
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 6 
 DNE: 13. 6. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 6/2019/OF/4 

 

NÁZEV: 
 

Úvěr 2019 

 

ANOTACE:  
RM doporučuje ZM přijetí úvěru ve výši 57 mil. Kč od Československé obchodní banky, a. s., 
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 s pohyblivou úrokovou sazbou 1M Pribor + 
0,02 % p. a. usn. čj. 247/2019/OF ze dne 3. 6. 2019 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání  

• schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 57 mil. Kč od Československé obchodní 
banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, s pohyblivou 
úrokovou sazbou 1 M Pribor + marže 0,02 % p.a.  

• pověřuje starostu města podpisem smlouvy o úvěru.  

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: OF 
 

Předkládá: OF 
 

 



 
Počet stran: 12 
 
Počet příloh: 4 
 
 
Popis 
Výběrové řízení na poskytovatele úvěru bylo vyhlášeno od 26. dubna 2019 do 24. května 2019 na 
základě usnesení ZM čj. 5/2019/OF/4 ze dne 25. dubna 2019/2017/OF. Při výběrovém řízení na 
přijetí úvěru není postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - § 29 
písm. m) zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo 
zápůjčku.  
 
Poptáno bylo celkem 5 možných poskytovatelů úvěru – předložené nabídky viz příloha č. 1 

• Česká spořitelna a. s. – předložila nabídku 
• ČSOB, a. s. – předložila nabídku 
• Komerční banka, a. s. – předložila nabídku 
• Oberbank AG, pob. ČR – nepředložila nabídku 
• Sberbank CZ, a. s.  – předložila nabídku 

 
Vyhodnocení nabídek – 24. května 2019 komisí ve složení: 

Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta 

Bc. Jitka Vácová – vedoucí OF 

Ing. Alena Turinská – zástupkyně vedoucí OF 

Komise navrhla  RM doporučit ZM ke schválení nabídku ČSOB, a. s. – úroková sazba na dobu 1M 

Pribor  + marže (přirážka) v pevné výši 0,02 % p. a.  

 

Pro přehled celkové úrokové sazby a výpočet celkových výdajů spojených s úvěrem byl použit 1M 

Pribor ze dne 1. 4. 2019 – 1,89 % p. a. (31. 5. 2019 1M Pribor činí 2,1 % p. a.)  

 

Vzhledem k tomu, že celkové výdaje jednotlivých nabídek neodpovídaly výši úrokové sazby (ČS 

použila způsob výpočtu úroků odlišný od zadávacích podmínek) byl  pro porovnání použit jednotný 

postup (příklad splácení 57 mil. Kč na 4 roky, s úrokovou sazbou 1,89 % p.a. a  marži nabídnutou 

jednotlivými uchazeči)  viz přehled nabídek příloha č. 1 

 
Návrh předkladatele 
RM doporučuje ZM přijetí úvěru ve výši 57 mil. Kč od Československé obchodní banky, a. s., 
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 s pohyblivou úrokovou sazbou 1M Pribor + 
0,02 % p. a. usn. čj. 247/2019/OF ze dne 3. 6. 2019 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání  

• schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 57 mil. Kč od Československé obchodní 
banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, s pohyblivou úrokovou 
sazbou 1 M Pribor + marže 0,02 % p.a.  

• pověřuje starostu města podpisem smlouvy o úvěru.  



Příloha č. 1

                            Přehled nabídek "  Investiční úvěr ve výši 57 mil. Kč"

Sberbank a.s CSOB a. s. ČS a. s. KB a.s.
4 1 2 3

Období čerpání úvěru 1.7.2019-31.12.2020 1.7.2019-20.12.2020 1.7.2019-31.12.2020 1.7.2019-31.12.2020
Celková cena - nabídka 2 917 557,90 2 616 138,39 2591200,01* 2 698 210,77

Cena dle úrok sazby (4 roky) 2 614 212,99 2 341 036,35 2 353 437,70 2 415 466,99

Úr. sazba 1 M Pribor (1.4.2019) 1,89 1,89 1,89 1,89
marže % p. a. 0,24 0,02 0,03 0,08
celkem % p. a. 2,13 1,91 1,92 1,97

Zajištění úvěru
bez zajištění bez zajištění bez zajištění bez zajištění 

Splácení úroků
měsíčně měsíčně měsíčně měsíčně

Splácení úvěru nepravidelné na 
   40 mil. Kč základě žádosti do 20. 12. 2021 do 20. 12. 2021 31.12.2021
   17 mil. Kč. do 20. 12. 2024 do 20. 12. 2024 31.12.2024
Předčasné splacení
při pohyblivé sazbě na základě žádosti po dohodě před konečnou splat. zkracuje se doba 

oznámení 10 dnů splácení

Odklad splátky úvěru na základě žádosti dodatkem ke smlouvě neuveden dodatkem ke smlouvě

Poplatky celkem 0 0 0 0
zpracov. poplatek 0,- Kč 0 0 0 0
správa a vedení účtu 0 0 0 0
rezervace zdrojů 0 0 0 0
Změna pohybl. ÚS na fix  dodatek smlouvy  dodatek smlouvy  dodatek smlouvy  dodatek smlouvy
Poznámky způsob úročení * způsob úročení částka vyrovnání 

skut. počet dní/360 360/360 v rozporu při fixní sazbě
dle zadáv. podmínek se zadáv. podmínkami



lnterni 

Priloha c. 1 

Kryci list nabidky- pohybliva sazba 1M Pribor 

1. Verejna zakazka 

Nazev zakazky Over ve vYSi 57 mil. Kc 

Druh verejne zakazky uver 

Forma zadavadho rizeni § 29 pism. m) zak. c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek 

2. Zakladni identifikacni udaje o uchazeci 

Nazev: 

Sidlo : 

Tel./fax: 

e-mail: 

IC: 

Osoba opravnena jednat 

jmenem dodavatele: 

Kontaktni osoba: 

Telefon: 

e-mail: 

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s. 

Radlicka 333/150, 150 57 Praha s 

+420 603 800 415 

pzdrazil@csob.cz 

00001350 DIC: 

Pavel Zdrazil, Miroslav Starek 

Pavel Zdrazil- firemni banker 

+420 603 800 415 

pzdrazil@csob.cz 

3. Nabidkova cena (v Kc) za provedeni zakclzky 

urokova sazba 

poplatky celkem 

Celkova cena v Kc 

0,02% p.a. + 1M PRIBOR 

k 1.4.2019 (1,89%), celkem 

1,91% p.a. 

o Kc 

CZ00001350 

2.616.138,39 Kc 

2.616.138,39 Kc 

podpisem prohlasuje, ze je vazan celym obsahem nabidky po celou dobu behu 



Intern I 

Pi'iloha c. 2 

Nabidkova cena 

pro verejnou zakazku 

Over ve vysi 57 mil. Kc 

UROKOVE NAKLADY UVERU (v% p .a. + v Kc) 

Smluvni fuok (v % p.a.) 0,02% p.a. + 1M Pribor k 1.4.2019 
(1,89%), celkem 1,91 o/o p.a. 

Penemi vyjadreni urokii v Kc za 2.616.138,39 Kc 
celou dobu trvani smlouvy 

NEUROKOVE NAKLADYVYPL YV AJICI Z POSKY1NU1EHO uvER.U 

Poplatky 
l. 

2. 

3. 

Provize 
I. 

2. 

3. 

Odmeny 
l. 

2. 

3. 

Ostatni 
1. 

2. 

3. 

Nabidkova cena uveru celkem v Kc 2.616.138,39 Kc 

Jme, nez vyse uvedene neurokove naklady nemohou b'ft v prubehu plneni smlouvy uplatneny 

Ve Zd'are nad Sazavou, dne 23.5.2019 

··-
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Ceskoslovenska obchodni banka, a. s. 
se sidlem: Radlicka 333/150, 150 57 Praha 5 
ICO: 00001350 
zapsana v obchodnim rejsmku vedeoem Mestsicym soudem v Praze, spisova znacka BXXXVI 46 

(,Banka") 
za Banku: Miroslav Starek, firemoi banker 

Pobocka: 

a 

Pavel Zdra.Zil, firemoi banker 
FIB Jihlava- Masarykovo oam., Masarykovo oamesti 68/14, 586 01, 
Jihlava 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
se sidlem: Zd'ar oad Sazavou- Zd'ar oad Sazavou 1, ZiZkova 227/1, PSC 591 01 

00295841 ICO: 
(,Klient") 

za Klieota: log. Martin Mrkos, ACCA, starosta 

(Banka a Klient spolecoe tez ,Smluvni strany") uzaviraji 
podle zakooa c. 89/2012 Sb., obcansicy zakooik, v platnem zneoi (,Obcansky zakonik"), tuto 

Smlouvu o uveru c. 2019006683 
(,Smlouva"). 

Soucasti Smlouvy jsou Uverove obchodof podmioky CSOB ze doe 1.7.2018 (,UOP"), ktere tvori 
Prilohu c. 2 Smlouvy. Odchyloa ustaooveoi Smlouvy maji ptednost pred zoeoim UOP. Klieot byl 
s UOP seznamen, rozumi jim a sjejich zneoim souhlasL Klient bere oa vedomi, ze oesplneoi 
povinnosti uvedeoych v UOP rna stejoe pravni oasledky jako oesploeoi povinnosti vyplyvajicfch 
ze Smlouvy. 

Vyse a mena: 
Ucel: 

Typ uveru: 
Urokova sazba: 
Obdobi cerpani: 
Splatnost: 

Ioformativoi prehled zakladoich parametru Uveru: 
57 ooo ooo Kc 
fioancovani misledujfcich 3 iovesticnich akcf (vcetoe predfmancovaoi 
dotace): "Telematika - sveteloa signalizacoi zatizeni", "Vykupy 
pozemku pro prumyslovou z6ou Jamska" a "Cyklodoprava -
cyklostezky" 
ucelov:Y 
soucet 1-mesicni PRIBOR a marze (priraiky) v pevoe rysi 0,02% p.a. 
do doe 31.12.2020 
do dne 20.12.2024 

ClanekL 
uver a cerpani 

1) Banka se zavazuje poskytovat Klieotovi peoefui prostredky z uveru podle Smlouvy (, Uver") 
do ryse 57 ooo ooo Kc (,Uverovj limit") oa fioaocovani oasledujicich 3 iovesticoich akci 
(vcetne ptedfinancovani dotace): "Telematika - sveteloa sigoalizacoi zarizeoi", "Vykupy 
pozemku pro prumyslovou z6nu Jamska" a "Cyklodoprava - cyklostezky" (,Ucel"). 

2) Klieot se zavazuje poskytnute peoefui prostredky vratit a zaplatit z oich fuoky. 
3) uver muze byt cerpan v obdobi od prvniho pracovoiho dne oasledujiciho po dni uzavreoi 

Smlouvy do doe 31.12.2020 (vcetoe) (,Obdobi cerpani"), pokud: 
a) Banka obdrfela nejpozdeji 2 pracovni dny pred poiadovanym doem cerpani zadost 

0 cerpani, 
b) Klieot plni vilci Bance radoe a vcas sve povinnosti prevzate Smlouvou a/oebo 

v souvislosti se Smlouvou, 
c) jsou sploeny obecoe podminky cerparu uvedene v UOP, 

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s. Mesto Zd'ar nad Sazavou 
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4) 
5) 

6) 

d) Klient Bance predlozil pravomocne stavebni povoleni vztahujici se k Ucelu (pokud je 
porreba), 

e) Klient Bance predlozil smlouvy o dilo, pi'ipadne kupni smlouvy vztahujici se k 
prislusnym investicnim akcim v souladu s Ucelem, uzavi'ene s pi'islusnymi dodavateli as 
uvedenim maximalni ceny dila jednotlirych investicnich akci (tato podminka cerpani se 
vztahuje vzdy k cerpani konkretni investicnf akce), 

f) dolozeni souhlasu zastupitelstva Klienta s prijetim uveru die Smlouvy, 
g) predlozeni cestneho prohlaseni Klienta, ze ktereho bude vyplyvat, ze financovane 

investicni akce nebudou ani castecne slouzit pro ekonomickou cinnost Klienta 
(osvobozenou nebo zdanitelnou) a Klient tedy nebude v souvislosti s predmetnou 
investici uplatiiovat narok na odpocet DPH, 

h) byly Bance predJozeny dokumenty Klienta (zejmena zadosti vc. jejich pffloh), na jejichz 
zaklade bylo vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace (,Rozhodnuti"), resp. uzavrena 
smlouva o financovani (,Smlouva o financovani"), a predlozeny dokumenty dokladajfcf, 
ze prislusny i'idici organ daneho operacniho programu (,Rldicf organ") vydal Rozhodnuti, 
resp. ze doslo k uzavreni Smlouvy o financovanf na realizaci investicnf akce -
"Cyklodoprava- cyklostezky". 

Banka pro Klienta vede ucet c. 147341610300 v Kc (, Ucet"). 
Banka Klientovi poskytne Uver prevody pi'fslusnych castek z uveroveho uctu na: 
a) 0cet v pripade cerpam 0veru za ucetem: 

(i) proplaceni 5 ci vice faktur (ucru apod.) v nejvyssi souhrnne rysi (protihodnote) 
50 000 Kc, po dolozeni Klientem neuhrazenych faktur (vcetne zaiohorych), uctu 
apod. a po predlozeni pi'ikazu (v pisemne forme) kjejich uhrade z Dctu na ucet 
pi'islusneho dodavatele I prodavajfciho, nebo 

(ii) uhrady dluhu (faktury, uctu) v jine mene, nez je mena Dveroveho limitu, 
po dolozeni Klientem neuhrazenych faktur (vcetne zalohorych), ucru apod. a 
po predlozeni prikazu (v pisemne forme) k uhrade z jakehokoliv platebniho uctu 
Klienta vedeneho Bankou na ucet pi'islusneho dodavatele I prodavajiciho, nebo 

(iii) uhrady DPH, po dolozeni faktur (vcetne zalohorych), ucru apod., pokud je 
financovani poskytovano vcetne DPH a uplatni se , prenesena daiiova povinnost" 
ve smyslu prist. pravnich predpisu, 

(iv) refundace castek jiz Klientem uhrazenych v souladu s Ucelem, po doloZ:eni faktur 
(vcetne zalohorych), uctu apod. a prokazani, ze tyto faktury, ucty apod. byly 
Klientem prislusnemu dodavateli I prodavajicimu pine uhrazeny; refundace je 
mozna (i) pouze v pripade castek (faktur, uctu apod.) uhrazenych nad sjednany 
podil vlastnfch zdroju Klienta na financovani a (ii) jen u faktur (uctu apod.) 
vystavenych a uhrazenych ne drive nez 18 mesicu pred uzavi'enim Smlouvy a 
nejpozdeji pi'ed splnenim podminek cerpani Uveru, 

b) ucet pi'islusneho dodavatele I prodavajiciho po dolozeni faktur (vcetne zaiohorych), ucru 
apod. v ostatnich pripadech, 

vZdy nejvice do ryse 100% pi'edmetneho dluhu vlici dodavateli I prodavajicimu vcetne 
DPH snizeneho o jiz uhrazene zalohy (necyka se refundace). 
Banka bude vystavovat rypisy z uveroveho uctu a zasflatje Klientovi. 

Clanek II. 
Uroky a poplatky 

1) Uver je illocen pohyblivou urokovou sazbou s prechodnou fixaci, ktera je souctem 1-mesfcni 
PRIBOR a marze (pi'irazky) v pevne rysi 0,02% p.a s tim, ze je-li 1-mesicni PRIBOR mensi 
nez nula, potiZije se pro rypocet urokove sazby PRIBOR v hodnote nula. 

2) Urokova sazba stanovem1 ryse sjednanym zpusobem je platna vzdy pro pfislusne obdobi fixace. 
3) Prvni obdobi fixace zacina v prvni pracovni den nasledujici po dni uzavi'eni Smlouvy a skonci v 

den pi'edchazejici poslednimu pracovnimu dni kalendamiho mesice. 
4) V prvni den po skonceni prvniho obdobi fixace pocina beh dalSich obdobi fixace, zacinajicich 

vZdy v prvni den po skonceni predchazejiciho obdobf fixace a koncicich vZdy v den 
predchazejici poslednimu pracovnimu dni nasledujiciho mesice. 

Ceskosloveoslcl obchodnl banka, a. s. M~sto Zd'ar nad Sazavou 

• 
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5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Pfipadne-li prvni den obdobi fixace na jiny nez pracovni den, prodluzuje se trvaru dosavadniho 
obdobi fixace mimoi'adne do dne pi'edchazejiciho nejblizsimu m1siedujicimu pracovnimu dni. 
Posiedni obdobi fixace skonci v den pi'edchazejici dni, kdy rna by-t Uver podle Smiouvy pine 
splacen. Je-li Klient v prodleni se splacenim trvajicim po dni, kdy rna byt Uver podle Smlouvy 
pine splacen, posledni obdobi fixace pokracuje a trva do uplneho splaceni vsech dluhti Klienta 
vypl)'vajicich ze Smiouvy. 
Urok z Uveru je splatny vZdy (i) v posledni pracovni den kaZdeho kalendarruho mesice a 
(ii) v den, kdy rna byt Dver podle Smlouvy plne splacen. 
Z kaZde spiatne a nezaplacene castky podie Smiouvy (krome fuoku) se Klient zavazuje zaplatit 
Bance fuok z prodleni ve v:Ysi 20 % p.a. 
Banka nebude uctovat Klientovi zadne mimoi'adne nebo jednorazove poplatky ci upiatnovat jim~ 
sankce za pripadnou zmenu urokove sazby s pi'echodnou fixaci na sazbu fixni. Tato zmena 
sazby bude i'esena formou dodatku ke Smlouve. 

Claneklli. 
Splaceni 

I) Klient je povinen spiatit Uver v pravidelnych splatkach ve v:Ysi I 416 667 Kc splatnych vzdy ve 
20. den 3. mesice kaZdeho kalendamiho ctvrtleti a dale jednou mimoi'adnou splatkou 
provedenou v prtibehu roku 2021 z poskytnute dotace ve rysi minimalne =40.000.000,
Kc. Prvni splatka ve rysi I 416 667 Kc je splatna dne 21.3.2022 a posledni splatka ve v:Ysi 
1 416 663 Kc je splatna cine 20.12.2024. 

2) Klient je opravnen predcasne spiatit Over i s uroky pouze (i) po predchozi pisemne dohode 
s Bankou, ktera bude uzavrena na zaklade zavazneho pisemneho pofudavku Klienta 
predlozeneho Bance nejpozdeji 10 pracovnich dni pi'ed pofudovanym terminem mimoradne 
splatky s uvedenim v:Yse a data mimoradne splatky, a (ii) k datu splatnosti fuokti z Uveru. 

3) Pokud Klient do doe, kterym konci moznosti cerpani uveru v souladu s Clankem I. Smlouvy 
nevycerpa sjednany uverov:Y limit, nebude Banka uctovat zadne sankce ci jakekoliv mimoradne 
nebo jednorazove poplatky za nedocerparu Uveroveho limitu. 

Clanek IV. 
Zaiisteni 

I) Dluhy ze Smiouvy ci se Smlouvou souvisejici nebudou zajiSteny. 

ClanekV. 
Prohlaseni 

1) Klient Bance prohlasuje ke dni uzavreni Smlouvy, ze: 
a) jeho prohiaseni obsafena v Pfiloze c. 1 Smlouvy jsou aktualni, pravdiva a up Ina, 
b) radne uzavrei Smlouvu, je pine opravnen pi nit veskere sve zavazky ze Smlouvy a 

transakce zamyslene Smiouvou a obdrzel veskera povoleni, souhlasy, vyjadteni, 
registrace vnitfui ci vnejsi povahy, ktere jsou k tomu nezbytne, 

c) uzavreni Smlouvy a plneni jeho zavazkti z ni neni v rozporu s (i) jakoukoliv smlouvou ci 
jinou pravni skutecnosti, na zaklade niz rna Klient jakekoli povinnosti, (ii) jeho 
zakladatelsk:Ym pravnim jednanim, statutem nebo jinym organizacnim dokumentem Ge-li 
Klient pravnickou osobou), nebo (iii) pravnim pi'edpisem ci soudnfm, rozhodcim ci 
spravnim rozhodnutim tYkajicfm se Klienta nebo jakehokoli jeho majetku, 

d) Smlouva souvisi s jeho vlastnim podnikanim nebo s jeho jinymi ekonomick)'mi 
aktivitami, rna sam nebo prostrednictvim srych poradcti dostatecne znalosti a zkuSenosti 
posoudit a pochopit obsah Smlouvy a pred jejim uzavrenim obsah Smiouvy posoudil a 
pine pochopil a zvazil veskere okolnosti a dtisledky souvisejicf s jejim uzavrenim, 

e) pri jednani o uzavreni Smlouvy mu byly sdeleny vsechny skutkove a pravni okolnosti tak, 
aby se Klient mohl presvedcit o moznosti uzavrit piatnou Smlouvu a aby byi Klientovi 
zrejmy zajem Banky Smlouvu uzavfit, 

f) rna k uzavreni Smlouvy na dobu uvedenou ve Smlouve vazne dtivody spocivajici 
v optimalizaci financovaru srych potfeb, 

Ceskoslovenska obcbodni banka, a. s. M~sto Zd'ar nad Sazavou 
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g) je pravnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich 
podminkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovani techto smluv a o registru smluv, 
v platnem zneni (,Zakon o registru smluv") a ze na Smlouvu se vztahuje povinnost 
uverejneni prostrednictvim registru smluv. 

Clanek VI. 
Zavazky 

1) Klient se zavazuje, ze od uzavreni Smlouvy do zaniku veskerych existujicich, budoucich ci 
podminenych dluhu ze Smlouvy: 
a) bude plnit zavazky obsa:Zene v UOP, 
b) bude predkl<idat Bance dokumenty a vjkazy v nasledujicim rozsahu a lhUtach: 

(i) konecny vjkaz pro hodnoceni plneni rozpoctu uzemnich samospnivnych celku a 
dobrovolnych svazkU obci (FIN 2-12 M) za upiynule ucetni obdobi do 31.7. 
nasledujiciho roku a konecnou rozvahu Klienta (Uc OUPO 3-02) vcetne prilohy 
(Uc OUPO 5-02) za uplynul6 ucetni obdobi do 31.7. nasiedujiciho roku, 

(ii) schvrueny rozpocet na da!Si rok (popnpade rozpoctove provizorium) do 30 dnu po 
jeho schvaieni zastupitelstvem Klienta, nejpozdeji vsak do 31.3. nasiedujiciho 
roku. 

c) uverejni prostrednictvim registru smiuv Smiouvu bez zbytecneho odkladu po uzavi'eni 
Smlouvy v rozsahu nezbytnem pro spineni povinnosti stanovene Zakonem o registru 
smiuv. Kiient pritom zneciteini veskere osobni udaje (vcetne kontaktnich Udaju, podpisu 
ci podpisovjch vzoru) osob zastupujicich Banku a cisla bankovnich ucru, jakoz i jakekoli 
jine informace, o jejich:Z znecitelneni Banka pozada Klienta, pokud to Zakon o registru 
smiuv u takovjch informaci umoznuje. 

Clanek VII. 
Pfipady poruseni 

1) Pripady poruseni (,Pfipad poruseni") jsou: 
a) poruseni stanovemi v UOP, 
b) podil vjse cisteho provozniho vysiedku, kterymje rozdil mezi vysi opakujicich se prijmu 

(danove pnjmy - druh pi'ijmu I :XXX, pi'ijmy z viastni cinnosti - druh prijmu 211X, 
odvody prebytkU organizaci s primym vztahem - druh prijmu 212X, pi'ijmy z pronajmu 
majetku - druh prijmu 213X, pi'ijmy z uroku a reaiizace financniho majetku - druh 
pnjmu 214X a neinvesticnich prijacych dotaci - druh prijmu 411X a 412X) a vysi 
opakujicich se vydaju (be:Zne vydaje - druh vydaje 5:XXX s vyjimkou prevodu viastnim 
rezervnim fondum - druh vydaje 5344, prevodu viastnim rozpoctovjm uctfun - druh 
vydaje 5345, ostatnim prevodfun viastnim fondum - druh vydaje 5349 a ostatnich 
neinvesticnich vydaju - druh vydaje 59XX) k vysi dluhove siuZby (splatky knitkodobych 
vydanych dluhopisu a prijacych knitkodobych zapujcenych prostredku, sphitek 
dlouhodobych vydanych diuhopisu a dlouhodobych zapujcenych prostredku), to vse die 
Vykazu pro hodnoceni plneni rozpoctu uzemnich samospravnych ceikU, regionrunich rad 
a dobrovoinych svazku obci (UFIS-SOM), vyjadi'eny v procentech, poklesne pod hodnotu 
130 %, pi'icemz rozhodnym dnem je vzdy posledni den prisiusneho kalendarniho roku, 

c) Klient pisemne bez zbytecneho odkladu neinformoval Banku o pi'ipadnych zmenach, 
cykajicich se dotacnich titulu investicnich akci die Dceiu uveru. 

2) Nastai-li Pi'ipad poruseni, Banka je opnivnena, vedie opatreni obsa:Zenych v UOP, oznamenim 
odesianym Klientovi: 
a) pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vjsi 20 000 Kc, a to v pripade, ze jde o Pi'ipad 

poruseni spocivajici v tom, ze Klient porusil jeden ci vice svjch zavazkU ze Smiouvy 
nebo z UOP. Klient je povinen Bance tuto smiuvni pokutu zapiatit do 7 dnu od doruceni 
pisemne vyzvy k jejimu uhrazeni. Ustanovenim o smiuvni pokute neni dotceno pnivo 
Banky na nahradu skody v pine vjsi vcetne pniva na nahradu skody nad ramec smiuvni 
pokuty. 

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s. Mesto Zd'ar nad Sazavou 
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Clanek VIII. 
Zaverecna ustanoveni 

1) Smlouva je platmi dnem jejiho uzavi'eni. Ucinnosti nabyva dnem jejiho uvei'ejneni v registru 
smluv. Smlouva muze byt menena pouze pisemne. 

2) V pi'fpade neplatnosti, neucinnosti ci zdanlivosti jednotlivych ustanoveni Smlouvy nejsou 
dotcena jeji ostatni ustanoveni. Smluvni strany jsou neodkladne povinny ucinit veskere kroky 
nezbytne k nahrazeni takoveho neplatneho, neucinneho nebo zdanliveho ustanoveni jinym 
ustanovenim, ktere je platne, ucinne a vymahatelne a odpovida ucelu nahrazovaneho ustanoveni 
i cele Smlouvy. 

3) V pravnfch vztazich zalozenych Smlouvou se nepi'ihlizi k zavedene praxi ci zvyklostem 
Smluvnich stran a obchodnim zvyklostem. 

4) Nastane-li Pi'ipad poruseni, je Banka opravnena sva prava a povinnosti dle Smlouvy postoupit ci 
pi'evest (a to i formou postoupeni Smlouvy) v celemjejich rozsahu, nebo zcasti, najinou osobu, 
a Klient pro takov:Y pi'ipad souhlasi s poskytnutim informaci (bankovniho tajemstvi) 
vyplyvajicich ze Smlouvy takove osobe. Jinak je Banka opravnena sva prava a povinnosti dle 
Smlouvy postoupit ci pl'evest na jinou osobu pouze s pi'edchozim souhlasem Klienta, pl'icemz 
tento souhlas nebude Klientem bezduvodne odepl'en ci zdrien. 

5) Bez pl'edchozfho pisemneho souhlasu Banky nesmf Klient jakkoli pl'evest jakekoli sve dluhy ci 
pohledavky ze Smlouvy ci se Smlouvou souvisejicf, ani Smlouvu postoupit. 

6) Banka je opnivnena jednostranne zapocist sve splatne i nesplatne pohledavky za Klientem 
na jakekoliv splatne i nesplatne pohledavky Klienta za Bankou (vcetne pohledavek vzniklych 
v souvislosti s vedenfm uctu ajednorazov)'ch vkladu u Banky). 

7) Klient neni opravnen jednostranne zapocist jakekoliv sve pohledavky za Bankou. 
8) Ustanoveni Smlouvy pl'edstavujf uplna ujednani mezi Smluvnimi stranami a nahrazuji veskera 

pi'edchozf ustni nebo pisemna ujednaru souvisejicf s pl'edmetem Smlouvy. Soucastf Smlouvy 
jsou vsechny jeji pl'ilohy. Zadna Smluvni strana se nemuze dovolavat jakekoli dohody ci 
ujedn{mi neuvedeneho vyslovne ve Smlouve. 

9) Smluvni strany na sebe pl'ebiraji nebezpeci zmeny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 
Obcanskeho zakoniku. 

1 0) Jakekoli vzdani se pniva z poruseni Smlouvy ci prodlouzeni jakekoli IMty podle Smlouvy musi 
b)'t pisemne a je omezeno na skutecnosti v tomto vzdaru se ci prodloU.Zeni v)'slovne uvedene. 
Neuplatneni jakehokoli prava ze Smlouvy neni vzdanim se tohoto prava. Jakekoli ukonceni 
Smlouvy rna ucinky pouze do budoucna. 

11) Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ kaida Smluvnf strana obdrzela 1. 
12) Smlouva a veskere mimosmluvni zavazky s ni souvisejici se l'idi ceskym pravem. 

V pi'iloze: 
Pl'iloha c. 1 - Prohlaseni o vzajemnych vazbach kjinym subjektllin a dophl.ujici informace 
Pl'iloha c. 2 - UOP 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne ..... ... ...... .......... . 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
lng. Martin Mrkos, ACCA, starosta 

Klient 

Overeni podpisu/totoznosti: 

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s. Mesto Zd'ar nad Sazavou 
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Zastupitelstvo rozhodlo o uzavi'eni Smlouvy na 
svem zasedani dne 13.6.2019. Klient tfmto 
prohhiSenfm ve smyslu ustanoveni § 41 zak. c. 
128/2000 Sb., o obcfch (obecni zi'izenf) ve zneni 
zmen a doplflku potvrzuje, ze byly splneny 
podminky pozadovane pravnfmi pi'edpisy pro 
platne pi'ijeti uveru die Smlouvy. 
Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta 

Klient 

Ovefeni podpisu/totoznosti: 

M esto Zd'iir nad Siizavou 



Pffloha ~1 
ProhlliAenf 

o \'Uijemnjch vazb6ch k jinjm subjektUm a doplflujlcllnformace 

Klient MtSTO tOAR NAD SAzAVOU 

Sidlo titkova 227/1, tdar nad Sazavou 1 

ICO 00295841 

Zastoupeny Martin Mrkos, starosta 

Klienl vyslovn~ prohla~uje, te poskytl finaneni, zbozove nebo jine uv~ry ~~ zapuj~ky (krom~ kn1tkodobych obchodnich uveru vyplyvajiclch 
z beznych dodavek zbozl nebo sluzeb v nimci pfedmetu podnikani klienta a nejv)i!e v obvyklem rozsahu a lhutach splatnosti) pouze 
nasledujicim tfetim osobam: 

PoskYtnuto komu: vyie 
M6na Koneilnll 1Jv6ru/z8p(ljeky 

Druh Uv6rufzjp{ljeky rtOIDIIIum (CZK, aplatnost 
Obchodnl11rma/Jm6no a pnjmenl, funkce celkem (v narozenl EUR ... ) (MMRRRR) 

CZKl 

- - - - - -

Klient v)islovni! prohla!uje, te za dluhy klienta poskytly zaji!teni pouze misledujlci treti osoby: 

Poakvlnuto IMn: vytedluhu M6na Ukontenl 
Dnlh zajlltinl 

Obchodnl firma/Jm6no a pnjmenl, funkc:e I ICO/DIIIum celkem (v (CZK, platnoltl 
narozenl CZK) EUR. .. ) (MMRRRR) 

- - I - - - -

Klient v)islovni! proh la~uje, te nema dluhy po splatnosti vuci statu (zejmena vuci finanenlm ufadum, Ceske spnive socialniho zabezpeeeni a 
celnlm ufadum), l<tere by mely negativni vliv na schopnost klienta dostat jeho platebnim zavazkum ze smlouvy, s v)ijimkou nite uvedenych 
dluhU: 

Oznacenl vMtele: vy~e dluhu 
po Milia 

Obchodnlllnna I JIMno a pnjmenll Jln6 ozn&eenl vtntele It OlD Ilium aplatnostl (CZK, Doba prodlenl 
narozenl celkem (v EUR ... ) 

Kl!) 

- - - - -

KJient v)islovn6 prohla~uje, te nenl proti nemu vedeno nebo nehrozi soudni, rozhodci ci jine rizeni, jehoz v)isledek by mohl negativne ovlivn~ 
jeho podnikatelskou cinnost nebo mohl mit negativni vliv na jeho schopnost dostat platebnlm zavazkum vypl}hlajicim ze smlouvy a nenl mu 
znamo, te by takoveto rizeni bylo vedeno nebo hrozilo tretim osobam, ktere zaji~fuji pohledavky banky v(J~ klientovi nebo bylo vedeno nebo 
hrozilo tfetim osobam, za ktere poskytl klient jakekoliv zajiSteni jejich dluhu, vse s v)ijimkou nlte uvedenych rizeni: 

ozn.cen1 Calkovll 

Alzenl vedenolhrozl VIla 
vYie 

!!Utky, Milia Druh ftzenl-Obchodnl ftrma 1 Jmino a pnjmenll jln6 oznacenl ICO/DIIIum kllentovllll'lltl osob6 ktenije (CZK, 
IOUdniJrozhodeJJ)IM protlstrany narozenl (uv61t) predm6tem EUR. .. ) 

ftzenl (v 
CZKl 

- - - - - -

Klient v)islovne prohlasuje, te neposkytl zaji~tenl za dluhy !fetich osob a jeho majetek neni zatiten zastavnlmi a/nebo jinymi vecnymi pravy 
zfizen)imi ve prospech tfetlch osob, s v)ijimkou nite uvedeneho zajisteni a zrizenych vecnych prav: 

Sledn611 I umotnin vznlk zalllt6nl ve DrOSiich koho: C.lkovll 
Splatncet hod nota M6na Druh poskytnut6ho zajlltinl nebo 

1t010111um zajllfovan9ch (CZK, zajllfovanYc;h 
zftzen6ho prllva Obchodnlllnna/Jmino a pnjmenl, funkce 

narozenl dluhu (v EUR ... ) 
dluhu 

cZKi (MMRRRR) 

Ruatelske prohla~enr Poliklinika tdar nad Sazavou 48899119 2 500 000 CZK 122019 

Klient v)islovn6 prohlasuje, te neeerpa uvery, zapujCky ani finaneni v)ipomoci od jinych bank, peneznich ustavu a/nebo tfetich subjektu s 
v)ijimkou nite uvedenych uveru, zapujeek a finanenich v)ipomoci: 

Poakvlnuto k( m: ~ 
Druh linltu/aklulllni Milia Splatnost poskytnut6ho 
zllp{ljekyKNiru/llnanenr rJeeiiJvtru Zajlltinl Obchodnl ftlma/Jm6no ltOIDIIIum Cerpanj_. (CZK, Qv6rufzjp(ljekyllirlanen 
v)ipomoci a pftjmenl narozenl l!6atka pro uu EUR. .. ) v)ipomoci 

(VCZKl 
- - - - - - - -

Klient v)islovne prohla~uje , ze rna postaveni ovtadajici a/nebo ovladane osoby ve smyslu ustanoveni § 74 a nasi. zakona c. 90/2012 Sb. o 
obchodnlch spolecnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich) pouze ve vztahu vucl nasledujiclm tfetim osobam: 

Tvoft/Netvoft koncem ve 

Obchodnl flrma/Jmino a pnjmenl, funkce 1t010111um amyalu § 79 a nllal. zllk. c. Kllentje osobou 
narozenl 9012012 Sb. o obch. ovllldanou/ovllldajlcl 

IDOieCnoslech a drufltvech 
- - - -

Klient v)islovni! prohla!uje, te ma podil vice nei. 10% na zakladnim kapitlllu anebo disponuje vice net 10% podilem na hlasovacich pravech 
nasledujicich tfetlch osob: 



Obchodnl nrma ICO ~lluv% 

Poliklinika Zcfar nad Sazavou 48899119 100 
Matefska skola Zcfar nad Sazavou orisoevkova orqanizace 71001565 100 
Active - stfedisko volneho easu prispevkova organizace 72052414 100 
Kultura Zdar orisoevkova orqanizace 72053682 100 
SPORTIS plispevkova organizace 65759800 100 
zus Fr. Drdlv. i.cfar nad Sazavou Oolezalovo namesti 4 o.o. 72052422 100 
M.O.S. s.r.o. 25560778 100 
Knihovna Mateie Josefa Sychry, Zdar nad Sazavou 00093050 100 
Socialni sluzbv mestna i.dar nad Sazavou 43379168 100 
SATT a.s. 60749105 60 
Zakladnf skola Zdar nad Sazavou svermova 4 43380123 100 
Zakladnf skola Zcfar nad Sazavou Komenskeho 6 48895229 100 
Zakladnf skola Zdar nad Sazavou Palachova 2189/35 p.o. 71196234 100 
Zakladnf skola Zcfar nad Sazavou Komenskeho 2 48897426 100 

Klient yYslovne prohlasuje, ze jednotlivf clenove statutamich organu ci dozorei rady nebo osoby, ktere se podileji na rrzeni Klienta jinak nez 
jako clenove statutamfho organu nebo dozorci rady, jsou soueasne cleny statutamich organu ci dozoref rady nebo osobami, ktere se podileji 
na fizeni jinak nei. jako clenove statutiimiho organu nebo dozorcf rady, nasledujfcich !fetich osob: 

Jm6no a pl'ljmeni, funkce Obchodnl nrma ICO 

Klient yYslovne prohlasuje, ze jeho hlavnimi spoleeniky (s podilem vice net 10% na jeho zakladnim kap~alu a/nebo hlasovacich pravech) jsou 
nasledujici treti osoby: 

Obchodnf firma/Jm6no a pl'ljmeni, funkce Vjie podllu v % 

Klient vyslovne prohlasuje, ze jeho hlavnf spolecnici uvedenf v pfedeslem odstavci tohoto prohlasenf maji majetkovy podil vyssf net 10% na 
zakladnfm kapitalu anebo disponujf vice net 10% podilem na hlasovacfch pravech v nasledujfcfch tfetfch osobach: 

Obchodnf ftrma/Jm6no a p"jmenf epoleilnlkU 
Obchodnl firma 

Vjie podllu v % 

pfieemz mu nejsou znamy skuteenosti ci okolnosti, ktere by ziskani takovehoto vztahu vuci dalsim subjektum mely ci mohly vyvolat; 

Klient vyslovne prohlasuje, ze uzavfel ovladacf smlouvu ve smyslu § 190b obchodniho zakoniku a/nebo uzavfel smlouvu o pi'evodu zisku ve 
smyslu § 190a obchodniho zakoniku pouze s nasledujicimi tfetimi osobami: 

I CO/Datum Kilen! uzavl'el ovl6dacf Kllent je OIObou Obchodnlllrma/Jm6no a pl'ljmeni, funkce emlouvu/emlouvu o 
narozenf pfevodu zilku ovl6danou/ovl6dajicl 

- - - -

Prohlasuji, ze informace uvedene v tomto formulari veetne jeho pfiloh jsou uplne, spravne a aktualni. 

V ... .................. . dne ..................... . 

MeSTo UIAR NAD sAzAVOU 
Martin Mrkos, starosta 

Klient 

Ovefeni podpisu/ totoznosti 



Uvodni ustanoveni 

Uverove obchodni podminky CSOB 
(,UOP") 

1. UOP vydava Ceskoslovenska obchodnf banka, a. s., se sfdlem: Radlicka 333/150, Praha 5, 
PSC 150 57, ICO: 000 01 350, zapsana v obchodnfm rejsti'fku vedenem Mestskym soudem 
v Praze, spisova znacka B XXXVI 46 (,Banka"). 

2. UOP jsou soucastf smlouvy o poskytnutf prfslusneho bankovnfho produktu (,Smlouva"), 
uzavrene mezi Bankou a Klientem. 

3. Nestanovf-li UOP jinak, terminy definovane ve Smlouve maji stejny v)fznam i v UOP; 
bankovni zliruka, akreditiv a jiny platebni ci zajist'ovaci instrument dale jen ,Instrument". 

Uver I Limit a cerpani 
4. Obecne podminky cerpani podle UOP jsou splneny, pokud: 

a) byla Smlouva ze strany Klienta ractne podepsana a Banka obdrzela vsechny 
smluvne dohodnute podklady a dokumenty, a 

b) byly zaplaceny veskere Smlouvou stanovene poplatky v dohodnucych dnech 
splatnosti. 

5. Je-li ve Smlouve sjednano ucelove cerpani Uveru ci Limitu, muze byt cerpani pouze 
v souladu s ucelem dohodnutym ve Smlouve. Banka je opravnena posuzovat ucelovost 
kafdeho dilciho cerpanf Uveru a Limitu a muze odmitnout kafde cerpani, ktere nebude 
radne dolozeno nebo kde vzniknou pochybnosti 0 ucelovosti pozadovaneho (ci kterehokoliv 
dfivejsiho) cerpani dle Smlouvy. 

6. V prfpade (lmrti Klienta- fyzicke osoby, kteremu byl poskytnut Uver nebo Limit, je Banka 
opravnena cerpani uveru Ci Limitu zastavit. 

Uroky a poplatky, splaceni 
7. Neni-li mofue stanovit pohyblivou urokovou sazbu podle Smlouvy z duvodu neuvedeni 

referencni urokove sazby v informacnich mediich, pouzije se urokova sazba s prechodnou 
fixaci, ktera se sklada z prUmeru kotaci (zjistenych Bankou) na mezibankovnim penefuim 
trhu nejmene tfi referencnich bank, a to vzdy 2 pracovni dny pred prvnfm dnem pffslusneho 
obdobi fixace, resp. dilciho uveroveho obdobi, a marze (prirazky) v pevne v)fsi sjednane 
ve Smlouve. Neni-li mofue stanovit ani timto zpusobem urokovou sazbu z duvodu 
nekotovani na mezibankovnim peneznim trhu, poliZije se urokova sazba s prechodnou 
fixaci, skladajicf se z urokove sazby ve v)fsi nakladu Banky na financovani uveru z 
jakychkoli ji rozumne vybranych zdroju peneznich prosti'edkU vcetne nlikladu na zajisteni 
rizik a marze v pevne vysi uvedene ve Smlouve. (V pripade fixnich sazeb, kdy neni v)fse 
made ve Smlouve v)fslovne uvedena, bude v obou pripadech pouzita marze ve v)fsi 
obsafene v pfislusne fixni sazbe podle Smlouvy). Klient se zavazuje takto stanovene uroky 
Bance uhradit nebo predcasne splatit sve dluhy z poskytnuteho Uveru, a to do 30 dnu ode 
dne doruceni oznamenf Banky o v)fsi stanovene illokove sazby (pficemz v pripade 
predcasneho splaceni uveru pak pro obdobi, nez predcasne splaceni nastane, plati urokova 
sazba stanovena kotaci Banky). V pfipade, ze by urokova sazba stanovena v)fse sjednanym 
zpusobem byla mensi nez nula, poliZije se pro vypocet uroceni podle Smlouvy urokova 
sazba v hodnote nula. 

8. Jakoukoli penezitou pohledavku Banky ze Smlouvy Ci se Smlouvou souvisejici je Banka 
opravnena ode dne jejf splatnosti inkasovat z uctu ci uctu Klienta, uvedenych ve Smlouve. 
Klient je povinen zajistit, aby byl na tom to uctu/techto uctech dostatek penefuich prosti'edku 
k tomuto inkasu. Nepostacuje-li zustatek na tomto uctu/techto uctech k tomuto inkasu, je 
Banka opravnena inkasovat dluznou castku zjakehokoli jineho uctu Klienta, vedeneho u 
Banky. 

9. Inkasuje-li (nebo obdrzi-li jinak) Banka v souvislosti se Smlouvou jakoukoli platbu, ktera 
nepostacuje k pine uhrade dluzne castky podle Smlouvy, Banka stanovi, na uhradu jake 
dluzne castky podle Smlouvy ci jeji casti se tato platba pouzije. 
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10. Z kaZde splatne a nezaplacene castky podle Smlouvy (laome uroku) se Klient zavazuje 
zaplatit Bance urok z prodleni ve rysi sjednane ve Smlouve. Splatky j istiny uveru po dni 
splatnosti budou nadale uroceny urokovou sazbou sjednanou ve Smlouve a k ni navic 
sjednanou sazbou uroku z prodleni. Pohledavky vyplyvaj ici z Limiru a Instrumentu, 
poplatky a jine castky neuhrazene ve dnech splatnosti budou uroceny jen sazbou uroku 
z prodleni. Urok z neuhrazene jistiny v prodleni i urok z prodleni je splatny ihned. 

11. Vypocet veskerych uroku podle Smlouvy (vcetne liroku z prodleni) provadi Banka na 
zaklade roku o 360 dnech (365 dnu pro GBP) a mesicich o skutecnem poctu kalendamich 
dnu (v pripade anuitnich splatek o 30 dnech). 

12. Sazbou *IBOR v ujednani Smlouvy o liroceni (pouzfva-li Smlouva *IBOR) je referencnf 
lirokova sazba mezibankovniho penezniho trhu pro prfslusnou menu (PRIBOR v pripade 
Kc, EURIBOR u dluM v EUR, resp. LIBOR u dluM v USD, GBP, CHF, prip. dalSich 
menach) ve rysi uvedene pro pnslusne casove obdobi v informacni siti REUTERS, 
popi'ipade v jinych informacnfch mediich, a to vZdy 2 pracovni dny pred prvnim dnem 
prislusneho dilciho uveroveho obdobi, obdobi fixace ci jineho casoveho obdobi Gak jsou 
tato obdobi sjednana ve Smlouve). 

13. Nestanovf-li Smlouva jinak, je Klient opravnen predcasne splatit penefui prosti'edky 
z Uveru poskytnuteho Bankou pouze po pi'edchozi pisemne dohode s Bankou a po zaplaceni 
poplatku, sjednaneho v takove dohode s tim, ze jakekoli pi'edcasne splacene penemi 
prosti'edky poskytnute Bankou nemohou byt znovu cerpany. 

14. Pi'epocet jedne meny do jine meny provadi Banka kurzem podle kurzovnfho lfstku Banky 
platneho v okamzik provedenf pi'islusneho prepoctu men. 

Dorucovani 
15. Dorucovani: 

Zavazky 

a) pisemnosti dorucovane poskytovatelem postovnich sluzeb zasila Banka Klientovi 
na adresu bydliste ci trvaleho pobytu ci sfdla, uvedenou ve Smlouve, popi'. 
najinou dohodnutou adresu; dohodnutou adresou nemuze byt adresa pobocky 
Banky a PO BOX. Banka zasila pisemnosti jako obycejnou zasilku, doporucene 
psanf nebo doporucene psani s dodejkou, 

b) bude-li pisemnost poskytovatelem postovnich sluzeb vracena jako nedorucitelmi, 
ucinky doruceni nastavajf v den, kdy je zasilka vracena Bance. Ucinky doruceni 
nastavaji i v pripade, jestlize prevzetf pisemnosti Klient odmitne, 

c) pisemnosti urcene pro Klienta, ktere nejsou dorucovany poskytovatelem 
postovnich sluzeb, jsou v Bance opravneni vyzvedavat Klient, resp. osoby, ktere 
Klient uvede ve zmocneni podepsanem pi'ed pracovnikem Banky, nebo osoby, 
ktere se prokazou plnou mocf s ui'edne ovei'enym podpisem Klienta, a 

d) pisemnosti Klienta jsou dorucene, pouze byly-li doruceny na adresu pobocky 
Banky uvedene ve Smlouve. 

16. Klient se zavazuje, ze od uzavi'eni Smlouvy do zaniku veskerych existujicich, budoucich ci 
podmfnenych dluhu ze Smlouvy: 
a) bude mit k dispozici veskera vyjadi'eni, povoleni a jina rozhodnuti, nezbytna 

k provozovani cinnosti Klienta a ucinf vse nezbytne, aby tato vyjadi'eni, povoleni 
ci rozhodnuti byla platna a ucinna a nebyla porusovana, 

b) zajistf, aby plnenf zavazku Klienta ze Smlouvy nebylo v rozporu s j inymi 
povinnostmi Klienta, at' zakonnymi nebo smluvnimi, 

c) zajisti, aby Udaje uvedene v Prohlaseni o vzajemnych vazbach k j inym subjekrum 
a doplnujicf informace, jehoz kopie tvoi'f Pi'ilohu Smlouvy (, Prohlaseni"), byly 
pravdive, aktualni a uplne, a informuje Banku pisemnou formou neprodlene, 
nejpozdeji vsak do 14 dni pote 0 tom, ze doslo ke zmenam skutecnosti uvedenych 
v Prohlaseni, 
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d) zajistf rovne a spravedlive postavenf Banky vlici ostatnim sv)'m veritelum, 
neuprednostnenym ze zakona, zejmena neupi'ednostnf platby ve prospech 
ostatnfch sv)'ch veritelu pi'ed placenfm dluhu Bance a neposkytne zadnemu 
z veritelu v)ihodnejsi prava (vcetne zajistenf), nez byla poskytnuta Bance podle 
Smlouvy, 

e) pouzije penefui prostfedky cerpane podle Smlouvy, resp. bude cerpat Limit pouze 
k ucelu uvedenemu ve Smlouve, nikdy vsak na financovani politickych stran, 
nezakonnych nebo spolecensky neprijatelnych cinnosti (napi'. provoz kasin, heren, 
v)'roba ci obchodovani s omamnymi a psychotropnimi latkami, zbranemi, municf, 
vojenskou v)'zbroji a v)'stroji a souvisejicimi technologiemi), 

f) bude Banku pisemne informovat o zastavenf sveho majetku nebo jeho casti nebo 
0 tom, ze umoznil vznik jakehokoli vecneho prava, opce ci jineho prava ti'eti 
osoby ci sjednal smluvni ujednani, ktere by mohlo vest k takovemuto zatizenf 
jeho majetku, a to neprodlene, nejpozdeji vsak do 14 dni pote, 

g) bude udrzovat svuj majetek radne pojisten, 
h) bude Banku neprodlene informovat pisemnou formou o skutecnostech 

ohrozujicfch plnenf smluvnich zavazku Klienta, zejmena o soudnfch, rozhodcich 
ci jinych i'izenich, jejichz v)'sledky majf nebo by mohly mit neprfznivy vliv na 
jeho financni a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost radne dostat platebnim 
zavazklim ze Smlouvy; take bude Banku pfsemne informovat o katde Zmene a 
jakekoli da!Si zmene, ktera muze mit neprizniv)' vliv na jeho financni a 
majetkovou situaci nebo na jeho schopnost i'cidne dostat platebnfm zavazkUm 
ze Smlouvy, a to v casovem predstihu, je-li Klientovi tato zmena predem znama; 
Zmenou (,Zmena") se rozumi odstepeni nekterych organizacnich casti Klienta, 
jakakoli pi'emena Klienta, snizeni nebo zv)'seni zakladniho kapitalu Klienta, 
prevod zavodu Klienta ci jeho casti, zmena druhu podi!U v Klientovi, zmena 
druM kmenov)'ch !ism nebo akcii vydanych Klientem, zmena predmetu cinnosti 
Klienta, ukonceni podnikatelske cinnosti Klienta ci jeji podstatne casti, ztnita 
opravneni k podnikatelske cinnosti Klienta, 

i) se dostavi na pisemnou v)izvu Banky do 30 dni od odeslani teto v)'zvy k sepsanf 
dohody ve forme notarskeho zapisu o uzmini sveho dluhu vuci Bance ze Smlouvy 
a/nebo v souvislosti se Smlouvou, se svolenim k vykonatelnosti takto uznaneho 
dluhu, a 

j) zmeni-li se jakkoli pravni predpisy (vcetne vydani noveho pravniho predpisu), 
v dusledku cehoz (i) Bance vznikly dodatecne nebo zv)'sene naklady, (ii) doslo 
ke snizeni miry navratnosti peneznich prostredku poskytnucych podle Smlouvy 
nebo (iii) doslo ke snizeni jakekoliv castky dlufue a splatne podle Smlouvy oproti 
stavu ke dni uzavreni Smlouvy, zaplati Bance odpovidajici castku do 60 dnu ode 
doe doruceni pisemne v)izvy Banky, specifikujici tyto castky, nebo, v pripade 
uveru, v teze lhute predcasne splatf veskere dluhy ze Smlouvy a se Smlouvou 
souvisejici. 

Pfipady poruseni 
17. Pripadem poruseni je: 

a) Poruseni ci nedodrzeni podminek cerpani uveru nebo Limitu nebo otevreni ci 
vystaveni fnstrumentu podle Smlouvy. 

b) Prodleni Klienta se splacenim jakehokoli dluhu vuci Bance ci s plnenim jakekoli 
povinnosti (ze Smlouvy ci jineho pravniho jednani) trvajicf dele nez 5 pracovnich 
dnu. 

c) Nepravdivost, neuplnost nebo nepresnost jakehokoli prohlaseni ucineneho 
Klientem ve Smlouve ci jinem pravnim jednani nebo dokumentu, souvisejicim se 
Smlouvou. 
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18. 

d) Poruseni jakehokoli zavazku podle Smlouvy (vcetne UOP); v pripade zavazku 
pfedkladat Bance dokumenty a rykazy pouze opakovane poruseni nebo poruseni 
trvajici dele nez 20 dnu ode dne zaslanf pfsemne ryzvy Banky ke splneni tohoto 
zavazku. 

e) Zahajeni exekuce, rykonu rozhodnuti ci rykonu jakehokoli zajisteni vilci 
jakemukoli majetku Klienta. 

f) Zahajeni insolvencnfho rizenf, ci jineho rizeni z duvodu platebnf neville, platebni 
neschopnosti ci predluieni, nebo rozhodnuti o likvidaci, a to vilci Klientovi, 
ovladajfci osobe Klienta ci ovladane osobe Klienta, nebo osobe, jejiz dluhy Klient 
zajisfuje. 

g) Prodleni Klienta s plnenim zakonnych ci smluvnich zavazku vuCi statu, zdravotni 
pojiSfovne nebo vilci jakekoli bance. 

h) Vznik skutecnosti ci souhrnu skutecnosti, pi'edstavujicich podstatnou zmenu 
podminek, za nichz byla Smlouva uzavrena, a ktere die oduvodneneho stanoviska 
Banky mohou mit podstatny neprizniry dopad na financni a majetkovou situaci 
Klienta ajeho schopnost plnit zavazky ze Smlouvy. 

i) Vznik Zmeny, ktera muze mit neprizniry dopad na majetkovou a financni situaci 
Klienta nebo najeho schopnost radne dostat zavazkum vyplyvajicim ze Smlouvy, 
bez predchozfho pfsemneho souhlasu Banky. 

j) Klient nedoplnil zajiSteni dle Smlouvy ve lhilte, kterou mu Banka urcila, a 
zpusobem, kter)' Banka vyZ:aduje v souladu se Smlouvou. 

k) Jakykoli prevod (vcetne vyclenenf do sverenskeho fondu) podstatne casti majetku 
Klienta na ti'eti osobu (nejde-li o obefua aktiva, pi'evedena za podminek 
obvyklych v obchodnim styku). 

Nastal-li Prfpad poruseni Gak je definovan ve Smlouve), Banka je opravnena oznamenim 
odeslanym Klientovi: 
a) omezit nebo zastavit cerpani penefuich prostredku z Uveru nebo Limitu, 
b) pisemne prohlasit, ze vsechny penezite dluhy Klienta vuci Bance z poskytnuteho 

Uveru nebo jakakoli jejich cast jsou splatne v den uvedeny v oznameni Banky, 
cimz se stavaji v tento den splatnymi a Klientje povinenje v tento den uhradit, 

c) provest i pred dnem splatnosti dluhu Klienta, jejichz radne splaceni je ohrozeno, 
blokaci jak)'chkoli uctu Klienta vedenych Bankou (zejmena neprovadet Klientovy 
platebni prfkazy a nevyplacet hotovost) a zilstatek a dochazejici uhrady pouzit 
na splacenf penezit)'ch dluhU Klienta a/nebo k vytvoi'eni penefuiho kryti 
na vniti'nim uctu Banky jako penezite jistoty na Uhradu v budoucnu splatnych 
dluhu Klienta ze Smlouvy ci se Smlouvou souvisejfcich, a/nebo 

d) pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve rysi a za podmfnek sjednanych ve 
Smlouve. 

Zaverecna ustanoveni 
19. Neodsouhlasi-li Bankajinak, musf byt veskere dokumenty predkladane ji podle Smlouvy ci 

v souvislosti s ni v cestine nebo slovenstine, nebo uredne prelozene do cestiny. 
20. Plna moe, zmocnujfci jakoukoli osobu jednat jmenem Klienta vuci Bance podle Smlouvy 

musi (i) mit uredne overene podpisy, nebo b)'t podepsana pred pracovnikem Banky, a 
(ii) b)'t dorucena pobocce Banky, ve ktere rna b)'t prislusne pravni jednani uskutecneno, 
nejmene 5 pracovnich dni prede dnem tohoto pravniho jednani. Jinou plnou moe je Banka 
oyravnena odmitnout. 

21. UOP nab)'vaji ucinnosti dnem 1.7.2018. 

strana 4 


	Úvěr 2019
	
	Úvěr 2019
	2Vyhodnocení nabídky.pdf
	List1





