Obchodn
ní podmínky Equa
E
bank a..s. pro posky
ytování úvěrů právnickým osobám a fyz
yzickým osobám
podnikattelům platné od 27.6. 2011
1
Tento dokument představvuje standardní obchodní podm
mínky pro poskytování úvěrů (dále jen „Úvěroové podmínky“), které jsou
součástí S
Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Bankou (dále jen „Smlouva““) a které odkaazem na ně tvoří součást
Smlouvy. Pokud jsou závazky Klienta
a zaručeny třettí osobou („Ru
učitel“), tvoří tyto Úvěrové ppodmínky rovně
ěž součást
ručitelskéh
ho prohlášení Ručitele.
Výrazy uve
edené v těchto Úvěrových pod
dmínkách mají tten význam, (i) který je jim přiřřazen ve Smlouuvě nebo (ii) Vš
šeobecných
obchodnícch podmínkách Equa bank a. s.,
s (dále jen „VO
OP“) nebo (iii) který je jim přiřazen níže. V příppadě rozporu má
m přednost
význam přřiřazený určitém
mu výrazu ve Sm
mlouvě.
„Banka“ zznamená Equa bank a.s., se síídlem Karolinskká 661/4, 186 00
0, Praha 8, IČ: 47116102,
4
zapssaná v obchodn
ním rejstříku
vedeném M
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18
830.
„Bazický b
bod“ označuje jednu setinu pro
ocenta (1 % = 1
100 bazických bodů).
b
V bazický
ých bodech se uudávají předevš
ším úrokové
míry.
„Bazická s
sazba“ znamen
ná Bankou vyhla
ašovanou část úrokové sazby. Úroková sazba
a je pak pro danné Úrokové období tvořena
touto Bazickou sazbou a smluvně stanovenou odchyylkou. Aktuálně
ě platná Bazická sazba je zv
zveřejněna pros
střednictvím
dokumentu
u Oznámení Eq
qua bank a.s. o úrokových sazb
bách pro podnikatele a firmy, který
k
je k dispoz
ozici na veřejné internetové
stránce Ba
anky.
„EURIBOR
R“ znamená úro
okovou sazbu stanovenou
s
pro čerpání finančn
ních prostředků v EUR pro stej né období, jako
o je úrokové
období, dvva Obchodní dny před prvním
m dnem přísluš ného úrokovéh
ho období uvedenou přibližně v 11.00 hodin dopoledne
bruselskéh
ho času na obrrazovce Reuterrs, strana „EUR
RIBOR01“. Obra
azovka Reuters
s, strana „EUR
RIBOR01“ znam
mená displej
označený jako strana „EU
URIBOR01“ na monitoru peně
ěžních sazeb agentury Reuters (Reuters Monnitor Money Ra
ate Service)
nebo na jjiné straně nah
hrazující stranu
u EURIBOR01 v rámci služe
eb této agenturry pro účely zzobrazení mezibankovních
úrokových sazeb nabízených na trhu zem
mí eurozóny (Eu
urozone Interbank Offered Rate
es – EURIBOR)).
„Finančníí dokument“ zn
namená Smlouv
vu nebo jakýko li dokument o Zajištění
Z
mající souvislost se vz
vztahem Klienta a Banky či
jakýkoli jinýý dokument takk označený Bankou a Klientem..
„Finančníí závazek“ znam
mená jakékoli peněžité
p
závazky
ky kteréhokoli čle
ena Skupiny be
ez ohledu na skuutečnost, zda js
sou splatné,
či nikoli a kkdo je oprávněn
nou osobou z takových závazků
ů.
„Klient“ znamená osobu,, která je smluvn
ní stranou Smlo
ouvy s Bankou.
„LIBOR“ zznamená úroko
ovou sazbu sta
anovenou pro ččerpání finančníích prostředků v USD pro stej
ejné období pro příslušnou
měnu, jako
o je úrokové ob
bdobí, dva Obchodní dny před
d prvním dnem příslušného úro
okového obdobbí uvedenou v 11.00
1
hodin
dopoledne
e londýnského času
č
na obrazo
ovce Reuters sttrana LIBOR01. Obrazovka Re
euters strana „LLIBOR01“ znam
mená displej
označený jjako strana „LIB
BOR01“ na mon
nitoru peněžnícch sazeb agentu
ury Reuters (Re
euters Monitor M
Money Rate Se
ervice) nebo
na jiné sttraně nahrazujíící stranu LIBO
OR01v rámci té
éto agentury pro
p účely zobra
azení mezibankkovních úrokov
vých sazeb
nabízených na londýnském trhu (London Interbank Offerred Rates – LIB
BOR).
„Obchodn
ní den“ zname
ená den (s výjim
mkou soboty a neděle), kdy jsou banky v Praze
P
(a v přípaadě, že úrokov
vá sazba je
stanovena
a odkazem na LIBOR
L
i v Londý
ýně, a v případě
ě, že úroková sazba
s
je stanovena odkazem nna EURIBOR v den, kdy je
otevřen vyypořádací systé
ém TARGET (T
Trans-European
n Automated Real-time
R
Gross
s settlement E
Express Transfe
er System))
otevřené p
pro běžný provo
oz.
„Přidružen
ná osoba Klien
nta nebo Ručittele“ ve vztahu
u k jakékoli osobě Klienta nebo
o Ručitele znam
mená osobu, kte
erá je touto
osobou příímo či nepřímo ovládána, která
á tuto osobu přím
mo či nepřímo ovládá
o
či která je s touto osoboou společně ovlá
ádána jinou
osobou.
ná osoba Bank
ky“ znamená sp
polečnost AnaC
Cap Financial Pa
artners LLP či ja
akoukoli osobu, která je přímo či
č nepřímo
„Přidružen
společnosttí AnaCap Finan
ncial Partners LLP
L ovládána, čči jakoukoli osob
bu, která společn
nost Equa bankk a.s. přímo či nepřímo
ovládá.
porušení“ znam
mená případy popsané v článkku VI./2 těchto Úvěrových pod
dmínek a dále i jakákoli skute
ečnost takto
„Případ p
definovaná
á ve Smlouvě.
„PRIBOR““ znamená úrokkovou sazbu sta
anovenou pro ččerpání finančních prostředků v CZK pro stejnné období, jako
o je úrokové
období, dvva Obchodní dn
ny před prvním dnem příslušn
ného úrokového
o období uvedenou v 11.00 hoodin dopoledne
e pražského

času na o
obrazovce Reuters, strana PRBO. Obrazovka
a Reuters, strana „PRBO“ je displej
d
označenný jako strana „PRBO“ na
monitoru p
peněžních saze
eb agentury Reuters (Reuters Monitor Money
y Rate Service) nebo na takovvé jiné straně, která může
nahradit sttranu PRBO v rámci této agen
ntury pro účely zobrazení mez
zibankovních úrrokových sazebb nabízených na
a pražském
trhu (Pragu
ue Interbank Offfered Rates – PRIBOR).
P
„Ručitel“ znamená osobu
u, která poskytla
a Zajištění za zá
ávazky Klienta ze
z Smlouvy.
„Sazebník
k Banky“ znamená aktuální sa
azebník odměn a poplatků, kterrý Banka uveřejňuje.
„Skupina““ zahrnuje Klienta, Ručitele (p
pokud je to rele
evantní) a každ
dou Přidruženou
u osobu Klientaa nebo Přidruže
enou osobu
Ručitele (p
pokud je to relevvantní).
„Zajištění“ znamená jaké
ékoli ručení, zástavní právo, za
adržovací právo
o, postoupení či jiné zajištění nnebo jakékoli jin
né ujednání
či instrume
ent mající účinek zajištění nebo
o obdobný účine
ek.

I. Smlouva
S
o úvě
ěru; prohlášení a záruky Klien
nta
1)

Bankka poskytuje svvým Klientům úvěr na základě
ě písemné Smlo
ouvy, kterou za zúčastněné sttrany podepisuje statutární
orgá
án či jím zmocně
ěná osoba, popřř. osoby.

2)

Smlo
ouvou se Banka
a zavazuje na základě vzájem
mné dohody s Klientem
K
poskytnout Klientovi zza dohodnutých
h podmínek
peně
ěžité prostředkyy v určité výši na dohodnutý účel a v dohod
dnutém čase. Klient
K
se zavazzuje použít tyto prostředky
v sou
uladu s uzavřen
nou Smlouvou, případně výhra
adně k účelu Sm
mlouvou sjedna
anému a v dohoodnutém termín
nu je Bance
vrátitt a zaplatit úrokky a poplatky sta
anovené Smlou
uvou nebo Saze
ebníkem Banky, jakož i dodržeet další podmínk
ky sjednané
ve S
Smlouvě.

3)

Smlo
ouva obsahuje vedle
v
obvyklých
h náležitostí dalšší ujednání zejm
ména o:
a)
rozsahu, způssobu a podmínk
kách čerpání,
b)
rozsahu a způ
ůsobu splácení úvěru,
c)
úročení, popla
atcích a úhradě
ě nákladů (Bankka může na po
ožádání Klientov
vi provést výpoččet splátkového
o kalendáře
po dobu splácení úvěru dle
d aktuálně p latné úrokové sazby. Výpočet je pouze oorientační. Výš
še poplatků
souvisejících s poskytnutím úvěru
ú
je stanove
ena dle aktuálně
ě platného Saze
ebníku Banky.),,
Zajištění,
d)
zvláštních závvazcích Klienta v těchto Úvěrovvých podmínkác
e)
ch neuvedených
h,
f)
způsobu a ro
ozsahu poskytov
vání informací K
Klientem Bance
e nad rámec informací stanoveených v těchto Úvěrových
podmínkách,
g)
případech po
orušení Smlouvy nad rámecc případů porušení stanoven
ných v těchtoo Úvěrových podmínkách
p
a důsledcích pro
p případ nepln
nění dohodnutýých podmínek Smlouvy,
S
h)
oprávněních Banky v případě porušení Smlouvy nad rámec oprávnění stanovenných v těchto Úvěrových
podmínkách,
smluvní pokuttě.
i)

4)

Ke S
Smlouvě jsou připojeny
p
přílohy, které včetně
ě těchto Úvěrov
vých podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud
Smlo
ouva nebo smlo
ouvy uzavřené mezi Bankou a Klientem k Za
ajištění poskytnu
utého úvěru obbsahují úpravu vzájemných
v
vztah
hů mezi Banko
ou a Klientem odlišnou
o
od úppravy obsažené v těchto Úvěrových podmínkkách, má předn
nost úprava
obsa
ažená ve Smlou
uvě.

5)

Jestlliže by Banka poskytnutím Úvě
ěru porušila závvazné rozhodnuttí soudu či jinéh
ho správního orggánu nebo jaký
ýkoli obecně
záva
azný právní před
dpis (zejména zákon
z
č. 253/20
008 Sb., o někte
erých opatřeních proti legalizacci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, v platném
m znění) a/nebo opatření České
é národní banky
y , které stanovvují povinnosti Banky
B
nebo
mají jakýkoliv jiný dopad
d
na hospo
odaření nebo prrávní postavení Banky, a stalo
o by se tak pro Banku protiprá
ávním splnit
jakýkkoli ze svých zá
ávazků podle Smlouvy
S
či finan
ncovat jakýkoli úvěr podle Smlouvy, pak Bankka oznámí tuto skutečnost
Klien
ntovi a Klient je
e povinen splnit okamžitě vše
echny své záva
azky vůči Banc
ce, přičemž dossud nesplatné závazky
z
se
stáva
ají splatnými.

6)

Proh
hlášení a zárukyy
Klien
nt činí svým po
odpisem Smlou
uvy prohlášení a záruky vůči Bance v rozsa
ahu uvedeném
m níže v tomto článku I./6
a příípadně ve Smlo
ouvě. Pokud existuje Ručitel, ččiní Ručitel svým
m podpisem přííslušných dokum
mentů prohlášení a záruky
vůči Bance v rozsah
hu uvedeném níže v tomto člán
nku I./6 a případ
dně ve Smlouvě.
6.1 P
Právní statut
a
a) Klient (a Ru
učitel, pokud je to relevantní) jje společností řádně
ř
založenou, registrovanouu dle platné prá
ávní úpravy
práva, podle
e kterého byla založena.
z
b
b) Klient (a Ru
učitel, pokud je to relevantní) a jakýkoli člen Skupiny
S
má pln
né a neomezenéé právo vlastnitt svá aktiva

a nakládat s nimi a má přís
slušná povolení provozovat pod
dnikání tak, jak je
j provozuje.
6.2 P
Povolení a souh
hlasy
K
Klient (a Ručite
el, pokud je to relevantní) má veškerá povolení a souhlasy
y nezbytné k toomu, aby uzavřel Smlouvu
a jakýkoliv Fina
anční dokument, plnil závazky z nich vyplývající a podnikl ve
eškeré nezbytnéé či žádoucí kro
oky k tomu,
a
aby mohl realizo
ovat veškeré úk
kony předvídané
é Smlouvou a ja
akýmkoli Finanč
čním dokumenteem nebo s nimii související
a veškeré tyto souhlasy byly získány,
z
a to ve
e formě předep
psané právními předpisy nebo vnitřními normami Klienta
((a Ručitele, pokkud je to relevan
ntní) nebo statuttem a takovéto souhlasy jsou stále
s
platné a úččinné.
6.3 P
Právní závaznosst
K
Klient (a Ručite
el, pokud je to relevantní) je povinen zajistiit, že každý Finanční dokumeent, kde je či bude
b
Klient
((a Ručitel, poku
ud je to relevan
ntní) smluvní sttranou, založí po
p podpisu právně závazný a vůči Klientovi (a Ručiteli,
p
pokud je to relevvantní) vynutitelný právní záva
azek v souladu s podmínkami v nich uvedeným
mi.
6.4 S
Soulad s existujícími závazky
U
Uzavření jakého
okoli Finančního
o dokumentu, re
ealizace závazk
ků a transakcí jím
m předvídanýchh není a nebude
e:
a
a) v rozporu s ja
akýmkoli právním předpisem, re
egulativním opa
atřením či individ
duálním právním
m aktem; ani
b
b) v konfliktu s jakoukoliv smlo
ouvou, závazke
em, konstitutivním nebo s jakým
mkoli jiným dokkumentem, kterrý je právně
závazný pro
o kteréhokoli čle
ena Skupiny, po
okud se toho čle
ena týká.
6.5 N
Neexistence Příípadu porušení
a
a) Neexistuje žá
ádný Případ po
orušení, který byy nebyl zcela napraven
n
či kterrý by mohl vzniiknout uzavřeníím Smlouvy
anebo Finan
nčního dokumentu; ani
b
b) neexistuje žá
ádná další skute
ečnost, která byy zakládala Případ porušení podle jakéhokoli ddokumentu, kterrý je právně
závazný pro
o Klienta (a Ruč
čitele, pokud je to relevantní) a jakéhokoli čle
ena Skupiny, či která by mohla
a postihnout
jakoukoli po
odstatnou část jeho aktiv tak, že
e by to mohlo mít
m podstatný ne
epříznivý vliv naa jeho podnikání či finanční
situaci či na
a schopnost Klie
enta (nebo Ručittele, pokud je to
o relevantní) pln
nit závazky podlle Smlouvy.
6.6 Ú
Účetnictví
P
Pokud jde o Klienta (a Ručitele
e, pokud je to re
elevantní) audittovaná konsolidovaná účetní záávěrka Skupiny
y, která byla
d
doručena Bance
e (tato účetní zá
ávěrka je k datu
u podpisu Smlou
uvy Původní úče
etní závěrkou S
Skupiny):
a
a) byla připrave
ena v souladu s účetními princcipy, které jsou stanoveny příslušnými právním
mi předpisy a js
sou obecně
akceptovány v České republice;
b
b) představuje pravdivý, úplný
ý a přesný obrraz o finančním
m postavení Klie
enta (a Ručitelee, pokud je to relevantní)
a Skupiny k datu, ke které
ému byla připra
avena; a ode dne,
d
ke kterému byla tato závvěrka připraven
na, nedošlo
k žádným podstatným
p
nep
příznivým změná
ám ve finančním postavení Klienta (a Ručiteele, pokud je to relevantní)
a Skupiny.
6.7 S
Spory
K
Klient (a Ručite
el, pokud je to
o relevantní) a jakýkoli člen Skupiny
S
v souč
časné době nejjsou účastníkem
m žádného
ssoudního sporu
u, rozhodčího říízení, správního
o řízení nebo šetření, které by
y mohlo nepříznnivě ovlivnit (v případě, že
p
příslušné rozho
odnutí bude pro takového člena
a Skupiny nepříznivé) podnikatelské či finančnní postavení Klienta (nebo
R
Ručitele, pokud
d je to relevantn
ní) či jeho scho
opnost plnit závazky podle Fina
ančního dokum
mentu nebo kterré by mohlo
o
ovlivnit platnostt či vymahatelnost kteréhokoli Finančního dokumentu. Podle
e vědomí Klientta (a Ručitele, pokud je to
rrelevantní) žádn
ný takový soudn
ní spor, rozhodččí řízení či správ
vní řízení ani ne
ehrozí.
6.8 Informace
V
Veškeré informa
ace, které Klien
nt (a Ručitel, po
okud je to releva
antní) předal či poskytl Bance v souvislosti s poskytnutím
p
ú
úvěru či v souvislosti s projednáváním či uzav íráním Smlouvy
y jsou k datu, kd
dy byly předány,, anebo k datu, ke kterému
m
mají platit, pravd
divé, přesné, úp
plné a nejsou v žádném ohledu
u zavádějící.
6.9 Z
Zajištění
Z
Zajištění zřízené
é ve prospěch Banky
B
je platné,, účinné a vyma
ahatelné v soula
adu s podmínkaami příslušného Finančního
d
dokumentu.
6.10 Úpadek
K
Klient, jakýkoli člen Skupiny ani
a žádná z oso
ob poskytujících
h Zajištění nepo
odnikli žádná oopatření a neby
yly vůči nim
p
podniknuty žádné kroky či zah
hájeno soudní řřízení nebo uplatněna hrozba soudního řízenní z důvodu jejiich úpadku,
llikvidace či zrušení nebo za účelem
ú
ustanovvení jakéhokoli správce či likv
vidátora Klientaa, člena Skupin
ny či osoby
p
poskytující Zajišštění, jejich maje
etku či příjmů. N
Nic z výše uvedeného ani nehro
ozí.
6.11 Rovnocenné postavení
p
S
Smlouva obsah
huje ve všech ohledech nep
podmíněné, nep
podřízené záva
azky Klienta, kt
které budou uspokojovány
v minimálně ste
ejném pořadí se
s všemi ostatn
ními stávajícími i budoucími nepodmíněným
n
mi, nepodřízeným
mi závazky
K
Klienta.

6.12 Neexistence vě
ěcných práv a práv
p
třetích osob
b
S výjimkou prá
áv existujících a Klientem Ban
nce písemně sdělených ke dn
ni uzavření Sm
mlouvy na maje
etku Klienta
((a Ručitele, pokkud je to relevan
ntní) nevázne žžádné jiné Zajišttění nebo práva
a třetích osob oomezující naklád
dání s tímto
m
majetkem. Klien
nt (a Ručitel, po
okud je to relevvantní) není na smluvním nebo
o jiném základěě povinen jakékoli Zajištění
dě může Zajiště
zzřídit ani neexisstují okolnosti, na
n jejichž základ
ění či práva třettích osob vznikn
knout na základě
ě zákona či
rrozhodnutí orgá
ánu veřejné sprá
ávy.
6.13 Neexistence ne
edoplatků
V
Všechny daně, platby pojistné
ého, případně jin
né dávky splatn
né ze strany Klienta (a Ručiteele, pokud je to relevantní)
b
byly řádně a vččas zaplaceny příslušnému orrgánu veřejné správy. Klient (a
( Ručitel, pokuud je to releva
antní) řádně
vvymáhá všechn
ny své daňové pohledávky.
p
6.14 Provozování podnikání
K
Klient (a Ručitel, pokud je to
o relevantní) p
provozují svou podnikatelskou činnost v souuladu s právním
mi předpisy
a s veškerými povoleními
p
udě
ělenými Klientovvi jakýmkoli org
gánem veřejné správy. Centruum podnikatelských aktivit
K
Klienta je v Česské republice.
6.15 Neexistence po
odstatné nepříz
znivé změny
O
Od data Původ
dní účetní závě
ěrky Skupiny ne
edošlo k žádné
é podstatné nepříznivé změněě ve finančním postavení,
p
podnikání či sch
hopnosti Klienta
a (nebo Ručitele
e) či Skupiny splnit své závazky
y podle Finančnního dokumentu.
6.16 Daňová rezide
ence
P
Pokud Klient neinformuje
n
Ban
nku před uzavvřením Smlouvy
y písemně jina
ak, má se za tto, že je Klien
nt daňovým
rrezidentem státtu, s nímž (poku
ud Klient není d
daňovým rezidentem v České republice)
r
má Č
Česká republika
a uzavřenou
S
Smlouvu o zam
mezení dvojího zdanění,
z
na jejím
mž základě nep
podléhají platby úroku srážkovéé dani, popřípad
dě podléhají
n
nižší sazbě srážžkové daně, než
ž která je stanovvena českým prrávním řádem.
6.17 Doba platnosti prohlášení a zá
áruk
P
Prohlášení a zá
áruky uvedené v tomto článku I ./6:
a
a) jsou činěnyy k datu podpisu Smlouvy; a
b
b) budou povvažovány za opakovaně učině
ěné kdykoli v průběhu
p
platnosti Smlouvy neebo jakéhokoli Finančního
dokumentu
u, pokud Klient Bance bezodkla
adně neoznámíí opak. Klient je povinen toto ujjištění Bance na
a její žádost
kdykoli píssemně potvrdit.
7)

Záva
azky
Záva
azky uvedené v tomto článku 7 a jakékoli d
další závazky (p
pokud nějaké js
sou) podle Smllouvy zůstávají v platnosti
a účinnosti od data podpisu Smlou
uvy po celou do
obu, po kterou je nezaplaceno
o jakékoli peněž
ěžité plnění podle Smlouvy
nebo
o Finančního do
okumentu či pok
kud je úvěr dle S
Smlouvy k dispo
ozici pro čerpání.
7.1 Informační povin
nnost
K
Klient (a Ručitell, pokud je to relevantní) je povvinen poskytova
at Bance informa
ace v níže uveddených lhůtách ve
v formě po
o
obsahové a form
mální stránce přřijatelné pro Ban
nku:
a
a)

ročně bezz prodlení poté
é, co je vyhoto
ovena, v každém případě vš
šak nejpozději do 60 dnů po
o ukončení
příslušnéh
ho účetního obdo
obí
i) pokud jd
de o Klienta (a Ručitele,
R
pokud
d je to relevantní) vlastní auditovanou nebo neaauditovanou řád
dnou účetní
závěrku
u společně s výrroční zprávou za
a příslušné účetní období a
ii) pokud jde o Klienta, který je součá
ástí Skupiny (a
a Ručitele, pok
kud je to relevvantní), auditov
vanou nebo
neaudito
ovanou konsolidovanou řádno
ou účetní závě
ěrku Skupiny společně s výrooční zprávou za
a příslušné
účetní období.
o
N
Na žádost Bankky má Klient po
ovinnost poskyttovat informace též ohledně ktteréhokoli členaa Skupiny, který
ý je osobou
p
povinnou mít úččetní závěrku anebo
a
konsolido
ovanou účetní závěrku
z
ověřeno
ou auditorem ppodle příslušnéh
ho právního
p
předpisu, nebo na výzvu Banky
y podle jakéhokkoli závazkového
o vztahu souvisejícího se Smloouvu;
b
b)

čtvrtletně bez prodlení poté,
p
co je vyho
otovena, v kaž
ždém případě však
v
nejpozdějii do 30 dnů po ukončení
každého čtvrtletí
č
každého
o finančního roku
u:
i) pokud jde
j o Klienta (a Ručitele, poku d je to relevantní), který účtuje
e v soustavě poddvojného účetn
nictví vlastní
účetní závěrku
z
za příslušné čtvrtletí a
ii) pokud jde o Klienta, který je součásstí Skupiny (a Ručitele,
R
pokud je to relevantnní), konsolidova
anou účetní
závěrku
u Skupiny za přííslušné čtvrtletí.

cc)

pokud jde o Klienta (a Ručitele, pokud je to relevantní) spolu
s
s účetními závěrkami speecifikovanými v odstavci
o
(b)
výše i pottvrzení podepsa
ané osobou jed
dnající jménem Klienta (a Ruč
čitele, pokud jee to relevantní)) potvrzující
v přiměřen
ných podrobnostech skutečnossti uvedené v us
stanovení článku 7.3. (Potvrzenní) k datu, ke ktterému jsou

takové úče
etní závěrky přip
praveny
d
d)

bez prodle
ení poté, co je vyhotoveno, v každém přípa
adě však nejpozději do 30 dnnů po podání příslušnému
p
finančnímu
u úřadu:
i) přiznání k dani z příjmu
u za příslušný ho
ospodářský rok
k, spolu s přísluš
šnými přílohamii.

7.2 O
Oznámení v Případě porušení a oznámení dallších skutečnosttí
K
Klient (a Ručite
el, pokud je to relevantní) je p
povinen oznámit Bance jakýkoli Případ porušeení (a také jakékoli kroky,
kkteré budou pod
dniknuty pro ná
ápravu takového
o stavu), a to be
ez odkladu poté
é, co k takovém
mu Případu poru
ušení dojde.
K
Klient je zárove
eň povinen oznámit Bance i skkutečnost, že ta
akový Případ porušení, jakož i jiná skutečnost, která by
m
mohla mít za následek
n
ohrože
ení splácení a návratnosti úvě
ěru, hrozí, přípa
adně má nebo může mít vliv na snížení
b
bonity Zajištění..
7.3 P
Potvrzení
K
Klient (a Ručitel, pokud je to re
elevantní) je povvinen Bance po
oskytnout společ
čně s účetními zzávěrkami spec
cifikovanými
v ustanovení v článku 7.1 (a) a dále vždy be
ez odkladu poté
é, co o to Bank
ka požádá, potv
tvrzení podepsa
ané osobou
jjednající jménem Klienta (a Ručitele,
R
pokud jje to relevantní) osvědčující, že
ž v dané doběě neexistuje žá
ádný Případ
p
porušení, který by nebyl zcela napraven, resp
pektive pokud ano,
a
osvědčujíc
cí, o který Přípaad porušení kon
nkrétně jde,
a specifikující krroky, které budo
ou podniknuty k nápravě.
7.4 P
Povolení
K
Klient (a Ručite
el, pokud je to relevantní) je p
povinen bezodk
kladně poskytno
out Bance na jeejí žádost úředně ověřené
kkopie veškerýcch dokumentů nebo rozhodnu
utí požadovaný
ých podle jaké
éhokoli právníhho předpisu či rozhodnutí
p
příslušného orgánu pro splnění závazků podle
e jakéhokoli Fina
ančního dokume
entu, pro jejich platnost a vynutitelnost.
7.5 R
Rovnocenné po
ostavení
P
Pokud není Klie
entovi poskytová
án úvěr, který je
e zcela kryt Zajištěním ve prospěch Banky, je Klient (a Ručite
el, pokud je
tto relevantní) povinen zajistit, aby závazky vů
ůči Bance podle
e Finančních do
okumentů byly vvždy (s výhrado
ou případů,
kkdy jsou určité pohledávky
p
upřednostněny pod
dle kogentních ustanovení přís
slušných právnícch předpisů) uspokojovány
vve stejném pořa
adí jako ostatní nezajištěné, ne
epodmíněné a nepodřízené záv
vazky Klienta.
7.6 Z
Závazky neposkkytnout Zajištění
a
a) Klient (a Ručitel, pokud je to relevantn
e (nad rámec Zajištění uvedeeného v příloze
e Smlouvy)
ní) se zavazuje
nezatížit bez
b předchozího
o písemného so
ouhlasu Banky žádnou část sv
vých aktiv (včetnně pohledávek)) Zajištěním
či právem třetích osob an
ni nepovolit vzniik takového Zajištění nebo práv
va třetí osoby a zajistit, že tak neučiní ani
žádná jím ovládaná osoba
a.
b
b) Ustanoven
ní odstavce (a) výše se nevzta
ahuje na případ
dy vzniku zatíže
ení vzniklého zee zákona v rám
mci běžného
podnikání, o jehož vzniku
u je ovšem Klie
ent povinen Ban
nku informovat bez zbytečnéhoo odkladu po je
ejich vzniku
a na Zajišttění zřízené ve prospěch
p
Bankyy.
cc) Pokud Klie
ent (a Ručitel, pokud
p
je to rele
evantní) zřídí nebo se zaváže zřídit jakékoli Z
Zajištění ohledn
ně kterékoli
části svýcch aktiv (včetně
ě pohledávek) v rozporu s ustanovením
u
od
dstavce (a) výšše, je povinen poskytnout
bezodkladně rovnocenné Zajištění Bance
e ohledně všech
h závazků podle
e Smlouvy.

7.7 N
Nakládání s majjetkem
a
a) Klient (a Ručitel, pokud je to relevanttní) nesmí bez
z předchozího písemného soouhlasu Banky jednotlivou
transakcí či
č několika trans
sakcemi, ať již vvzájemně souv
visejícími či niko
oli, a to dobrovoolně nebo nucen
ně, převést,
pronajmou
ut či jakkoli nakládat s jakouko
oli podstatnou částí svého maje
etku (včetně poohledávek) a za
ajistí, že ani
žádná jím ovládaná osoba
a nic takového n
neučiní.
b
b) Ustanoven
ní odstavce (a) se
s nevztahuje n
na:
i) nakládá
ání s majetkem v rámci běžnéh
ho podnikání Klienta (a Ručitele, pokud je to relevantní) a jím
m ovládané
osoby a
ii) nakládá
ání s majetkem v rámci jeho výýměny za aktiva
a shodné nebo vyšší
v
hodnoty.
7.8 Z
Změny povahy podnikání,
p
ochrana majetku
K
Klient (a Ručitel, pokud je to re
elevantní) je povvinen zajistit, že
e nedojde k žád
dným podstatnýým změnám v povaze
p
jeho
p
podnikání a podnikání jím ovládaných osob či v jeho rozsa
ahu oproti stavu
u, jaký existujee ke dni podpisu Smlouvy,
a dále se zavazzuje zachováva
at, zabezpečova
at a chránit veš
škerý majetek a udržovat jej v řádném stavu a nakládat
s ním obezřetně
ě a s péčí řádné
ého hospodáře.
7.9 F
Fúze a akvizice
K
Klient (a Ručittel, pokud je to
t relevantní) nesmí bez pře
edchozího píse
emného souhlaasu Banky (kte
erý nebude
b
bezdůvodně odepřen) vstoupit do žádného sl oučení, splynuttí, rozdělení, pře
eměny na jinouu právní formu nebo
n
jiného
řřízení majícího stejný nebo obd
dobný účinek.

7.10 Pojištění
K
Klient (a Ručite
el, pokud je to relevantní) je p
povinen zajistit, že jeho pojisttitelná aktiva buudou pojištěna u finančně
d
důvěryhodné a renomované pojišťovny,
p
a to proti všem tak
kovým rizikům a na takové čáástky, na které jsou běžně
p
pojišťovány oso
obami, které pro
ovozují totéž neb
bo obdobné pod
dnikání.
7.11 Udržení právníího statutu
K
Klient (a Ručitell, pokud je to relevantní):
a
a) učiní vše, co je nezbytné k zachování jeh
ho existence, a
b
b) zajistí, abyy měl právo k prrovozování svéh
ho podnikání, ta
ak jak je provozu
uje ve všech přííslušných právních řádech.
7.12 Poskytování a přijímání úvěrů; zřizování bankkovních účtů
K
Klient (a Ručitell, pokud je to relevantní) se zavvazuje bez před
dchozího písemného souhlasu Banky:
a
a) neposkytnout ani se nez
zavázat k poskyytnutí jakýchkoli úvěrů, půjček
k, ručení či Zajjištění ve prosp
pěch třetích
osob,
b
b) nepřevzít závazek
z
či nep
přistoupit k žádn
nému závazku třetích osob (vč
četně vystaveníí slibu odškodn
nění v jejich
prospěch),,
cc) neučinit co
okoli jiného, co by
b mělo nebo m
mohlo mít účinek
k čehokoli výše uvedeného,
d
d) nevstoupitt do žádného úvěrového či ob
bdobného vztah
hu s kteroukoli jinou bankou čči třetí osobou, v němž by
vystupoval jako dlužník přřijímající prostře
edky,
e
e) nezřizovatt účty u jiných ba
ank než u těch, které Bance písemně oznámil ke dni uzavřenní Smlouvy.
7.13 Deriváty
K
Klient (a Ručitel, pokud je to re
elevantní) se za
avazuje bez před
dchozího písem
mného souhlasuu Banky neuzavřít jakoukoli
ssmlouvu či transsakci týkající se
e finančních, ko
omoditních či jiných derivátů vyjjma těch, jejichžž prokazatelným
m přímým a
jjediným účelem
m je zajištění se
e proti úrokovém
mu, komoditním
mu, měnovému či jinému rizikuu v souvislosti s úvěrem či
jjeho podnikáním
m.
7.14 Výplata dividen
nd/podílu na zis
sku
K
Klient (a Ručitel, pokud je to re
elevantní) se za
avazuje zajistit, že dividendy, případně
p
podíly na zisku budou
u vyplaceny
b
bez předchozíh
ho písemného souhlasu
s
Bankyy pouze v přípa
adě, že ke dni výplaty
v
nedošloo k Případu porrušení nebo
ttomu nebrání ja
akékoli ujednáníí ohledně Zajiště
ění.
7.15 Znalecké ocen
nění Zajištění
K
Klient se zavazzuje, že na žádo
ost Banky na ssvé náklady zajistí, a to prostře
ednictvím Bankkou schváleného odhadce,
zznalecké oceně
ění, resp. aktua
alizaci znalecké
ého ocenění ma
ajetku, k němuž má být neboo bylo ve prosp
pěch Banky
zzřízeno Zajištěn
ní.
7.16 Další informační povinnosti
K
Klient (a Ručite
el, pokud je to relevantní) se zzavazuje na přředchozí výzvu Banky neprodlleně umožnit v prostorách
K
Klienta (resp. Ručitele,
R
pokud
d je to relevan
ntní) Bance přís
stup k veškerý
ým účetním dokkladům, účetním zápisům
a účetním knihá
ám Klienta (resp
p. Ručitele, poku
ud je to relevanttní).
K
Klient se dále zavazuje
z
na žád
dost Banky před
dložit neprodlen
ně takové inform
mace týkající see podnikatelské
é a finanční
ssituace Klienta nebo Skupiny, jaké
j
může Bankka rozumně vyž
žadovat. Věroho
odnost poskytnuutých dokumentů je Banka
o
oprávněna ověřřovat přímo u Klienta
K
(k čemu
už se Klient zav
vazuje poskytno
out součinnost) nebo u třetích osob, a to
vvčetně příslušné
ého správce daně, k čemuž tím
mto Klient dává Bance svůj výslovný souhlas.
K
Klient je povin
nen Banku s předstihem píísemně informo
ovat, že dle jeho zakladateelských listin se
s definice
h
hospodářského roku nebude krýt s rokem kale
endářním, a s doložením
d
kopie
e příslušného ozznámení finančnímu úřadu
iinformovat o sku
utečnosti, že po
odává přiznání k dani z příjmu prostřednictvím
p
daňového poraadce.
B
Banka má právvo nechat prov
věřit poskytnuté
é dokumenty auditorem,
a
znalcem, účetním,, daňovým neb
bo právním
zzástupcem podle vlastního výb
běru. Klient je v takovém případě povinen Ban
nkou vynaloženné náklady na je
ejí vyžádání
n
nahradit.
7.17 Notářský zápiss
K
Klient se zavazu
uje na žádost Banky kdykoli v p
průběhu platnos
sti Smlouvy
a
a) uzavřít s Bankou notářský nebo exeku
utorský zápis obsahující
o
doho
odu Banky a K
Klienta o souhla
asu Klienta
s přímou vykonatelností
v
a výkonem rozh
hodnutí ve smy
yslu ustanoveníí § 274 písm. ee) zákona č. 99
9/1963 Sb.,
v platném znění a
b
b) učinit s tím
m související změny Smlouvy, je
e-li takových zm
měn s ohledem na
n aktuální zněnní Smlouvy zap
potřebí.
I I. Čerpání úvěrru
1)

pání úvěru je vá
ázáno na doruče
ení písemné žá
ádosti o čerpání s ověřeným po
odpisem oprávněěné osoby či os
sob Klienta,
Čerp
a ne
ení-li Smlouvou
u stanoveno jin
nak, na splněn
ní následujících
h odkládacích podmínek: (i) Banka obdržela všechny
doku
umenty uvedené
é v příslušné ka
apitole Smlouvyy, které jsou po formální i věcné
é stránce pro B
Banku uspokojiv
vé a (ii) jsou
splně
ěny jakékoli da
alší odkládací podmínky,
p
které
é jsou uvedeny ve Smlouvě. Dnem
D
čerpání úvěru je nejdříve nejbližší

Obch
hodní den po dn
ni, ve kterém Klient splnil podm
mínky uvedené v čl. II odst. 1 a odst. 2 těchto Ú
Úvěrových podm
mínek.
2)

Čerp
pání úvěru je po
odmíněno splněním dalších odkkládacích podm
mínek, a to:
a)
v den doručení žádosti či pís
semného oznám
mení, pokud ne
ení podle Smlou
uvy žádost vyžaadována, a k datu čerpání
týkajícího se příslušného
p
čerpání prostředků
ů:
i) jsou pravd
divá veškerá prrohlášení a zárruky poskytnuté
é Klientem ve Smlouvě, přípaadně i později opakovaně
učiněná podle
p
Smlouvy a je zřejmé, že
e budou pravdiv
vá i v bezprosttředně předvídaatelné době nás
sledující po
čerpání prostředků,
ii) neexistuje a ani nemůže vz
zniknout žádný případ porušen
ní v důsledku če
erpání prostředkků.
Banka obdrže
ela všechny osttatní dokumentyy, stanoviska, osvědčení,
o
schv
válení a ujištěníí, které může odůvodněně
o
b)
vyžadovat v souvislosti
s
s čerp
páním prostředkků.

3)

nout čerpání úvě
ěru nebo zastavvit další čerpání úvěru, pokud zjistí,
z
že nastal Případ porušen
ní. Tím však
Bankka může odmítn
neníí omezeno právvo Banky kdykoli oznámit Klien
ntovi, že úvěr dá
ále není k dispo
ozici pro čerpánní, pokud existu
uje důvodná
obavva, že prohlášení a/nebo záruk
ky Klienta vůči Bance v rozsahu uvedeném v článku I./6 těcchto Úvěrových podmínek,
přípa
adně ve Smlou
uvě, nejsou pravdivé či úplné, a/nebo existujje důvodná oba
ava, že Klient nnebude schope
en plnit své
záva
azky dle Smlouvvy anebo by Banka poskytnutím
m čerpání Úvěrru porušila záva
azné rozhodnutíí soudu či jiného
o správního
orgá
ánu nebo jakýkoli obecně záv
vazný právní přředpis (zejména
a zákon č. 253
3/2008 Sb., o nněkterých opatřřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v pla
atném znění), který stanovuje ppovinnosti Bank
ky nebo má
jakýkkoliv jiný dopad
d na hospodaření nebo právn
ní postavení Banky, zejména zákon, vyhláškku anebo opattření České
náro
odní banky.

4)

Není-li dohodnuto ve
v Smlouvě jinak, Klient zřizuje za účelem pos
skytnutí úvěru tz
zv. běžný splátkkový účet. Banka poskytuje
Klien
ntovi úvěr z úvvěrového účtu na běžný spláttkový účet na základě splněn
ní podmínek sttanovených Sm
mlouvou pro
čerpání úvěru Čerpání z běžného splátkového úččtu proběhne dle
e podmínek stanovených ve Sm
mlouvě. Úvěr může
m
být na
zákla
adě souhlasu Banky
B
poskytnutt i na jiný běžnýý účet Klienta ve
edený u Banky. Běžný splátkov
ový účet se zřizu
uje na dobu
určitou, na dobu trvvání Smlouvy a jakékoli pohled
dávky Banky ze
e Smlouvy nebo
o z Finančního dokumentu uzavřeného k
jejím
mu Zajištění vypllývající. Po tuto dobu jej nelze zzrušit bez výslo
ovného písemné
ého souhlasu Baanky.
a)
Klient zmocňu
uje Banku k tomu, aby připiso
ovala na vrub běžného
b
splátko
ového účtu jakéékoli částky dlu
užné Bance
v příslušných dnech splatnos
sti těchto částekk. Toto zmocněn
ní se rovněž vzttahuje na jakoukkoli částku splatnou Bance
ve vztahu k bankovním zárrukám nebo akkreditivům. Skuttečnost, že Banka neprovedlaa připsání částtky na vrub
běžného splá
átkového účtu Klienta či jakýýkoli schodek týkající se výš
še částky, kterrá byla na vru
ub běžného
splátkového účtu
ú
připsána, žádným způsobe
em nezbavuje Klienta
K
jeho záva
azků.
Klient se zava
azuje zajistit vžd
dy nejpozději v den splatnosti na běžném splátkovém účtu zzůstatek minimá
álně ve výši
b)
postačující ke
e krytí jeho záva
azků ze Smlouvyy, a to po celou dobu trvání záv
vazků podle Sm
mlouvy.

5)

pání úvěru v cizí měně
Čerp
V přřípadě, že se žádost
ž
o čerpán
ní týká prostřed
dků v cizí měně
ě, je jejich čerp
pání podmíněnoo tím, že předm
mětnou výši
prostředků v cizí měně
m
může Ban
nka opatřit na mezibankovním
m trhu. V případ
dě, že tomu taak není, je Banka povinna
Klien
nta o této skute
ečnosti okamžitě
ě informovat a může mu nabídnout čerpání v české měně v dohodnutém kurzu nebo
čerpání prostředků v den, kdy pod
dle názoru Bankky lze očekávatt, že prostředky
y budou v danéé měně na mezibankovním
trhu k dispozici (za
a podmínky, že dosud neuplyn
nula lhůta k čerrpání dle Smlouvy). Na základdě nových pokynů Klienta
Bankka umožní čerrpání v souladu
u s těmito pokkyny k požadov
vanému datu čerpání
č
nebo k nejbližšímu odůvodněně
o
pozd
dějšímu datu. Ba
anka nenese žá
ádnou odpovědn
nost za kurzová
á rizika spojená s čerpáním úvěěru v jiné měně než CZK.

6)

Obdo
obí čerpání úvě
ěru
Klien
nt je oprávněn čerpat
č
úvěr pou
uze během obd obí čerpání sta
anoveného ve Smlouvě.
S
Pokudd není ve Smlou
uvě o úvěru
obdo
obí čerpání uve
edeno, má se za
z to, že obdob
bím čerpání je 30 dnů po dni účinnosti Smloouvy. Pokud Klient požádá
o zm
měnu období čerpání, je tato po
osuzována Ban kou jako žádos
st o změnu smlu
uvních podmíneek. Tato žádost o změnu je
zpop
platněna dle přísslušného Sazeb
bníku Banky.

7)

Nále
ežitosti žádosti o čerpání
Po d
doručení Bance
e je žádost o čerpání úvěru nebo jeho čás
sti pro Klienta závazná a Kliient není opráv
vněn ji bez
před
dchozího písemn
ného souhlasu Banky odvolat, změnit či dopln
nit. Nestanoví-li Smlouva jinak, je Klient povine
en předložit
Bancce žádost o čerpání na formuláři Banky, kterrý tvoří přílohu Smlouvy. Žádo
ost o čerpání úvvěru nebo jeho části bude
obsa
ahovat:
datum čerpán
a)
ní, které musí připadnout
p
na O
Obchodní den během období čerpání, nikolii však dříve ne
ež na druhý
Obchodní den
n následující po dni doručení přříslušné žádosti o čerpání úvěrru nebo jeho čás
ásti Bance. Má-li se čerpání
uskutečnit v Obchodní
O
den bezprostředně
b
n
následující po doručení
d
žádosti o čerpání úvěěrové částky nebo její části
Bance, musí být
b žádost doručena Bance nejjpozději do 10.0
00 hodin Obchodního dne;
b)
částku požad
dovaného čerpá
ání, která mussí odpovídat ve
eškerým podmínkám Úvěrovýých podmínek a Smlouvy
a nesmí v součtu s veškerým
mi ostatními pře
edchozími čerpá
áními podle přís
slušné Smlouvyy přesáhnout čá
ástku úvěru
dle Smlouvy;
přílohou žádo
c)
osti o čerpání úvěru nebo jeh
ho části bude Klientem řádně
ě vyplněný plattební příkaz ne
ebo příkazy
pání k převodu
s datem splatnosti shodným
m s datem čerp
u prostředků z běžného účtuu Klienta stano
oveného ve

Smlouvě ve prospěch
p
banko
ovního účtu neb
bo účtů třetích osob
o
v souladu s účelem úvěruu stanoveným ve
v Smlouvě.
Přílohou žádo
osti o čerpání úvěru nebo jeho
o části budou dá
ále veškeré dok
klady stanovenéé ve Smlouvě osvědčující,
o
že provedením platby Banko
ou podle výše uvedeného pla
atebního příkazu
u nebo příkazů Klienta bude splněn
s
účel
úvěru stanove
ený ve Smlouvě
ě.
8)

Nevyyčerpání úvěru v plné výši
Poku
ud Klient nevyče
erpá úvěr během
m období čerpá
ání v plné výši, je Klient povinen
n:
a)
Bance předložžit žádost o uko
ončení čerpání m
minimálně 10 Obchodních
O
dnů před termínem ukončení čerpá
ání,
b)
splatit úvěr ve
v splátkách no
ově stanovenýc h Bankou s tím
m, že Banka Klientovi tuto sku
kutečnost písem
mně oznámí
s dostatečným
m předstihem. Nevyčerpání
N
cellého úvěru nem
má vliv na výši poplatku za poskkytnutí úvěru. Pokud
P
Klient
požádá o uko
ončení čerpání, je tato posuzo
ována Bankou jako
j
žádost o změnu
z
smluvnícch podmínek. Tato
T
žádost
o změnu je zp
poplatněna dle příslušného
p
Sazzebníku Banky.
III. Úroková sazba, úrokové obdo
obí a úrok z pro
odlení

1)

Výše
e úrokové sazb
by je sjednána ve Smlouvě. S
Smlouva stanov
ví typ, období platnosti
p
a výši úrokové sazby
y, případně
způssob jejího určen
ní. Úrokovou sa
azbu úvěru stan
noví Banka indiv
viduálně s přihlé
édnutím ke zhoodnocení úvěrov
vého rizika,
kvaliitě Zajištění a da
alším kritériím dle
d bonity a dův ěryhodnosti Klie
enta. Úroková sazba
s
může být stanovena jako
o:

pevná
á (neměnná pro
o období platnossti úrokové sazb
by),

plovo
oucí (součet výš
še veřejně vyhla
ašované sazby kótované
k
na finančních trzích a dohodnuté ma
arže Banky.
Výši plovoucí úrokov
vé sazby je Ba
anka oprávněna
a průběžně upra
avovat podle svvých zásad v závislosti na
změn
nách vyhlašovan
né sazby)

proměnná ( pevná ne
ebo plovoucí prro stanovené ob
bdobí platnosti úrokové
ú
sazby )
Při zm
měně úrokové sazby
s
je Banka povinna do 10 Obchodních dn
nů ode dne účin
nnosti změny K
Klienta informovat; Klient je
povin
nen platit úroky v nové výši ode dne účinnossti této změny. Není-li konkré
étní výše pevnéé úrokové sazb
by pro další
obdob
bí platnosti úrrokové sazby stanovena ve Smlouvě, ozn
námí ji Banka Klientovi píseemně vždy pře
ed koncem
probíhajícího období platnosti úrok
kové sazby. Pokkud Klient bez zbytečného od
dkladu po doruččení oznámení,, nejpozději
však v poslední den probíhajícího období
o
platnostti úrokové sazb
by, nedoručí Ba
ance písemné ssdělení, že nabízenou výši
pevné
é úrokové sazb
by odmítá, plattí, že oznámen
nou výši akcepttoval. Odmítl-li Klient uvedenýým způsobem výši pevné
úroko
ové sazby, je po
ovinen postupov
vat v souladu s ččlánkem IV.5

2)

Úrokková sazba se stanovuje
s
jako roční
r
s propočte
em odpovídajícím skutečnému počtu dnů v kažždém roce. Úro
ok vztahující
se k počtu skutečně
ě uplynulých dníí se vypočte na základě ročního období čítajícího skutečný poočet dnů.

3)

Poku
ud není ve Sm
mlouvě stanoven
no jinak, je Klie
ent povinen za období stanov
vené Smlouvou (úrokové obdo
obí) zaplatit
Bancce úroky z úvěrru v poslední den každého úro
okového obdob
bí. Úrokové obd
dobí je časový interval začínajjící od data
čerpání úvěru, resp
pektive posledním dnem předccházejícího úrok
kového období a končící dnem
m splatnosti úrok
ků, přičemž
úrokk za den splatno
osti se do tohoto
o úrokového obd
dobí nezapočítá
ává. Nepřipadne
e-li den splatnossti úroků na Obc
chodní den,
pova
ažuje se za den
n splatnosti úrok
ků bezprostředn
ně následující Obchodní
O
den vy
yjma Kontokore ntních úvěrů, kd
dy úroky za
příslušné úrokové období
o
jsou vyp
počteny a jsou splatné k posle
ednímu Obchod
dnímu dni každdého kalendářního měsíce
s tím
m, že Banka se zavazuje je přip
psat k Limitu Ko
ontokorentu s va
alutou posledního dne příslušnného kalendářníího měsíce.
Poslední den úrokového období je zároveň prvním
m dnem následu
ujícího úrokovéh
ho období.

4)

Úvěrr se úročí denně ode dne čerp
pání úvěru (včettně) do dne pře
edcházejícího dni splacení úvěěru (včetně). Prv
vní úrokové
obdo
obí začíná dnem
m prvního čerpá
ání úvěru.

5)

Bankka je oprávněna
a z nevyčerpané
é části úvěru sttanovit závazkovou odměnu, je
ejíž výše a frekvvence splátky je
e stanovena
indivviduálně ve Smlouvě.

6)

Poku
ud Klient (nebo Ručitel, pokud je to relevantn
ní) neuhradí jak
koukoli částku splatnou
s
podle S
Smlouvy, má Banka právo
poža
adovat úhradu úroku
ú
z prodlen
ní. V takovém p
případě je Klien
nt povinen uhrad
dit úrok z prodleení z celé částk
ky, ohledně
které
é je v prodlení, od
o data následu
ujícího po dni sp
platnosti dlužné částky do zapla
acení, a to ve výýši sazby úroku
u z prodlení,
Smlouvou.
ktero
ou Banka uveřej
ejňuje nebo která
á je stanovena S

7)

Je-li úroková sazb
ba dle této Sm
mlouvy stanoven
na odkazem na
n PRIBOR/LIB
BOR/EURIBOR a tato sazba ve smyslu
ustanovení výše uvedených článků
ů nazvaných „PR
RIBOR“, „LIBOR
R“ anebo „EURIBOR“ není k d ispozici, nebo je
e-li úroková
sazb
ba dle této Smlouvy stanovena
a odkazem na PRIBOR, LIBO
OR anebo přípa
adně EURIBOR
R a mezibankov
vní úrokové
sazb
by na prostředkky ve volně smě
ěnitelných měná
ách nabízené na
n pražském mezibankovním ttrhu jsou o 15 (nebo více)
bazicckých bodů vyššší než PRIBOR, LIBOR aneb
bo případně EU
URIBOR, použijje se náhradní úroková sazba
a. Náhradní
úrokková sazba se rovná
r
(i) aritmettickému průměrru úrokových sa
azeb kótovanýc
ch pěti rozhodujjícími účastníky
y pražského
nebo
o londýnského mezibankovního trhu anebo m
mezibankovního
o trhu zemí eurrozóny vybranýými Bankou v souvislosti
s
s
jejich
h postavením na
n pražském, resp. londýnské
ém mezibankov
vního trhu, resp
p. mezibankovn ím trhu zemí eurozóny
e
(s
vylou
učením nejvyššší a nejnižší ko
otace), zaokrou
uhlenému naho
oru na čtyři des
setinná místa, v 11.00 hodin dopoledne
pražžského/londýnskkého/ bruselské
ého času (podle
e toho, který je
e relevantní) pro
o stejné obdob í, jako je úroko
ové období,

nebo
o (ii) dojde-li Banka kdykoli rozumně k závěru,, že náhradní úrrokovou sazbu nebude
n
možné určit způsobem
m uvedeným
v ustanovení (i) toh
hoto článku, nák
kladům Banky n
na získání zdrojjů zvýšeným o částku stanoveenou ve Smlouv
vě do doby,
než Banka rozumně
ě dojde k závěrru, že je možné určit PRIBOR/L
LIBOR/EURIBO
OR pro bezprosttředně následujjící úrokové
obdo
obí.
8)

Bez ohledu na výše
e uvedené, poku
ud na mezibankkovním trhu nasttane taková situ
uace, že
a)
náklady Banky na získáníí refinančních zdrojů pro přříslušné obdob
bí splatnosti ppřevyšují úroko
ovou sazbu
EURIBOR/LIB
BOR/PRIBOR kótovanou pro to
oto období nebo
o
b)
na mezibanko
ovním trhu nelz
ze získat refina
anční zdroje prro příslušné obd
dobí (dále jen „porucha trhu“), je Banka
oprávněna sta
anovit pro již vy
yčerpanou částkku úvěru či pro další čerpání úvěru úrokovou ssazbu ve výši odpovídající
o
roční sazbě vyjadřující
v
v prrocentech skute
ečné náklady Banky
B
z jakých
hkoli jí vybranýých na financov
vání úvěru,
zvýšené o 5,0
0 %.

IV. Spláce
ení úvěru; plattby a daně

1)

Úvěrr je Klient poviinen splácet do
ohodnutými spllátkami na účet stanovený Sm
mlouvou k datuu či datům sjednaným ve
Smlo
ouvě, nejpozdějji však ke koneč
čnému datu spla
atnosti uvedené
ému ve Smlouvě
ě. Vyjma kontokkorentních úvěrrů je splátka
uhra
azena včas, je--li připsána ve sjednaný den na úvěrový úč
čet uvedený ve
e Smlouvě. Přiipadne-li datum
m splatnosti
jakéh
hokoli plnění ze
e Smlouvy na den,
d
který není dnem Obchodn
ním, je splátka uhrazena včass, je-li připsána na úvěrový
účet první následující Obchodní den.
d
Úroky z ko
ontokorentního úvěru
ú
je Klient povinen uhradiit poslední den úrokového
obdo
obí. V případě, že tento den není Obchodníím dnem, pak nejpozději v po
oslední Obchodnní den úrokové
ého období.
Klien
nt je povinen za
ajistit k datu doh
hodnutých spláte
tek dostatečnou
u výši prostředků
ů na účtu stanooveném Smlouv
vou z něhož
jsou prováděny splá
átky úvěru nebo
o úroků.

2)

Má-li Klient splnit Bance několik zá
ávazků ze Smlo
ouvy a poskytnu
uté plnění nesta
ačí ke splnění vvšech závazků, bude došlá
platb
ba zúčtována, pokud
p
Smlouva nestanoví neb
bo Banka v souladu s těmito Úvěrovými
Ú
podm
mínkami nerozh
hodne jinak,
vždyy nejdříve na ne
ejstarší evidovanou pohledávku
u v pořadí podle
e čl. IV./10 Úvě
ěrových podmínnek, a to i v příp
padě, že na
úhra
adu pohledávek Banka použije prostředky získkané realizací za
ajišťovacích insttrumentů.

3)

Klien
nt je oprávněn uhradit jednotliv
vou splátku ne bo splatit úvěr před dobou sta
anovenou ve S
Smlouvě pouze na základě
před
dchozího písemného souhlasu Banky a za po
odmínek Bankou
u stanovených. Banka je oprávvněna (s výjimk
kou případů
dle ččlánku IV./4 Úvvěrových podmínek níže) v přřípadě souhlasu
u s předčasnou
u splátkou úvěrru nebo jeho čá
ásti účtovat
Klien
ntovi k úhradě veškeré
v
účelně
ě vynaložené ná
áklady spojené se zajištěním, obstaráním a uumístěním zdro
ojů („broken
funding costs“), se zajištěním
z
rizika
a (což zahrnuje
e i jakýkoli hedging, swapové a jiné derivátovéé transakce) a další
d
účelně
vyna
aložené náklady či majetkovo
ou újmu, která Bance vznikn
ne v souvislosti s předčasným
m splacením úvěru
ú
nebo
dobrrovolným zrušen
ním úvěru, přiče
emž základem p
pro výpočet je úroková
ú
sazba platná
p
ke dni mim
mořádné splátky.

4)

V přřípadě, že Klien
nt čerpá úvěr v jiné
j
měně, než ve které je urč
čena jeho výše podle Smlouvyy, vypočítává Ba
anka denně
jeho ekvivalent v měně
m
úvěru, a to kurzem urče
eným Bankou v ten který den pro příslušné měny. Bude-li v důsledku
změny kurzu mezi těmito dvěma měnami v které
émkoli okamžik
ku překročena povolená
p
výše jjistiny úvěru o 10 % nebo
více, je Klient okam
mžitě povinen Ba
ance uhradit čá
ástku přesahujíc
cí povolenou vý
ýši jistiny úvěru spolu s naběhlým úrokem
vztah
hujícím se k takkové částce, a to
o v měně, ve kte
eré bylo proved
deno čerpání úvěru nad povolennou výši jistiny úvěru. Dále
je Ba
anka oprávněna účtovat Klien
ntovi poplatek zza čerpání úvěrru v jiné měně, než ve které jje určena jeho výše podle
Smlo
ouvy, a to ve výýši stanovené v Sazebníku Ban
nky nebo individuálně určené Ba
ankou.

5)

Odm
mítne-li Klient Ba
ankou stanoven
nou výši pevné úrokové sazby podle čl. III.1) a nedojde-li k jjiné dohodě, prrávo Klienta
čerpat úvěr zaniká,, Klient je povin
nen splatit veškkeré pohledávky z úvěru v pos
slední den probbíhajícího obdo
obí platnosti
úrokkové sazby neb
bo, pokud žádn
né období platn
nosti úrokové sazby
s
neprobíhá, v den stanoovený Bankou a Banka je
oprá
ávněna Smlouvu
u o úvěru vypov
vědět. Nestačí--li Předčasná sp
plátka na úhradu všech pohleddávek z úvěru, platí pořadí
úhra
ady pohledávek Banky stanovené v čl. IV.11).

6)

Měna plateb
a)
hající úhradě ve
e vztahu k nákla
adům, výdajům, daním a obdob
bným účelům jsoou splatné ve sttejné měně,
Částky podléh
v jaké tyto polložky vznikly, po
okud Smlouva n
nestanoví jinak.
b)
Jakékoli ostatní platby podle
e Smlouvy jsou
u splatné v mě
ěně úvěru s vý
ýjimkou případůů, kdy Smlouva
a nebo tyto
Úvěrové podm
mínky stanoví jin
nak.
Vzájemné závvazky Banky a Klienta jsou sp
platné ve sjedn
nané měně. V případě,
p
že tatoo měna zanikne, jsou tyto
c)
závazky vypořádány v měně, která ji nahrad
dila, a pokud tato
o není, v zákonné měně Českéé republiky.

7)

ékoli platby učin
něné Klientem (nebo
(
Ručitelem
m, pokud je to relevantní) pod
dle Smlouvy nebbo Finančního dokumentu
Jaké
musí být učiněny bez
b
jakéhokoli odpočtu
o
či srážžky z titulu daní či podobných plateb s výjimkkou případů, kd
dy je Klient
(neb
bo Ručitel, pokud je to relevantní) ze zákona p
povinen, aby tak
kovou srážku či odpočet proveddl. Pokud musí být jakákoli
částkka tímto způsob
bem sražena či odpočtena, uh radí Klient (neb
bo Ručitel, poku
ud je to relevanttní) Bance takovou částku,

která
á je nutná k tom
mu, aby Banka
a obdržela plně
ění v čisté částc
ce, která se rov
vná plné částcee plnění, kterou
u by Banka
obdrržela, pokud by taková platba nebyla
n
podroben
na dani či jiné podobné platbě.
8)

Klien
nt se zavazuje Bance
B
zaplatit kolkovné,
k
registrrační, správní či soudní poplatk
ky, daně, dávkyy, cla, poplatky a jiné platby
či srrážky obdobné povahy, které souvisí s uzavvřením Smlouv
vy nebo jiného Finančního dookumentu, jeho plněním či
vymá
áháním.

9)

S výýhradou ustano
ovení následujíc
cího článku IV../9 Úvěrových podmínek je Klient
K
povinen nna výzvu Bank
ky uhradit jí
jakou
ukoli částku op
právněných zvý
ýšených náklad ů v souvislosti s plněním Sm
mlouvy či zajištěěním financová
ání závazků
Bankky vzniklou na základě
z
změny právního předp
pisu či regulativn
ního opatření (c
což zahrnuje i tyy vztahující se ke
k zdanění,
vytvá
áření povinných
h rezerv či oprav
vných položek, likviditě, omeze
ení a rozložení rizika
r
či jakékolii jiné opatření vztahující se
k reg
gulaci bankovního sektoru či měnového trhu) vvčetně dopadů těchto
t
změn na mezibankovním
m trhu.

10)

Před
dcházející článe
ek IV./8 Úvěrový
ých podmínek se
e neuplatní ve vztahu
v
k jakýmk
koli zvýšeným n ákladům:
a)
kompenzovan
ným ve smyslu ustanovení
u
člán
nků IV./5–7 Úvěrových podmíne
ek, nebo
b)
jež se vztahujjí k jakékoli změ
ěně daňových sa
azeb zatěžujícíc
ch čistý příjem Banky.
B

11)

V případě, že Bankka má pohledávky vůči Klientovvi ze Smlouvy, je
j oprávněna po
oužít peněžní pprostředky na bě
ěžném účtu
či na
a kterémkoli jiné
ém účtu Klienta
a vedeného u B
Banky na úhradu
u svých splatný
ých pohledávek z kterékoli Smlouvy podle
pořa
adí stanoveného
o Bankou. V případě předčasné
é splátky úvěru odsouhlasené Bankou se penněžní prostředky
y použijí na
úhra
adu pohledávek Banky za Klien
ntem po splatno
osti a poté na dosud
d
nesplatné
é pohledávky. P
Pokud Banka prro jednotlivý
přípa
ad nestanoví jin
nak, je Banka oprávněna
o
peně
ěžní prostředky
y Klienta vedené
é na účtech u B
Banky započístt na úhradu
splattných pohledáve
ek Banky v tomto pořadí:
a)
smluvní pokutty
b)
úhrada škodyy a nákladů Banky
c)
poplatky
d)
sankční úrokyy
e)
obchodní úrokky
f)
jistina úvěru (počínaje splátko
ou s nejstarším datem splatnos
sti).
V
V. Zajištění úvěru

1)

Pohlledávky z úvěru
u mohou být zajiištěny, jak je uvvedeno ve Smlouvě.

2)

Zanikne-li Zajištění nebo zhorší-li se
s jeho hodnota
a, je Klient povinen na výzvu Banky
B
doplnit Zaajištění na půvo
odní rozsah
v terrmínu stanovené
ém Bankou.

3)

Bankka je oprávněna
a požadovat po
o Klientovi náhrradu veškerých nákladů, které vzniknou v důůsledku vymáhá
ání řádného
plnění podmínek Sm
mlouvy, jakož i v souvislosti se zřizováním a re
ealizací zajišťovacích institutů.

4)

Klien
nt se zavazuje zajistit
z
pojištěníí (u pojišťovny p
předem schvále
ené Bankou) předmětu Zajištěnní proti poškoze
ení, zničení
nebo
o jakékoli další újmě vzniklé v důsledku
d
působ
bení lidské činno
osti, přírodních sil nebo z jakéhhokoli jiného dů
ůvodu s tím,
že p
pojistné plnění bude odpovída
at hodnotě Zajiištění v době uzavření
u
Smlou
uvy. Klient je ppovinen zajistit, že takové
pojišštění bude udržo
ováno v platnos
sti po celou dobu
u účinnosti Smlouvy. Celé pojis
stné plnění budee vinkulováno ve
v prospěch
Bankky. Klient je povinen zajistit přředložení kopie pojistné smlou
uvy pokrývající výše zmíněná rrizika a doklad o vinkulaci
pojisstného plnění ve
e prospěch Ban
nky do 14 dnů po uzavření Smlouvy a kdyko
oli Bance na poožádání předlož
žit doklad o
platn
ném pojištění dle tohoto ustano
ovení a o úhradě
ě pojistného na příslušné období.
VI. Poruš
šení podmínek
k Smlouvy

1)

Bankka průběžně ho
odnotí ekonomic
ckou a finanční situaci Klienta a Skupiny Klienta a kontroluje pplnění podmíne
ek Smlouvy.
V přřípadě zjištění jakékoliv pods
statné skutečno
osti, která by mohla
m
dle názo
oru Banky způůsobit porušeníí podmínek
Smlo
ouvy, upozorní Banka Klienta písemně
p
na zjišštěné nedostatky
y, oznámí lhůtu pro jejich odstrranění a případně navrhne
přiměřená opatření k nápravě. Tímto nejsou dotče
ena oprávnění Banky
B
uvedená ve
v Smlouvě.

2)

Kterýýkoli z případů uvedených v us
stanovení tohoto
o článku VI ods
st. 2 a takové da
alší Případy porrušení (pokud js
sou nějaké)
stanovené Smlouvo
ou jsou považov
vány za Případ p
porušení (bez ohledu
o
na důvod
d jeho vzniku či možnost jeho ovlivnění
o
ze
stran
ny Klienta (nebo
o Ručitele, poku
ud je to relevanttní) či jakékoli jin
né osoby).
2.1 P
Prodlení
K
Klient (nebo Ru
učitel, pokud je to relevantní) n esplatí včas, na
a dané místo plnění a v přísluššné měně jakék
koli finanční
p
plnění podle Finančního
F
doku
umentu, případ
dně nesplní ve stanovené lhů
ůtě jakýkoli závvazek nepeněž
žité povahy
vvyplývající z těcchto Úvěrových podmínek či Fin
nančního dokum
mentu.
2.2 P
Porušení jiných závazků
K
Klient (nebo Ručitel,
R
pokud je
j to relevantn
ní) nedodrží ja
akoukoli z povinností vyplývajjících z těchto Úvěrových

p
podmínek či Fin
nančního dokum
mentu (s výjimkkou toho, co je uvedeno v ustanovení článkuu 2.1 výše (Prodlení) nebo
n
nesplní lhůtu stanovenou
s
pro odstranění zjišštění podle člá
ánku VI.1) nebo
o nepřijme opaatření k nápravě
ě navržené
B
Bankou podle článku
č
VI.1).
2.3 C
Chybné prohláššení
JJakékoli prohlášení či záruky učiněné nebo opakované v těchto Úvěrovýc
ch podmínkáchh či v jakémkoli Finančním
m (nebo Ručite
d
dokumentu neb
bo ve spojení s ním či obsažen
né v jakémkoli dokumentu
d
doru
učeném Klientem
elem, pokud
jje to relevantní)) podle Finančního dokumentu nebo ve spojen
ní s ním je nesp
právné nebo neúúplné v jakémkoli ohledu v
d
době, kdy je uččiněno, respekttive kdy je povvažováno za pla
atné, úplné a pravdivé
p
či se nnesprávným sta
ane kdykoli
b
během doby pla
atnosti Smlouvy
y.
2.4 P
Porušení jiných závazků („Cros
ss Default“)
a
a) Člen Skup
piny je v prodle
ení se splněním
m jakéhokoli sv
vého Finančníh
ho závazku, vččetně nesplněníí jakéhokoli
Finančního
o závazku vyplý
ývajícího z pravo
omocného soud
dního nebo arbitrážního rozhoddnutí; nebo
b
b) dojde k jakémukoli Případ
du porušení, ja
akkoli je tento definován
d
podle jakéhokoli dokkumentu, který se
s vztahuje
k Finančníímu závazku čle
ena Skupiny; ne
ebo
cc) jakýkoli Fin
nanční závazek
k člena Skupiny se stane předč
časně splatným či musí být splnněn po obdržen
ní oznámení
v důsledku
u porušení podle
e jakéhokoli dokkumentu vztahu
ujícího se k Fina
ančním závazkůům; nebo
d
d) jakýkoliv závazek
z
či příslib ohledně Fina
ančního závazk
ku člena Skupiny je zrušen nebbo pozastaven v důsledku
Případu po
orušení (jakkoli je definován) po
odle dokumentu
u vztahujícího se k takovému F
Finančnímu záva
azku; nebo
e
e) jakékoli Za
ajištění zajišťujíc
cí Finanční záva
azek člena Skup
piny se stane re
ealizovatelným.
2.5 P
Platební nescho
opnost
a
a) Člen Skup
piny je v úpadku nebo mu úpade
ek hrozí ve smy
yslu příslušných
h právních předppisů; nebo
b
b) člen Skupiiny oznámil svůjj záměr zastavitt plnění všech nebo
n
některých ze svých závazzků; nebo
cc) člen Skup
piny z důvodu svých
s
finančnícch těžkostí zah
hájil jednání s jedním či více věřiteli, aby mohl
m
odložit
splatnost kteréhokoli
k
ze sv
vých závazků.
2.6 Insolvenční říze
ení
B
Byly učiněny ja
akékoli kroky kte
erýmkoli členem
m Skupiny nebo
o třetí osobou (což zahrnuje i podání návrhu
u či svolání
vvalné hromady či úřední rozho
odnutí) směřujíccí ke konkurzu, reorganizaci, oddlužení, likviidaci, zrušení nebo
n
zániku
jjakéhokoli člena
a Skupiny ve vztahu k jakéko li Přidružené os
sobě Banky nebo nastala jakáákoli jiná událost, jež by v
ssouladu s příslu
ušnými platným
mi právními před
dpisy měla účin
nek obdobný účinku jakékoli z událostí vyjmenovaných v
ttomto ustanove
ení nebo došlo k obdobnému kkroku či události v rámci právního řádu i mimoo Českou repub
bliku. V této
ssouvislosti smlu
uvní strany sjed
dnávají právo o
odstoupit od jak
kéhokoli Finančn
ního dokumentuu, pokud dojde k zahájení
iinsolvenčního řízení
ř
ohledně druhé smluvn
ní strany. Toto
o právo lze vykonat i po ddobu uvedenou
u v § 253
o
odst. 2 zákona č.
č 182/2006 Sb., insolvenční zá
ákon, v platném
m znění.
2.7 Z
Zastavení podniikání
JJakýkoli člen Skkupiny zastaví či
č oznámí zastavvení podstatné části své podnik
katelské činnost
sti.
2.8 P
Protiprávní stav
P
Plnění závazků
ů Klienta (nebo
o Ručitele, pokkud je to releva
antní) podle Finančního dokuumentu je nebo
o se stane
p
protiprávním.
2.9 O
Oslabení Zajiště
ění
P
Pokud je to aplikovatelné, ruč
čitelský závazekk Ručitele či jin
né Zajištění záv
vazků Klienta poodle Smlouvy je neúčinné
n
nebo je za tako
ové prohlášeno Klientem nebo Ručitelem, pok
kud je to releva
antní, či je Zajišštění pohledávk
ky Banky za
K
Klientem jakýmkkoli jiným způso
obem zpochybn ěno či jeho hod
dnota snížena či ohrožena jehoo realizovatelnos
st.
2.10 Ovládání Klien
nta
K
Klient není nebo
o bez předchozího písemného souhlasu Banky přestane být ovládanou
o
spoleečností Ručitele
e, pokud byl
K
Klient v den pod
dpisu Smlouvy ovládanou
o
spole
ečností Ručitele
e.
2.11 Ovládnutí Klien
nta (nebo Ručite
ele)
JJakákoli jednottlivá osoba neb
bo skupina oso
ob jednajících ve shodě (ve smyslu ustanoovení § 66b Obchodního
O
zzákoníku) bez předchozího
p
pís
semného souhllasu Banky se stane osobou nebo osobami ovládajícími Klienta (nebo
R
Ručitele, pokud je to relevantníí).
2.12 Podstatná nep
příznivá změna
D
Dojde ke skuteččnosti či několik
ka skutečnostem
m, které by podlle názoru Banky
y mohly mít poddstatný a nepříz
znivý vliv na
ffinanční postave
ení či podnikáníí nebo na schop
pnost Klienta (nebo Ručitele, po
okud je to relevaantní) či Skupin
ny splnit své
zzávazky podle Finančního do
okumentu. Za podstatnou ne
epříznivou změ
ěnu se vždy ppovažuje naříze
ení výkonu
rrozhodnutí nebo
o zahájení insolvenčního řízeníí.

2.13 Klient anebo osoba
o
poskytující Zajištění zve
eřejnila záměr zastavit plnění kterýchkoli svýých závazků ne
ebo zahájila
jjednání s kterýmkoli svým věřřitelem či věřite
eli ve věci odlo
ožení splatnosti kteréhokoli ze svých závazků
ů z důvodů
h
hrozící platební neschopnosti.
2.14 Kterýkoli příslu
ušný orgán státní správy nebo soud nebo roz
zhodčí soud či rozhodce rozhoddl, že Klient (ne
ebo Ručitel,
p
pokud je to rele
evantní) porušil právní povinnosst, a Banka má
á za to, že toto porušení
p
má neepříznivý vliv na
a schopnost
K
Klienta (nebo Ručitele,
R
pokud je to relevantn
ní) plnit závazk
ky podle jakého
okoli Finančníhoo dokumentu nebo
n
těchto
Ú
Úvěrových podm
mínek.
3)

Před
dčasná splatnosst
Dojd
de-li ke kterékolii ze skutečnostíí definovaných j ako Případ poru
ušení, má Banka právo doručeením oznámení Klientovi:
a)
ukončit všech
hny své závazky
y vůči Klientovi p
podle Smlouvy; a/nebo
b)
požadovat okkamžité splacen
ní všech nebo některých závazků Klienta vů
ůči Bance pod le Smlouvy či Finančního
dokumentu a//nebo požadova
at, aby takové zá
ávazky byly spla
aceny (zcela ne
ebo zčásti) na výýzvu Banky; a/n
nebo
prohlásit, že ve
v prospěch Ba
anky je Klientem
m okamžitě spllatné hotovostní pokrytí ve steejné částce a stejné měně
c)
jako celková maximální částtka (stanovená Bankou) podle
e každého akreditivu a/nebo ba
bankovní záruky
y vystavené
Bankou podle
e Smlouvy (s výjimkou přípa du Protiprávníh
ho stavu dle článku 2.8 výšee, kdy splatnos
st takového
hotovostního pokrytí nastane
e uplynutím třice
etidenní lhůty od
d doručení ozná
ámení Banky Kliientovi).

4)

Změ
ěna úrokové sazzby
Dojd
de-li ke kterékolii ze skutečnostíí definovaných j ako Případ poru
ušení, má Bank
ka právo zvýšit úúrokovou sazbu
u sjednanou
ve S
Smlouvě, a to až
a do výše dvo
ojnásobku úrokkové sazby sjednané ve Smlo
ouvě. Zvýšení sse uplatní po dobu
d
trvání
Přípa
adu porušení re
esp. do uplynuttí nejbližšího ná
ásledujícího konce období pro
o úrokové sazbyy sjednané jako
o pohyblivé
(navvázané na PRIB
BOR, EURIBOR
R či LIBOR). Ba
anka informuje Klienta o změn
ně úrokové sazbby do 10 Obchodních dnů
ode dne účinnosti změny. Klient je povinen platit ú
úroky v nové výš
ši ode dne účinn
nosti této změnyy.

VII. Poplatky
1)

Klien
nt je povinen zaplatit
z
Bance poplatky stano
ovené Sazebníkem a/nebo Smlouvou . Nesstanoví-li Smlou
uva a/nebo
Saze
ebník jinak, jsou
u jakékoli poplattky spojené s uzzavřením Smlou
uvy splatné k prrvnímu datu čerp
rpání úvěru.

2)

Všecchny poplatky uvedené v usta
anovení tohoto
o článku VII. (P
Poplatky) jsou vypočteny
v
bez příslušné daně
ě z přidané
hodn
noty či dalších jiiných daní, jež mohou
m
být splattné ve spojení s takovým popla
atkem. Pokud se daň z přidané
é hodnoty či
jakékkoli podobné plnění platí, je Klient povinen jej uhradit současn
ně s příslušným
m poplatkem.
VIII. Náklady

1)

nt je povinen uh
hradit Bance na
a její požádání vveškeré účelně vynaložené náklady a výlohy (včetně nákladů na právní
Klien
zasto
oupení) vzniklé v souvislosti s:
sjednáváním, koncipováním, vyhotovením a podpisem:
a)
i) Smlouvy či jakýchkoli jinýc
ch dokumentů, n
na něž Smlouva
a odkazuje;
ii) jakéhokoli Finančního do
okumentu pode
epsaného po podpisu
p
Smlouv
vy nad rámec standardní do
okumentace
používané Ba
ankou v dané do
obě;
b)
jakoukoli změ
ěnou, vzdáním
m se práva, so
ouhlasem či su
uspendováním nároku (či náv
ávrhem na tako
ové úkony)
požadovaným
mi Klientem (neb
bo Ručitelem, po
okud je to relev
vantní) nebo jeho jménem a vzttahujícími se k Finančnímu
F
dokumentu či dokumentu, na
a který Finančníí dokument odka
azuje;
c)
jakoukoli jino
ou záležitostí (s
( výhradou zzáležitostí běžn
ného administra
ativního rázu) ve vztahu k Finančnímu
F
dokumentu.
IX. Náhrady

1)

Kurzzové riziko
Poku
ud Banka obdrrží jakoukoli platbu ve vztahu
u k závazkům Klienta (nebo Ručitele, pokuud je to releva
antní) podle
Finančního dokume
entu nebo pokud
d je jakýkoli tako
ový závazek vy
ypořádán z jakéh
hokoli důvodu v měně jiné, než
ž je smluvní
měna:
a)
Klient (nebo Ručitel,
R
pokud je
j to relevantníí) je povinen od
dškodnit Banku (v tomto případdě se jedná o samostatný
nárok) v rozsa
ahu jakékoli majjetkové újmy vyyplývající z konv
verze plnění na jinou měnu;
b)
pokud je plně
ění obdržené Ba
ankou po přepo
očtu na smluvní měnu za použ
žití běžně dostuupného tržního kurzu nižší
než příslušné
é plnění ve sm
mluvní měně, je
e Klient (nebo Ručitel, pokud je to relevantnní) povinen uhrradit Bance
takovou částkku ve smluvní měně,
m
která se ro
ovná příslušném
mu rozdílu;
c)
Klient (nebo Ručitel,
R
pokud je
j to relevantní)) je povinen Ba
ance uhradit jak
kékoli účelně vyynaložené nákla
ady či daně
spojené s tako
ovouto konverzí.

2)

Náhrrada škody
Klien
nt je povinen uhradit
u
Bance škodu
š
(což zah
hrnuje skutečno
ou škodu a ušllý zisk), která jjí vznikne v souvislosti se
Smlo
ouvou a/nebo trransakcemi uskutečněnými na zzákladě Smlouv
vy včetně nákladů na její vymááhání.
X. Započteníí; záznamy, osttatní ujednání

1)

a kdykoli započíst jakékoli své splatné pohledávky za Kliente
em proti jakýmkooli pohledávkám
m Klienta (a
Bankka je oprávněna
Ručiitele, pokud je to
o relevantní) za
a Bankou bez oh
hledu na splatno
ost jeho pohledá
ávek a dále bezz ohledu na měn
nu, ve které
jsou denominoványy, a právní vztah, ze kterého vvyplývají. Tím není
n
dotčeno us
stanovení § 3600 zákona č. 513
3/1991 Sb.,
Obch
hodní zákoník, v platném zně
ění (dále jen „O
Obchodní zákon
ník“). Banka a Klient se výsloovně dohodli na
a oprávnění
Bankky provést zapo
očtení též její nesplatné
n
pohle
edávky za Klientem. Strany Smlouvy
S
dále vyylučují možnost započtení
provvedeného Klientem (a Ručitelem
m, pokud je to re
elevantní).

2)

Bankka je oprávněna
a kdykoli použítt na úhradu jakýýchkoli svých splatných pohled
dávek za Klienteem (a Ručitelem
m, pokud je
to re
elevantní) peněžžní prostředky na
n kterémkoli úččtu Klienta (a Ručitele,
R
pokud je to relevantníí) vedeném u Banky,
B
a to i
bez ohledu na spla
atnost pohledáv
vky Klienta (a Ručitele, pokud je to relevan
ntní), na výplatuu peněžních prostředků z
dotčeného účtu a bez
b ohledu na pokyny Klienta (a Ručitele, po
okud je to relev
vantní) k nakláddání s prostředky na účtu.
Použžití peněžních prostředků
p
z účtu provede Bankka jejich odepsá
áním z účtu, a to
o i bez předchozzího vyrozuměn
ní Klienta (a
Ručiitele, pokud je to
o relevantní).

3)

Ve vvšech závazkovvých vztazích mezi
m
Klientem (a
a Ručitelem, po
okud je to relev
vantní) a Bankoou na základě Smlouvy je
vylou
učeno použití usstanovení § 361
1 Obchodního zzákoníku.

4)

Účettní záznamy vedené Bankou v souvislosti se Smlouvou uzná
ávají obě strany
y jako primární doklad ve vztah
hu ke všem
záležžitostem, ke kte
erým se vztahujíí.

5)

Jaké
ékoli potvrzení či výpočet prov
vedený Bankou
u ve vztahu k jakékoli sazbě či
č částce plněnní podle Smlouv
vy uznávají
stran
ny (s výhradou zjevné
z
chyby) ja
ako primární a kkonečný doklad ohledně záležittostí, ke kterým se vztahují.
XI. O
mací
Ochrana inform

1)

uvní strany se zavazují
z
zachovávat mlčenlivosst ve smyslu § 271 Obchodního
o zákoníku.
Smlu

2)

Klien
nt bere podpise
em Smlouvy na vědomí a souh
hlasí s tím, že je
e Banka oprávn
něna veškerá daata a informace
e týkající se
toho
oto ujednání a ujednání
u
s ním souvisejících p
použít v Případě
ě porušení povinností ze stranny Klienta vyplý
ývajících ze
Smlo
ouvy, které by mělo za násled
dek podání žalo
oby, případně postoupení poh
hledávky vyplývvající ze Smlouvy a smluv
souvvisejících.

3)

Klien
nt souhlasí s tíím, aby Banka v záležitostech
h, na něž se vz
ztahuje podle § 38 odst.1 zákkona o bankác
ch bankovní
tajem
mství, poskytla informaci o jeh
ho bonitě, důvě
ěryhodnosti, závazcích, majetk
kové a finančníí situaci, a to pro
p potřeby
jinýcch bank.

4)

Bankka je oprávněna
a předat Přidruž
žené osobě Ba nky nebo jakék
koli jiné osobě, s kterou zamýššlí uzavřít nebo s kterou již
uzavvřela dohodu o jakémkoli
j
převo
odu, účasti či jiné
ém ujednání ve
e vztahu ke Smlo
ouvě:
a)
kopii jakéhoko
oli Finančního dokumentu;
d
b)
jakoukoli inforrmaci, kterou Ba
anka získala ve spojení s jakým
mkoli Finančním
m dokumentem.
Dojd
de-li ke kterékoli ze skutečnos
stí definovaných
h jako Případ porušení,
p
uděluje Klient Bancee souhlas, aby o takovém
Přípa
adu porušení informovala Ru
učitele a/nebo kteroukoli osob
bu, která posk
kytla Zajištění zza závazky Kliienta podle
Smlo
ouvy, byla-li o to
o Banka touto osobou požádán
na.

5)

X
XII. Řešení sporů
budou smluvní strany
s
Smlouvy schopny vyřešit smírnou cesto
ou, budou předdloženy věcně příslušnému
p
Veškeré spory, které neb
soudu . Prro řešení sporů je
j příslušný obe
ecný soud Bankky .

XIII. Zá
ávěrečná ustanovení
1)

Bankka si vyhrazuje právo tyto Úvěrrové podmínky zzměnit analogic
cky podle přísluš
šného článku V
VOP, a to vždy v souvislosti
se zzměnami platné
é právní úprav
vy, případně v důsledku zás
sadních organiz
začních nebo oobchodních zm
měn Banky.
Nove
elizované Úvěro
ové podmínky Banka
B
uveřejní.. O novelizaci Úvěrových
Ú
podm
mínek a způsobbu jejich zveřejnění Banka
vyrozzumí Klienta písemně, zpra
avidla upozorn
něním v textu
u výpisu z úč
čtu nebo na své interneto
ové adrese
www
w.equabank.cz, a to nejméně třřicet dní před d
datem jejich účinnosti. Klient je
e povinen se s nnovelizovanými Úvěrovými
podm
mínkami sezná
ámit. Pokud Kliient ve lhůtě jjednoho (1) mě
ěsíce od uveře
ejnění novelizoovaného znění Úvěrových

podm
mínek Bankou neprojeví písem
mně nesouhlass s novelizovan
nými Úvěrovýmii podmínkami a využívá-li nad
dále služby
poskkytované Banko
ou, stává se no
ové znění Úvě rových podmínek závazným pro
p uzavřený ssmluvní vztah jako změna
půvo
odně sjednanýcch podmínek, a to s účinností ode dne určeného v příslušné
é novelizaci Úvě
věrových podmínek. Pokud
Klien
nt ve lhůtě stano
ovené Bankou k podání námite
ek doručí Bance písemně neso
ouhlas s novelizzací Úvěrových
h podmínek,
je tento nesouhlas, pokud se smluvní strany nedo
ohodnou jinak, považován
p
za výpověď
v
Smlouvvy ze strany Klienta. Tímto
ustanovením není dotčeno
d
právo Banky
B
uveřejnit p
příslušné změny či doplnění ně
ěkterých informaací či údajů sou
uvisejících s
těmitto Úvěrovými podmínkami, příp. na ně těmito
o Úvěrovými pod
dmínkami pouka
azujícími, aniž bby šlo o změnu Úvěrových
podm
mínek.

2)

Tyto Úvěrové podm
mínky jsou nedíln
nou součástí Sm
mlouvy.

3)

Tyto Úvěrové podm
mínky se řídí právem České rep ubliky a nabýva
ají účinnosti 27. června 2011

„Já, níže podepsaný Klie
ent prohlašuji, že tyto Úvěrovvé podmínky nejsou
n
z mé strrany podepsányy v tísni ani za
z nápadně
nevýhodnýých podmínek a že jsem jejich
h textu porozum
měl. Prohlašuji rovněž,
r
že jsem
m byl podrobně seznámen se všemi
v
jejich
ustanoveními, zejména pa
ak se všemi pov
vinnostmi z těch
hto Úvěrových podmínek
p
vyplýv
vajícími.“
e le presenti Co
ondizioni Genera
ali di Credito so
ono state da me accettate senzza alcuna costriz
zione e non
„Il sottoscrritto dichiara che
contengon
no condizioni ve
essatorie. Dichia
aro di averne ccompreso il con
ntenuto. Contestualmente dichiiaro che il conttenuto delle
stesse, con particolare rifferimento agli obblighi
o
derivantti da tali Condiz
zioni Generali di Credito, mi é stato spiegato in ogni suo
dettaglio in
n lingua Italiana.“
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