
Smlouva o úvěru

99024210054
registrační číslo

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 Cp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen ,,Banka")

a

Právnická osoba (dále jen »K|ient")
Obchodní firma' l název:": Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Emanuela Póttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Olomouc

Sídlo: Pôttingova 624/2, 779 00, Olomouc
IČO: 00600938
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, výpis z rejstříku ČR, Číslo: www,rzp,cz 24.5.2019, Česká republika,
včetně spisové značky: Magistrát města Olomouce

*ie-li Klient zaDsán v obchodním reistříku: *"nen -ii Klient zaDsán v obchodním reistříku
J '

uzavírají podle § 2395 a následujicich ustanoveni z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
tuto smlouvu o úvěru (dále jen .Smlouva").

1. Úvodní ustanoveni

1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.

1.2 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součásti této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky
Banky (dále jen ,,Všeobecné podmínky"), Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby
(dále jen ,Úvěrové podmínky"), příslušná Oznámeni, tj. Pravidla, a Sazebník (v rozsahu relevantním k této
Smlouvě). Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem dokumentů
uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve všeobecných podmínkách a Úvěrových
podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se
seznámil se zněním rozhodčí doložky obsažené v Úvěrových podmínkách a s touto rozhodčí doložkou a jejím
obsahem souhlasí.

Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanoveni, která odkazuji na shora uvedené dokumenty
stojÍcÍ mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomi, že je vázán
nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplněni povinnosti či podmínek uvedených
v těchto dokumentech může mít stejné právni následky jako nesplněni povinnosti a podmínek vyp|ývajÍcÍch ze
Smlouvy.

Klient bere na vědomi, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajicimi bankovnímu tajemství způsobem dle
článku 28 všeobecných podmínek. je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 všeobecných
Rodminek. pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu,
Uvěrových podmínkách nebo ve Všeobecných podmínkách.

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem
stanoveným ve všeobecných podmínkách.

Na smluvní vztah založený na základě Smlouvy se vylučuje uplatněni ustanoveni § 1799 a § 1800 občanského
zákoníku o adhezních smlouvách.

2. Úvěr

2.1 Klient a Banka se dohodli, že výše úvěru je KČ 800 000,00, slovy Osmsettisic KČ.
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2.2 Klient je povinen použit Úvěr výhradně k následujicimu účelu: Předfinancování výdajů projektu "Podpora SZŠ
a VOŠZ Olomouc formou projektu Šablony pro SŠ a VOŠ ||" (dále jen "objekt úvěru").

2.3 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem 35-1770451507/0100, jako provozní
úvěr - na výkyvy v cash flow v KČ.

3. Čerpáni

3.1 Klient bude čerpat Úvěr postupně na základě dvou nebo vice Žádosti.

3.2 Klient je oprávněn požádat o poskytnuti Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do 30.9.2020.
Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnuti nevyčerpané části
Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynuti lhůty podle první věty tohoto článku umožni Klientovi Čerpáni,
považuje se Čerpáni za řádně poskytnuté podle této Smlouvy.

3.3 Banka oznámi Klientovi zánik jeho práva na poskytnuti Úvěru, popřípadě jeho části, podle této Smlouvy do 20
Obchodních dnů po uplynuti lhŮty podle äánku 3.2 této Smlouvy.

3.4 Banka poskytne každé Čerpáni, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních
dnů od doručeni Žádosti, a to způsobem sjednaným pro příslušné Čerpáni v této Smlouvě, jinak na účet uvedený
Klientem v Žádosti.

3.5 Klient je oprávněn požádat o Čerpáni v jiné měně než v Měně úvěru. Nedohodne-li se Klient s Bankou předem
jinak, pro přepočet měny Čerpáni na Měnu úvěru se použije Kurz deviza prodej platný v den Čerpáni.
Pokud je v této Smlouvě umožněno Čerpáni na Běžný účet a Klient požádá o Čerpáni v Měně úvěru na Běžný
účet v jiné měně, pro přepočet se použije obdobně postup dle předchozí věty. Pokud Klient požádá o Čerpáni v
jiné měně než v Měně úvěru na Běžný účet, který je veden v Měně úvěru, Banka převede na Běžný účet částku v
Měně úvěru stanovenou postupem dle druhé věty tohoto článku.

3.6 Každé Čerpáni je kromě podmínek uvedených v článku VI. Úvěrových podmínek podmíněno předložením
dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě.

4. Ceny za úvěr

4.1 Klient a Banka se dohodli, že Klient bude platit Bance cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,90 % p. a.
z nečerpaného Úvěru. Nečerpaným Úvěrem se rozumí denní výše rozdílu mezi výši úvěru a vyčerpanou jistinou
Úvěru. výpočet ceny za rezervaci zdrojů je prováděn metodou 365/365 dnů.

Vypočtená cena se zaokrouhluje na celé koruny (KČ) podle obecných pravidel.
Cena za rezervaci zdrojů se zúčtovává měsíčně od data nabyti účinnosti této Smlouvy do 30.9.2020.
Cena za rezervaci zdrojů je splatná k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se hradí, nejpozději však do
5 Obchodních dnů po jeho skončeni.

4.2 Klient a Banka se dohodli, že Klient bude platit Bance cenu za spravováni Úvěru ve výši KČ 150,00 měsíčně
a způsobem podle Sazebníku.

4.3 Klient a Banka se dohodli, že cena za realizaci Uvěru se nesjednává.

4.4 Banka je oprávněna provádět úhradu cen za Bankovní služby poskytnuté Klientovi na základě této Smlouvy
převodem z účtu Klienta číslo 42435811/0100 v Kč vedeného u Banky, bez dalšího souhlasu Klienta. Článek 6.3
této Smlouvy, poslední odstavec, se použije obdobně.

5. Úroková sazba

5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu IM PRIBOR a pevné
odchylky ve výši 0,59 % p. a. z jistiny Úvěru.
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5.2 Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky
této Smlouvy.

5.3 V případě, že nastane Případ porušení, je Banka oprávněna zvýšit úrokovou sazbu sjednanou v této Smlouvě
o 10,00 procentních bodů.

6. Spláceni jistiny a úhrada úroků

6.1 a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru jednorázově nejpozději do 31.10.2020 způsobem podle článku
6.3 této Smlouvy.

b) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně.

6.2 Počínaje dnem Čerpáni je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy.
Úroky budou hrazeny v KČ měsíčně, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, způsobem
uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.
Toto ustanovení neplatí pro poslední úhradu úroků, která bude provedena ke Konečnému dni splatnosti.

6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: 42435811/0100
v Kč vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na
tomto účtu prostředky odpovÍdajíci výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků.

Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance způsobem uvedeným v předcházejícím
odstavci, je Klient povinen provést úhradu svých splatných dluhů vůči Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém
případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směrována.

7. zajištěni úvěru

7.1 K dluhům Klienta vůči Bance vzniklým dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.

8. Zvláštní ujednáni

8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpáni
Nad rámec článku VI. odstavec 1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací
podmínky čerpáni:

8.1 .1 Odkládací podmínkou čerpáni je ověřeni Bankou, že tato Smlouva (včetně všech dokumentů, které tvoří součást
Smlouvy) byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Smlouvu (včetně všech dokumentů, které
tvoří její součást) k uveřejněni v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka
obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky
cap408Oskp@ kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Smlouvy (včetně všech dokumentů, které
tvoří její součást) na e-mailovou adresu šišmova @epol.cz.

8.1 .2 Odkládací podmínkou čerpání je předloženi dokladu prokazujiciho, že uzavřeni této Smlouvy bylo zřizovatelem
Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením.

8.2 Další odkládací podmínky každého čerpáni
Nad rámec článku VI. odstavec 2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány nás|edující Odkládací
podmínky čerpáni:

8.2.1 Odkládací podmínkou každého čerpáni je předloženi dokladů akceptovatelných Bankou, kterými Klient prokáže
účelovost Čerpáni. Čerpáni bude provedeno na běžný účet Klienta. Čerpáni bude provedeno ve výši 100 %
včetně daně z přidané hodnoty.
Klient je povinen požádat o Čerpáni v měně dle předloženého dokladu. Čerpáni nebude poskytnuto na zpětné
proplacení již uhrazených dluhů Klienta.
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8.3 Další ujednání

8.3.1 Klient se zavazuje provést mimořádnou splátku Uvěru ve výši obdržené dotace na Objekt úvěru, nejpozději do 10
od obdrženi dotace na objekt úvěru. Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odst. 9 Úvěrových podmínek se na
tuto mimořádnol.ksp|átku nepoužije.

8.3.2 Klient se zavazuje předkládat Bance žádosti o proplaceni vynaložených výdajů při ukončeni projektu/části etapy
projektu realizovaného v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzděláváni, výzva č. 02 08_065 pro
Šablony pro SŠ a VOŠ || - MRR v prioritní ose 3 OP. Klient je povinen v těchto žádostech uvááět pro účely
proplaceni dotace běžný účet Klienta vedený u Banký: to neplatí, pokud jsou dotace dle kogentních ustanoveni
právních předpisů převáděny na účet Klienta vedený (jeskou národní bankou.
Klient se zavazuje řádně plnit podmínky stanovené v Rozhodnuti o poskytnuti dotace, uzavřeném mezi Klientem
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5,118 12 Praha 1, a neprodleně oznámit Bance
všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset s plněním Smlouvy nebo se nějakým
způsobem Smlouvy dotknou.
Klient se zavazuje informovat Banku o průběhu realizace projektu a na žádost Banky ji předkládat kopie
dokumentů, které bude předkládat poskytovateli příspěvku, tj. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, zejména kopie hlášeni o skutečném stavu realizace projektu či o plněni
opatřeni k nápravě apod.

8.3.3 Klient se zavazuje neprodleně informovat Banku o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly vést k zadrženi či
nevyplaceni dotace na objekt úvěru, případně o zahájeni řízení o odnětí dotace.

8.3.4 Klient a Banka se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši své pohledávky za Klientem z této Smlouvy
oznámením o výši pohledávky (výpisem), a to následovně:

Způsob zasíláni výpisů: elektronicky.

Četnost zasíláni výpisů: měsíčně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

8.4 Vyloučeni aplikace nebo změna úvěrových podmínek

8.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odstavec 9. Uvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou
upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 2 Úvěrových podmínek se mění následujickn způsobem:
Klient je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy směrovat na své účty u Banky minimálně 100 % svých příjmů.

9. Závěrečná ustanoveni

9.1 Je-li Klientů vice, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

9.2 Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen ,,Zásilky') budou doručovány na
adresu uvedenou niže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavřeni této Smlouvy písemně sdělí.

Adresa pro zasňání Zásilek:

a) Kontaktní adresa Klienta: Pôttingova 624/2, 779 ClO, Olomouc

b) Adresa Banky: pobočka Olomouc, tř. Svobody 14, Olomouc, PSČ 779 11

9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotoveni.

9.4 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavřeni, účinnosti dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv způsobem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou
nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy.

příslušnými právními předpisy
škodu způsobenou případným
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