
  

 

Příloha č. 1 k Smlouvě o úvěru 

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY 

pro poskytování úvěrů klientům – právnickým osobám – podnikatelům  

 

článek I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Všeobecné úvěrové podmínky pro poskytování úvěrů klientům – právnickým osobám - podnikatelům (dále jen „Všeobecné 
úvěrové podmínky“ nebo „VÚP“) upravují všeobecná pravidla obchodního vztahu Banky a Klienta vzniklého v souvislosti 
s povinností Banky poskytnout Klientovi finanční prostředky ve formě úvěru.  

Banka vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem či odchylkou; odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se 
považuje za nový návrh na uzavření smlouvy. 

VÚP tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru. V případech, kdy za dluhy Klienta ze Smlouvy o úvěru ručí jako ručitel třetí 
strana, tvoří tyto VÚP rovněž součást takového prohlášení ručitele. 

 

článek II. 

DEFINICE 

Nadpisy článků a bodů ve Smlouvě o úvěru a VÚP slouží jen pro účely vyšší přehlednosti a nelze je použít k výkladu 
jednotlivých ustanovení. Definicím a pojmům uvedeným ve Smlouvě o úvěru a VÚP je třeba přikládat obsah a význam podle 
příslušné definice; v případě, že tento obsah a význam není určen, mají dané pojmy obsah a význam běžně užívaný v bankovní 
praxi. 

Bankovní den – v případě úvěru poskytnutého v Kč den, kdy jsou peněžní ústavy běžně otevřeny pro veřejnost a kdy je možno 
provádět zúčtování plateb v Praze; v případě úvěru poskytnutého Bankou Klientovi v EUR den, kdy jsou peněžní ústavy běžně 
otevřeny pro veřejnost v Praze a kdy je možno provádět zúčtování plateb v Praze a kdy je zároveň pro vypořádání plateb 
otevřen vypořádací systém TARGET2 ("Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer"); v 
případě úvěru poskytnutého Bankou Klientovi v jiné měně než Kč a EUR den, kdy jsou peněžní ústavy běžně otevřeny pro 
veřejnost současně v Praze a v Londýně a v New Yorku. 

Klient – osoba, která s Bankou uzavřela Smlouvu o úvěru, resp. osoba, která se stala právním nástupcem této osoby, zejména 
na základě převzetí závazku, splynutí, sloučení, rozdělení, dědictví nebo jiné právní skutečnosti.  

Nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Osobní údaje - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků 
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Politicky exponovaná osoba -  fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním 
významem, nebo fyzická osoba, která naplňuje další předpoklady uvedené v Zákoně o ochraně před legalizací. 

Pracovní den – kterýkoliv den (kromě dne pracovního pokoje a pracovního volna a dne, který Banka ze závažných provozních 
důvodů prohlásí za neobchodní), kdy jsou banky v České republice otevřené na běžné obchodování  

Sazebník poplatků – Sazebník poplatků pro Právnické osoby a Fyzické osoby –podnikateľů dokument vydaný Bankou 
obsahující seznam a výši jednotlivých poplatků za poskytnutí služeb Banky, zveřejněný v obchodních místech Banky a na 
internetové stránce www.postovabanka.sk/cz.  

Skutečný majitel -  fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v 
právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti a která naplňuje další 
předpoklady uvedené v Zákoně o ochraně před legalizací. 

Smlouva o úvěru – smlouva včetně jakýchkoliv jejích změn a doplnění uzavřená mezi Bankou a Klientem obsahující vzájemně 
dohodnuté podmínky a splňující podstatné náležitosti § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 
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pozdějších předpisů, na základě níž se Banka zavázala poskytnout Klientovi úvěrové prostředky a Klient splatit Úvěrovou 
pohledávku. 

Úroková sazba – ve Smlouvě o úvěru stanovená roční (per annum – p.a.) procentní sazba, dle které se vypočítávají úroky. 
Zpravidla představuje součet referenční úrokové sazby a marže Banky uvedené v procentech, nebo je stanovena pevnou 
částkou. 

Úrokové období – období, během něhož je ve vztahu k čerpané části úvěru stanovena pevná výše Úrokové sazby. Délka 
Úrokového období nebo mechanismus jeho stanovení je uveden ve VÚP a ve Smlouvě o úvěru. 

Úvěrová pohledávka – právo Banky na peněžní plnění od Klienta na základě Smlouvy o úvěru nebo smlouvy o přistoupení 
k dluhu či v souvislosti s těmito smlouvami. Úvěrovou pohledávku tvoří (i) jistina, (ii) příslušenství, které tvoří úroky, úroky 
z prodlení, úroky z úroků a náklady spojené s uplatňováním Úvěrové pohledávky (zejména pak veškeré typy zákonem 
stanovených poplatků, náklady na poštovné a další náklady související s vymáháním Úvěrové pohledávky), (iii) smluvní pokuta 
(včetně jejího vyjádření ve formě sankčních úroků) a (iv) poplatky ve smyslu aktuálního Sazebníku poplatků Banky.   

Banka – Poštová banka, a.s., se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 340 890, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sa, složka: 501/B, jednající prostřednictvím 
své pobočky Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika, se sídlem na adrese Praha 9, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČ: 
28992610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 70004, resp. osoba, která se 
stala právním nástupcem této osoby.  

Internetová stránka – oficiální webová stránka Banky www.postovabanka.sk.  

IOOÚ - Informace o ochraně osobních údajů dostupná na Internetové stránce. 

Zákon o bankách – slovenský zákon č. 483/2001 Zb.z., o bankách, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zákon o ochraně před legalizací – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zajišťovací smlouvy - jsou jakékoliv smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o podřízenosti dluhu, dohody o ručení, 
dohody o vydání a vyplnění blancosměnky, jakož i jakákoliv jiná smlouva, která byla uzavřena v souvislosti se Smlouvou 
o úvěru, a kterou došlo ke zřízení zajištění, včetně jejích dodatků, za účelem splacení zajišťovaného dluhu, součástí kterého 
je Úvěrová pohledávka. 

Zavázané osoby – osoby, které jsou zavázané ze Smlouvy o úvěru společně a nerozdílně s Klientem (t.j. ku příkladu každý 
přistupující dlužník, spoludlužník), jakož i každý ručitel, resp. právní nástupce těchto osob; pro vyloučení pochybnosti se za 
Zavázané osoby nepovažuje zástavce, vystavitel blancosměnky a avalista.  

Zákon o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/200 Sb. o ochrane osobních údajů a o změně některých zákonů a slovenský 
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

článek III. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Na základě Smlouvy o úvěru se (i) Banka zavazuje, že po splnění podmínek stanovených ve Smlouvě o úvěru a 
článku IV. VÚP poskytne Klientovi finanční prostředky ve formě úvěru v měně a do/ve výše/výši stanovené ve 
Smlouvě o úvěru a (ii) Klient se zavazuje vzniklou Úvěrovou pohledávku Bance ve stanoveném termínu vrátit. Účel 
a výše úvěru, případně úvěrového rámce, Úroková sazba, způsob jejího určení, lhůta čerpání úvěrových prostředků, 
způsob, formy a podmínky použití úvěrových prostředků, způsob a termíny splácení jistiny Úvěrové pohledávky, jakož 
i termíny splácení úroků (jsou-li odlišné od termínů splácení jistiny Úvěrové pohledávky) a ostatní podmínky jsou 
uvedeny ve Smlouvě o úvěru.  

 

článek IV. 

ČERPÁNÍ ÚVĚROVÝCH PROSTŘEDKŮ  

4.1 Klient je oprávněn čerpat úvěrové prostředky bezhotovostní formou, k účelu stanovenému ve Smlouvě o úvěru a 
během období vymezeného ve Smlouvě o úvěru.  

4.2 Banka je zejména oprávněna odmítnout poskytnutí úvěrových prostředků, resp. jejich části Klientovi: 
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4.2.1 v případě, že Klient splnil podmínky pro čerpání úvěrových prostředků a kterákoliv z informací rozhodující 
pro umožnění čerpání úvěrových prostředků se ukázala jako nepravdivá resp. neúplná a to i jen zčásti, a 
to dnem, kdy se Banka o této skutečnosti dozvěděla, a/nebo 

4.2.2 v případě, že Klient neplní kteroukoliv ze zvláštních podmínek stanovených v  Smlouvě o úvěru, a/nebo 
4.2.3 v případě, že nastane nebo hrozí kterýkoliv z důvodů opravňujících Banku k vyhlášení předčasné splatnosti 

Úvěrové pohledávky, resp. pro uplatnění sankcí ze strany Banky, a/nebo 
4.2.4 v případě, že Klient nesplnil podmínky stanovené pro čerpání úvěrových prostředků uvedené v  Smlouvě 

o úvěru ve lhůtě pro čerpání úvěrových prostředků stanovené ve Smlouvě o úvěru, a/nebo 
4.2.5 v případě, že Klient nejpozději do uplynutí lhůty pro čerpání úvěrových prostředků nepožádal o jejich 

čerpání, a to ani částečně, do souhrnné výše dohodnuté ve Smlouvě o úvěru, a to následující den po dni, 
ve kterém uplynula lhůta pro čerpání úvěrových prostředků dohodnutá ve Smlouvě o úvěru, a/nebo 

4.2.6 v případě, že Klient nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro čerpání úvěrových 
prostředků nepožádal o prodloužení lhůty pro čerpání úvěrových prostředků, a to následující den po dni, 
ve kterém uplynula lhůta pro čerpání úvěrových prostředků dohodnutá ve Smlouvě o úvěru, a/nebo 

4.2.7 z jiného důvodu uvedeného ve Smlouvě o úvěru, anebo v těchto Všeobecných úvěrových podmínkách. 

4.3 Nárok na čerpání úvěrových prostředků nelze postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Banky.  

4.4 Není-li ve Smlouvě o úvěru některá z výše uvedených podmínek vyloučena, platí, že Klient je oprávněn čerpat 
úvěrové prostředky, pokud: 

4.4.1 ke dni čerpání nenastal ani nehrozí žádný důvod pro vyhlášení předčasné splatnosti Úvěrové pohledávky, 
resp. pro uplatnění sankcí ze strany Banky, a   

4.4.2 byly splněny podmínky stanovené před čerpáním úvěrových prostředků, uvedené v Smlouvě o úvěru 
ve lhůtě pro čerpání úvěrových prostředků dohodnuté ve Smlouvě o úvěru.  

 Skončení možnosti čerpání úvěrových prostředků jinak než uplynutím vymezeného období, vyčerpáním stanoveného 
objemu prostředků nebo dohodou Banky a Klienta, je zároveň důvodem opravňujícím Banku k vyhlášení předčasné 
splatnosti Úvěrové pohledávky.  

 Opětovný vznik nároku na čerpání úvěrových prostředků: 

(i) je možný jen po předchozím písemném souhlasu Banky a za podmínek dohodnutých formou dodatku ke 
Smlouvě o úvěru, a 

(ii) není možný, když lhůta pro čerpání úvěrových prostředků dohodnutá ve Smlouvě o úvěru uplynula, a 
(iii) není možný, když Banka využije svého oprávnění neumožnit čerpání úvěrových prostředků, resp. jejich části, 

podle bodu 4.2 VÚP. 

4.5 V případě, že Klient nedočerpá úvěrové prostředky, resp. jejich část, do výše uvedené ve Smlouvě o úvěru ve lhůtě 
uvedené ve Smlouvě o úvěru, resp. Banka využije svého oprávnění neumožnit čerpání úvěrových prostředků, resp. 
jejich části, podle bodu 4.2 VÚP, je Banka oprávněna jednostranně, bez potřeby uzavření dodatku ke Smlouvě o 
úvěru, upravit: 

(i) výšku jistiny Úvěrové pohledávky podle skutečně vyčerpané sumy úvěrových prostředků Klientem, a/nebo 
(ii) termíny a výši splácení jistiny Úvěrové pohledávky, a to od poslední splátky směrem k první splátce jistiny 

Úvěrové pohledávky, a/nebo 
(iii) konečný termín splatnosti Úvěrové pohledávky. 

O těchto skutečnostech je Banka povinna bez zbytečného odkladu písemně obeznámit Klienta a Zavázané osoby. 

4.6 V případě, že úvěrové prostředky jsou čerpány na podnikatelský účet Klienta u Banky a dochází k rozporu mezi 
ustanoveními Smlouvy o úvěru a/nebo VÚP a ustanoveními smlouvy o vedení podnikatelského účtu, mají v rozsahu, 
v němž odporují ustanovením smlouvy o vedení podnikatelského účtu, přednost ustanovení Smlouvy o úvěru a VÚP.  

4.7 Pokud v důsledku mimořádné události v rámci mezibankovního a/nebo finančního trhu nebude Banka schopna 
poskytnout Klientovi čerpání úvěru za podmínek stanovených příslušnou Smlouvou o úvěru, vyrozumí o tom Banka 
Klienta bez zbytečného odkladu. Čerpání bude v takovém případě odloženo, a to na základě písemného oznámení 
Banky zaslaného Klientovi. V takovém případě stanoví Banka den čerpání takového úvěru na nejbližší Bankovní den, 
kdy bude moci požadované čerpání úvěru poskytnout. 

4.7.1 Zjistí-li Banka, že v důsledku změny právních předpisů nebo jejich výkladu nebo v důsledku rozhodnutí správních 
orgánů nebo nařízení příslušné centrální banky (včetně opatření týkajících se například vytváření povinných rezerv, 
likvidity bank, omezení a rozložení rizika či jakéhokoliv jiného opatření vztahujícího se k regulaci bankovního sektoru 
či měny) došlo ke vzniku nebo zvýšení nákladů spojených s poskytnutím úvěru jako celku nebo jeho části, nebo ke 
snížení jakékoliv úhrady, která byla podle příslušné Smlouvy o úvěru poskytnuta Klientem ve prospěch Banky, bude 
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Banka bezodkladně písemně informovat Klienta o příslušných skutečnostech a o výši zvýšení nákladů či snížení 
úhrady, která byla poskytnuta Klientem podle takové Smlouvy o úvěru. 

4.8 Pokud to bude s přihlédnutím ke všem okolnostem možné, bude Banka o očekávaném zvýšení nákladů nebo snížení 
úhrad v důsledku skutečností uvedených v předchozím odstavci 4.8 informovat Klienta předem. Klient se v takovém 
případě může rozhodnout do pěti (5) Bankovních dnů po obdržení oznámení o očekávaném zvýšení nákladů, zda 
takové zvýšené náklady nebo snížené úhrady v době jejich výskytu uhradí nebo zda příslušný úvěr nebo jeho 
čerpanou část předčasně splatí. V případě, že Klient ve lhůtě podle předchozí věty písemně neoznámí Bance své 
rozhodnutí splatit předčasně příslušný úvěr či jeho čerpanou část, nebo v případě, že nebylo možné o vzniku nebo 
zvýšení nákladů nebo snížení úhrad informovat Klienta předem, je Klient povinen v přiměřené lhůtě stanovené 
Bankou tyto náklady nebo částku, o kterou byla snížena úhrada, která byla poskytnuta dle příslušné Smlouvy o úvěru, 
uhradit. Náklady zvýšené v souladu s odstavcem 4.8 výše bude Klient povinen platit pouze po dobu trvání důvodů, z 
nichž k takovému zvýšení nákladů došlo. 

 
článek V. 

ÚROKOVÉ PODMÍNKY 

5.1 Čerpané úvěrové prostředky se úročí denně ode dne čerpání úvěrových prostředků (včetně) do dne předcházejícího 
dni jejich úplného splacení (včetně). První Úrokové období začíná dnem prvního čerpání.  

5.2 Výše Úrokové sazby, případně způsob jejího stanovení jsou určeny ve Smlouvě o úvěru. Úrokové sazby mohou být 
stanoveny jako sazby fixní nebo jako sazby pohyblivé. Fixní sazbou se přitom rozumí úroková sazba, jejíž neměnná 
výše je uvedena v příslušné Smlouvě o úvěru.  

5.3 V případě, že ve Smlouvě o úvěru není Úroková sazba pevně stanovena, použije Banka pro její stanovení referenční 
sazbu uvedenou ve Smlouvě o úvěru – EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate pro EUR), PRIBOR (Prague Interbank 
Offered Rate pro Kč) nebo LIBOR (London Interbank Offered Rate pro USD). V případě určení Úrokové sazby na 
základě referenční sazby je výše Úrokové sazby stanovena pevně, vždy na Úrokové období uvedené ve Smlouvě o 
úvěru a zjišťována Bankou následujícím způsobem (se zaokrouhlením na dvě desetinná místa nahoru): 

5.3.1 Sazbou EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) se ve vztahu k příslušnému Úrokovému období rozumí 
procentní sazba p.a. určená Evropskou bankovou federaci uvedena na stránce „EURIBOR01“ služby 
Thomson Reuters anebo na jiné stránce uvedené služby určené Věřitelem anebo na stránce jiné služby 
určené Věřitelem, pokud dojde k zániku uvedené služby, pro měnu úvěru a pro Úrokové období. 

5.3.2 Sazbou PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) se rozumí referenční hodnota úrokových sazeb na trhu 
mezibankovních depozit v českých korunách, kterou počítá (fixuje) kalkulační agent pro Českou národní 
banku a Czech Forex Club z kotaci referenčních bank pro prodej depozit (offer) dle algoritmu uvedeného 
v Pravidlech pro referenční banky a výpočet referenčních úrokových sazeb vydaných Českou národní 
bankou, na báze act/360 konvence. 

5.3.3 Sazbou LIBOR (London Interbank Offered Rate) se ve vztahu k příslušnému Úrokovému období rozumí 
procentní sazba p.a. určená Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) uvedena na stránce „LIBOR01“ služby 
Thomson Reuters anebo na jiné stránce uvedené služby určené Věřitelem anebo na stránce jiné služby 
určené Věřitelem, pokud dojde k zániku uvedené služby pro měnu úvěru a pro Úrokové období. 

5.4 Nestanovuje-li Smlouva o úvěru jinak, vyúčtuje Banka Klientovi Úroky z čerpaných úvěrových prostředků 
k poslednímu dni v kalendářním měsíci, který bude též dnem jejich splatnosti. Banka čerpané úvěrové prostředky 
úročí na základě skutečného počtu dní v roce, tj. báze úročení = aktuální počet dní/365. 

5.5 Banka je oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit úrokové sazby, pokud je změna 
založena na změně referenčních sazeb. Změna Úrokových sazeb musí být Klientovi písemně oznámena bez 
zbytečného odkladu.  

 

článek VI. 

SPLÁCENÍ ÚVĚROVÉ POHLEDÁVKY 

6.1 Dlužník se zavazuje splácet Úvěrovou pohledávku způsobem a v termínech uvedených ve Smlouvě o úvěru. Není-li 
ve Smlouvě o úvěru uvedeno jinak, je Dlužník povinen splácet úvěrovou pohledávku ve měně, v níž byl úvěr 
poskytnut. 

6.2 Veškeré platby Bance prováděné Klientem v souvislosti s jakýmkoliv úvěrem poskytnutým Klientovi budou provedeny 
bez srážek nebo odvodů jakýchkoli současných nebo budoucích daní nebo poplatků jakéhokoliv druhu ukládaných, 
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vybíraných, srážených nebo vyměřovaných jakýmkoliv příslušným orgánem, ledaže by takové srážky nebo odvody 
byly stanoveny zákonem. V takovém případě Klient zaplatí Bance při každé platbě takovou finanční částku navíc, 
jaká je potřeba, aby po odečtení příslušných srážek nebo odvodů Banka skutečně obdržela takovou částku, kterou 
by obdržela, pokud by neexistovala povinnost odvádět příslušnou srážku nebo odvod. Klient však nebude povinen 
platit Bance finanční částku navíc podle předcházející věty, pokud Banka má daňovou povinnost týkající se příslušné 
platby z jiného důvodu, než z toho, že je úvěrujícím podle příslušné Smlouvy o úvěru, nebo by Banka byla oprávněna 
obdržet příslušnou platbu bez srážky nebo odvodu, kdyby předepsaným způsobem uplatnila u příslušných daňových 
orgánů použitelnou výjimku. 

6.3 Platby od Klienta na splácení Úvěrové pohledávky se bez ohledu na skutečnost, na jaké dluhy byla platba poukázána, 
hradí v následujícím pořadí: poplatky a náklady spojené se Smlouvou o úvěru, smluvní pokuty, úrok z prodlení, úroky 
po lhůtě splatnosti, jistina po lhůtě splatnosti, jistina Úvěrové pohledávky, úroky a úroky z úroků, pakliže je Banka 
požaduje. Klient a Banka vylučují aplikaci ustanovení § 1933 Občanského zákoníku.  

6.4 Banka je oprávněna započítat jakékoliv své splatné pohledávky za Klientem bez ohledu na právní titul jejich vzniku 
proti jakýmkoliv pohledávkám Klienta a/nebo Zavázané osoby za Bankou bez ohledu na jejich měnu, splatnost a 
právní vztah, z něhož vyplývají. Banka a Klient tímto vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy o 
úvěru aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je 
způsobilá k započtení. 

6.5 Banka a Klient tímto vylučují právo na provádění zápočtů ze strany Klienta bez předchozího písemného souhlasu 
Banky. 

6.6 Není-li ve Smlouvě o úvěru uvedeno jinak, je Klient po předchozím písemném souhlasu Banky oprávněn splatit 
Úvěrovou pohledávku v celém rozsahu formou předčasné splátky nebo splácet jistinu Úvěrové pohledávky formou 
mimořádných splátek. Banka je oprávněna stanovit podmínky předčasného splacení (zejména její termín jakož i 
poplatek za povolení předčasného splacení) a podmínky mimořádné splátky (zejména její termín, výši, frekvenci a 
poplatek za mimořádnou splátku). 

6.6.1 Klient je oprávněn požádat Banku o možnost úhrady mimořádné splátky, přičemž žádost o mimořádnou 
splátku je povinen doručit nejméně patnáct (15) kalendářních dnů předem. Banka zúčtuje mimořádnou 
splátku Úvěrové pohledávky na úhradu pohledávek Banky za Klientem. Není-li ve Smlouvě o úvěru 
stanoveno jinak, započítá se mimořádná splátka na úhradu posledních předpokládaných splátek, tzn. sníží 
se předpokládaná poslední splátka.  

6.6.2 Klient je oprávněn požádat Banku o možnost realizace předčasného splacení Úvěrové pohledávky, 
přičemž žádost o předčasné splacení je povinen doručit nejméně patnáct (15) kalendářních dnů předem.  

6.7 Pokud o to Banka Klienta nebo Zavázanou osobu kdykoliv požádá, zavazuje se Klient a/nebo Zavázaná osoba 
bezodkladně udělit zmocnění ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku, kterým Klient a/nebo požádaná 
Zavázaná osoba zmocní Banku, aby jeho jménem a na účet Klienta a/nebo Zavázané osoby vykonala všechny právní 
úkony nezbytné na zřízení inkasa z jakéhokoliv podnikatelského, vkladového nebo jiného účtu vedeného kteroukoliv 
bankou nebo pobočkou zahraniční banky působící na území České republiky za účelem řádné a včasné úhrady 
Úvěrové pohledávky, resp. kterékoliv její části, a to do doby splacení Úvěrové pohledávky v celém rozsahu. Klient a 
každá ze Zavázaných osob podpisem Smlouvy o úvěru či smlouvy, na jejímž základě vznikl právní vztah mezi Bankou 
a Zavázanou osobou, zmocňuje v souladu s ustanoveními § 441 a násl. Občanského zákoníku Banku na inkaso 
splatné části Úvěrové pohledávky, resp. kterékoliv její části (i nesplatné) z jakéhokoliv podnikatelského, vkladového 
nebo jiného účtu, který Banka vede nebo v budoucnu bude vést pro Klienta a/nebo Zavázanou osobu. Klient a 
Zavázané osoby současně prohlašují, že jejich zájmy a zájmy Banky nejsou v souvislosti s udělením zmocnění 
v žádném vzájemném rozporu a že tedy toto zmocnění není a v žádném případě ani nemůže být prohlášené za 
neplatné z tohoto důvodu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že nevykonání inkasa splatné části Úvěrové 
pohledávky, resp. kterékoliv její časti (i nesplatné) ze strany Banky se nepovažuje za omeškání Banky a jeho vykonání 
představuje oprávnění Banky, a nepředstavuje  jeho povinnost. 

6.8 V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu sjednané splátky jistiny Úvěrové pohledávky je Klient oprávněn 
požádat Banku o prodloužení termínu splátky, přičemž žádost o prolongaci je Klient povinen doručit Bance nejpozději 
patnáct (15) kalendářních dnů před lhůtou splatnosti sjednané splátky jistiny Úvěrové pohledávky. Termín splátky 
může být prodloužen pouze na základě předchozího písemného souhlasu Banky a za podmínek stanovených ve 
formě dodatku ke Smlouvě o úvěru. 

6.9 Banka, Klient a Zavázané osoby se dohodli, že Banka je oprávněna opakovaně vinkulovat (vázat výplatu) peněžních 
prostředků na kterémkoliv účtu Klienta a/nebo Zavázané osoby vedeném u Banky ve výši nejbližší splátky jistiny a 
příslušenství Úvěrové pohledávky, a to vždy v termínu tří (3) Pracovních dnů před dohodnutou splatností do doby 
skutečné úhrady této splátky.  
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6.10 Dojde-li k takové změně právních předpisů či jejich výkladu nebo vydá-li soud nebo správní orgán takové rozhodnutí, 
v jehož důsledku se Banka nebude moci nadále účastnit poskytování úvěru, vyrozumí Banka o této skutečnosti bez 
zbytečného odkladu Klienta písemným oznámením s náležitým odůvodněním. V takovém případě nebude Banka po 
dobu existence některé z uvedených překážek povinna poskytnout Klientovi žádné další prostředky podle příslušné 
Smlouvy o úvěru. Zároveň Banka vyzve Klienta k jednání o řešení vzniklé situace. Pokud se Banka a Klient 
nedohodnou na žádném řešení do třiceti (30) kalendářních dnů od výzvy Banky k jednání, je Klient nejpozději ve lhůtě 
následujících šedesáti (60) kalendářních dnů povinen splatit čerpanou částku úvěru včetně příslušenství a poplatků. 
Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v takovém případě se ustanovení § 2006 odst. 1 věty druhé (vyjma případů 
upravených v odstavci 4.8 těchto Všeobecných úvěrových podmínek), ustanovení § 2007 věty první a § 2008 
Občanského zákoníku, nepoužijí.  

6.11 Nastanou-li některé z okolností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku VI. Všeobecných úvěrových 
podmínek, které mají za následek zvýšení nákladů Klienta nebo zrušení úvěru nebo jeho části, navrhne Banka 
Klientovi taková opatření, která bude považovat za přiměřená a přijatelná pro Klienta, aby zmírnila důsledky 
nepříznivých okolností. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Banka nebude povinna navrhnout ani provést 
žádná opatření, pokud by jejich provedení podle názoru Banky mělo nebo mohlo mít nepříznivý vliv na její podnikání, 
provoz, finanční situaci nebo by mohlo Bance způsobit podstatné nevýhody, co se týče výdajů, ztrát nebo daňových 
povinností. 

 

článek VII. 

POPLATKY A NÁKLADY 

7.1 Klient se zavazuje uhradit Bance poplatky stanovené ve Smlouvě o úvěru, VÚP a poplatky ve smyslu aktuálně 
platného Sazebníku poplatků Banky zveřejněného v obchodních místech Banky a na internetové stránce 
www.postovabanka.sk/cz. Úhrada poplatků bude realizována formou inkasa z účtu Klienta, resp. Zavázané osoby. 
V případě, že nedojde k umožnění čerpání úvěrových prostředků z důvodů na straně Klienta, nemá Klient nárok na 
vrácení poplatku za zpracování, představujícího odměnu za dojednání závazku poskytnutí úvěru.  

7.2 Není-li ve Smlouvě o úvěru stanoveno jinak, zavazuje se Klient uhradit Bance všechny prokazatelně vynaložené 
náklady (včetně, nikoliv však výlučně, nákladů spojených se sepsáním notářského zápisu jakožto vykonatelného 
exekučního titulu, ocenění zajištění, úhrady pojistného za poskytnuté zajištění a dalších nákladů), které mu vznikly 
v souvislosti se smluvními vztahy vzniklými na základě a/nebo v důsledku uzavření Smlouvy o úvěru a smluv, na 
základě nichž je poskytnuto zajištění Úvěrové pohledávky, jakož i v souvislosti s vymáháním Úvěrové pohledávky 
nebo její části (včetně, nikoliv však výlučně, nákladů spojených s realizací zajišťovacích prostředků). Součástí těchto 
nákladů jsou i veškeré zákonem předepsané odvody, daně (s výjimkou daně z příjmů) a poplatky, které bude Banka 
muset uhradit v souvislosti se vznikem a s trváním právního vztahu založeného Smlouvou o úvěru a smluv o zajištění, 
přičemž tyto poplatky a náklady jsou splatné ke dni, kdy Banka vykoná příslušnou úhradu.  

 

článek VIII.  

ZAJIŠTĚNÍ 

8.1 Úvěrová pohledávka, jakož i další Klientovy dluhy vůči Bance, které vznikly či vzniknou na základě a/nebo v souvislosti 
s uzavřením Smlouvy o úvěru, jsou zajištěny prostředky sloužícími pro zajištění dluhu, které jsou přesně 
specifikované ve Smlouvě o úvěru. Za vznik, trvání a vymahatelnost poskytnutého zajištění odpovídá Klient. 

8.2 Bližší specifikace zajišťované pohledávky je uvedena v Zajišťovacích smlouvách.  

8.3 Během trvání závazkového vztahu se Klient zavazuje informovat Banku o veškerých změnách, v jejichž důsledku by 
došlo ke snížení hodnoty předmětu zajištění, zejména jeho poškození, zničení nebo zcizení. Banka je na náklady 
Klienta oprávněna sama nebo prostřednictvím třetích osob provést ocenění předmětu zajištění. Při každém ocenění 
předmětu zajištění se Klient zavazuje poskytnout či zajistit poskytnutí požadované součinnosti třetích osob. 

8.4 Klient se zavazuje, že na žádost Banky doplní a/nebo rozšíří smluvně sjednané zajištění v rozsahu a ve lhůtě 
stanovené Bankou v případě, že:  

8.4.1 poskytnuté zajištění zanikne, na základě posouzení Banky se zhorší nebo jiným způsobem výrazně klesne 
jeho hodnota, nebo  

8.4.2 se podle názoru Banky významně zvýší riziko návratnosti Úvěrové pohledávky.  

Neposkytnutí takovéhoto zajištění či dozajištění může Banka považovat za podstatné porušení Smlouvy o úvěru. 

8.5 Za významné zvýšení rizika návratnosti Úvěrové pohledávky se považuje zejména: 

http://www.postovabanka.skcz/
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8.5.1 zřízení jakéhokoliv práva ve prospěch třetích osob na majetek, který je předmětem zajištění ve prospěch 
Banky (zejména, nikoliv výlučně, zřízení zástavního práva, zádržního práva, věcného břemene, 
předkupního práva), resp. vykonání jakéhokoliv právního úkonu, následkem kterého je omezení 
vlastnického práva k majetku, který je předmětem zajištění ve prospěch Banky, bez předchozího 
písemného souhlasu Banky,  

8.5.2 vydání jakéhokoliv rozhodnutí příslušným orgánem, zakazující nebo omezující nakládaní s majetkem, který 
je předmětem zajištění ve prospěch Banky, 

8.5.3 neplnění daňových a/nebo jakýchkoli jiných odvodových povinností vůči státu,  
8.5.4 změna existující vlastnické struktury Klienta, v jejímž důsledku dojde k omezení výkonu práv akcionářů či 

společníků, a změna právní formy Klienta, pokud k těmto změnám dojde bez předchozího písemného 
souhlasu Banky, 

8.5.5 nepříznivý vývoj v hospodářské a finanční situaci Klienta (zejména v důsledku zjištění daňových, 
správních, soudních, celních nebo jiných orgánů), 

8.5.6 podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, konkursu, reorganizace, vyrovnání s věřiteli, předběžného 
řízení nebo ochranného období (moratoria) Klienta (resp. řízení, které má obdobné účinky a následky podle 
zahraničního právního řádu); zvolání valné hromady, předmětem které má být přijetí rozhodnutí o zrušení 
společnosti s likvidací nebo bez likvidace, 

8.5.7 zahájení exekučního řízení na majetek Klienta nebo nařízení výkonu rozhodnutí na majetek Klienta,  
8.5.8 opakované neplnění dalších dojednaných povinností Klienta vyplývajících pro něj ze Smlouvy o úvěru a 

z jiných smluv uzavřených v souvislosti se Smlouvou o úvěru. 

Za významné zvýšení rizika návratnosti Úvěrové pohledávky se považuje i to, pokud skutečnosti uvedené v bodech 
8.5.2 – 8.5.7 nastanou u kterékoliv ze Zavázaných osob.   

Riziko návratnosti Úvěrové pohledávky posuzuje vždy jednostranně Banka, a to na základě veřejných dokumentů a 
informací, jakož i dokumentů a informací předložených Klientem, Zavázanými osobami či získaných Bankou vlastní 
analytickou činností.  

 

článek IX. 

PROHLÁŠENÍ A ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI  

9.1 Klient a každá ze Zavázaných osob ke dni podpisu Smlouvy o úvěru, resp. smlouvy, na jejímž základě vznikl vztah 
mezi Zavázanou osobou a Bankou a ke každému dni až do zaplacení všech Úvěrových pohledávek, které vzniknou 
na základě Smlouvy o úvěru a/nebo splnění jakýchkoli pohledávek vzniklých v souvislosti s ní prohlašují, že: 

9.1.1 je subjektem způsobilým k uzavření Smlouvy o úvěru, jakož i smluv souvisejících se Smlouvou o úvěru a 
že plnění jednotlivých povinností vyplývajících z těchto dokumentů bylo řádně schváleno příslušnými 
orgány (např. představenstvem, dozorčí radou, valnou hromadou, pokud je schválení vyžadováno 
zákonem a/nebo interními předpisy Klienta a Zavázaných osob), a že výkon podnikatelských aktivit probíhá 
v souladu s vydaným oprávněním,  

9.1.2 obdržel veškeré souhlasy a povolení příslušných státních orgánů nebo třetích osob nezbytné pro platné a 
účinné uzavření a plnění povinností ze Smlouvy o úvěru a jakýchkoli dalších smluv se Smlouvou o úvěru 
souvisejících, jsou-li taková povolení vyžadována, a že všechny tyto souhlasy a povolení jsou platné a 
účinné,  

9.1.3 uzavření Smlouvy o úvěru, jakož i souvisejících závazkových vztahů, plnění jednotlivých povinností, jakož 
i čerpání úvěrových prostředků:  

(i) neporušuje zakladatelské ani jiné organizační dokumenty Klienta a/nebo Zavázaných osob,  
(ii) není v rozporu se žádnou smlouvou, dokumentem, rozhodnutím soudu, nálezem rozhodčího 

orgánu ani rozhodnutím správního orgánu, které jsou pro Klienta a/nebo Zavázané osoby závazné 
nebo které se týkají práv a povinností Klienta a/nebo Zavázaných osob, 

(iii) nepředstavuje porušení žádného právního předpisu,  

9.1.4 Smlouva o úvěru, jakož i veškeré závazkové vztahy vzniknuvší na základě a v souvislosti se Smlouvou o 
úvěru jsou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Klienta a/nebo Zavázané osoby a že takto 
vzniklé závazky jsou závazky platnými, účinnými a vymahatelnými, 

9.1.5 v době uzavření Smlouvy o úvěru nenastal žádný z případů, na základě něhož by byla Banka oprávněna 
vyhlásit předčasnou splatnost Úvěrové pohledávky, 

9.1.6 úvěrový obchod vykonává na vlastní účet a na splacení Úvěrové pohledávky použije peněžní prostředky, 
které jsou jeho vlastnictvím,  

9.1.7 mu není známo, že by 
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(i) vůči němu byl podán návrh na zahájení soudního, rozhodčího, exekučního a/nebo obdobného 
řízení,  

(ii) vůči němu byl podán návrh na zahájení správního a/nebo obdobného řízení, jehož výsledek by 
podle odůvodněného názoru Banky mohl výrazně zvýšit riziko návratnosti resp. zajištění Úvěrové 
pohledávky,   

(iii) bylo zahájeno či hrozilo zahájení řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit právní nebo ekonomické 
postavení Klienta nebo jeho schopnost splnit dluh vyplývající ze Smlouvy o úvěru a závazkových 
vztahů souvisejících se Smlouvou o úvěru,  

9.1.8 v době od přijetí žádosti o poskytnutí bankovního obchodu nedošlo k žádné podstatné změně týkající se 
právního nebo ekonomického postavení Klienta, resp. Zavázané osoby,  

9.1.9 veškeré dokumenty a další písemné či ústní informace předložené nebo oznámené Bance v souvislosti 
s uzavřením Smlouvy o úvěru a ostatními souvisejícími smlouvami nebo v souvislosti s čerpáním 
úvěrových prostředků, včetně údajů uvedených v žádosti o poskytnutí bankovního obchodu (zejména 
informace, zda má nebo nemá zvláštní vztah k Bance ve smyslu Zákona o bankách), jsou ke dni jejich 
poskytnutí nebo oznámení pravdivé, úplné, nezavádějící a nezpochybnitelné. 

9.1.10 Klient a/nebo Zavázaná osoba není v úpadku a v souvislosti s Klientem a/nebo Zavázanou osobou 
neprobíhá ani nehrozí insolvenční řízení dle českého práva, v souvislosti s Klientem a/nebo Zavázanou 
osobou nebyl podán insolvenční návrh a Klient a/nebo Zavázaná osoba ani jiná třetí strana (včetně, nikoli 
však výlučně, jakéhokoli soudního nebo státního orgánu) nepodnikla žádné kroky ani nezahájila právní či 
jiné řízení (včetně podání žádosti nebo návrhu, svolání valné hromady nebo přijetí úředního rozhodnutí), 
kterým by zahájila, požádala o zahájení nebo vyhlášení nebo se domáhala insolvenčního řízení, konkursu, 
reorganizace, vyrovnání s věřiteli, předběžného řízení nebo ochranného období (moratoria) podle 
jakýchkoli insolvenčních zákonů nebo jiného opatření, které by (v souladu s příslušnými právními předpisy) 
podle jakýchkoli zákonů v kterékoli jurisdikci mohlo mít obdobné či analogické účinky.  

9.2 Klient, jakož i každá z případných Zavázaných osob, se zavazuje během trvání Smlouvy o úvěru bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů (není-li níže stanoveno jinak) ode dne, kdy k této 
skutečnosti došlo, písemně informovat Banku o tom, že:  

9.2.1 došlo ke změně jakéhokoliv prohlášení podle bodu 9.1 VÚP,  
9.2.2 jakýkoliv z odevzdaných dokumentů a/nebo písemných prohlášení poskytnutých v souvislosti s uzavřením 

a plněním Smlouvy o úvěru je nepravdivý, nepřesný, neúplný nebo v jakémkoliv ohledu zavádějící,  
9.2.3 hrozí nebo nastala jakákoliv ze skutečností, na základě nichž je Banka oprávněna vyhlásit předčasnou 

splatnost Úvěrové pohledávky nebo uložit sankci podle Smlouvy o úvěru,  
9.2.4 došlo ke (i) změně identifikačních údajů, (ii) změně sídla, resp. trvalého pobytu, (iii) svolání valné hromady, 

předmětem které má být přijetí rozhodnutí o splynutí, sloučení nebo rozdělení Klienta nebo kterékoliv 
Zavázané osoby, včetně přeshraničního splynutí, sloučení nebo rozdělení, (iv) svolání valné hromady, 
předmětem které má být přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací, (v) změně způsobu osob 
oprávněných jednat za společnost a právně se zavazovat, 

9.2.5 se připravuje nebo se realizuje (i) změna právní formy, (ii) změna výšky základního kapitálu, (iii) koupě, 
prodej nebo nájem podniku nebo jeho části, (iv) vklad podniku nebo jeho části jako nepeněžní vklad do 
základního kapitálu jiné právnické osoby, 

9.2.6 nastaly jiné skutečnosti, které by měly obdobný účinek, a to bezodkladně po přijetí rozhodnutí, resp. 
obeznámení se s uvedenou skutečností,  

9.2.7 došlo ke zřízení nového podnikatelského, vkladového nebo jiného účtu v jiné bance, a to bez zbytečného 
odkladu po jeho zřízení, 

9.2.8 nastaly jakékoliv další skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění povinností ze Smlouvy o úvěru.   

9.3 Klient, jakož i každá ze Zavázaných osob, se zavazuje během trvání Smlouvy o úvěru uskutečnit jakékoliv změny 
údajů uvedených v dokumentu „Vymezení skupiny hospodářsky propojených osob klienta“, který tvoří přílohu žádosti 
o poskytnutí bankovního obchodu spolu s přílohami k žádosti o poskytnutí bankovního obchodu, a to bez ohledu na 
skutečnost, zda tato změna bude mít charakter rozšíření nebo zúžení těchto údajů, až po předchozím písemném 
souhlasu Banky. Předchozí souhlas podle tohoto bodu se nevztahuje na změnu (i) identifikačních údajů osob 
uvedených v dokumentu „Vymezení skupiny hospodářsky propojených osob klienta“ a (ii) sídla, trvalého bydliště osob 
uvedených v dokumentu „Vymezení skupiny hospodářsky propojených osob klienta“, přičemž o takovéto změně 
Klient, jakož i každá ze Zavázaných osob informuje Banku do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy k takovéto 
skutečnosti došlo. 

 
9.4 Klient, jakož i každá ze Zavázaných osob se vedle podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru zavazuje, že  
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9.4.1 bez předchozího písemného souhlasu Banky během trvání úvěrového vztahu nezřídí jakékoli zajištění 
(např. zástavní právo), věcné břemeno ani jiné omezení svého majetku nebo jeho části, ani neprohlásí, že 
s takovýmto krokem souhlasí (negative pledge),  

9.4.2 bez předchozího písemného souhlasu Banky během trvání úvěrového vztahu nevykoná (i) změnu právní 
formy, (ii) změnu vlastnické struktury, která má za následek omezení výkonu práv akcionářů, resp. 
společníků, (iii) nepřijme rozhodnutí o splynutí, sloučení nebo rozdělení, včetně přeshraničního splynutí, 
rozdělení, sloučení, 

9.4.3 bez předchozího písemného souhlasu Banky během trvání úvěrového vztahu neuzavře smlouvu o 
zápůjčce, úvěru nebo jakoukoliv jinou smlouvu, předmětem které je přijetí jakékoliv formy finanční 
výpomoci, ať už v jakékoliv formě a jakýmkoli způsobem, ze strany Klienta či Zavázané osoby, 

9.4.4 umožní Bance a jí zmocněným osobám kontrolovat plnění sjednaných podmínek a všech souvisejících 
dokumentů, a to včetně umožnění vstupu do veškerých provozoven a jiných objektů v termínech 
dohodnutých mezi Klientem a Bankou v rozsahu nezbytném pro účely kontroly plnění Smlouvy o úvěru a 
zabezpečení splacení Úvěrové pohledávky,  

9.4.5 v případě, že na splacení Úvěrové pohledávky nebo její části použije peněžní prostředky jiné osoby, nebo 
vykonává obchod na účet jiné osoby, uvede v případě, že se jedná o fyzickou osobu, její jméno, příjmení, 
rodné číslo nebo datum narození, adresu trvalého bydliště a státní příslušnost, a pokud se jedná o osobu 
právnickou, uvede její obchodní firmu / jméno, sídlo a identifikační číslo a zároveň Bance odevzdá písemný 
souhlas dotyčné osoby s použitím jejích prostředků na vykonávaný obchod, 

9.4.6 během trvání právního vztahu založeného Smlouvou o úvěru bez předchozího písemného souhlasu Banky 
nepřevede ani nepostoupí svá práva a své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru vcelku ani částečně 
na třetí osobu. 

9.5 Banka je oprávněna použít jakékoliv peněžní prostředky na podnikatelském, vkladovém nebo jiném účtu, který pro 
Klienta a/nebo Zavázanou osobu vede, na jejich započtení s jakoukoliv svou pohledávkou vůči Klientovi vyplývající 
ze Smlouvy o úvěru. Banka je oprávněna provést zápočet i v případě, že se jedná o:  

9.5.1 zápočet promlčených pohledávek Banky vůči nepromlčeným pohledávkám Klienta a/nebo Zavázaných 
osob,  

9.5.2 zápočet splatných pohledávek Banky vůči nesplatným pohledávkám Klienta a/nebo Zavázaných osob, 
9.5.3 zápočet pohledávek znějících na různé měny, které nejsou volně směnitelné - Banka je pro účely započtení 

oprávněna převádět částky z jedné měny do druhé dle právě platného směnného kurzu střed Banky, 
uvedeného v jejím kurzovním lístku s tím, že v případě převodu z jedné zahraniční měny do jiné bude 
postupováno tak, že nejdříve bude příslušná zahraniční měna převedena do Kč a poté z Kč do druhé 
zahraniční měny, to vše dle právě platného směnného kurzu Banky, uvedeného v kurzovním lístku. 

Bez ohledu na ustanovení § 1985 Občanského zákoníku je Banka, jakožto strana, která vede pro Klienta účet, 
oprávněna započíst peněžní prostředky na něm uložené na úhradu jakékoliv pohledávky Banky za Klientem.  

9.6 Banka, Klient a Zavázané osoby se zavazují, zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se 
Smlouvy o úvěru, pokud není ve Smlouvě o úvěru dohodnuto jinak.  

 

 

 

článek X. 

POSTUP PŘI PORUŠENÍ POVINNOSTÍ KLIENTEM  

10.1 Je-li Klient v prodlení se splácením Úvěrové pohledávky, zejména neuhradí-li úroky, splátky jistiny Úvěrové 
pohledávky nebo jakékoli její části ve sjednaný den splatnosti, je Banka oprávněna zvýšit Úrokovou sazbu z dlužné 
části Úvěrové pohledávky o 10% p.a. ve formě úroků z prodlení, a to až do okamžiku skutečného uhrazení sumy, 
s níž je Klient v prodlení.  

10.2 Vznik kterékoliv z následujících skutečností se považuje za podstatné porušení Smlouvy o úvěru, v důsledku čehož 
je Banka oprávněna vyhlásit Úvěrovou pohledávku nebo její část za předčasně splatnou:  

10.2.1 prodlení Klienta resp. Zavázané osoby se splátkou Úvěrové pohledávky nebo její časti, případně s úhradou 
jiného peněžitého dluhu vůči Bance po dobu více než pěti (5) Pracovních dnů nebo v dodatečně poskytnuté 
lhůtě na splacení, pokud Banka takovouto lhůtu poskytla,   

10.2.2 vyhlášení předčasné splatnosti Úvěrové pohledávky ve smyslu Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Bankou a 
osobou patřící do skupiny hospodářsky propojených osob Klienta, resp. Zavázané osoby, nebo neuhrazení 
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jakékoliv splatné pohledávky Banky ze strany osoby patřící do skupiny hospodářsky propojených osob 
Klienta resp. Zavázané osoby vyplývající z takovéto Smlouvy o úvěru (tj. cross-default), 

10.2.3 prodlení Klienta, resp. Zavázané osoby, se splácením jeho peněžních dluhů, vůči Bance nebo vůči osobám 
patřícím do skupiny hospodářsky propojených osob Banky nebo jiným věřitelům, vyplývajících ze smluv 
uzavřených za účelem čerpání jiného úvěru, půjčky nebo jiné finanční výpomoci nebo se splácením jeho 
dluhů vůči věřitelům z jiných smluv, z nichž vyplývá peněžní dluh Klienta, resp. Zavázané osoby, včetně 
povinností vyplývajících z poskytnutého ručení za dluhy třetích stran, resp. jiné povinnosti, vyplývajícího 
ze zajištění poskytnutého za dluhy třetích osob, s výjimkou prodlení s platbou způsobeného technickými 
důvody, pokud toto prodlení netrvá déle než pět (5) Pracovních dnů; dále pak situace, kdy Banka zjistí, že 
Klient, resp. Zavázaná osoba, je insolventní/á nebo je předlužen/á, resp. případy, kdy Klient, resp. 
Zavázaná osoba, bez předchozího písemného souhlasu Banky zahájí byť i s jediným věřitelem jednání za 
účelem dosažení restrukturalizace pohledávek (tj. cross-default), 

10.2.4 čerpání úvěrových prostředků v rozporu s účelem sjednaným ve Smlouvě o úvěru,  
10.2.5 odvolání zmocnění uděleného Bance či odmítnutí udělit zmocnění Bance ve smyslu bodu 6.5 VÚP,   
10.2.6 Klient, resp. Zavázaná osoba, se po podpisu Smlouvy o úvěru stal/stane součástí skupiny hospodářsky 

propojených osob (definované podle ustanovení Zákona o bankách), jejíž součástí bude jakákoliv třetí 
osoba, s níž Banka přede dnem uzavření Smlouvy o úvěru uzavřela smlouvu, na jejímž základě vznikl této 
třetí osobě nárok na poskytnutí úvěru, pokud by současně Banka poskytnutím úvěru (ve výši odpovídající 
nesplacené části jistiny úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru vypočtené v okamžiku, v němž 
se Klient resp. Zavázaná osoba stal/a součástí skupiny hospodářsky propojených osob) překročil limity 
majetkové angažovanosti vůči takovéto skupině hospodářsky propojených osob stanovené Zákonem o 
bankách nebo opatřením Národní banky Slovenska, 

10.2.7 nesprávnost, neúplnost, nepravdivost nebo zpochybnitelnost (i částečná) některého z prohlášení nebo 
informací podle bodu 9.1 VÚP, resp. poskytnutých podle bodu 9.2 nebo 9.3 a 9.4 VÚP a/nebo jakékoliv 
prohlášení nebo záruka učiněná nebo zopakovaná ve Smlouvě o  úvěru  a/nebo VÚP a/nebo jakémkoli 
dokumentu nebo v souvislosti s ním a/nebo v jakémkoli dokumentu doručeném Klientem a/nebo kteroukoli 
Zavázanou osobou podle jakéhokoli dokumentu uzavřeného s Bankou a/nebo v souvislosti s ním, je v 
jakémkoli ohledu nesprávná ve chvíli, kdy je činěna nebo považována za zopakovanou,  

10.2.8 Klient, jakož i každá z případných Zavázaných osob, nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 VÚP, 
10.2.9 Klient, resp. Zavázaná osoba, zatajil/a skutečnosti, které by v případě, pokud by byly Bance známy, vedly 

k neuzavření Smlouvy o úvěru, případně odmítnutí čerpání úvěrových prostředků; právo na posouzení této 
skutečnosti má Banka, 

10.2.10 byl ve vztahu ke Klientovi a/nebo Zavázané osobě podán insolvenční návrh, návrh na konkurs, návrh na 
přiznání ochranné lhůty, vyhlášeno moratorium nebo povolena reorganizace podle jakýchkoli 
insolvenčních zákonů nebo jiného opatření, které by (v souladu s příslušnými právními předpisy) podle 
jakýchkoli zákonů, v kterékoli jurisdikci mohlo mít obdobné či analogické účinky, s výjimkou, kdy Klient 
resp. kterákoliv ze Zavázaných osob ve lhůtě stanovené Bankou neprokáže neopodstatněnost takovéhoto 
návrhu, přičemž posouzení opodstatněnosti přísluší Bance,  

10.2.11 bylo přijato rozhodnutí valné hromady Klienta a/nebo Zavázané osoby o zrušení společnosti likvidací,  
10.2.12 přijetí rozhodnutí o změně právní formy, koupi, prodeji nebo nájmu podniku nebo jeho části, snížení 

základního kapitálu, změna způsobilosti k právním úkonům a zavazování se nebo takové právní 
skutečnosti, která by podle příslušného českého a/nebo zahraničního právního řádu měla obdobný účinek 
jako změny, které by podle názoru Banky mohly podstatným způsobem ovlivnit splácení Úvěrové 
pohledávky, přičemž Banka projevila svůj písemný nesouhlas s takovýmito změnami, 

10.2.13 ztráta, pozastavení nebo jiné omezení oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, jakož i zánik nebo 
omezení platnosti povolení (včetně povolení vydaných státními orgány nebo orgány společnosti Klienta 
a/nebo Zavázané osoby) nezbytného k uzavření Smlouvy o úvěru, k trvání a k plnění sjednaným ve 
Smlouvě o úvěru, 

10.2.14 vznik skutečnosti, která by podle odůvodněného názoru Banky mohla v podstatné míře ovlivnit platební 
schopnost Klienta a/nebo Zavázané osoby (např. zahájení a pravomocné skončení soudního, rozhodčího, 
správního nebo jiného obdobného řízení, příp. exekuce na majetek Klienta a/nebo Zavázané osoby),  

10.2.15 opakované prodlení Klienta a/nebo Zavázané osoby s plněním nepeněžitého dluhu vůči Bance vzniklého 
z jakékoli smlouvy nebo prohlášení či právního předpisu,  

10.2.16 opakované porušení povinnosti, za něž je Banka Klientovi a/nebo Zavázané osobě oprávněna uložit sankci 
ve formě smluvní pokuty, 

10.2.17 neposkytnutí informace ze strany Klienta ve smyslu bodu 8.2 článku VIII. o veškerých změnách, v jejichž 
důsledku by došlo ke snížení hodnoty předmětu zajištění, zejména jeho poškození, zničení nebo zcizení 
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předmětu zajištění, jako i neposkytnutí požadované součinnosti při ocenění předmětu zajištění ze strany 
Banky, či zajištění poskytnutí požadované součinnosti třetích osob,  

10.2.18  neposkytnutí zajištění či dozajištění dle bodu 8.4 čl. VIII.  

10.3 Klient a/nebo Zavázaná osoba kromě ostatních prohlášení uvedených ve VÚP a Smlouvě o úvěru prohlašuje, že si 
je vědom následků vyplývajících z § 35 odst. 1 Zákona o bankách při posuzování a schvalování žádosti o poskytnutí 
bankovního obchodu v souvislosti se zákazem realizace obchodů s osobami, které mají k bance zvláštní vztah, 
přičemž se zavazuje poskytnout v tomto ohledu Bance pravdivé údaje. Poskytnutí nepravdivých údajů ohledně osob 
se zvláštním vztahem k Bance by vyústilo v prohlášení předčasné splatnosti Úvěrové pohledávky včetně splatnosti 
úroků za celé sjednané období. 

10.4 Banka je oprávněna odstoupit od Smlouvy o úvěru v případě, pokud by existence Smlouvy o úvěru a plnění povinností 
z ní vyplývajících, resp. existence jakéhokoliv smluvního vztahu s osobami poskytujícími zajištění způsobila, nebo 
podle odůvodněného názoru Banky mohla způsobit, porušení právního předpisu (zákona, vyhlášky nebo opatření 
Národní banky Slovenska), který upravuje povinnosti Banky jako banky resp. povinné osoby ve smyslu Zákona o 
ochraně před legalizaci.    

10.5 Banka je oprávněna odstoupit od Smlouvy o úvěru, připouští-li to příslušné právní předpisy. 

10.6 Dojde-li k porušení ustanovení bodů 9.2, 9.3 či 9.4 VÚP je Banka oprávněna uložit Klientovi nebo Zavázaným osobám 
sankci ve formě smluvní pokuty ve výši 1% z nesplacené části jistiny Úvěrové pohledávky. Banka je oprávněna uložit 
takovou sankci i tehdy, nastane-li kterýkoli z případů uvedených v bodě 10.2 VÚP a Banka nevyužije právo na 
prohlášení předčasné splatnosti Úvěrové pohledávky. Ustanovením tohoto bodu není nijak dotčeno právo na sjednání 
jiných sankcí za neplnění podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru. Smluvní pokuty a veškeré jiné sankce se stávají 
splatnými ve lhůtě uvedené v oznámení Banky adresovaném porušiteli; není-li v oznámení tato lhůta určena, jsou 
příslušné smluvní pokuty a sankce splatné ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení Banky 
porušiteli. Uhrazením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody v celém rozsahu nedotčeno. Klient se 
zavazuje, že nepodá na soud návrh na snížení výše smluvní pokuty.  

10.7 V případě, že Banka neuplatní nebo je v prodlení s uplatněním jakýchkoli práv nebo prostředků nápravy podle VÚP, 
takový případ neuplatnění nebo prodlení neznamená vzdání se těchto práv nebo prostředků nápravy. Žádné 
jednotlivé nebo částečné uplatnění práv nebo prostředků nápravy neznemožňuje jakékoli další nebo jiné uplatnění 
těchto nebo jiných práv nebo prostředků nápravy.  

  

článek XI.  

OCHRANA PŘED LEGALIZACÍ 

11.1 Banka je povinna při každém obchodě pro účely identifikace a ověření identifikace Klienta, Zavázaných osob, resp. 
jejich zástupců, požadovat prokázaní totožnosti, přičemž Klient, Zavázané osoby, resp. jejich zástupci, jsou povinni 
této žádosti Banky vyhovět. Vykonání bankovního obchodu se zachováním anonymity osob je Banka, s ohledem na 
platné právní předpisy, povinna odmítnout. 

11.2 Pokud za Klienta jedná zástupce, Banka identifikuje a ověřuje identitu zástupce a zástupce předkládá Bance doklad, 
ze kterého je zřejmé oprávnění k zastupování.  

11.3 Klient závazně prohlašuje, že peněžní prostředky, které jsou mu poskytnuty na základě Smlouvy o úvěru, nevyužije 
na legalizaci příjmů z trestné činnosti nebo financování terorizmu ve smyslu Zákona o ochraně před legalizací. Toto 
prohlášení se považuje v celém rozsahu za platné a pravdivé a zopakované pro každý jednotlivý obchod a v průběhu 
trvání každého jednotlivého obchodu. 

11.4 Klient, Zavázaná osoba, resp. jejich zástupci, jsou povinni při uzavření, jako i v průběhu trvání smluvního vztahu 
písemně oznámit Bance skutečnosti, které by způsobily, že by byli považováni za Politicky exponované osoby. Pokud 
tyto osoby neoznámí Bance skutečnosti dle tohoto bodu, bude je Banka považovat za osoby, které nejsou Politicky 
exponovanými osobami. 

11.5 Klient a Zavázané osoby resp. jejich zástupci, se dohodli, že Banka je tak před uzavřením Smlouvy o úvěru jako i v 
průběhu existence smluvního vztahu oprávněna požadovat od Klienta, Zavázaných osob resp. jejich zástupců jakož 
i od všech osob naplňujících definici klienta uvedenou v Zákoně o ochraně před legalizací všechny doklady 
a informace, které potřebuje pro posouzení plnění podmínek k uzavření Smlouvy o úvěru dle Zákona o bankách jako 
i všechny doklady a informace potřebné k vykonání péče ve vztahu ke Klientovi dle Zákona o ochraně před legalizací 
zejména doklady potřebné k identifikaci právnické osoby nebo fyzické osoby, doklady k identifikaci Skutečného 
majitele u právnické osoby, doklady prokazující vlastnickou a řídící strukturu právnické osoby a zajištění verifikace 
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těchto dokladů, jako i prohlášení, zda Klient, Zavázané osoby, resp. jejich zástupci, jsou Politicky exponovanými 
osobami.  

 Doklady, resp. prohlášení ve smyslu tohoto bodu, předložené Klientem, Zavázanými osobami, resp. jejich zástupci, 
před uzavřením Smlouvy o úvěru jsou považovány v celém rozsahu za platné a pravdivé i po dobu existence 
smluvního vztahu, pokud Klient, Zavázané osoby, resp. jejich zástupci neoznámí Bance, že došlo ke změně v těchto 
dokladech, resp. prohlášeních, přičemž tyto osoby jsou povinny Bance bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli 
změny v těchto dokladech, resp. vyžádat si písemný souhlas Banky ve smyslu bodu 9.3 VÚP. 

 V případě porušení povinností uvedených v tomto bodu je Banka oprávněna postupovat v souladu se Zákonem 
o ochraně před legalizací.  

 Klient, Zavázané osoby, resp. jejich zástupci berou na vědomí, že Banka je povinna získané informace vyhodnocovat 
z hlediska rizika legalizace příjmu z trestné činnosti a financování terorizmu a přijímat opatření v souladu s platnými 
všeobecně závaznými právními předpisy.  

 

článek XII. 

BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

12.1  Banka se zavazuje s informacemi tvořícími Bankovní tajemství a Osobními údaji Klienta, Zavázaných osob, resp. 
jejich zástupců zacházet a chránit je v souladu s obecně závaznými předpisy i po skončení smluvního vztahu mezi 
Bankou a Klientem. 

12.2  Klient, Zavázané osoby, resp. jejich zástupci berou na vědomí, že Banka je oprávněna zpřístupnit a poskytnout 
všechny: 

(i) údaje o úvěrech a jiných bankovních obchodech poskytnutých Klientovi, Zavázané osobě, resp. jejich 

zástupcům, 

(ii) údaje o pohledávkách a jejich zabezpečení, které má vůči nim Banka z poskytnutých úvěrů a jiných bankovních 

obchodů, 

(iii) údaje o splácení svých závazků, 

(iv) údaje o své bonitě a důvěryhodnosti z hlediska splácení svých závazků a  

(v) osobní údaje Klienta, Zavázané osoby, resp. jejich zástupců, a to včetně údajů získaných Bankou v průběhu 
jednání o uzavření bankovního obchodu, které podléhají ochraně bankovního tajemství a ochraně osobních 
údajů, v nezbytném rozsahu, zejména v rozsahu uvedeném v žádosti Klienta o poskytnutí bankovního obchodu, 
ve smlouvě o úvěru, jako i v smlouvách uzavřených v souvislosti se Smlouvou o úvěru za účelem ověření bonity, 
důvěryhodnosti a platební kázně Klienta a Zavázaných osob společnostem, jakož i bankám a pobočkám 
zahraničních bank ve smyslu zákona o bankách a zákona č. 566/1992 Sb. o Národní bance Slovenska v platném 
znění, VÚP, Smluv uzavřených mezi Klientem resp. Zavázanou osobou a Bankou, souhlasů Klienta a 
Zavázaných osob udělených Bance a ve smyslu Oprávněných zájmů Banky nebo třetích stran. 

12.3  Banka v souladu s Nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů prostřednictvím Internetové stránky Banky 
seznamuje Klienty, Zavázané osoby, resp. jejich zástupců o třetích osobách, resp. zprostředkovatelích, kterým 
zpřístupňuje a poskytuje na zpracování osobní údaje Klientů, Zavázaných osob, resp. jejich zástupců, a údaje Klientů, 
Zavázaných osob, resp. jejich zástupců tvořící Bankovní tajemství. 

12.4  Klient, Zavázaná osoba, resp. jejich zástupce berou na vědomí, že Banka je oprávněna zpracovávat údaje z databází 
výše uvedených společností, a to zejména o výši jeho peněžních závazků a čase, ve kterém tyto závazky společnost 
evidovala ve svých databázích, informace o stádiu inkasa, ve kterém se závazek nacházel (mimosoudní, soudní, 
exekuční, konkursní nebo restrukturalizační, trestní řízení), jakož i údaje o výši jím provedených plateb ve stanoveném 
časovém období. 

12.5  Podpisem Smlouvy o úvěru, resp. smluv uzavřených v souvislosti se Smlouvou o úvěru Klient, Zavázané osoby, resp. 
jejich zástupci berou na vědomí, že Banka má z titulu svého podnikání podle Zákona o bankách Oprávněný zájem 
poskytnout osobní údaje a údaje tvořící Bankovní tajemství: 

(i)  třetím subjektům za účelem ochrany a domáhání se práv Banky z poskytnutého úvěru mimosoudní nebo soudní 
cestou, a / nebo 

(ii)  třetí osobě, s níž Banka jedná o postoupení pohledávek Banky vůči Klientovi, resp. Zavázaným osobám nebo 
přistoupení k závazku Klienta vůči Bance nebo o převzetí závazku vůči Bance, včetně zpřístupnění těchto údajů 
v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, a / nebo 
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(iii) subjektům, se kterými Banka konzultuje obchodní případ, resp. si vyžádá k němu jejich písemné stanovisko 
(např. auditorem, externím právním poradcem) a / nebo 

(iv) třetí osobě za účelem prokázání platební neschopnosti Klienta podle Zákona o konkurzu. 

12.6  Banka zachovává mlčenlivost o osobních údajích a údajích tvořících Bankovní tajemství a zajišťuje jejich bezpečnost 
před poškozením, zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nepovoleným přístupem a zpřístupněním, zneužitím, 
odcizením, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami zpracování. Bezpečnost a povinnost mlčenlivosti v 
uvedeném rozsahu požaduje i od třetích osob, kterým Banka tyto osobní údaje a údaje tvořící Bankovní tajemství je 
oprávněn poskytnout nebo zpřístupnit. 

12.7  Banka je povina s Bankovním tajemstvím zacházet v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zachovávat 
jejich důvěrnost i po skončení smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem, resp. Zavázanýma osobama. 

12.8  Bez souhlasu Klienta, Zavázaných osob, resp. jejich zástupců poskytne Banka Bankovní tajemství třetím osobám: 

(i)  v případech a v rozsahu stanoveném Zákonem o bankách a jiným právním předpisům, nebo 
(ii)  na základě pravomocných rozhodnutí soudů nebo správních orgánů, nebo  
(iii)  v souladu s VÚP a / nebo se Smlouvou o úvěru.   

12.9  Klient, Zavázané osoby, resp. jejich zástupci berou na vědomí s tím, že Banka má Oprávněný zájem poskytnout 
Bankovní tajemství akcionářem Banky, jakož i jiným subjektům patřícím do skupiny Banky. 

12.10  Klient, Zavázané osoby, resp. jejich zástupci odpovídají za zachování Důvěrných informací, které získali v souvislosti 
se závazkovým vztahem mezi ním a Bankou. Klient, Zavázané osoby, resp. jejich zástupce nejsou oprávněni bez 
předchozího písemného souhlasu Banky poskytovat takové informace jakékoliv třetí osobě. 

12.11  Klient, Zavázané osoby, resp. jejich zástupce podpisem Smlouvy o úvěru berou na vědomí, že Banka je oprávněna 
pro účely posouzení rizik spojených s poskytovaným bankovním obchodem mezi Klientem a Bankou zpracovávat 
osobní údaje o třetích osobách v rozsahu údajů o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu titul, jméno, příjmení, 
rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, místo a okres narození, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného 
pobytu, státní příslušnost, záznam o omezení způsobilosti k právním úkonům, druh a číslo dokladu totožnosti, 
vydávající orgán, datum vydání a platnost dokladu totožnosti, které za tímto účelem získá od Klienta nebo Zavázané 
osoby, resp. jejich zástupce. 

12.12  Pokud obecně závazným právním předpisem, těchto VÚP není uvedena delší lhůta, je Banka oprávněna zpracovávat 
Bankovní tajemství a Osobní údaje Klienta a Zavázaných osob, resp. jejich zástupců na dobu plnění účelu 
zpracovávání Osobních údajů až do úplného vypořádání všech závazků ze Smlouvy o úvěru vůči Bance, tedy na 
dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a / nebo od udělení souhlasu. 

12.13 Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v IOOÚ na Internetové stránce. 

 

ČLÁNEK XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1  Smlouva o úvěru se uzavírá do okamžiku úplného splacení Úvěrové pohledávky.  

13.2  Smlouva o úvěru a VÚP jsou vyhotoveny v české jazykové verzi. Jsou-li pro potřeby smluvního vztahu úvěrové 
dokumenty vytvořeny i v jiné jazykové verzi, rozhodující verzí je v případě jakýchkoliv rozporů mezi jazykovými 
verzemi znění v jazyce českém.  

13.3  Smluvní vztah vzniklý na základě Smlouvy o úvěru se řídí českým právním řádem. Otázky neupravené Smlouvou o 
úvěru se řídí VÚP v rozsahu, v němž jejich znění neodporuje Smlouvě o úvěru, a právními předpisy platnými na území 
České republiky – zákonem o obchodních korporacích (zákonem č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a 
Občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů), a to v tomto pořadí. 

13.4  Výjimky z těchto VÚP či jejich doplnění mohou být stanovovány ve Smlouvě o úvěru nebo v jiných zvláštních 
dohodách mezi Bankou a Klientem nebo mezi Bankou a Zavázanými osobami; v takovém případě budou mít 
ustanovení takových zvláštních dohod přednost před těmito VÚP.  

13.5  Fyzické osoby podepisující Smlouvu o úvěru jménem Klienta či Zavázaných osob jako jejich zástupci tímto prohlašují, 
že podle jejich nejlepšího vědomí jsou veškerá prohlášení učiněná nebo poskytnutá na základě Smlouvy o úvěru a 
VÚP ke dni podpisu Smlouvy o úvěru pravdivá, úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící. Pokud se prokáže, že 
Zástupci Bance úmyslně poskytli nepravdivé, neúplné nebo zavádějící údaje, zavazují se Zástupci k tomu, že ve 
smyslu § 2890 Občanského zákoníku Bance uhradí veškeré škody, které jí vzniknou v důsledku poskytnutí úvěru 
Klientovi s ohledem na nepravdivost, neúplnost nebo zavádějící znění uvedených prohlášení.  
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13.6  Banka, Klient a Zavázané osoby se dohodli, že v případě osobního doručování písemností musí být převzetí 
potvrzeno přebírající osobou. Písemnosti se považují za doručené i v případě nepřevzetí zásilky odeslané na adresu 
sídla druhé smluvní strany nebo adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o úvěru, přičemž v takovémto případě se za 
den doručení považuje v tuzemsku třetí (3.) den po odeslání a v cizině sedmý (7.) den po odeslání, a to i v případě, 
že se druhá smluvní strana o doručení nedozvěděla. Na místech, kde je ve Smlouvě o úvěru nebo ve VÚP uvedena 
formulace „ve formě zvláštní listiny podepsané Bankou“, je požadavek Banky splněn tehdy, pokud Banka souhlasí 
s obsahem náhradní listiny. 

13.7  Banka, Klient a Zavázané osoby se dohodli, že Banka je oprávněna postoupit kdykoliv a to i před lhůtou uvedenou v 
§ 92 ods. 8 Zákona o bankách svá práva a své pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o úvěru a/nebo v souvislosti 
s ní třetím osobám, bez ohledu na to, zda jsou současné, budoucí, splatné, nesplatné, promlčené nebo nepromlčené, 
jakož i uzavřít s třetími osobami smlouvy za účelem společného financování. Klient i Zavázané osoby tímto souhlasí, 
aby Banka takovýmto osobám poskytla veškeré potřebné údaje včetně osobních údajů a údajů tvořících předmět 
bankovního tajemství. Klient ani Zavázané osoby nejsou oprávněné postoupit své pohledávky resp. dluhy vůči Bance 
vzniklé na základě resp. v souvislosti se Smlouvou o úvěru bez předchozího písemného souhlasu Banky. Banka je 
oprávněna postoupit celou Smlouvu o úvěru. Klient se vzdává práva prohlásit, že postoupení odmítá dle § 1899 odst. 
1 Občanského zákoníku.  

13.8  Banka poskytuje Klientovi a také Zavázaným osobám informaci o možnosti řešit spory souvisejíci s bankovými 
obchody a teda i spory týkající se Smlouvy o úvěru a smoluvy uzavřené mězi Bankou a Zavázanými osobami 
ve smyslu těchto VÚP (dále jen „Spory“) mimosoudně mediací ve smyslu zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci a o 
změně některých zákonu v znění pozdějších předpisů anebo řešit Spory formou rozhodčího řízení ve smyslu zákona 
č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezú v znění pozdějších předpisů. V případe, že nedojde 
k jiné dohodě, jsou na projednání a rozhodování Sporů příslušní všeobecné soudy České republiky.  

13.9  Zavázané osoby prohlašují, že jsou dostatečně informovány o ekonomické situaci Klienta a o následcích a dopadech 
solidárního závazku. 

13.10  Pro účely Smlouvy o úvěru, stejně tak jako smluv/dohod uzavřených se Zavázanými osobami, se Banka, Klient a 
Zavázané osoby dohodli, že prvním dnem lhůty je den, kdy nastala právní skutečnost rozhodující pro její začátek.  

13.11  Klient tímto souhlasí s tím, aby Banka Zavázaným osobám na základě jejich žádosti poskytla veškeré informace 
týkající se úvěrového vztahu mezi Klientem a Bankou, a to i navzdory skutečnosti, že tyto informace tvoří předmět 
bankovního tajemství.  

13.12  V případě, že některé ustanovení Smlouvy o úvěru nebo VÚP bude prohlášeno za neplatné resp. nevymahatelné, 
nebude mít tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení; Banka, Klient a každá ze 
Zavázaných osob se v takovém případě zavazují, že takovéto neplatné resp. nevymahatelné ustanovení nahradí 
jiným, právně relevantním ustanovením resp. samostatnou dohodou sledující hospodářský účel příslušného 
neplatného a/nebo nevymahatelného ustanovení. Ukáže-li se některé z ustanovení Smlouvy o úvěru nebo VÚP 
zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy o úvěru obdobně podle § 576 
Občanského zákoníku. 

13.13  Klient se tímto vzdává práva domáhat se zrušení závazku podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.  

13.14  Banka může namítnout neplatnost Smlouvy o úvěru a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to 
i když již bylo započato s plněním. 

13.15 Akceptací těchto Všeobecných úvěrových podmínek Klient souhlasí s tím, že práva Banky ze smluvních vztahů s 
Klientem nebo s takovými smluvními vztahy související se promlčí ve lhůtě čtyř (4) let ode dne, kdy Banka mohla 
takové právo uplatnit poprvé. 

13.16 Banka ani Klient si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení VÚP či Smlouvy o úvěru, byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně, či 
v odvětví týkajícím se poskytování úvěrů, ledaže je ve Smlouvě o úvěru výslovně sjednáno jinak. Klient a Banka 
potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

13.17 Klient souhlasí s tím, že Banka může požadovat úroky z prodlení vždy, když se Klient dostane do prodlení s plněním 
povinností, nezávisle na tom, zda je za prodlení odpovědný.   

13.18 V souladu s ustanovením § 1806 Občanského zákoníku je Banka oprávněna požadovat úroky z úroků. 

13.19 Banka a Klient odchylně od ustanovení § 1936 Občanského zákoníku prohlašují, že Banka není povinna přijmout na 
úhradu dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy o úvěru plnění od třetí osoby. Jakékoliv takové plnění poskytnuté 
Bance bez jejího souhlasu jakoukoliv třetí osobou odlišnou od Klienta bude považováno za plnění bez právního 
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důvodu a nebude zakládat žádná práva takové třetí osoby podle ustanovení § 1936 odst. 2 a § 1937 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

13.20    Banka neposkytuje Klientovi ani jiné osobě jakékoli právní, daňové, účetní ani investiční poradenství. Není-li dohodnuto 
jinak, Banka není povinna sdělovat Klientovi informace týkající se změny kurzů měn, referenčních sazeb, hodnoty 
svěřených věcí nebo cenných papírů. Jakékoliv informace předané Klientům nebudou považovány za rady ve smyslu 
§ 2950 Občanského zákoníku. 

13.21  Pro vyloučení pochybností Banka i Klient potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají Smlouvu o úvěru při svém 
podnikání. Není-li mezi Bankou a Klientem sjednáno jinak, ve vztazích mezi Bankou a Klientem se kromě ustanovení 
vyloučených výše v těchto Všeobecných úvěrových podmínkách neuplatní ani ustanovení §§ 1764-1766, 1793, 1796, 
1799-1800, 1805 odst. 2, 1899, 1971, 1977 až 1979, 2002 až 2004 a 2050 Občanského zákoníku. 

13.22  VÚP nabývají účinnost dne 04.02.2019. 

 
Banka: 
V _________ dne ________ 
 
 
 
 
________________________________ 
           jméno, příjmení a funkce 
               Poštová banka, a.s.,  
           pobočka Česká republika 

Klient: 
V _________ dne ________ 
 
 
 
 
________________________________ 
            jméno, příjmení a funkce 
                  [Obchodní firma] 
 

 
 
________________________________         
           jméno, příjmení a funkce 
              Poštová banka, a.s.,  
          pobočka Česká republika 

 

 
 
 
________1: 
 
V _________ dne ________ 
 
 
________________________________ 
            jméno, příjmení a funkce 
 

 

 

                                                 
1 Zavázaná osoba – bez ověření podpisů 


