ocením a Ko
ontrolou podm
mínek.
IX. Náhrady
y

1)

Kurzové
é riziko
Pokud Banka obdržží jakoukoli platbu ve vzztahu k záva
azkům Klientta (nebo Ossoby poskytu
ující zajištěníí,
pokud jje to relevantní) podle Sm
mluvního do kumentu nebo pokud je jakýkoli takoový závazek vypořádán z
jakéhokkoli důvodu v měně jiné, než je smluvvní měna:

a)
b)

c)
2)

Klient (nebo Ossoba poskytu
ující zajištěn í, pokud je to
o relevantní) je povinen oodškodnit Ba
anku (v tomto
o
příípadě se jed
dná o samos
statný nárokk) v rozsahu jakékoli ma
ajetkové újm
my vyplývajíc
cí z konverze
e
pln
nění na jinou měnu;
pokud je plnění obdržené
é Bankou po
o přepočtu na
n smluvní měnu za pooužití běžně dostupného
o
tržního kurzu nižší než příslušné
p
pln
nění ve smlluvní měně, je Klient ((nebo Osoba
a poskytujíccí
zajjištění, pokud je to relev
vantní) povin en uhradit Bance
B
takovo
ou částku vee smluvní mě
ěně, která se
e
rovvná příslušné
ému rozdílu;
Klient (nebo Osoba
O
poskyttující zajištěn
ní, pokud je to relevantn
ní) je povineen Bance uhradit jakékolli
úče
elně vynaložžené náklady
y či daně spo
ojené s takov
vouto konverzí.

Náhrada škody
Klient je povinen uhradit
u
Banc
ce škodu (co
ož zahrnuje skutečnou škodu a ušllý zisk), která jí vznikne
e
v souvisslosti se Smllouvou a/neb
bo transakce
emi uskutečněnými na základě Smlouuvy včetně ná
ákladů na jejjí
vymáhá
ání.
X. Započtení; zzáznamy, os
statní ujedn
nání

1)

Banka je oprávněn
na kdykoli započíst
z
jakkékoli své splatné
s
pohle
edávky za K
Klientem proti jakýmkoli
pohledá
ávkám Klienta (a Osoby
y poskytující zajištění, po
okud je to re
elevantní) zaa Bankou be
ez ohledu na
a
splatnost jeho pohle
edávek a dá
ále bez ohled
du na měnu,, ve které jso
ou denominoovány, a právní vztah, ze
e
kterého
o vyplývají. Banka
B
a Klie
ent se výslo
ovně dohodli na oprávně
ění Banky pprovést zapo
očtení též jejjí
nesplattné pohledávvky za Klientem. Stran
ny Smlouvy dále vyluču
ují možnost započtení provedeného
o
Klientem
m (a Osobou
u poskytující zajištění, po
okud je to rele
evantní).

2)

Banka je oprávněn
na kdykoli po
oužít na úhrradu jakýchk
koli svých splatných pohhledávek za Klientem (a
a
Osobou
u poskytujícíí zajištění, pokud je to rrelevantní) peněžní
p
pros
středky na ktterémkoli úč
čtu Klienta (a
a
Osoby poskytující zajištění,
z
pokud je to re
elevantní) vedeném u Ba
anky, a to i bez ohledu na splatnosst
pohledá
ávky Klienta
a (a Osoby poskytující zajištění, pokud
p
je to relevantní) , na výplatu peněžních
h
prostřed
dků z dotčen
ného účtu a bez ohledu na pokyny Klienta
K
(a Os
soby poskytuující zajištěníí, pokud je to
o
relevan
ntní) k naklád
dání s prostřředky na účttu. Použití pe
eněžních pro
ostředků z úččtu provede Banka jejich
h
odepsá
áním z účtu, a to i bez přředchozího vvyrozumění Klienta
K
(a Os
soby poskytuující zajištění, pokud je to
o
relevan
ntní).

3)

Banka je oprávně
ěna jednostrranně změn
nit číslo Úvěrového účtu, na kteréém je vede
ena úvěrová
á
pohledá
ávka. Tuto skutečnost písemně ozná
ámí Klientovi s tím, že v oznámení
o
roovněž specifikuje účet, na
a
který m
má být plněno
o a formu plnění.

4)

Ve všecch závazkovvých vztazích
h mezi Klienttem (a Osob
bou poskytujíící zajištění, pokud je to relevantní) a
Bankou
u na základě Smlouvy je vyloučeno
v
po
oužití ustano
ovení § 1985
5 Občanskéhho zákoníku.

5)

ou v souvislo
osti se Smlou
uvou uznávají obě stranyy jako primárrní doklad ve
e
Účetní záznamy vedené Banko
vztahu ke všem zále
ežitostem, ke
e kterým se vvztahují.

6)

Jakékoli potvrzení či výpočet provedený B
Bankou ve vztahu k jak
kékoli sazběě či částce plnění podle
e
Smlouvvy uznávají strany
é chyby) jak
s
(s výh
hradou zjevné
ko primární a konečný dooklad ohledn
ně záležitostíí,
ke kterýým se vztahu
ují.

Není-li Smlouvou uvedeno jinak
k, jsou Klien
ntovi poskyto
ovány prostře
ednictvím intternetového bankovnictvví
výpisy z Úvěrového
o účtu vždy
y po ukonče
ení kalendářního měsíc
ce, ve kteréém došlo k transakci na
a
úvěrové
ém účtu. Pro
o účely vyge
enerování výýpisu je za transakci
t
na
a úvěrovém účtu považo
ována taková
á
transakkce, která:
- měníí výši pohle
edávky (čerp
pání, splátka
a, vznik pohledávky – např. z titulu splatného
o
poplatku
u) nebo
- mění strukturu
s
poh
hledávky (na př. zesplatně
ění (části) jis
stiny a její zaaevidování ja
ako jistiny po
o
splatnossti)
Klient je oprá
ávněn změnit frekvenci i způsob před
dávání výpisů prostřednic
ctvím interneetového bank
kovnictví.
7)

XI. O chrana informací

1)

Smluvn
ní strany se zavazují
z
zach
hovávat mlče
enlivost ve sm
myslu § 1730
0 odst. 2 Obččanského zá
ákoníku.

2)

Klient b
bere podpise
em Smlouvy
y na vědomíí a souhlasí s tím, že je Banka opprávněna veš
škerá data a
použít v příppadě poruše
informa
ace týkající se tohoto ujed
dnání a ujed nání s ním souvisejících
s
ení povinnosttí
ze stra
any Klienta vyplývajících
h ze Smlou
uvy, které by
b mělo za následek ppodání žalob
by, případně
ě
postoup
pení pohledá
ávky vyplývajjící ze Smlou
uvy a smluv souvisejících
s
h.

3)

Klient ssouhlasí s tím, aby Ban
nka v záleži tostech, na něž se vzta
ahuje podle § 38 odst. 1 Zákona o
bankách bankovní tajemství, po
oskytla inforrmaci o jeho bonitě, důvěryhodnosti,, závazcích, majetkové a
finanční situaci, a to
o pro potřeby
y jiných bankk.

4)

Banka jje oprávněna
a předat Přid
družené oso
obě Banky nebo jakékoli jiné osobě, s kterou zamýšlí uzavříít
nebo s kterou již uzzavřela dohod
du o jakémko
oli převodu, účasti či jiném ujednání vve vztahu ke
e Smlouvě:
a) kopii jakéhokolli Smluvního dokumentu;;
b) jakkoukoli inform
maci, kterou Banka získa
ala ve spojení s jakýmkoli Smluvním ddokumentem
m.
Dojde-li ke kterékoli ze skutečn
ností definovvaných jako Případ poru
ušení, udělujje Klient Bance souhlass,
aby o ta
akovém Příp
padu porušení informova
ala Osobu po
oskytující zajjištění a/nebbo kteroukoli osobu, která
á
poskytla
a Zajištění za
a závazky Kllienta podle S
Smlouvy, by
yla-li o to Ban
nka touto osoobou požádá
ána.

5)

XIII. Řešení sporů
Veškeré spo
ory, které ne
ebudou smlu
uvní strany S
Smlouvy sch
hopny vyřešit smírnou ceestou, budou
u předloženyy
věcně a mísstně příslušné
ému soudu.
XIII. Záv
věrečná usttanovení
1)

Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky
P
zm
měnit analog
gicky podle příslušného
p
článku VOP, a to vždy v
souvislo
osti se změ
ěnami platné
é právní úp ravy, případ
dně v důsledku zásadnních organizačních nebo
o
obchodních změn Banky.
B
Nove
elizované Po
odmínky Ban
nka uveřejní. O novelizaaci Podmíne
ek a způsobu
u
jejich zvveřejnění Ba
anka vyrozum
mí Klienta píssemně, zpra
avidla upozorrněním v texxtu výpisu z účtu
ú
nebo na
a
Domovsské stránce Banky, a to nejméně jed
den (1) měsíc
c před datem
m jejich účinnnosti. Klient je povinen se
e
s novelizovanými Podmínkami
P
seznámit.
s
.K
Klient je oprá
ávněn ve lhů
ůtě jednoho ((1) měsíce od
o uveřejněn
ní
novelizo
ovaného zně
ění Podmínek změnu odm
mítnout a Sm
mlouvu vypo
ovědět s výpoovědní dobo
ou v délce [1]
měsíce
e ode dne do
oručení výpo
ovědi Bance
e, není-li obe
ecnými právními předpissy závazným
mi pro Banku
u
stanove
ena výpově
ědní doba kratší.
Po
okud Klient ve lhůtě je
ednoho (1) měsíce od
d uveřejněn
ní
novelizo
ovaného zně
ění Podmíne
ek Bankou ne
eprojeví píse
emně nesouh
hlas s noveliizovanými Podmínkami a
využívá
á-li nadále sllužby poskyttované Bankkou, stává se
e nové zněn
ní Podmínek závazným pro
p uzavřenýý
smluvní vztah jako změna
z
původně sjednan
ných podmíne
ek, a to s účinností ode ddne určeného v příslušné
é
noveliza
aci Podmíne
ek. Pokud Klient ve lh
hůtě k odmíttnutí změny Podmínek doručí Ban
nce písemně
ě
nesouh
hlas s novelizací Podmíínek, je tentto nesouhlas
s, pokud se
e smluvní sttrany nedoh
hodnou jinakk,
považován za výpo
ověď Smlouv
vy ze strany Klienta a je
e postupován
no v souladuu s čl. IV od
dst. 4). Tímto
o
ustanovvením není dotčeno prá
ávo Banky u veřejnit přís
slušné změny
y či doplněnní některých informací či
č
údajů ssouvisejících s těmito Po
odmínkami, p
příp. na ně těmito Podm
mínkami pou kazujícími, aniž
a
by šlo o
změnu Podmínek.

2)

Klient je oprávněn ukončit Sm
mlouvu výpovvědí (s výjim
mkou článku IV. odst. 44) a článku XIII.
X
odst. 1)
Podmín
nek výše) po
ouze do zah
hájení čerpá
ání Úvěru. Výpověď
V
Smlouvy učiněnná Klientem po zahájen
ní
čerpáníí Úvěru (s výýjimkou člán
nku XIII. ods t. 1) Podmín
nek výše) je považovánaa za žádost o předčasné
é
splacen
ní Úvěru. Jin
né ukončení Smlouvy Kli entem je příípustné pouz
ze z důvodů stanovených kogentním
mi
právním
mi předpisy; ostatní
o
důvod
dy pro ukonččení Smlouvy
y Klientem se tímto dohoodou stran vy
ylučují.

3)

odmínky jsou
u nedílnou so
oučástí Smlo
ouvy.
Tyto Po

4)

Tyto Po
odmínky se řídí
ř právem České
Č
republliky a nabýva
ají účinnosti dnem 1. lednna 2014.

