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Úvodní ustanovení

1.1

Tyto úvěrové podmínky Sberbank CZ, a.s., pro malé a střední podniky (dále jen „ÚP“) jsou Produktovými podmínkami
ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek a tvoří nedílnou součást každé Smlouvy.

1.2 V případě rozporu mezi ustanoveními ÚP a Smlouvy mají
ustanovení Smlouvy přednost.
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Definice pojmů a výkladová pravidla

2.1 Pojmy psané v ÚP s velkými počátečními písmeny mají význam uvedený v Příloze 1, popřípadě ve VOP; nevyplývá-li
z kontextu něco jiného, odpovídá u pojmů definovaných
v ÚP jednotné číslo množnému a naopak.
2.2 Není-li v ÚP či ve Smlouvě uvedeno jinak, platí, že odkazy
na právní předpis, mezinárodní smlouvu či jejich jednotlivá
ustanovení zahrnují zároveň i odkaz na ustanovení je měnící či nahrazující.
2.3 Je-li v ÚP nebo ve Smlouvě stanovena povinnost Klienta
zajistit, aby třetí osoba něco splnila, platí, že se Klient zavázal, že taková třetí osoba dané plnění poskytne.
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Základní podmínky pro Čerpání

3.1 Za podmínek sjednaných ve Smlouvě Banka poskytne
Klientovi jeden nebo více Produktů do výše Limitu nebo
Sublimitu, je-li sjednán.
3.2 Banka není povinna poskytnout Čerpání a je oprávněna
závazek k poskytnutí Čerpání kdykoli zcela či z části jednostranně zrušit s okamžitou účinností, a to i bez uvedení
důvodů, ledaže Smlouva stanoví jinak.
3.3 O poskytnutí Čerpání může Klient žádat Banku pouze v Období čerpání; nestanoví-li Smlouva jinak, toto období začíná dnem uzavření Smlouvy. O poskytnutí Čerpání žádá
Klient doručením Žádosti o čerpání. Vzor Žádosti o čerpání
je přílohou Smlouvy. Žádost o čerpání se nepředkládá,
jde-li o druhé a další Čerpání Kontokorentního úvěru (nejedná-li se o Žádost o nastavení sublimitu dle čl. 3.12 ÚP)
a uzavření Derivátového obchodu. Klient doručí Bance
Žádost o čerpání nejpozději do 10:00 hodin:
3.3.1		
3 Bankovní pracovní dny před požadovaným dnem
poskytnutí Čerpání ve formě otevření Akreditivu
anebo vystavení Bankovní záruky či Příslibu bankovní
záruky; a
3.3.2
2 Bankovní pracovní dny před požadovaným dnem
poskytnutí ostatních Čerpání.
3.4 Banka může odmítnout Žádost o čerpání, jsou-li podmínky
poskytnutí Čerpání uvedené v Žádosti o čerpání v rozporu
se Smlouvou nebo má-li být požadované Čerpání poskytnuto v rámci Nezávazného příslibu. Žádost o čerpání doručená Bance je pro Klienta závazná; zrušit ji či změnit může
Klient pouze se souhlasem Banky.
3.4.1		
Jde-li o Čerpání ve formě Úvěru čerpaného na účet
Klienta vedeného Bankou, nebo o Žádost o nastavení
sublimitu, lze Bance doručit Žádost o čerpání jako přílohu e-mailu doručeného na e-mailovou adresu určenou Bankou.
3.4.2
Žádost o čerpání, jde-li o Čerpání na jiný účet než
účet Klienta vedený Bankou, nebo ve formě vystavení
Bankovní záruky, Příslibu bankovní záruky, otevření
Akreditivu, nebo vystavení příslibu Akreditivu, doručí
Klient Bance v listinné podobě, pokud Banka alespoň
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15 dnů předem písemně neoznámí Klientovi, že i v těchto případech lze postupovat dle čl. 3.4.1. výše.
3.5 Základní odkládací podmínky pro poskytnutí prvního Čerpání jsou následující:
3.5.1		
Klient byl identifikován ve smyslu Všeobecných
obchodních podmínek;
3.5.2
jde-li o Čerpání ve formě Úvěru, Klient má u Banky
otevřený Bankovní účet v každé měně, ve které může
být poskytnuto Čerpání; a
3.5.3
byly splněny další odkládací podmínky pro poskytnutí prvního Čerpání stanovené Smlouvou.
3.6 Základní odkládací podmínky pro poskytnutí každého
Čerpání (včetně prvního Čerpání) jsou následující:
3.6.1		
je-li vyžadována, Banka obdržela Žádost o čerpání
řádně vyplněnou a podepsanou Klientem;
3.6.2
nenastal žádný případ Závažného porušení a jeho
vznik ani nehrozí;
3.6.3
nenastala žádná Kreditní událost a její vznik ani
nehrozí;
3.6.4
Klientem požadované finanční zdroje jsou dostupné na příslušném finančním trhu a v příslušné
měně k požadovanému dni poskytnutí Čerpání;
3.6.5
Čerpání má být poskytnuto v Bankovní pracovní
den v Období čerpání;
3.6.6
v důsledku poskytnutí Čerpání nedojde k překročení Využitelného limitu ani Využitelného sublimitu;
3.6.7
Klient uhradil Bance všechny poplatky splatné
před poskytnutím Čerpání; a
3.6.8
byly splněny další odkládací podmínky pro poskytnutí příslušných Čerpání stanovené v jiných ustanoveních ÚP anebo ve Smlouvě.
3.7 Podmínky uvedené v čl. 3.5 a 3.6 ÚP se uplatní přiměřeně
i pro Derivátové obchody; tyto podmínky musí být splněny
k okamžiku uzavření příslušného obchodu.
3.8 Nepředloží-li Klient kterýkoli z dokumentů požadovaných
ke splnění odkládací podmínky pro poskytnutí Čerpání, je
Banka oprávněna, nikoli však povinna, opatřit si takový
dokument sama na náklady Klienta.
3.9 Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek pro poskytnutí Čerpání musí být ve formě a obsahu přijatelných pro
Banku. Nestanoví-li ÚP anebo Smlouva jinak, postačí ke
splnění odkládací podmínky spočívající v předložení dokumentu Bance předložení prosté kopie takového dokumentu.
3.10 Umožňuje-li Smlouva poskytnutí Čerpání v Alternativní
měně:
3.10.1
Banka vždy poskytne Klientovi Čerpání v Základní
měně a následně (ještě v den poskytnutí příslušného
Čerpání) provede (s použitím Směnného kurzu) přepočet částky takového Čerpání do požadované Alternativní měny; a
3.10.2 Banka použije ke zjištění aktuální výše Využitelného limitu, Využitelného sublimitu, Využitého limitu
anebo Využitého sublimitu Směnný kurz.
3.11 Čerpání Úvěru (jiného než Kontokorentního úvěru) provede Banka převodem prostředků Čerpání na Bankovní
účet určený v Žádosti o čerpání. Má-li být Čerpání použito
ke splnění dluhu Klienta vůči třetí osobě v souladu s účelem Úvěru sjednaným ve Smlouvě, Klient předloží Bance

Strana 01 z 14

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY SBERBANK CZ, A.S. PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
současně se Žádostí o čerpání řádně vyplněný příkaz
k úhradě k Bankovnímu účtu datovaný ke dni poskytnutí
Čerpání, na jehož základě Banka v den poskytnutí Čerpání
převede prostředky Čerpání z Bankovního účtu na účet
příslušné třetí osoby.
3.12 Před prvním Čerpáním Kontokorentního úvěru je Klient
povinen předložit Bance řádně vyplněnou Žádost o nastavení sublimitu; na základě této žádosti Banka nastaví
Sublimit pro Čerpání Kontokorentního úvěru na Bankovním účtu, jehož prostřednictvím má Klient čerpat Kontokorentní úvěr. Banka může odmítnout Žádost o nastavení
sublimitu, jsou-li podmínky nastavení Sublimitu uvedené
v žádosti v rozporu se Smlouvou. Klient může čerpat Kontokorentní úvěr nejdříve 2 Bankovní pracovní dny po doručení řádně vyplněné a podepsané Žádosti o nastavení
sublimitu Bance, nejdříve však po splnění všech odkládacích podmínek pro poskytnutí prvního Čerpání; provede-li
Banka Debetní operaci ještě před jejich splněním, nejde
o poskytnutí Čerpání Kontokorentního úvěru, ale o Nepovolený debetní zůstatek, na který se vztahují ustanovení
VOP upravující nepovolený debetní zůstatek. Klient může
Banku následně písemně požádat o změnu nastaveného
Sublimitu, a to doručením Žádosti o nastavení sublimitu.
Za změnu Sublimitu vyžadující doručení Žádosti o nastavení sublimitu se považuje i změna na jinou než Základní
měnu. První změna Sublimitu na žádost Klienta v kalendářním měsíci je zdarma; každá další je podmíněna úhradou
poplatku ve výši sjednané ve Smlouvě.
3.13 Pro účely určení Variabilní částky je Banka oprávněna, nikoli však povinna, ověřovat si pravdivost údajů uvedených
v seznamu pohledávek předkládaném Klientem Bance u příslušných poddlužníků a zároveň správnost dokumentů
souvisejících s pohledávkami.
3.14 Převýší-li Využitý limit Limit anebo převýší-li Využitý sublimit Sublimit, stává se část Úvěru v rozsahu rozdílu okamžitě splatnou na základě písemného oznámení Banky;
pro Bankovní záruky a Akreditivy se použije přiměřeně
ustanovení čl. 4.10 ÚP. Je-li důvodem překročení Limitu
resp. Sublimitu pokles hodnoty Zajištění banky pod požadovanou úroveň, Klient na písemnou žádost Banky Zajištění banky doplní způsobem akceptovatelným pro Banku;
neučiní-li tak Klient nejpozději do 15 Bankovních pracovních
dnů ode dne doručení výzvy Banky, je Banka oprávněna
část Úvěru, která není zajištěna, prohlásit za okamžitě
splatnou.
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Zvláštní ustanovení vztahující se k Bankovním
zárukám a Akreditivům

Společné
4.1 Banka poskytne Bankovní záruku, Příslib bankovní záruky
či vystaví dodatek k nim ve formě používané Bankou na
základě příslušné Žádosti o čerpání, ledaže se s Klientem
dohodne jinak. V záruční listině, Příslibu bankovní záruky
či v dodatku k nim může Banka použít formulace obvyklé
v bankovní praxi. V případě Celní záruky Banka vystaví
příslušnou záruční listinu ve znění podle platného právního předpisu. Existuje-li rozpor mezi Smlouvou a podmínkami záruční listiny, Příslibem bankovní záruky či dodatkem k nim, mají podmínky záruční listiny, Příslibu bankovní
záruky či dodatku k nim přednost před Smlouvou. Banka
může odmítnout poskytnutí Bankovní záruky, Příslibu
bankovní záruky anebo jejich změny, a to i bez udání důvodu.
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4.2 Banka otevře Akreditiv anebo jej změní podle pokynů
Klienta uvedených v Žádosti o čerpání v souladu s příslušnými mezinárodními pravidly specifikovanými v Žádosti
o čerpání. Banka je oprávněna použít při přípravě Akreditivu formulace obvyklé v bankovní praxi. Banka je oprávněna upřesnit v Akreditivu skutečnosti uvedené v Žádosti
o čerpání. Změna Akreditivu je vůči beneficientovi anebo
potvrzující bance účinná až poté, co beneficient anebo
potvrzující banka vyjádří se změnou svůj souhlas. Zrušení
Akreditivu představuje změnu Akreditivu se všemi důsledky. Banka může odmítnout otevření Akreditivu anebo jeho
změny, a to i bez udání důvodu.
4.3 Poskytne-li Banka Klientovi Příslib bankovní záruky, může
Klient žádat na jeho základě Banku o poskytnutí Bankovní
záruky po celou dobu jeho platnosti.
4.4 Nestanoví-li záruční listina jinak, období její účinnosti, v jehož průběhu je Banka povinna plnit ve prospěch beneficienta, je shodné s obdobím její platnosti; období platnosti
Bankovní záruky začíná dnem vystavení záruční listiny
a končí dnem uvedeným v záruční listině, případně okamžikem splnění podmínek stanovených v záruční listině.
Od počátku platnosti Bankovní záruky Klientovi vzniká
povinnost úhrady Záruční provize a poplatků podle Smlouvy. Pokud je výše Záruční provize či jakéhokoli poplatku
hrazeného v souvislosti s Bankovní zárukou či Akreditivem stanovena jako částka v procentech ročně, použije se
na jejich výpočet metoda „skutečný počet dnů/ 360“. V případě předání Bankovní záruky Klientovi, zodpovídá Klient
za předání Bankovní záruky příjemci.
4.5 Bankovní záruka za vrácení platby provedené předem
(akontace) anebo Bankovní záruka za zádržné může obsahovat podmínku účinnosti Bankovní záruky, spočívající
v připsání částky akontace nebo částky zádržného v dané
výši a na účet určený v záruční listině. Klient je povinen informovat Banku o splnění této podmínky do 5 Bankovních
pracovních dnů ode dne jejího splnění. Bude-li Banka požádána o plnění z Bankovní záruky a částka akontace
nebo zádržného byla připsána podle podmínek Bankovní
záruky, Banka může považovat podmínku účinnosti Bankovní záruky za splněnou i přesto, že ji Klient o splnění podmínky doposud neinformoval.
4.6 Požádá-li osoba oprávněná z Bankovní záruky Banku o plnění z Bankovní záruky nebo předloží-li osoba oprávněná
z Akreditivu dokumenty podle podmínek Akreditivu, Banka o této skutečnosti Klienta bez zbytečného odkladu informuje.
4.7 Banka plní z Bankovní záruky po splnění všech podmínek
a předložení všech dokumentů stanovených v záruční listině. Banka kontroluje dokumenty předložené podle Bankovní záruky pouze po formální stránce a podle podmínek
stanovených v záruční listině; na jakýkoli další dokument
nebo jinou skutečnost nebere zřetel, nevyplývá-li ze záruční listiny jinak. Jsou-li v záruční listině stanoveny podmínky pro plnění z Bankovní záruky, je Banka povinna
přezkoumat, zda byly splněny. Není-li v záruční listině stanoveno jinak, Banka musí plnit své povinnosti podle záruční listiny na základě výzvy beneficienta bez ohledu na
to, zda byl předtím k plnění vyzván dlužník. Banka nemůže
uplatnit vůči beneficientovi námitky, které by vůči němu
mohl uplatnit dlužník, ledaže z obsahu záruční listiny vyplývá jinak.
4.8 Banka poskytne beneficientovi plnění z Akreditivu, splní-li
beneficient v době platnosti Akreditivu podmínky v něm
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uvedené. Banka kontroluje dokumenty předložené podle
Akreditivu pouze podle podmínek Akreditivu; na žádný
další dokument nebo jinou skutečnost nebere zřetel, nevyplývá-li z Akreditivu jinak.
4.9 Klient uhradí Bance veškeré dluhy vzniklé v souvislosti s (i)
Bankovní zárukou do 30 Bankovních pracovních dnů ode
dne zániku jejích závazků z takové Bankovní záruky a (ii)
Akreditivem do 30 Bankovních pracovních dnů ode dne
zániku jejích závazků z takového Akreditivu, s výjimkou
částek dle čl. 4.19 a 4.28 ÚP.
4.10 Dojde-li k ukončení Smlouvy před uplynutím platnosti jakékoli Bankovní záruky nebo jakéhokoli Akreditivu nebo
je-li k tomu Klient Bankou vyzván podle čl. 12.3.8 ÚP, Klient
složí na interní účet Banky peněžní prostředky ve výši rovnající se součtu částek všech platných Bankovních záruk
a Akreditivů; k takto složeným prostředkům zřídí Klient ve
prospěch Banky bezodkladně Finanční zajištění k zajištění
dluhů Klienta vyplývajících z takových Bankovních záruk
a Akreditivů. Finanční zajištění bude uvolněno po vypršení
platnosti příslušné Bankovní záruky anebo příslušného
Akreditivu za předpokladu, že z nich již nebudou Bance
vyplývat žádné (a to ani podmíněné) platební povinnosti
ve výši uvolňovaného Finančního zajištění.
4.11 Klient v souladu s § 2890 a následující Občanského zákoníku nahradí Bance veškerou škodu a újmu, která jí vznikne
uhrazením jakýchkoli částek jakékoli třetí straně v souvislosti s Bankovní zárukou či Akreditivem.

Bankovní záruky
4.12 Klient je povinen uhradit Bance na první požádání jakékoli
částky zaplacené Bankou v souvislosti s vystavením anebo plněním z Bankovní záruky, protizáruky anebo Příslibu
bankovní záruky, včetně nákladů právních sporů či nákladů
na právní pomoc anebo jiných účelně vynaložených výdajů
v souvislosti s Bankovní zárukou, protizárukou anebo Příslibem bankovní záruky.
4.13 Bankovní záruku poskytne Banka buď sama (přímá záruka) nebo pověří jinou banku, aby bankovní záruku poskytla
na základě protizáruky Banky (nepřímá záruka); Banka
poskytne nepřímou záruku ve formě a s náležitostmi, včetně platnosti, jak je požadováno v zemi beneficienta.
4.14 Bude-li Banka podle Žádosti o čerpání pověřovat vystavením Bankovní záruky, protizáruky anebo Příslibu bankovní
záruky korespondenční banku resp. zahraniční/tuzemskou
(vystavující) banku, Banka může zvolit takovou banku
podle vlastního uvážení, neuvede-li Klient ve své žádosti
jinou banku. Klient bere na vědomí, že Banka neodpovídá
za žádné chyby, nedostatky, opomenutí nebo prodlení způsobené touto korespondenční resp. zahraniční/tuzemskou
(vystavující) bankou, ani nenese žádnou odpovědnost,
jestliže instrukce, které druhé bance předala, nebyly druhou bankou provedeny. Banka je oprávněna vydat svou
protizáruku resp. jiná další prohlášení vůči takové korespondenční resp. zahraniční/tuzemské (vystavující) bance
v takové formě, která je touto bankou, resp. tamějšími
předpisy vyžadována.
4.15 Beneficient Bankovní záruky potvrzené jinou bankou se
může domáhat plnění z Bankovní záruky podle svého výběru po Bance nebo po bance, která Bankovní záruku potvrdila. Banka uhradí potvrzující bance veškerá plnění poskytnutá potvrzující bankou beneficientovi na základě
potvrzené Bankovní záruky, včetně odměny a veškerých
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nákladů spojených s potvrzením Bankovní záruky. Odmítne-li potvrzující banka Bankovní záruku potvrdit, povinnost Banky poskytnout Bankovní záruku zaniká.
4.16 V případě, že korespondenční resp. zahraniční/tuzemská
(vystavující) banka požádá o prodloužení platnosti protizáruky Banky jako o alternativu k uplatnění takové protizáruky v souladu s jejími podmínkami, Banka vyrozumí
Klienta o tom, zdali prodlouží platnost protizáruky či nikoli. Banka je oprávněna rozhodnout podle svého uvážení, zdali platnost protizáruky na základě písemné žádosti
Klienta prodlouží nebo korespondenční resp. zahraniční/
tuzemské (vystavující) bance uplatněnou částku Bankovní
záruky/protizáruky vyplatí.
4.17 Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze žádat o vystavení Bankovní záruky kdykoli za trvání Smlouvy, jsou-li
splněny dohodnuté podmínky, avšak nikoli během výpovědní doby Smlouvy.
4.18 Potvrdí-li Banka Klientovi, že převzala Žádost o čerpání týkající se vystavení Bankovní záruky, neznamená to samo
o sobě, že ji schválila. Pro účely Smlouvy se schválením takové žádosti rozumí až vystavení požadované Bankovní
záruky.
4.19		 Klient vrátí Bance plnění z Bankovní záruky do 3 Bankovních pracovních dnů ode dne doručení oznámení Banky,
že Banka poskytla plnění z Bankovní záruky.
4.20 Pokud Klient Bance neuvede v Žádosti o čerpání v jakém
znění má být záruční listina Bankou vystavena, vystaví ji
Banka ve znění standardním pro daný typ Bankovní záruky. Na žádost Klienta a po souhlasu Banky, Banka vystaví
Bankovní záruku podle jiného než českého právního řádu.
V takovém případě se Klient zavazuje nahradit Bance veškerou újmu a náklady vzniklé v důsledku toho, že Bankovní
záruka se řídí zahraničním právem, a to i v případě, že
platnost takové Bankovní záruky již skončila. Banka ukončí
platnost takové Bankovní záruky v souladu s textem záruční listiny.
4.21		 Bankovní záruka se považuje za platnou ode dne jejího
vystavení (včetně tohoto dne) a Klientovi dnem vystavení
Bankovní záruky vzniká povinnost úhrady Záruční provize
a poplatků podle Smlouvy vázaných na vystavení a platnost Bankovní záruky. Výše Záruční provize je vypočítávána v procentech ročně, metodou „skutečný počet dnů/
360“ z nevyplacené výše Bankovní záruky.
4.22		 Klient hradí Bance Záruční provizi za období stanovené
v Sazebníku. Záruční provize ve vztahu k určité Bankovní
záruce vyúčtovaná za období, ve kterém předčasně skončila platnost takové Bankovní záruky, se nevrací.
4.23		 Banka přeúčtuje Klientovi veškeré náklady, poplatky a odměny účtované Bance třetími stranami, vzniklé v souvislosti s vystavením Bankovní záruky nebo uvedené v Žádosti o čerpání týkající se vystavení Bankovní záruky.

Akreditivy
4.24		 Závazek Banky z vystaveného Akreditivu je nezávislý na
právním vztahu mezi Klientem (příkazcem) a beneficientem. Smluvní vztah mezi Klientem a Bankou podle Smlouvy
nemůže být ovlivněn plněním nebo porušením povinností
existujících mezi Klientem a beneficientem Akreditivu.
4.25		 Ke změně a zániku otevřeného Akreditivu dochází na základě Žádosti o čerpání se souhlasem Banky a beneficienta, a v případě potvrzeného Akreditivu také se souhlasem
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potvrzující banky. Zánik Akreditivu nastane také uplynutím lhůty jeho platnosti bez splnění podmínek Akreditivu
nebo plným vyčerpáním částky Akreditivu.
4.26		 Bude-li Banka podle Žádosti o čerpání pověřovat avizováním/potvrzením Akreditivu korespondenční banku resp.
zahraniční/tuzemskou (potvrzující) banku, Banka je oprávněna zvolit takovou banku podle vlastního uvážení, pokud ji Klient sám neuvede ve své žádosti. Klient bere na
vědomí, že Banka neodpovídá za jakékoli případné chyby,
nedostatky, opomenutí nebo prodlení způsobené touto
korespondenční resp. zahraniční/tuzemskou (potvrzující)
bankou. Stejně tak nepřebírá Banka žádný závazek nebo
odpovědnost, jestliže instrukce, které druhé bance předala, nebyly druhou bankou provedeny. Banka je oprávněna
vydat jakákoli prohlášení vůči takové korespondenční resp.
zahraniční/tuzemské (potvrzující) bance v takové formě,
která je touto bankou, resp. tamějšími předpisy vyžadována.
4.27		 O otevření Akreditivu lze žádat kdykoli za trvání Smlouvy,
jsou-li splněny dohodnuté podmínky.
4.28 Pohledávka Banky na vrácení plnění poskytnutého
z Akreditivu se stává splatnou v okamžiku poskytnutí tohoto plnění.
4.29		 Banka přeúčtuje Klientovi veškeré náklady, poplatky a odměny účtované Bance třetími stranami, vzniklé v souvislosti s otevřením Akreditivu (včetně a bez omezení poplatků, nákladů a odměn či provizí korespondenčních
nebo tuzemských/zahraničních bank vzniklých jednorázově či na pravidelné bázi), popř. další poplatky či výlohy,
které jsou uvedené v příslušné Žádosti o čerpání.
4.30 Každý Akreditiv otevřený na základě Smlouvy se v otázkách neupravených příslušnou Žádostí o čerpání řídí aktuální verzí „Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární
akreditivy“, vydaných Mezinárodní obchodní komorou
(MOK) v Paříži platnou ke dni vystavení příslušné Žádosti
o čerpání Klientem, ledaže Klient po předchozím odsouhlasení s Bankou v příslušné Žádosti o čerpání uvede režim
podle pravidel starších. Pokud bude na základě Smlouvy
otevírán Akreditiv typu stand-by, pak se v otázkách neupravených Žádostí o čerpání řídí aktuální verzí „Mezinárodních pravidel pro stand-by akreditivy“ vydaných Mezinárodní obchodní komorou (MOK) v Paříži platnou ke dni
vystavení příslušné Žádosti o čerpání Klientem.

5

Zvláštní ustanovení vztahující se
k Derivátovým obchodům

5.1 Uzavření Derivátového obchodu a jeho podmínky se řídí
Smlouvou, Treasury smlouvou, ÚP a VOP.
5.2 Klient není oprávněn uzavírat s Bankou Derivátové obchody, nedošlo-li k uzavření Treasury smlouvy a k otevření
účtu Klienta u Banky v každé měně, ve které se mají Derivátové obchody vypořádávat.
5.3 K uzavírání Derivátových obchodů mezi Klientem a Bankou dochází způsobem uvedeným v Treasury smlouvě a ve
výši stanovené Bankou.

6

Úroky, Úroková sazba, Úroková období

6.1 Klient hradí Bance z každého vyčerpaného a nesplaceného
Úvěru úrok vypočtený s použitím Úrokové sazby sjednané
ve Smlouvě. Úroková sazba může být ve Smlouvě sjednána
jako Pevná úroková sazba, Sazba IRS, Základní sazba nebo
Pohyblivá úroková sazba.
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6.2 Úroky z Úvěru hradí Klient vždy za Úrokové období sjednané ve Smlouvě v poslední den tohoto Úrokového období,
a to prostřednictvím Bankovního účtu, na který bylo poskytnuto Čerpání. Úroková období jsou pravidelná a probíhají ve vztahu ke každému Čerpání. První Úrokové období
začíná dnem poskytnutí Čerpání a končí v den stanovený
ve Smlouvě. Každé další Úrokové období začíná v poslední
den bezprostředně předcházejícího Úrokového období.
Připadne-li poslední den Úrokového období na jiný než
Bankovní pracovní den, skončí příslušné Úrokové období
následující Bankovní pracovní den. Připadne-li poslední den
Úrokového období na poslední den v kalendářním měsíci
a tento den není Bankovním pracovním dnem, skončí příslušné Úrokové období poslední pracovní den příslušného
kalendářního měsíce.
6.3 V případě anuitního splácení Úvěru je Úrok splatný společně s Paušální splátkou jako její součást, ledaže v Úrokovém
období není splatná žádná Paušální splátka (např. v případě odložené splátky jistiny Úvěru); v takovém případě jsou
Úroky splatné samostatně v poslední Bankovní pracovní
den Úrokového období. Úrok za poslední Úrokové období
je splatný v Den konečné splatnosti.
6.4 Stane-li se Úvěr předčasně splatným, Klient zaplatí Bance
Úrok za období od 1. dne následujícího po dni, kdy se Úvěr
stal předčasně splatným, do dne úplného zaplacení Úvěru
s tím, že pro výpočet tohoto Úroku bude použita Úroková
sazba platná v den, kdy se Úvěr stal předčasně splatným.
6.5 Pevná úroková sazba nebo Sazba IRS je neměnná po celou dobu trvání Úvěru nebo po dobu trvání Období fixace;
Pohyblivá úroková sazba je vždy sjednána jako neměnná
pro dobu trvání Období fixace. Délku Období fixace stanoví Smlouva. Období fixace probíhají ve vztahu ke každému
Čerpání. Výše příslušné Úrokové sazby platí od 1. dne Období fixace (včetně) do posledního dne Období fixace
(včetně). První Období fixace začíná dnem poskytnutí
Čerpání a končí v den stanovený ve Smlouvě. Každé další
Období fixace začíná v poslední den bezprostředně předcházejícího Období fixace. Připadne-li poslední den Období fixace na jiný než Bankovní pracovní den, skončí příslušné
Období fixace následující Bankovní pracovní den. Připadne-li poslední den Období fixace na poslední den v kalendářním měsíci a tento den není Bankovním pracovním
dnem, skončí příslušné Období fixace poslední pracovní
den příslušného kalendářního měsíce.
6.6 Období fixace i Úrokové období skončí nejpozději v Den
konečné splatnosti. Úrok za jakékoli období, ve kterém
nastane Den konečné splatnosti, je splatný ke Dni konečné
splatnosti.
6.7 Výše Pevné úrokové sazby nebo Sazby IRS uvedené ve
Smlouvě platí po dobu prvního Období fixace. Poté může
být výše příslušné Úrokové sazby Bankou buď potvrzena
pro další Období fixace, nebo Banka nabídne Klientovi novou výši příslušné Úrokové sazby pro následující Období
fixace, a to nejpozději 4 týdny před koncem probíhajícího
Období fixace. Neoznámí-li Klient Bance svůj nesouhlas
se změnou Úrokové sazby nejpozději 2 týdny před uplynutím běžícího Období fixace, má se za to, že se změnou
souhlasí; nová výše Úrokové sazby bude platit od 1. dne
následujícího Období fixace. Doručí-li Klient Bance svůj
nesouhlas s novou výší Úrokové sazby a současně nedojde k jiné dohodě, je Banka oprávněna Smlouvu vypovědět
s okamžitou účinností a požadovat předčasné splacení
Úvěru v plné výši. Pokud Banka svého oprávnění podle
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předchozí věty nevyužije, uplatní se pro následující Období
fixace roční úroková sazba ve výši součtu (i) 3M PRIBOR
nebo 3M EURIBOR (dle měny Úvěru) platný 2. Bankovní
pracovní den před uplynutím běžícího Období fixace a (ii)
5 %.
6.8 Výše Pohyblivé úrokové sazby je vždy stanovena pevně,
a to ke Kotačnímu dni příslušné Referenční sazby sjednanému ve Smlouvě a na celé Období fixace. V případě Poruchy trhu bude Referenční sazba vypočtena jako průměr
úrokových měr kotovaných třemi velkými bankami obchodujícími v příslušné měně na příslušném mezibankovním trhu (těmito bankami budou přednostně Referenční
banky, ledaže jedna či více z nich v dané době nebude na
příslušném mezibankovním trhu působit); nebude-li to
možné a nedojde-li k jiné dohodě s Klientem, bude Referenční sazba rovna úrokové sazbě dosažitelné Bankou na
příslušném mezibankovním trhu při vynaložení nejlepšího
úsilí.
6.9 Přestane-li příslušná Referenční sazba v důsledku měnových reforem existovat, vstoupí v platnost jako základ pro
úpravu Úrokové sazby ekvivalentní úroková sazba platná
pro danou měnu, která ji jako zákonná měna příslušného
státu nahradí (např. EUR = EURIBOR).
6.10 Pokud délka jednotlivého Období fixace neodpovídá přesně období, pro které je Referenční sazba kotována, použije
Banka Referenční sazbu kotovanou pro nejbližší delší období. Banka je oprávněna sjednanou délku Období fixace
v jednotlivém případě upravit v závislosti na dni poskytnutí Čerpání nebo na dni splátky Úvěru nebo v důsledku
technických problémů se stanovením úrokové sazby v závislosti na kotaci na příslušném finančním trhu.
6.11 Banka je oprávněna upravit výši příslušné Základní sazby
podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu,
a to vždy k 1. a 15. dni každého kalendářního měsíce. Banka
oznámí Klientovi novou výši Základní sazby nejpozději ke
dni uskutečnění změny Základní sazby, a to zveřejněním
nové výše Základní sazby v provozních prostorách Banky
a na Internetové stránce.
6.12 Neuhradí-li Klient Bance jakoukoli částku splatnou podle
Smlouvy včas, je Banka oprávněna účtovat Klientovi Úrok
z prodlení, a to z částky, s jejichž úhradou je Klient v prodlení, a to od 1. dne prodlení do zaplacení dlužné částky
v prodlení.
6.13 Banka je oprávněna provést přiměřenou úpravu Úrokové
sazby a v závislosti na ní i přiměřenou úpravu výše splátek, dojde-li k podstatné změně podmínek na finančních
a kapitálových trzích nebo budou-li regulačními orgány
vyhlášena opatření v oblasti měnové nebo úvěrové politiky,
která povedou ke změně úrokových sazeb.
6.14 Výpočet Úroků, Úroků z prodlení a úroků z Nepovoleného
debetního zůstatku se provádí metodou „skutečný počet
dnů/360“.
6.15 Klient a Banka vylučují aplikaci § 1805 odst. (2) Občanského
zákoníku na Smlouvu. Ujednávají, že Banka může požadovat další úroky a Úroky z prodlení i pokud budou činit
tolik nebo více než jistina podle Smlouvy. To platí i pro výši
Záruční provize.

7

Splácení Úvěru a ostatní platby

7.1

Klient splácí Úvěr v termínech a částkách sjednaných ve
Smlouvě v měně Čerpání. Veškeré poskytnuté a nesplacené
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peněžní prostředky musí být Klientem splaceny nejpozději
v Den konečné splatnosti. Splacený Úvěr nelze znovu čerpat, ledaže jde o Kontokorentní úvěr nebo Revolvingový
úvěr.
7.2 Ke dni splatnosti jakékoli částky podle Smlouvy Klient zajistí na příslušném Bankovním účtu dostatek peněžních
prostředků na úhradu takové částky; splatnou částku
Banka inkasuje z Bankovního účtu ke dni její splatnosti,
ledaže Banka předem Klientovi písemně oznámí, že veškeré částky podle Smlouvy má Klient hradit na jiný (Bankou v oznámení specifikovaný) bankovní účet. Nebude-li
ke dni splatnosti jakékoli částky na příslušném Bankovním
účtu dostatek peněžních prostředků či nebude-li možné
realizovat inkaso, je Banka oprávněna odepsat prostředky
z kteréhokoli jiného Bankovního účtu (a to bez ohledu na
to, zda jsou vklady na takovém Bankovním účtu splatné či
nikoli a zda je veden v měně Úvěru či v jiné měně) až do
výše splatné částky, a to i v případě, že následkem takového
odepsání prostředků vznikne na daném Bankovním účtu
Nepovolený debetní zůstatek. Na Nepovolený debetní zůstatek vzniklý na Bankovním účtu v důsledku takového
odepsání prostředků se vztahují příslušná ustanovení VOP
týkající se nepovoleného debetního zůstatku. Klient se
vzdává práva ukončit smlouvy o Bankovních účtech do
doby, kdy Bance zcela splatí všechny dluhy podle Smlouvy
a již není oprávněn požadovat poskytnutí dalšího Čerpání.
7.3 Veškeré platby Bance podle Smlouvy nebo v souvislosti
s ní provádí Klient bez jakýchkoli srážek nebo odvodů, ledaže jde o srážky nebo odvody předepsané obecně závaznými právními předpisy; v takovém případě Klient zaplatí
Bance navíc takovou částku, jaká je potřeba, aby po odečtení srážek nebo odvodů Banka skutečně obdržela celou
dlužnou částku.
7.4 Připadá-li splatnost jakékoli částky podle Smlouvy na jiný
než Bankovní pracovní den, nastane splatnost automaticky
následující Bankovní pracovní den v témže kalendářním
měsíci; není-li takový den, uskuteční se splátka v předchozí
Bankovní pracovní den.
7.5 Při plnění peněžitého dluhu Klienta vůči Bance bude platba
přijatá na jeho úhradu započítána nejprve (i) na náklady
Banky, bankovní poplatky a Úroky z prodlení, poté (ii) na
Úroky a potom (iii) na jistinu. Je-li Klientovi poskytnuto
několik dluhů se splatností v tentýž den a nepostačuje-li
přijatá platba na úhradu všech těchto dluhů, bude platba
započítána podle posouzení Banky na dluh nejméně zajištěný.
7.6 Ve Smlouvě může být stanoven způsob společného splácení jistiny Úvěru a úhrady Úroků Paušální splátkou. Výši
Paušální splátky stanoví Banka v závislosti na výši Úvěru,
počtu splátek a výši úrokové sazby a Klientovi ji oznámí
před zahájením splácení Úvěru a při každé změně Úrokové
sazby, pokud dochází ke změně výše Paušální splátky.
7.7 Nečerpal-li Klient Úvěr v plné výši, použije se ustanovení
čl. 8.3 ÚP přiměřeně.

8

Předčasné splacení

8.1 Předčasné splacení Úvěru nebo jeho části je možné pouze
za podmínek uvedených v tomto článku ÚP a ve Smlouvě.
Předčasně splacené částky Úvěru nemohou být znovu
čerpány.
8.2 Banka Předčasné splacení na žádost Klienta umožní, pokud Klient:
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8.2.1
předložil Bance nejméně 10 Bankovních pracovních dnů před navrhovaným datem Předčasného splacení žádost obsahující zejména specifikaci předčasně
spláceného Úvěru, výši a datum Předčasného splacení;
a
8.2.2
nejpozději společně s dohodnutým Předčasným
splacením uhradil Bance poplatek za Předčasné splacení ve výši podle Smlouvy a Náklady předčasného
splacení.
8.3 O přijatou částku Předčasného splacení Banka sníží zbývající splátky Úvěru směrem od poslední splátky. Nedošlo-li v důsledku Předčasného splacení ke splacení celého
Úvěru, bude Klient pokračovat ve splácení v původně
sjednaných termínech a částkách podle Smlouvy (po zohlednění přijatého Předčasného splacení).
8.4 Nestanoví-li Smlouva jinak, je poplatek za Předčasné splacení ve výši sjednané ve Smlouvě splatný ke dni uskutečnění Předčasného splacení. Povinnost Klienta k úhradě
poplatku za Předčasné splacení a Nákladů předčasného
splacení se vztahuje rovněž na případ Předčasného splacení vyvolaného (i) Závažným porušením, (ii) Kreditní
události, (iii) výpovědí či odstoupením od Smlouvy anebo
(iv) výpovědí Smlouvy ze strany Klienta. Náklady předčasného splacení se nehradí, je-li Úvěr úročený Pevnou úrokovou sazbou, Sazbou IRS nebo Pohyblivou úrokovou
sazbou předčasně splacen (zcela nebo z části) k poslednímu dni Období fixace.

9

Náklady Banky, smluvní pokuta, poplatky

9.1 Aniž by tím byl dotčen nárok Banky na náhradu vzniklé újmy,
je Banka v případě každého jednotlivého případu Závažného porušení oprávněna požadovat od Klienta zaplacení
smluvní pokuty ve výši až 50 000 CZK. Smluvní pokuta je
splatná dnem a ve výši uvedenými v písemné výzvě Banky. Klient bere na vědomí, že zaplacením smluvní pokuty
nezaniká jeho povinnost splnit povinnost, která je touto
pokutou utvrzena.
9.2 Klient je povinen poskytnout Bance náhradu výdajů vynaložených při výkonu práv a plnění povinností vzniklých ze
Smlouvy a v souvislosti s ní a Zajištěním banky, zejména:
9.2.1		
odměny notáře, znalce, překladatele, tlumočníka,
kolky, poplatky a jiné obdobné platby, náklady na korespondenční a telekomunikační služby,
9.2.2
náklady vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti Klienta řádně uhradit Bance veškeré dluhy
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a náklady
vynaložené při vymáhání takových dluhů a při realizaci Zajištění banky (včetně nákladů na právní zastoupení),
9.2.3
náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním Produktů, jejich změnou či zrušením, a
9.2.4
náklady vzniklé užitím služeb jiné banky v souvislosti s poskytováním Produktů, jejich změnou či zrušením (např. poplatky, odměny jiné banky, kterou
Banka využila k provedení instrukcí Klienta),
a to vždy ve srovnání se stavem předpokládaným při uzavření Smlouvy.
Dluh na uhrazení náhrady nákladů je splatný v den vynaložení příslušných výdajů Bankou resp. vzniku majetkové
újmy Bance. Uhrazenou částku náhrady nákladů a důvody
jejich vzniku Banka následně Klientovi oznámí.
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9.3 Klient je povinen hradit Bance poplatky v termínech a částkách podle Smlouvy a podle Sazebníku. Upravuje-li Smlouva některou z podmínek rozdílně od Sazebníku, má přednost ustanovení Smlouvy.
9.4 Příslušná ustanovení Občanského zákoníku týkající se náhrady újmy nejsou ustanoveními tohoto článku dotčena.

10 Prohlášení a záruky Klienta
10.1 Uzavřením Smlouvy a každého Zajišťovacího dokumentu,
jehož je Klient stranou, doručením každé Žádosti o čerpání
a dále ke každému dni poskytnutí Čerpání Klient činí ve
prospěch Banky prohlášení uvedená v tomto článku a současně potvrzuje jejich platnost a pravdivost:
10.1.1
Klient je právnickou osobou řádně založenou
a platně existující podle právního řádu místa založení
s neomezeným právem vlastnit svůj majetek, resp.
fyzickou osobou s plnou svéprávností přijímat a plnit
povinnosti vyplývající z příslušné Smlouvy;
10.1.2
Klient provozuje svou činnost v souladu s právními předpisy a s veškerými povoleními;
10.1.3
uzavření Smlouvy a Zajišťovacích dokumentů, jejichž je Klient stranou, a plnění všech povinností z nich
vyplývajících bylo náležitě schváleno v souladu se
všemi příslušnými právními předpisy a všemi vnitřními předpisy Klienta;
10.1.4
Banka byla řádně písemnou formou informována
o veškeré finanční zadluženosti Klienta a o Zajištění
poskytovaném Klientem osobám odlišným od Banky
a existujícím k datu uzavření Smlouvy, resp. ke dni poskytnutí požadovaného Čerpání;
10.1.5
Smlouva a Zajišťovací dokumenty byly řádně podepsány a představují platné a účinné povinnosti
Klienta anebo osoby poskytující Zajištění banky, právně vynutitelné v souladu s jejich podmínkami;
10.1.6
uzavření ani plnění Smlouvy ani Zajišťovacích dokumentů nebude mít za následek porušení jakékoli
smlouvy, jejíž je Klient smluvní stranou, ani jakékoli
jiné povinnosti Klienta a neporuší žádná majetková
práva Klienta či třetích osob, zejména nebudou porušena žádná omezení týkající se zadlužení Klienta;
10.1.7
Klient není stranou žádného řízení před soudem,
rozhodcem, správním orgánem nebo jiným orgánem
veřejné moci, které by mohlo negativně ovlivnit podnikání nebo finanční situaci Klienta anebo jeho schopnost plnit povinnosti podle Smlouvy a ÚP s výjimkou
Bankou akceptovaných řízení, a podle jeho nejlepšího
vědomí žádný takový spor nebo řízení nehrozí;
10.1.8
neprobíhá ani nehrozí žádné insolvenční řízení
nebo jakékoli jiné řízení týkající se úpadku Klienta
popř. osoby poskytující Zajištění banky nebo omezující práva jejich věřitelů obecně;
10.1.9
všechny účetní podklady Klienta poskytnuté Bance byly sestaveny podle platných právních předpisů,
jsou pravdivé a poskytují úplný, pravdivý a nezavádějící obraz o finanční situaci Klienta k datům nebo za
období, ke kterým se vztahují;
10.1.10 všechny dokumenty a další informace, které Klient
poskytl Bance při jednání o uzavření Smlouvy, jsou
pravdivé, úplné, správné a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící a jejich obsah je úplný, ucelený,
věrný a umožňuje Bance získat nestranný a pravdivý
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přehled o celkové finanční a majetkové situaci Klienta
a jeho vyhlídkách v těchto směrech, s tím že ode dne,
kdy byly uvedené dokumenty a další informace Bance
poskytnuty, nedošlo k žádným podstatným změnám
skutečností, kterých se tyto informace týkají;
10.1.11 Klient nemá žádné dluhy po splatnosti vůči správci
daně, správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní
pojišťovně nebo jiným orgánům veřejné moci;
10.1.12 nenastal ani nehrozí žádný z případů Závažného
porušení ani žádná Kreditní událost;
10.1.13 pohledávky Banky za Klientem podle Smlouvy
jsou a budou vždy přinejmenším rovnocenné z hlediska splácení s nezajištěnými pohledávkami všech jeho
dalších věřitelů s výjimkou pohledávek, které mají přednost podle kogentních ustanovení příslušných právních předpisů;
10.1.14 centrum hlavního zájmu Klienta je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848
ze dne 20. května 2015, o insolvenčním řízení, v zemi
jeho sídla nebo místa podnikání; a
10.1.15 Klient není osobou se zvláštním vztahem k Bance
podle příslušných právních předpisů, resp. jsou splněny
právními předpisy stanovené předpoklady pro vstup
Klienta se zvláštním vztahem k Bance do smluvního
závazku podle Smlouvy.

11 Povinnosti Klienta
Obecné povinnosti
11.1 Klient je povinen písemně informovat Banku po celou dobu
trvání Smlouvy o:
11.1.1		
jakékoli změně v obsazení orgánů Klienta neprodleně poté, co se o nich dozví;
11.1.2
jakékoli změně své ovládající osoby (ve smyslu
§ 74 Zákona o obchodních korporacích) neprodleně
poté, co se o ní dozví;
11.1.3
o vzniku Závažného porušení či Kreditní události
anebo jejich hrozbě;
11.1.4
uzavření jakékoli smlouv y, na jejímž základě
u Klienta dojde nebo by mohlo dojít k podstatnému
zvýšení jeho dluhů;
11.1.5
změně bankovního místa, prostřednictvím kterého Klient provádí svůj platební styk, pokud tímto
místem není Banka, a bez zbytečného odkladu sdělit
Bance nové bankovní spojení;
11.1.6
změně svého sídla a bez zbytečného odkladu sdělit
Bance novou adresu sídla a kontaktní údaje;
11.1.7
struktuře svých společníků a účasti Klienta na jiných společnostech, a to na žádost Banky;
11.1.8
jakékoli žádosti Klienta adresované finančnímu
úřad, celnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení
nebo zdravotní pojišťovně o splátkový kalendář, a to
neprodleně po odeslání takové žádosti;
11.1.9
jakékoli změně týkající se prohlášení Klienta podle
ÚP nebo Smlouvy neprodleně poté, co se o ní dozví;
a
11.1.10 jakékoli jiné skutečnosti, pokud o to bude požádán
písemně Bankou, a to do 15 Bankovních pracovních dnů
od doručení takové žádosti;
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a veškeré skutečnosti, ke kterým se vztahují informační povinnosti podle tohoto článku doložit Bance
příslušnými dokumenty ve formě a obsahu pro Banku
přijatelnými.
11.2 Klient je dále povinen po celou dobu trvání Smlouvy:
11.2.1
provozovat svou činnost v souladu s právními
předpisy a s veškerými povoleními;
11.2.2
zajistit, aby všechny jeho účetní podklady byly
sestavovány podle platných právních předpisů, byly
pravdivé a poskytovaly úplný, pravdivý a nezavádějící
obraz o finanční situaci Klienta k datům nebo za období, ke kterým se vztahují;
11.2.3
udržovat centrum hlavního zájmu Klienta (ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2015/848 ze dne 20. května 2015, o insolvenčním řízení) v zemi jeho sídla či místa podnikání;
11.2.4
řádně a včas platit všechny své dluhy vyplývající
z daní, sociálního a zdravotního pojištění a dalších povinností vůči orgánům veřejné moci;
11.2.5
zajistit, aby jeho dluhy podle Smlouvy byly vždy
přinejmenším rovnocenné z hlediska splácení s jeho
všemi ostatními nezajištěnými dluhy, ledaže se jedná
o dluhy, které mají přednost podle kogentních ustanovení právních předpisů; a
11.2.6
dodržovat právní předpisy o ochraně životního
prostředí a sociálních práv, neprovádět činnosti uvedené na seznamu vyloučených činností vedeném Světovou bankou nebo Mezinárodní finanční korporací
(IFC) (např. činnosti, které nenávratně poškozují životní prostředí nebo lidské zdraví nebo jsou v rozporu
se stanovenými standardy dobré podnikatelské praxe), přičemž seznam těchto vyloučených činností je
uveden na Internetové stránce, a bez zbytečného odkladu doložit na vyžádání Banky prohlášení o dodržování příslušných právních předpisů.
11.3 Klient je povinen:
11.3.1
předložit Bance na její výzvu a bez zbytečného
odkladu po doručení této výzvy dokumenty a informace požadované dle čl. 11.1 a čl. 11.2 ÚP ohledně osob
poskytujících Zajištění banky nebo jakýkoli jiný dokument požadovaný Bankou, přičemž pro účely tohoto
čl. 11.3.1 bude čl. 11 odst. (1) a (2) ÚP vykládán tak, jako
by odkazy na Klienta byly odkazy na osoby poskytující
Zajištění banky; a
11.3.2
bude-li mít Klient v úmyslu (i) uzavřít novou
smlouvu na poskytování finančních nástrojů za účelem zajištění proti úrokovému a měnovému riziku
nebo (ii) obnovit takovou již existující smlouvu, Klient
předloží poptávku na poskytnutí takových služeb
také Bance. Obdrží-li Klient nabídku na poskytnutí
poptávaných služeb za podmínek výhodnějších, než
nabídla Banka, Klient vyzve Banku k úpravě podmínek
nabídky. Klient uzavře smlouvu o poskytnutí služeb
s Bankou, ledaže (i) její nabídka nebyla učiněna za
podmínek srovnatelných nebo výhodnějších, než jsou
podmínky konkurenční nabídky, (ii) Banka příslušnou
službu vůbec neposkytuje, nebo (iii) Banka sdělí
Klientovi, že nabídku na poskytnutí daných služeb
Klientovi nepodá.
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Ekonomická informační povinnost
11.4 Klient je povinen předkládat Bance po celou dobu trvání
Smlouvy následující dokumenty:
11.4.1
svůj obchodní plán, případně jeho aktualizaci vždy
na vyžádání Banky;
11.4.2
řádnou účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisků
a ztrát, přehled o peněžních tocích, zprávu auditora,
výroční zprávu, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu,
konsolidovanou účetní závěrku), pokud je Klient povinen tyto dokumenty podle právních předpisů vyhotovit, a to vždy bez odkladu poté, co budou k dispozici,
nejpozději však do 30 dnů po vzniku povinnosti Klienta
podat přiznání k dani z příjmů; dojde-li ke změně ve
struktuře finančních výkazů v důsledku změny právních předpisů, Klient bude poskytovat Bance finanční
výkazy v nové struktuře, avšak vždy tak, aby Banka
obdržela informace o Klientovi a jeho hospodaření
minimálně v rozsahu, v jakém byly tyto informace poskytovány Bance před příslušnou změnou struktury
finančních výkazů; v takovém případě je Banka oprávněna pro výpočet finančních kovenantů využít položky
finančních výkazů, které budou obsahově nejvíce odpovídat položkám původním;
11.4.3
(i) potvrzení příslušného finančního úřadu (v okamžiku jeho předložení Bance ne starší než 1 měsíc)
o tom, že Klient nemá nedoplatky na daních, (ii) potvrzení příslušného orgánu správy sociálního zabezpečení (v okamžiku jeho předložení Bance ne starší
než 1 měsíc) o tom, že Klient nemá vůči ní nedoplatky
a nejsou proti němu tímto orgánem vedena žádná řízení; a (iii) čestné prohlášení Klienta o tom, že nemá
žádné zaměstnance nebo potvrzení zdravotních pojišťoven (v okamžiku jeho předložení Bance ne starší
než 1 měsíc) o tom, že nemá vůči zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jeho zaměstnanci,
žádné nedoplatky, a to vždy bez zbytečného odkladu
na vyžádání Banky;
11.4.4
kopii každého řádného, opravného i dodatečného přiznání k dani z příjmů opatřenou podacím razítkem příslušného finančního úřadu (nebo doplněnou
potvrzením o doručení prostřednictvím datové
schránky) potvrzujícím podání, a to vždy bez odkladu
poté, co budou k dispozici, nejpozději však do 30 dnů
ode dne, kdy Klient podal, nebo měl povinnost podat,
přiznání k dani z příjmu (podle toho, který z uvedených dní nastane dříve);
11.4.5
v případě Klienta nezapsaného do obchodního
rejstříku, originál nebo ověřenou kopii aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného dokladu,
na jehož základě je Klient oprávněn provozovat svou
podnikatelskou činnost, vždy bez zbytečného odkladu poté, co dojde k jeho změně; a
11.4.6
další finanční informace, které může Banka odůvodněně požadovat, a to do 15 Bankovních pracovních dnů od doručení takové žádosti.

Povinnosti týkající se Zajištění
11.5 Klient je po celou dobu trvání Smlouvy povinen plnit anebo
zajistit plnění následujících povinností:
11.5.1
udržovat veškeré Zajištění banky platné, účinné
a vynutitelné; a
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11.5.2
poskytnuté Zajištění banky na žádost Banky bez
zbytečného odkladu doplnit, a to způsobem přijatelným pro Banku, poklesne-li hodnota Zajištění banky
o více než 10 % oproti hodnotě zjištěné při posledním
provedeném ocenění příslušného předmětu Zajištění
banky.
11.6 Klient není bez předchozího písemného souhlasu Banky
po celou dobu trvání Smlouvy oprávněn:
11.6.1
zcizit nebo propachtovat svůj obchodní závod
nebo jeho část;
11.6.2
účastnit se na jakékoli fúzi, rozdělení nebo jiné
formě přeměny;
11.6.3

snížit nebo zvýšit svůj základní kapitál; a

11.6.4
zřídit jakákoli zástavní práva, pozemkové služebnosti nebo jiné zatížení svého veškerého současného
nebo budoucího majetku nebo příjmů nebo jejich části
ve prospěch jakékoli třetí osoby k zajištění svého stávajícího a budoucího zadlužení, ledaže jde o zatížení
(i) vznikající ze zákona v rámci jeho běžné obchodní
činnosti, (ii) zřízené na majetku a zajišťujícího zadlužení použité k získání takového majetku, (iii) zřízené na
majetku nebo příjmech do výše povolené Smlouvou.
Výše uvedené omezení se vztahuje rovněž na poskytnutí jakéhokoli jiného Zajištění třetí osobě nebo (iv)
omezení, jehož zřízení je kogentním ustanovením
právního předpisu vyloučeno.

Povinnosti týkající se Bankovních účtů
11.7 Klient, který je právnickou osobou, se vzdává práva ukončit
smlouvy o zřízení a vedení Bankovních účtů do doby, kdy
Bance zcela splatí veškeré dluhy vzniklé na základě Smlouvy
nebo v souvislosti s ní, a to za předpokladu, že žádné další
takové dluhy již nemohou vzniknout (např. v důsledku poskytnutí dalšího Čerpání).

12 Závažná porušení, Kreditní události, nápravná
opatření Banky
Závažná porušení
12.1 Výskyt kterékoli z následujících skutečností nebo situace,
kdy takový výskyt hrozí, představuje (bez ohledu na to,
zda k jejich výskytu došlo na základě porušení povinností
Klienta nebo osob poskytujících Zajištění banky či z jakýchkoli jiných příčin či okolností, včetně okolností vylučujících
odpovědnost) případ Závažného porušení:
12.1.1
Klient nezaplatil jakoukoli částku dlužnou podle
Smlouvy řádně a včas;
12.1.2
Klient anebo osoba poskytující Zajištění banky
nesplnili anebo nedodrželi jakékoli další povinnosti
stanovené Smlouvou, ÚP nebo jakoukoli jinou související smlouvou, včetně Zajišťovacích dokumentů, přičemž k nápravě, pokud je možná, nedošlo ani do 10
Bankovních pracovních dnů od data stanoveného pro
její splnění;
12.1.3
kterékoli z prohlášení anebo záruk učiněných
Klientem v ÚP, Smlouvě či v Žádosti o čerpání nebo
Klientem či osobou poskytující Zajištění banky v kterémkoli Zajišťovacím dokumentu se ukázalo být neplatné či nepravdivé;
12.1.4
Úvěr byl použit k jinému účelu než k účelu povolenému Smlouvou;
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12.1.5
Klient má nesplacené splatné dluhy vyplývající
z daní, sociálního či zdravotního pojištění nebo dalších povinností vůči orgánům veřejné správy;
12.1.6
kterákoli z osob poskytujících Zajištění banky nebo
kterákoli z osob ze Skupiny Klienta je v prodlení po
dobu delší 14 dnů se splněním jakéhokoli dluhu vůči
Bance nebo kterékoli finanční instituci jiné než Banka,
ať už v tuzemsku či v zahraničí, či podstatným způsobem porušila svou povinnost vyplývající z kterékoli
úvěrové smlouvy, finančního ujednání nebo záruky
vůči Bance či vůči kterékoli finanční instituci jiné než
Banka, ať už v tuzemsku či v zahraničí;
12.1.7
Klient anebo osoba poskytující Zajištění banky
postoupili, převedli, zastavili nebo jinak zatížili svůj
majetek v rozporu se Smlouvou, ÚP anebo Zajišťovacími dokumenty;
12.1.8
Klient, který je podnikatelem, změnil, zastavil nebo
podstatně omezil svůj hlavní předmět činnosti a taková situace má podstatný negativní vliv na schopnost
Klienta plnit své povinnosti podle Smlouvy, ÚP či Zajišťovacích dokumentů;
12.1.9
Klient bez předchozího písemného souhlasu
Banky vypověděl či jinak jednostranně ukončil Smlouvu či Zajišťovací dokument, jehož je smluvní stranou.
To neplatí, pokud jde o výpověď Smlouvy na dobu neurčitou, provedenou v souladu s podmínkami Smlouvy
a čl. 15 ÚP a za současného předpokladu, že Klient
nemá vůči Bance žádné dluhy po splatnosti, včetně
dluhu poskytnout Finanční zajištění ve smyslu čl. 4.10
ÚP);
12.1.10 bez předchozího písemného souhlasu Banky došlo
ke snížení nebo zvýšení základního kapitálu Klienta,
prodeji obchodního závodu Klienta nebo jeho části,
zrušení společnosti Klienta nebo přeměně její právní
formy, fúzi nebo rozdělení společnosti Klienta;
12.1.11
bez předchozího písemného souhlasu Banky došlo
ke změně vlastníka alespoň 25 % podílu na Klientovi;
12.1.12 nebylo zřízeno Zajištění banky v hodnotě, rozsahu
a termínech podle Smlouvy, Zajištění banky přestalo
být platné či účinné, nebo hodnota Zajištění banky
zjištěná při kterémkoli novém ocenění příslušného
předmětu Zajištění banky klesla o více než 10 % oproti
hodnotě zjištěné při posledním předchozím provedeném ocenění příslušného předmětu Zajištění banky;
12.1.13 Klient porušil kteroukoli informační povinnost
podle čl. 11.4 anebo 11.1.8 ÚP, přičemž k nápravě, pokud
je možná, nedošlo ani do 10 Bankovních pracovních
dnů od data stanoveného pro její splnění.

12.2.2 Klient, osoba poskytující Zajištění banky anebo
osoba ze Skupiny Klienta je stranou řízení před soudem, rozhodčího řízení, exekučního řízení, správního
řízení nebo jiného řízení před orgánem veřejné moci,
které by mohlo významně negativně ovlivnit (v případě rozhodnutí nepříznivého pro Klienta) podnikání, finanční situaci Klienta anebo jeho schopnost plnit povinnosti podle Smlouvy;
12.2.3 Klient, osoba poskytující Zajištění banky anebo
osoba ze Skupiny Klienta (i) je v úpadku ve smyslu jakéhokoli aplikovatelného předpisu, (ii) přiznal/a svou
neschopnost plnit své splatné závazky anebo (iii) podal/a na sebe nebo je proti nim podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo řízení s obdobným
účinkem, ledaže Klient prokáže způsobem a ve lhůtě
uspokojivými pro Banku, že se jedná o návrh šikanózní
povahy;
12.2.4 Klient, osoba poskytující Zajištění banky anebo
osoba ze Skupiny Klienta, jejich statutární orgán nebo
jakákoli třetí osoba podnikli kroky anebo je zahájeno
řízení s cílem likvidace nebo reorganizace Klienta
anebo osoby poskytující Zajištění banky nebo jmenování správce, opatrovníka nebo likvidátora, a podobně,
pro jejich veškeré příjmy a majetek;
12.2.5 pokud je prováděno zabavení či jiná exekuce proti
Nemovitosti nebo jakékoli podstatné části majetku či
aktiv Klienta, nebo majetku či aktiv třetí osoby, které
slouží jako Zajištění banky, a nejpozději v průběhu 15
dnů od zahájení takového postupu nedojde k jeho zastavení;
12.2.6 nastanou nepříznivé změny ve finanční nebo podnikatelské situaci Klienta, které mají zásadní vliv na
schopnost Klienta plnit své povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, ÚP nebo Zajišťovacích dokumentů
nebo v souvislosti s nimi;
12.2.7
dojde ke vzniku situace, která má nebo by mohla
dle uvážení Banky mít podstatný negativní vliv na
ekonomickou situaci Klienta anebo osoby poskytující
Zajištění banky či na poskytnuté Zajištění banky;
12.2.8 Klient předložil Bance seznam pohledávek anebo
seznam zásob pro určení Variabilní částky a v tomto
seznamu uvedl nepravdivé informace; nebo
12.2.9 Klient, jedná-li se o fyzickou osobu, zemřel nebo
byl prohlášen za mrtvého nebo jeho svéprávnost je
omezena anebo, jedná-li se o právnickou osobu, soud,
valná hromada nebo jiný orgán rozhodl o jejím zrušení
s likvidací nebo bez likvidace.

Nápravná opatření
Kreditní události
12.2 Výskyt kterékoli z následujících skutečností nebo situace,
kdy takový výskyt hrozí, představuje Kreditní událost (bez
ohledu na to, zda k jejich výskytu došlo na základě porušení povinností Klienta nebo osob poskytujících Zajištění
banky či z jakýchkoli jiných příčin či okolností, včetně
okolností vylučujících odpovědnost):
12.2.1
plnění kterékoli povinnosti Klienta, osoby poskytující Zajištění banky nebo Banky se stalo protiprávní
v důsledku změny právních předpisů nebo změny výkladu dosavadních právních předpisů;

Účinné od 2. 1. 2018

12.3 Dojde-li ke kterémukoli případu Závažného porušení nebo
ke kterékoli Kreditní události, bude Banka oprávněna:
12.3.1
odmítnout poskytnutí dalšího Čerpání a s okamžitou platností zrušit právo Klienta požadovat další
Čerpání;
12.3.2

požadovat doplnění Zajištění banky;

12.3.3
prohlásit veškeré dlužné částky za okamžitě splatné (bez ohledu na jejich původní splatnost), přičemž
platnost Smlouvy bude pokračovat;
12.3.4 Smlouvu vypovědět podle čl. 15.2 ÚP nebo od
Smlouvy odstoupit; účinnost odstoupení nastává
dnem jeho doručení, není-li v listině o odstoupení
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uveden termín pozdější, přičemž odstoupením se stávají okamžitě splatnými veškeré pohledávky Banky
vůči Klientovi vzniklé na základě Smlouvy, Zajišťovacích dokumentů nebo v souvislosti s nimi;
12.3.5
v případě Závažného porušení požadovat zaplacení smluvní pokuty podle čl. 9.1 ÚP;
12.3.6 vykonat svá práva plynoucí z jakéhokoli Zajištění
banky;
12.3.7
zablokovat veškeré Bankovní účty Klienta a neprovést žádné příkazy Klienta týkající se nakládání
s prostředky na jakémkoli zablokovaném Bankovním
účtu, aniž by tím bylo dotčeno právo Banky zatížit
příslušné Bankovní účty v souladu se Smlouvou, ÚP
nebo VOP nebo prostředky na nich použít k započtení
ve smyslu příslušných ustanovení VOP; nebo
12.3.8 požadovat po Klientovi složení prostředků podle
čl. 4.10 ÚP; Klient složí prostředky a zřídí k nim Finanční zajištění do 5 Bankovních pracovních dnů od doručení výzvy Banky, ledaže ve stejné lhůtě předá Bance
písemné prohlášení beneficienta ve formě přijatelné
pro Banku, že se vzdává práv plynoucích z takové
Bankovní záruky nebo Akreditivu.
12.4 Klient nesmí provádět zápočet jakýchkoli svých pohledávek vůči Bance vůči jakýmkoli pohledávkám Banky vůči
Klientovi.
12.5 Je-li Úvěr poskytnut v cizí měně a Klient je v prodlení se
splácením Úvěru po dobu delší než 30 kalendářních dní, je
Banka oprávněna i bez souhlasu Klienta konvertovat Úvěr
do CZK s použitím Směnného kurzu. O této skutečnosti
Banka Klienta písemně informuje; od doručení oznámení
je Klient povinen splácet Úvěr v CZK. Tím nejsou dotčena
ostatní oprávnění Banky v případě Závažného porušení.
Veškerá kurzová rizika spojená s uhrazením dlužné částky
jdou k tíži Klienta.
12.6 Tam, kde ÚP nebo Smlouva vyžadují předchozí souhlas
Banky, učiní Banka své rozhodnutí s ohledem na její vnitřní
postupy bez zbytečného odkladu, přičemž Banka není
povinna takový souhlas poskytnout. O svém rozhodnutí
Banka následně informuje Klienta. Odmítnutí poskytnutí
souhlasu Banka nemusí zdůvodnit. Pokud Banka odmítne
poskytnutí Čerpání požadované Klientem, bude o takové
skutečnosti Klienta písemně informovat, a to ve lhůtě 3
Bankovních pracovních dnů ode dne, kdy takové Čerpání
mělo být poskytnuto.

13 Protiprávnost, zvýšené náklady
13.1 Dostane-li se plnění povinností Banky na základě Smlouvy
nebo existence nesplaceného Čerpání do rozporu s právními předpisy závaznými pro Banku, Banka bude o této
skutečnosti Klienta neprodleně písemně informovat. V takovém případě:
13.1.1
Banka nebude po dobu trvání této překážky povinna poskytnout Klientovi žádné další Čerpání; a
13.1.2
Klient bude povinen do 90 dnů od doručení oznámení Banky nebo dříve, pokud je to požadováno příslušnými právními předpisy, splatit Bance Úvěr (resp.
týká-li se rozpor s právními předpisy jen určité části
Úvěru, tak jen tuto část) v plné výši, včetně narostlého
Úroku a dalších částek dlužných podle příslušné
Smlouvy, nedohodne-li se Klient s Bankou písemně
jinak. Banka poskytne Klientovi nezbytnou součinnost.
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V případě platných Bankovních záruk a Akreditivů se
použije čl. 4.10 ÚP přiměřeně.
13.2 Dojde-li v důsledku změny právních předpisů anebo jejich
výkladu, rozhodnutí orgánů státní správy anebo nařízení
příslušné centrální banky (včetně opatření týkajících se
mimo jiné vytváření povinných rezerv, likvidity bank, řízení
bankovních rizik či jakéhokoli jiného opatření vztahujícího
se k regulaci bankovního sektoru či měny):
13.2.1
ke vzniku nebo zvýšení nákladů spojených s poskytnutím Čerpání; nebo
13.2.2 ke snížení jakékoli úhrady, která má být podle
Smlouvy nebo v souvislosti s ní uskutečněna Klientem
ve prospěch Banky,
bude Banka Klienta o vzniku nebo zvýšení nákladů nebo
snížení úhrady a částce příslušné kompenzace bez zbytečného odkladu písemně informovat; Klient je povinen
takovou částku Bance uhradit do 10 Bankovních pracovních dnů od doručení takového písemného oznámení.
13.3 Bude-li to podle všech okolností možné, Banka bude
Klienta o změnách uvedených v čl. 13.2, resp. o dopadech
těchto změn předem informovat. V takovém případě
může Klient Bance do 10 Bankovních pracovních dnů od
doručení oznámení sdělit, zda požadovanou částku kompenzace uhradí nebo zda Úvěr nebo jeho část předčasně
splatí. Pokud Klient ve výše uvedené lhůtě Bance písemně
neoznámí rozhodnutí Úvěr nebo jeho část předčasně splatit, platí, že je zavázán kompenzaci na výzvu Banky uhradit.

14 Postoupení
14.1 Bez předchozího písemného souhlasu Banky Klient nesmí
postoupit kterékoli třetí osobě žádné ze svých práv vzniklých na základě Smlouvy, kteréhokoli ze Zajišťovacích dokumentů nebo v souvislosti s nimi, převést jej anebo jej
jakkoli zatížit.
14.2 Banka je oprávněna na své náklady postoupit třetí osobě
kdykoli bez omezení kterékoli ze svých práv anebo povinností vzniklých na základě Smlouvy nebo na základě kteréhokoli ze Zajišťovacích dokumentů nebo v souvislosti
s nimi. Banka je v takovém případě oprávněna postupníkovi sdělit veškeré údaje, včetně osobních dat, v rozsahu
nezbytném pro uzavření příslušné smlouvy. Klient bude
o takovém postoupení nebo převodu Bankou neprodleně
informován.

15 Ukončení Smlouvy
15.1 S výjimkou postupu podle čl. 15.2 ÚP, po dobu trvání závazků ze Smlouvy Klient není oprávněn bez předchozího
písemného souhlasu Banky vypovědět ani jinak jednostranně ukončit Smlouvu, smlouvu o otevření a vedení
Bankovního účtu ani Zajišťovací dokumenty, jejichž je
smluvní stranou; ve vztahu k ostatním Zajišťovacím dokumentům Klient zajistí, že tak neučiní ani příslušné osoby
poskytující Zajištění banky).
15.2 Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nebo pokud tak
Smlouva nebo ÚP stanoví, mohou Banka i Klient Smlouvu
vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc. Výpovědní doba
počíná běžet 1. den kalendářního měsíce bezprostředně
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Pokud by účinnost výpovědi nastala dříve než 30. Bankovní
pracovní den po posledním dni platnosti Bankovní záruky,
jejíž platnost končí jako poslední, nastane účinnost výpoStrana 10 z 14
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vědi ke dni, který nastane 30 Bankovních pracovních dnů
po datu konce platnosti Bankovní záruky, jejíž platnost
končí jako poslední, případně po vyplacení poslední z nich,
podle toho, který okamžik nastane později. Předchozí věta
platí obdobně pro Akreditivy.
15.3 Doručenou výpověď lze vzít zpět pouze s výslovným písemným souhlasem druhé smluvní strany. Okamžikem
doručení výpovědi druhé smluvní straně zaniká právo
Klienta na poskytnutí Čerpání; je-li výpověď účinně vzata
zpět, obnovuje se právo Klienta na poskytnutí Čerpání za
podmínek Smlouvy (ledaže jsou dány jiné důvody pro neposkytnutí Čerpání podle ÚP anebo Smlouvy).
15.4 Nejpozději ke dni účinnosti výpovědi, resp. ke dni zrušení
smlouvy o Bankovním účtu, je Klient povinen vyrovnat
veškeré své peněžité dluhy vůči Bance vzniklé v souvislosti
s poskytnutím každého Čerpání, včetně poplatků, smluvních pokut a jiných nákladů a veškerého příslušenství
takových částek.
15.5 Smlouva o Kontokorentním úvěru pozbývá účinnosti také
v případě zrušení Bankovního účtu, k němuž byl daný
Kontokorentní úvěr sjednán. V takovém případě Klient
není oprávněn čerpat Kontokorentní úvěr a musí jej bezodkladně plně splatit v plné výši.

16 Platnost a změny ÚP, závěrečná ustanovení
16.1 Pokud dojde k zavedení měny euro v České republice a nahrazení koruny české měnou euro a k souvisejícím změnám Referenčních sazeb, potom:
16.1.1
bude Produkt evidovaný v korunách českých nadále veden, úročen a splácen v měně euro, přičemž
přepočet čerpané a v dané době zatím nesplacené
částky Produktu bude proveden podle závazně stanovených koeficientů, resp. jiným pro ten případ stanoveným závazným způsobem;

platným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným
významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou
změnou dotčen.
16.4 Klient může návrh Smlouvy přijmout pouze ve znění navrhovaném Bankou s vyloučením možného přijetí návrhu
Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou podle § 1740 odst. (3)
Občanského zákoníku.
16.5 Banka a Klient si odchylně od ustanovení § 1936 Občanského zákoníku ujednali, že Banka není povinna přijmout
na úhradu dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy plnění
od třetí osoby. Jakékoli takové plnění poskytnuté Bance
bez jejího souhlasu se považuje za plnění bez právního
důvodu a nezakládá žádná práva takové třetí osoby podle
ustanovení § 1936 odst. (2) a § 1937 odst. (2) Občanského
zákoníku.
16.6 Veškeré pohledávky Banky za Klientem a ostatní práva
Banky vůči Klientovi vzniklé na základě Smlouvy nebo
v souvislosti s ní (včetně pohledávek a práv z právních jednání o poskytnutí Zajištění banky) se promlčí po uplynutí
promlčecí lhůty o délce 10 let.
16.7 Pokud je podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, podmínkou účinnosti Smlouvy zveřejnění Smlouvy v registru smluv, výlučně jen Banka takovou
Smlouvu, veškeré její součásti a dohody o její změně zveřejní v Registru smluv, a to bez zbytečného odkladu po
jejich uzavření.
16.8 Smluvní vztahy mezi Bankou a Klientem se řídí českým
právem. Veškeré spory ze Smlouvy budou řešeny v soudním řízení; nestanoví-li Smlouva jinak, je pro řešení sporů
s Klientem (včetně Klienta, který je zahraniční osobou)
vždy příslušný obecný soud Banky.
Tyto ÚP jsou platné od 2. 1. 2018.

16.1.2
budou Limit, Sublimit anebo Variabilní částka,
které jsou evidovány v korunách českých nadále vedeny v měně euro, přičemž přepočet těchto částek bude
proveden podle závazně stanovených koeficientů,
resp. jiným pro ten případ stanoveným závazným
způsobem; a
16.1.3
úroková sazba bude stanovována v závislosti na
příslušné úrokové sazbě, jež bude zavedena s marží
stanovenou Bankou (i) v závislosti na podmínkách
dohodnutých pro poskytnutý Produkt, (ii) podle vnitřních pravidel a postupů Banky pro stanovování úrokových sazeb, a (iii) podle situace na finančních trzích,
na kterých se Banka refinancuje.
16.2 Obchodní zvyklosti nemají přednost před ujednáním
smluvních stran ani před ustanoveními právních předpisů.
Na smluvní vztahy mezi Bankou a Klientem se nepoužijí
ustanovení § 557, § 1747, § 1748, § 1751 odst. (2) a (3), § 1793,
§ 1796, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. (2), § 1899, § 1913, § 1930
odst. (2), první a druhá věta, § 1932, § 1933, § 1950, § 1952
odst. (2), § 1970, § 1971, § 1978 odst. (2), § 1980, § 1995 odst.
(2), § 2399 odst. (2) a § 2431 až § 2444 Občanského zákoníku.
16.3 V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane či ukáže
být neplatným, neúčinným či zdánlivým, tato neplatnost,
neúčinnost či zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Banka a Klient se zavazují
nahradit takové neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení

Účinné od 2. 1. 2018
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Příloha 1 Definice pojmů
Akreditiv – každý neodvolatelný dokumentární akreditiv (včetně stand-by akreditivů), vystavený Bankou z příkazu a na účet
Klienta.
Alternativní měna – měna odlišná od Základní měny uvedená
ve Smlouvě, ve které může Klient požadovat poskytnutí Čerpání.
Banka – Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, se sídlem Praha 5 Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 15800, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
4353.
Bankovní účet – účet Klienta specifikovaný ve Smlouvě jako
běžný účet Klienta u Banky.
Bankovní záruka – každá bankovní záruka nebo protizáruka
vystavená Bankou na žádost Klienta v souladu s příslušnou
Smlouvou.

Finanční zajištění – zajištění podle Zákona o finančním zajištění složením peněžních prostředků na interní účet Banky.
Investiční úvěr – Úvěr účelově určený na financování investičních potřeb čerpaný a splácený v souladu s dohodnutým
kalendářem.
Internetová stránka – www.sberbank.cz nebo jiná oficiální
internetová stránka Banky, která ji nahradí.
Klient – klient Banky, který s Bankou uzavřel Smlouvu.
Kontokorentní úvěr – Úvěr čerpaný formou umožnění debetního zůstatku příslušného Bankovního účtu.
Kotační den – znamená první den Období fixace.
Krátkodobá záruka – Bankovní záruka s dobou platnosti nepřesahující jeden rok.
Kreditní událost – každá událost či skutečnost, která představuje Kreditní událost podle čl. 12.2 ÚP a podle Smlouvy.

Celní kodex – celní kodex Společenství vydaný v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října
2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - úroková sazba pro
prodej depozit v USD, GBP, CHF a dalších hlavních cizích měnách na londýnském mezibankovním trhu publikovaná v Kotační den přibližně v 11:00 hodin dopoledne GMT agenturou
Reuters (Reuters Monitor Money Rate Service) na straně
LIBOR01, nebo na takové jiné straně, která může stranu
LIBOR01 nahradit; je-li tato úroková sazba nižší než nula, má
se pro účely Smlouvy za to, že LIBOR je rovný nule.

Celní zákon – zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, v platném
znění.

Limit – maximální částka vyjádřená ve Smlouvě, do které lze
podle Smlouvy poskytnout Čerpání.

Celní záruka – bankovní záruka vystavená k zajištění Celního
dluhu a obsažená v záruční listině ve formě a s obsahem stanoveným příslušnými právními předpisy.

Marže – smluvně dohodnutá složka Úrokové sazby, představuje obchodní přirážku vyjádřenou v procentech ročně podle
individuálně posouzené míry rizika Úvěru.

Čerpání – poskytnutí Úvěru, popř. (podle kontextu) tyto poskytnuté a nesplacené prostředky, vystavení Bankovní záruky
či Příslibu bankovní záruky, otevření Akreditivu anebo uzavření
příslušného Derivátového obchodu v souladu s příslušnou
Smlouvou; v případě Kontokorentního úvěru se Čerpáním rozumí provedení Debetní operace s následkem vzniku či zvýšení
debetního zůstatku na příslušném Bankovním účtu.

Náklady předčasného splacení – náklady Banky vzniklé v souvislosti s provedením Předčasného splacení s tím, že tyto náklady představují částku oznámenou Klientovi Bankou jako
kladný rozdíl mezi Částkou A a Částkou B, přičemž:

Celní dluh – povinnost Klienta zaplatit clo, daně a poplatky
vybírané celním orgánem v souladu s Celním zákonem anebo
Celním kodexem, včetně jejich příslušenství, s výjimkou peněžitých pokut a peněžitých trestů.

ČNB – Česká národní banka.
Debetní operace – každá debetní operace na Bankovním účtu
požadovaná Klientem nebo vyplývající ze Smlouvy, ze smlouvy o příslušném Bankovním účtu, z VOP nebo ÚP či z jiného
ujednání mezi Bankou a Klientem nebo právního předpisu.
Den konečné splatnosti – den určený ve Smlouvě, kdy je Klient
povinen splnit veškeré své platební povinnosti vůči Bance vyplývající z příslušné Smlouvy.
Derivátový obchod – obchod s investičním či zajišťovacím
nástrojem ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu
uzavřený na základě Treasury smlouvy.
Dlouhodobá záruka – Bankovní záruka s dobou platnosti
přesahující pět let.
Dohoda o Účtu finančního zajištění – dohoda, na jejímž základě Banka vede Účet finančního zajištění.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – úroková sazba pro
prodej depozit v EUR na mezibankovním trhu eurozóny publikovaná přibližně v 11:00 hodin středoevropského času v Kotační den agenturou Reuters (Reuters Monitor Money Rate
Service) na straně EURIBOR01, nebo na takové jiné straně,
která může stranu EURIBOR01 nahradit; je-li tato úroková
sazba nižší než nula, má se pro účely Smlouvy za to, že EURIBOR je rovný nule.

Účinné od 2. 1. 2018

(i)

Částka A znamená částku odpovídající úroku, který by
Banka obdržela podle Smlouvy z částky Předčasného
splacení, a to za období, které začíná dnem Předčasného
splacení a končí v poslední den Úrokového období, ve kterém k Předčasnému splacení došlo; a

(ii) Částka B znamená částku odpovídající úroku, který by
Banka obdržela v poslední den Úrokového období, ve kterém k Předčasnému splacení došlo, pokud by částku Předčasného splacení uložila do bezrizikového aktiva (reprezentovaného reverzní repo operací s ČNB) na období,
které začíná 3. Bankovním pracovním dnem následujícím
po datu Předčasného splacení a končí v poslední den příslušného Úrokového období, ve kterém k Předčasnému
splacení došlo.
Nepovolený debetní zůstatek – nepovolený debetní zůstatek vzniklý evidencí splatných pohledávek Banky za Klientem
na Bankovním účtu Klienta ve smyslu části první, čl. IX odstavce
(1) Všeobecných obchodních podmínek.
Nezávazný příslib – nezávazný příslib poskytnutí Produktu
podle čl. 3.2 ÚP.
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
Období čerpání – období stanovené Smlouvou, v jehož průběhu Klient může požadovat poskytnutí Čerpání.
Období fixace – období, po které je Úroková sazba pevná (neměnná).
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Oznámení o ukončení čerpání – oznámení Banky, kterým
Banka snižuje Využitelný limit v rámci Nezávazného příslibu
na nulu nebo jinou v oznámení uvedenou částku; poskytnutí
dalšího Čerpání v rozsahu takto sníženého Využitelného limitu
již není možné.
Paušální splátka – pravidelná tzv. anuitní splátka, která se
skládá ze splátky Úvěru a splátky Úroku a která je vypočtena
tak, aby poklesy ve splátkách Úroku vyplývající z klesající jistiny
byly kompenzovány nárůsty ve splátce jistiny.
Pevná úroková sazba – úroková sazba v ročním vyjádření
(p.a.), která je pevná (neměnná) po celou dobu trvání Úvěru
nebo pro dané Období fixace.
Pohyblivá úroková sazba – úroková sazba v ročním vyjádření
(p.a.) ve výši součtu Referenční sazby a Marže; v závislosti na
změně Referenční sazby dochází ke změně Pohyblivé úrokové
sazby vždy s platností pro celé Období fixace.
Porucha trhu – znamená situaci, kdy Banka ohledně jakékoli
části Úvěru: (i) konstatuje, že v Kotační den před začátkem
Období fixace systém Reuters nepublikoval příslušnou Referenční sazbu a zároveň Banka neobdržela od alespoň tří bank
působících na relevantním mezibankovním trhu zvolených
Bankou nabídku úrokových sazeb na poskytnutí zdrojů; nebo
(ii) před ukončením obchodování v Praze na mezibankovním
trhu v Kotační den Banka zjistí podle svého nejlepšího vědomí,
že Referenční sazba, za kterou byly renomovanými bankami
na pražském mezibankovním trhu na dobu trvání příslušného
Období fixace oficiálně nabízeny příslušné zdroje, je nižší než
skutečné náklady Banky na získání takových zdrojů, nebo že
za takovou Referenční sazbu nemohla Banka takové zdroje
v rozsahu požadované části Úvěru získat, případně že takové
zdroje nejsou na pražském mezibankovním trhu vůbec nabízeny nebo je nelze získat.
PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) – úroková sazba pro
prodej depozit v CZK na pražském mezibankovním trhu publikovaná přibližně v 11:00 hodin dopoledne středoevropského
času v Kotační den agenturou Reuters (Reuters Monitor Money Rate Service) na straně PRBO, nebo na takové jiné straně,
která může stranu PRBO nahradit; je-li tato úroková sazba
nižší než nula, má se pro účely Smlouvy za to, že PRIBOR je
rovný nule.
Produkty – Úvěr, Bankovní záruka, Příslib bankovní záruky,
Akreditiv a Derivátový obchod.
Předčasné splacení – částečné nebo úplné, dobrovolné i nucené, splacení jistiny Úvěru před dohodnutým termínem splatnosti, a to způsobem stanoveným ve Smlouvě nebo v těchto
ÚP.
Příkaz k otevření akreditivu – písemný příkaz Klienta k otevření Akreditivu.
Příkaz k poskytnutí bankovní záruky – písemný příkaz Klienta
k poskytnutí Bankovní záruky nebo Příslibu bankovní záruky.
Příslib bankovní záruky – závazný příslib poskytnutí Bankovní
záruky.

Revolvingový úvěr – Úvěr opakovaně čerpaný a splácený
prostřednictvím Bankovního účtu.
Sazba IRS – úroková sazba v ročním vyjádření (p.a.) stanovená
jako zveřejňovaná sazba IRS (Interest Rate Swap) pro příslušné Období fixace stanovené ve Smlouvě, která je uvedena 2
Bankovní pracovní dny před začátkem příslušného Období
fixace v systému Reuters/Bloomberg (nebo jakéhokoli nástupnického informačního systému).
Sazebník – ve vztahu ke každému Klientovi ten z následujících sazebníků, který se na něj podle jeho povahy vztahuje: (i)
Sazebník poplatků pro podnikatele a malé firmy s obratem do
25 mil. Kč, (ii) Sazebník poplatků pro obce, města, kraje, (iii)
Sazebník poplatků pro církevní, náboženské a neziskové organizace, (iv) Sazebník poplatků pro střední firmy s obratem
25 mil. Kč – 1,2 mld. Kč, pro bytová družstva a společenství
vlastníků jednotek, (v) Sazebník poplatků pro velké firmy a korporace s obratem nad 1,2 mld. Kč a pro finanční instituce.
Skupina Klienta – společně Klient a všechny další osoby, z nichž
jedna má přímou či nepřímou kontrolu nad ostatními; a dále
společně Klient a další osoby, které jsou vzájemně propojeny
tak, že pokud by se jedna dostala do finančních obtíží, zejména
obtíží s financováním nebo se splácením, ostatní osoby by se
pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo
splácením.
Směnný kurz – směnný kurz Banky deviza-střed platný v den
provedení přepočtu; není-li použití tohoto směnného kurzu
Banky možné, použije se nejbližší předcházející směnný kurz
Banky deviza-střed.
Smlouva – každá smlouva uzavřená mezi Klientem a Bankou
v souvislosti s poskytnutím Úvěru či jiného Produktu, která
odkazuje na použití ÚP.
Střednědobá záruka – Bankovní záruka s dobou platnosti delší
než jeden rok, avšak nepřesahující pět let.
Sublimit – maximální částka vyjádřená ve Smlouvě, do které
lze podle Smlouvy poskytnout Čerpání ve vztahu k Produktu.
Treasury smlouva – jakákoli smlouva o uskutečňování
promptních, termínovaných (forwardových), swapových a opčních měnových transakcí (Rámcová smlouva o uzavírání obchodů s investičními nástroji I), nebo smlouva o uskutečňování
Forward Rate Agreements (FRA), Interest Rate Swaps (IRS),
Cross Currency Swap (CCS) a úrokových opcí (Rámcová smlouva o uzavírání obchodů s investičními nástroji II), nebo jiná
smlouva obdobného charakteru, která stanoví pravidla a podmínky pro uzavírání dohodnutých typů Derivátových obchodů.
Účet finančního zajištění – interní účet Banky sloužící pro
složení peněžních prostředků za účelem poskytnutí Finančního
zajištění.
Úrok – úrok z vyčerpaného a nesplaceného Úvěru.
Úrok z prodlení – úrok z prodlení vypočtený z dlužné částky
v prodlení úrokovou sazbou pro nepovolené debetní zůstatky
na běžných účtech stanovenou v příslušném Sazebníku.
Úrokové období – období stanovené Smlouvou, na jehož
konci je splatný Úrok.

Referenční banky – společně (i) Československá obchodní
banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150,
PSČ 15057, (ii) Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, a (iii) Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 14000.

Úroková sazba – úroková sazba sjednaná pro úročení Úvěru
ve Smlouvě jako Pohyblivá úroková sazba, Pevná úroková sazba, Sazba IRS nebo Základní sazba.

Referenční sazba – pro CZK znamená PRIBOR, pro EUR znamená EURIBOR anebo pro jinou měnu než CZK a EUR, zejména
USD, GBP a CHF znamená LIBOR.

Variabilní částka – částka uvedená ve Smlouvě a určená z aktuální hodnoty konkrétního Zajištění banky.

Účinné od 2. 1. 2018

Úvěr – úvěr poskytovaný Bankou Klientovi na základě Smlouvy,
včetně Kontokorentního úvěru.
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VOP – společně Všeobecné obchodní podmínky, Obchodní
podmínky pro běžné a spořicí účty, Obchodní podmínky platebního styku a Obchodní podmínky k termínovaným vkladům
Banky.
Využitelný limit – část Limitu (nebo Variabilní částky, je-li
nižší než Limit), která je v daném okamžiku dostupná pro Čerpání, aniž by v důsledku poskytnutí dalšího Čerpání součet poskytnutých a nesplacených Čerpání (včetně Čerpání, která
mají být poskytnuta přede dnem požadovaného Čerpání) překročil Limit (resp. příslušnou Variabilní částku).
Využitelný sublimit – část Sublimitu (nebo Variabilní částky,
je-li nižší než Sublimit), která je v daném okamžiku dostupná
pro Čerpání, aniž by v důsledku poskytnutí dalšího Čerpání
součet poskytnutých a nesplacených Čerpání (včetně Čerpání,
která mají být poskytnuta přede dnem požadovaného Čerpání)
překročil Sublimit (resp. příslušnou Variabilní částku).
Využitý limit – rozdíl mezi Limitem a Využitelným limitem.
Využitý sublimit – rozdíl mezi Sublimitem a Využitelným
sublimitem.
Zajištění – znamená jakoukoli formu zajištění nebo utvrzení
splnění povinnosti; zahrnuje zejména ručení, bankovní záruku/
protizáruku, finanční záruku, zástavní právo, zadržovací právo,
zajišťovací postoupení pohledávky nebo zajišťovací převod
práv, Finanční zajištění, smluvní pokutu, směnku, uznání závazku, notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, přistoupení k závazku nebo jiné konstrukce, na jejichž
základě má Banka nebo jakákoli jiná osoba právo na uspokojení své pohledávky z majetku Klienta nebo jakékoli jiné osoby.
Zajištění banky – Zajištění dluhů Klienta ze Smlouvy poskytnuté ve prospěch Banky.
Zajišťovací dokumenty – dokumenty, na jejichž základě Klient
nebo jiná osoba poskytuje Bance požadované Zajištění banky.
Základní měna – měna, ve které je ve Smlouvě vyjádřen Limit.
Základní sazba – každá úroková sazba vyhlašovaná Bankou
v úrokovém lístku na Internetové stránce v sekci Úrokové
podmínky vkladů a úvěrů.
Zákon o finančním zajištění – zákon č. 408/2010 Sb. o finančním zajištění, v platném znění.
Zákon o obchodních korporacích – zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu – zákon č. 256/2004
Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
Záruční provize – znamená závazkovou provizi za trvání povinnosti z vystavené Bankovní záruky dohodnutou ve Smlouvě
anebo v kterékoli Žádosti o čerpání formou vystavení Bankovní
záruky v procentech ročně a počítanou z nominální, resp. aktuální výše Bankovní záruky (nebo protizáruky nebo Příslibu
bankovní záruky).
Závažné porušení – každá událost či skutečnost, která představuje Závažné porušení podle čl. 12.1 ÚP a podle Smlouvy.
Žádost o čerpání – žádost o poskytnutí Čerpání ve formě
a s obsahem podle závazného vzoru poskytnutého Klientovi
Bankou; Žádostí o čerpání je také Žádost o nastavení sublimitu,
Příkaz k otevření akreditivu a Příkaz k poskytnutí bankovní
záruky.
Žádost o nastavení sublimitu – žádost Klienta podle čl. 3.12
ÚP učiněná ve formě a s obsahem dohodnutým Smlouvou.

Účinné od 2. 1. 2018
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