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Československá obchodní banka, a. s. 

se sídlem:  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

IČO: 00001350 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 

(dále jen "Banka") 

za Banku: xxxxx 

 xxxxx 

pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu Brno, Milady Horákové 6, PSČ 601 79 

a 

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 

se sídlem: Polní 553/3, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO: 48512478 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 13 

(dále jen "Klient") 

za Klienta: xxxxx 

 

(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají 

podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále 

jen "Občanský zákoník") následující 

 

Smlouvu o úvěru č. 2302/17/05976 
(dále jen "Smlouva"). 

 

Práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy se řídí právem České republiky. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že součástí Smlouvy jsou veškeré přílohy, na které se odkazuje ve 

Smlouvě. Definice používané ve Smlouvě jsou uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. 

 

Článek I. 

Výše a účel úvěru 
1) Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky formou kontokorentního úvěru jako povolený 

debetní zůstatek na Účtu Klienta č. xxxxx do výše Úvěrového limitu  

=20.000.000,- Kč. 

Čerpání kontokorentního úvěru i jeho splácení se uskutečňuje automaticky tím, jak Klient 

disponuje s prostředky na Účtu, tj. při převodu peněžních prostředků z Účtu převyšujícím kreditní 

zůstatek na Účtu dochází k čerpání úvěru, při převodu peněžních prostředků na Účet je vyčerpaný 

úvěr nejprve splácen. Úvěr může být čerpán od prvního pracovního dne následujícího po dni, ve 

kterém byly splněny podmínky čerpání úvěru stanovené Smlouvou. Banka poskytuje úvěr 

Klientovi na krytí přechodného nedostatku peněžních prostředků. 

 

Článek II. 

Podmínky čerpání úvěru 

1) Peněžní prostředky z úvěru nebo jejich část až do výše Úvěrového limitu mohou být čerpány 

počínaje dnem, pokud: 

a) byla Smlouva ze strany Klienta právoplatně podepsána a Banka obdržela všechny smluvně 

dohodnuté podklady, dokumenty a byly zaplaceny veškeré poplatky stanovené Smlouvou 

v dohodnutých dnech splatnosti; 

b) nenastalo porušení povinností nebo skutečnost nebo změna specifikovaná v odst. 1) Článku 

“Oprávnění Banky pro případ porušení Smlouvy“ Smlouvy, přičemž každým čerpáním 

úvěru Klient zároveň potvrzuje, že ke dni čerpání nenastala některá ze skutečností nebo 

nedošlo k případu porušení povinností či ke změně podmínek, za kterých byla Smlouva 

uzavřena, dle odst. 1) Článku “Oprávnění Banky pro případ porušení Smlouvy“ Smlouvy; 

c) byl doložen vznik zajištění a věcných práv v souladu se zákonem a Smlouvou tak, jak je 

předpokládáno v Článku “Zajištění“ Smlouvy; 
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d) byla Smlouva (včetně případných dodatků) a příslušná metadata dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), řádně uveřejněna v 

registru smluv (dále jen „Registr smluv“). 

2) Banka neumožní Klientovi čerpání úvěru v případě, že výše uvedené podmínky nebudou splněny 

(ledaže by Banka výjimečně nepovažovala splnění některé z podmínek v okamžiku čerpání úvěru 

za nezbytné, přičemž je Klient povinen neprodleně zajistit dodatečné splnění příslušné 

podmínky). 

 

Článek III. 

Úročení, poplatky, odměny a provize 

1) Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou, která se skládá ze sazby O/N PRIBOR a marže 

(přirážky) v pevné výši 0,55 % p.a. Pokud by úroková sazba vypočtená výše uvedeným způsobem 

(platí i pro Náhradní úrokovou sazbu) poklesla pod hodnotu 0,55 % p.a., bude úvěr úročen sazbou 

ve výši 0,55 % p.a. Není-li možné stanovit úrokovou sazbu výše sjednaným způsobem z důvodu 

neuvedení referenční úrokové sazby v informačních médiích, Smluvní strany sjednávají Náhradní 

úrokovou sazbu. 

2) K pracovnímu dni, ve kterém byly splněny podmínky čerpání stanovené Smlouvou, Banka 

provede vyúčtování úroků (kreditních i debetních) na Účtu, vyúčtování úroků pak proběhne vždy 

ke dni splatnosti úroku a ke dni konečné splatnosti úvěru. Výpočet úroků provádí Banka na bázi 

rok o 360 dnech a měsíc o skutečném počtu kalendářních dnů. Úrok vypočtený Bankou 

z poskytnutých peněžních prostředků se Klient zavazuje platit vždy v poslední pracovní den 

kalendářního měsíce (přičemž úrok bude vypočten do posledního dne příslušného kalendářního 

měsíce) a v den konečné splatnosti úvěru. 

3) Klient se zavazuje uhradit Bance Úrok z prodlení (jeho definice a splatnost viz Příloha č. 1 

Smlouvy) ve výši 8 % p.a. 

4) Klient se zavazuje hradit Bance za rezervaci zdrojů Banky měsíční poplatek ve výši 0,10 % p.a. 

Smluvní strany sjednávají, že tento poplatek bude účtovaný a splatný vždy v poslední pracovní 

den kalendářního měsíce a ke dni, kterým končí možnost čerpání Úvěrového limitu z nevyčerpané 

části Úvěrového limitu v období od pracovního dne následujícího po dni podpisu Smlouvy do 

dne, kterým končí možnost čerpání Úvěrového limitu. 

 

Článek IV. 

Splácení 

1) Poskytnuté peněžní prostředky se Klient zavazuje Bance vrátit ke dni konečné splatnosti úvěru, 

kterým je den stanovený dle odst. 2) Článku “Závěrečná ustanovení“ Smlouvy. Nejpozději ke dni 

konečné splatnosti úvěru Klient uhradí aktuálně čerpanou částku z Úvěrového limitu, tzn. 

zavazuje se zajistit na Účtu peněžní krytí, aby Účet vykazoval kreditní zůstatek ve výši postačující 

minimálně k úhradě aktuálně čerpané částky z Úvěrového limitu a splatného příslušenství (úrok, 

poplatky, provize). 

2) Jakékoli částky splatné dle Smlouvy se Klient zavazuje zaplatit v den jejich splatnosti. Klient se 

zavazuje vytvářet ke dnům splatnosti dostatečné peněžní krytí na Účtu. Klient a Banka sjednávají 

způsob úhrady všech pohledávek (včetně poplatků, odměn a provizí) tak, že Banka je oprávněna 

inkasovat z Účtu příslušné částky pohledávek za Klientem vyplývající ze Smlouvy, a pro případ, 

že peněžní prostředky vedené na Účtu v den splatnosti nebudou postačovat k úhradě splatné 

částky, je Banka oprávněna inkasovat příslušnou částku z kteréhokoli dalšího účtu Klienta 

vedeného Bankou. V případě, že v den splatnosti Klient neuhradí jakoukoli splatnou částku podle 

Smlouvy v plné výši, Banka a Klient sjednávají, že Banka je oprávněna stanovit k úhradě jakých 

částí splatných pohledávek Banky bude částečná splátka použita. 

3) Přepočet jedné měny do jiné měny dle Smlouvy provádí Banka kurzem podle kurzovního lístku 

Banky platného v den a okamžik provedení příslušného přepočtu měn. 
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Článek V. 

Zajištění 

1) Řádné splacení dluhů a jejich příslušenství, poplatků a jiných částek vyplývajících ze Smlouvy 

(včetně případných dodatků ke Smlouvě) a s ní souvisejících bude zajištěno: 

a) zástavním právem na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám 

č. 2303/17/05976. 

2) V případě, že hodnota zajištění v průběhu trvání úvěrového vztahu poklesne nebo ztratí na ceně, 

se Klient zavazuje doplnit zajištění na původní hodnotu ve smyslu shora uvedeného zajišťovacího 

instrumentu, a to ve lhůtě do 30 dní od doručení výzvy Banky. Poklesem nebo ztrátou na ceně 

hodnoty zajištění se pro účely Smlouvy dále rozumí zejména tyto skutečnosti: 

a) zajištění poskytnuté Klientem nebo třetí osobou je nebo se stane neplatným, neúčinným, 

nevynutitelným, nevykonatelným či nedobytným; 

b) zajištění bylo poskytnuto na základě nepřesných, neúplných či mylných údajů; 

c) zřízení zástavních, věcných, předkupních nebo jiných práv k předmětu zajištění ve 

prospěch třetích osob, a to včetně vyhrazení přednostního pořadí (a jeho zápisu do 

příslušného veřejného seznamu) pro věcné právo k předmětu zajištění ve prospěch třetí 

osoby; 

d) vůči osobě, která zajišťuje dluhy Klienta ze Smlouvy, je vedeno insolvenční řízení či 

jakékoli jiné řízení z důvodu platební nevůle, platební neschopnosti či předlužení; 

e) pokles hodnoty bonitních zastavených pohledávek pod hodnotu =20.000.000,- Kč. 

3) Před poskytnutím zástavy, ručení, směnečného avalu či jiné jistoty ze strany třetích osob k 

zajištění dluhů Klienta vůči Bance vyplývajících ze Smlouvy se Klient zavazuje seznámit všechny 

tyto třetí osoby (zástavce, ručitele, avalisty atd.) s výší současných, budoucích i podmíněných 

dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy, a to včetně sjednané výše úroků a Úroku z prodlení. 

 

Článek VI. 

Prohlášení 

Klient tímto prohlašuje, že: 

a) je právnickou osobou existující podle práva České republiky řádně zapsanou ve veřejném 

rejstříku a řádně Bance doložil veškeré případné skutečnosti dosud nezapsané ve veřejném 

rejstříku; 

b) obdržel a má k dispozici veškerá povolení, licence, vyjádření, souhlasy a jiná rozhodnutí, jež jsou 

nezbytná k provozování činnosti Klienta a k plnění transakcí zamýšlených Smlouvou, není si 

vědom žádného řízení, ať již probíhajícího nebo hrozícího, které by mohlo vést ke zrušení, odnětí 

nebo omezení oprávnění provozovat činnost Klienta a plnit transakce zamýšlené touto Smlouvou; 

c) má oprávnění podepsat Smlouvu, uplatnit svá práva a plnit své závazky ze Smlouvy; 

d) byly učiněny veškeré úkony a získána veškerá oprávnění, která je třeba učinit a získat, aby Klient 

mohl zákonným způsobem podepsat Smlouvu a plnit své závazky podle ní a aby bylo zajištěno, 

že jeho závazky dle Smlouvy jsou platné a vymahatelné; 

e) podepsání Smlouvy a splnění závazků Klienta podle Smlouvy není v rozporu s (i) jakoukoliv 

smlouvou či jinou právní skutečností, na základě níž má Klient povinnosti, (ii) jeho zřizovací 

listinou nebo (iii) jakýmkoliv právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním 

rozhodnutím týkajícím se Klienta; 

f) nemá žádné dluhy po lhůtě splatnosti vůči svým věřitelům a/nebo státu, které by měly negativní 

vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním 

závazkům ze Smlouvy s výjimkou závazků, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy; 

g) mu není známo, že by proti němu bylo vedeno (nebo formou předžalobní upomínky oznámeno) 

soudní, rozhodčí či jiné řízení, jehož výsledek by mohl negativně ovlivnit jeho finanční a 

majetkovou situaci či mohl mít negativní vliv na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům 

vyplývajícím ze Smlouvy, a není mu známo, že by takovéto řízení bylo vedeno (či formou 

předžalobní upomínky oznámeno) vůči třetím osobám, které zajišťují dluhy Klienta vůči Bance, 

nebo vůči třetím osobám, za které poskytl Klient jakékoli zajištění jejich dluhů s výjimkou 

soudních, rozhodčích či jiných řízení, která jsou uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy; 

h) Smlouva souvisí s jeho vlastní činností nebo s jeho jinými ekonomickými aktivitami, má sám 

nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a zkušenosti posoudit a pochopit obsah 
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Smlouvy a před jejím uzavřením obsah Smlouvy posoudil a plně pochopil, zvážil veškeré 

okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením; 

i) při jednání o uzavření Smlouvy mu byly sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se 

Klient mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl Klientovi zřejmý zájem 

Banky Smlouvu uzavřít; 

j) má k uzavření Smlouvy na dobu uvedenou ve Smlouvě vážné důvody spočívající v optimalizaci 

financování svých potřeb; 

k) účel financování dle Smlouvy, Klient ani žádná osoba ovládaná Klientem (dále jen "Člen skupiny 

Klienta") nepodléhá mezinárodním sankcím stanoveným na základě zák. č. 69/2006 Sb., o 

provádění mezinárodních sankcí, nebo na základě jiného právního předpisu, rozhodnutí, regulace 

nebo dohody závazných v České republice (dále jen "Mezinárodní sankce"); 

l) Klient, statutární orgány Klienta a osoby, které Klient ovládá, vykonávají svoji činnost v souladu 

s příslušnými právními předpisy na ochranu proti úplatkářství, korupci, legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu a Klient má zpracovány a dodržuje odpovídající vnitřní pravidla 

a postupy zajišťující, aby takové právní předpisy nebyly porušovány; 

m) nemá účty vedené jinými bankami či osobami s výjimkou účtů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy; 

n) je tzv. „povinným subjektem“ dle § 2 Zákona o registru smluv a na Smlouvu (včetně případných 

dodatků) se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. 

 

Článek VII. 

Závazky 

Klient se po celou dobu trvání úvěrového vztahu daného Smlouvou, tj. až do úplného splnění všech 

dluhů vyplývajících ze Smlouvy, zavazuje, že: 

a) zajistí rovné a spravedlivé postavení Banky se svými věřiteli, kteří nejsou upřednostněni 

ze zákona, zejména nebude upřednostňovat platby ve prospěch ostatních věřitelů před placením 

dluhů Bance a neposkytne žádnému z věřitelů výhodnější práva a zajištění než byla poskytnuta 

Bance podle Smlouvy; 

b) nebude čerpat peněžní prostředky v rámci Úvěrového limitu na jiný účel než uvedený ve 

Smlouvě; 

c) bude předkládat Bance dokumenty a výkazy v rozsahu a ve lhůtách specifikovaných v Příloze 

č. 2 Smlouvy; 

d) v případě zavedení nebo změny jakéhokoliv právního předpisu, které bude pro Banku 

představovat po dni podpisu této Smlouvy (i) dodatečné nebo zvýšené náklady nebo (ii) snížení 

míry návratnosti peněžních prostředků poskytnutých na základě Smlouvy nebo (iii) snížení 

jakékoliv částky dlužné a splatné podle Smlouvy oproti stavu ke dni podpisu Smlouvy, uhradí 

Bance takto zvýšené náklady nebo částky ve lhůtě 60 dnů od dne doručení písemné výzvy Banky 

Klientovi, ve které budou specifikovány tyto zvýšené náklady nebo částky, nebo předčasně splatí 

dluhy vzniklé ze Smlouvy a/nebo v souladu se Smlouvou či na základě smluv či jiných finančních 

dokumentů uzavřených či vystavených v souladu se Smlouvou; 

e) bude Banku neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění 

smluvních závazků Klienta, zejména o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky 

by mohly mít podstatný negativní vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho 

schopnost řádně dostát platebním závazkům vyplývajícím ze Smlouvy; 

f) bude udržovat svůj majetek řádně pojištěn; 

g) u dokumentů předkládaných Bance v jiném než v českém nebo anglickém jazyce uhradí Bance 

její náklady za úřední překlad předložených dokumentů, sdělí-li Banka Klientovi, že bude jejich 

úřední překlad požadovat, přičemž Banka neodpovídá za opožděné provedení služby nebo 

příkazu v důsledku nutnosti překladu dokumentu; 

h) zajistí, aby Klient, žádný Člen skupiny Klienta ani účel financování nepodléhal Mezinárodním 

sankcím; v případě, že by taková skutečnost nastala, bude o tom Banku informovat ihned poté, 

co se o takové skutečnosti dozví; 

i) zajistí, aby Klient, statutární orgány Klienta ani osoby, které Klient ovládá, nevyužívaly 

financování poskytované na základě Smlouvy k účelům, kterými by porušovaly závazné právní 

předpisy proti úplatkářství, korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; 
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j) bude Banku informovat písemnou formou o Organizačních a právních změnách a dalších 

změnách, které mohou mít podstatný negativní vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo 

na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům vyplývajícím ze Smlouvy, a to v časovém 

předstihu; 

k) do 15.1.2018 doloží Bance zápis ze zasedání příslušného orgánu zřizovatele Klienta obsahující 

souhlas s uzavřením Smlouvy. 

 

Článek VIII. 

Oprávnění Banky pro případ porušení Smlouvy 

1) Banka je oprávněna učinit jedno nebo více opatření uvedených v odst. 2) tohoto Článku Smlouvy, 

pokud dojde k porušení některé z následujících povinností a / nebo nastane některá z následujících 

skutečností a/nebo dojde ke změnám podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena: 

a) Podmínky, které jsou sjednány pro čerpání peněžních prostředků v rámci Úvěrového 

limitu, jsou následně porušeny nebo nejsou dodrženy. 

b) Klient je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a splatné částky vzniklé ze Smlouvy 

a/nebo v souladu se Smlouvou či na základě smluv či jiných finančních dokumentů 

uzavřených či vystavených v souladu se Smlouvou anebo z jakýchkoli jiných smluv 

uzavřených s Bankou po dobu delší než 5 pracovních dní ode dne odeslání písemné výzvy 

Banky Klientovi k úhradě těchto částek, ledaže by prodlení Klienta bylo způsobeno 

technickou poruchou na straně Banky. 

c) Prohlášení učiněná v Článku “Prohlášení“ Smlouvy a/nebo údaje uvedené v dokumentech 

předložených Bance se ukáží jako nepravdivá, neúplná nebo nepřesná. 

d) Klient neplní jakýkoli závazek uvedený v Článku “Závazky“ Smlouvy, přičemž u závazků 

dle písm. c) se jedná o porušení opakované a / nebo toto porušení zůstává nezhojeno po 

dobu delší než 20 dnů od okamžiku, kdy Banka Klienta k plnění porušovaných závazků 

písemně vyzvala. 

e) Dojde ke skutečnosti nebo k souhrnu skutečností, které znamenají podstatnou změnu 

podmínek, za nichž byla Smlouva uzavřena a které dle opodstatněného stanoviska Banky 

mohou mít podstatný negativní dopad na finanční a majetkovou situaci Klienta, čímž 

mohou ohrozit splacení jakékoliv dlužné a splatné částky podle Smlouvy. 

f) Peněžní prostředky na účtu resp. na účtech Klienta vedeného resp. vedených u Banky jsou 

předmětem exekuce nebo výkonu rozhodnutí anebo se nemovitý nebo jiný majetek Klienta 

stane předmětem veřejné dražby, exekuce nebo výkonu rozhodnutí nebo výkonu 

zástavního práva, a tyto skutečnosti by mohly mít podstatný negativní dopad na jeho 

majetkovou a finanční situaci nebo jeho schopnost plnit závazky vyplývající ze Smlouvy. 

g) Vůči Klientovi nebo vůči osobě, kterou Klient ovládá, anebo subjektu, jehož dluhy Klient 

zajišťuje, bylo rozhodnuto o likvidaci nebo je vedeno insolvenční řízení, či jakékoliv jiné 

řízení z důvodu platební nevůle, platební neschopnosti či předlužení. 

h) Klient bez předchozí písemné dohody s Bankou zastavil svůj majetek ve prospěch třetích 

osob a/nebo umožnil na svém majetku vznik zástavních, zajišťovacích, předkupních či 

jiných věcných práv, opcí či jiných práv třetích osob či sjednal smluvní ujednání, která by 

mohla vést k takovýmto zatížením jeho majetku. 

i) Klient se dostane do prodlení s plněním svých zákonných či smluvních závazků vůči státu 

a / nebo zdravotním pojišťovnám. 

j) Klient nebo osoba, kterou Klient ovládá, je v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči 

bankám. 

k) Dojde bez předchozí písemné informace Klienta Bance k Organizačním a právním 

změnám, které mohou mít podstatný negativní dopad na majetkovou a finanční situaci 

Klienta nebo na jeho schopnost řádně dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy. 

l) Klient bez předchozího písemného oznámení Bance vstoupil do úvěrového či obdobného 

vztahu s jinou bankou či osobou nebo jiným subjektem jako dlužník přijímající prostředky. 

2) Kdykoli poté, co dle odst. 1) tohoto Článku Smlouvy nastane některá ze skutečností nebo dojde 

k případu porušení povinností či ke změně podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena, je 

Banka oprávněna na základě oznámení odeslaného Klientovi: 
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a) omezit nebo zastavit čerpání peněžních prostředků v rámci Úvěrového limitu a/nebo Limitu 

stanoveného Smlouvou; a/nebo 

b) písemně prohlásit, že všechny dluhy Klienta vůči Bance vzniklé ze Smlouvy a/nebo 

v souladu se Smlouvou či na základě smluv či jiných finančních dokumentů uzavřených či 

vystavených v souladu se Smlouvou, nebo jejich část, se stávají splatnými, přičemž Klient 

je povinen uhradit své závazky vůči Bance ke dni v prohlášení uvedenému; a/nebo 

c) s přihlédnutím k závažnosti nastalých skutečností nebo případů porušení či změn 

podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena, provést blokaci veškerých účtů Klienta 

vedených Bankou (zejména neprovádět Klientovy platební příkazy a nevyplácet hotovost) 

ještě před dnem splatnosti dluhů Klienta, jejichž splacení je ohroženo a zůstatky účtů a 

docházející úhrady použít na splacení těchto dluhů Klienta a/nebo k vytvoření peněžního 

krytí na účtu Banky jako peněžité jistoty - kauce na úhradu v budoucnu splatných dluhů 

Klienta vzniklých ze Smlouvy a/nebo v souladu se Smlouvou či na základě smluv či jiných 

finančních dokumentů uzavřených či vystavených v souladu se Smlouvou, a to do souhrnné 

výše těchto dluhů Klienta, přičemž v takovém případě Banka neodpovídá za škody, které 

mohou Klientovi vzniknout v důsledku použití jeho peněžních prostředků výše uvedenými 

způsoby. 

3) Oprávnění uvedená v tomto Článku Smlouvy nevylučují ani neomezují použití dalších oprávnění, 

která Bance náleží podle zákona nebo jiného smluvního vztahu s Klientem. 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1) Doručování: 

a) písemnosti doručované poskytovatelem poštovních služeb zasílá Banka Klientovi na 

adresu sídla uvedenou ve Smlouvě, popř. na jinou dohodnutou adresu; dohodnutou adresou 

nemůže být adresa pobočky Banky a PO BOX. Banka zasílá písemnosti jako obyčejnou 

zásilku, doporučené psaní nebo doporučené psaní s dodejkou;  

b) pokud bude písemnost poskytovatelem poštovních služeb vrácena jako nedoručitelná, 

účinky doručení nastávají v den, kdy bude zásilka vrácena Bance. Účinky doručení 

nastávají i v případě, jestliže převzetí písemnosti Klient odmítne; 

c) písemnosti určené pro Klienta, které nejsou doručovány poskytovatelem poštovních služeb, 

jsou v Bance oprávněni vyzvedávat Klient, resp. osoby, které Klient uvede ve zmocnění 

podepsaném před pracovníkem Banky, nebo osoby, které se prokážou plnou mocí s úředně 

ověřeným podpisem Klienta; 

d) písemnosti Klienta jsou považovány za doručené, jestliže byly doručené na adresu pobočky 

Banky uvedené ve Smlouvě. 

2) Banka a Klient jsou oprávněni Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní 

lhůta počíná běžet v 1. den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Poslední 

den 1. kalendářního měsíce po měsíci doručení výpovědi je dnem konečné splatnosti úvěru. 

Nejpozději v tento den je Klient povinen uhradit aktuálně čerpanou částku úvěru včetně 

příslušenství (až do dne přede dnem konečné splatnosti může být úvěr nadále čerpán). Výpovědní 

lhůta skončí a Smlouva zaniká: 

a) dnem konečné splatnosti úvěru, pokud jsou splaceny veškeré pohledávky Banky za 

Klientem vyplývající ze Smlouvy, respektive 

b) dnem, kdy byly splaceny veškeré pohledávky Banky za Klientem vyplývající ze Smlouvy, 

v případě, že do dne konečné splatnosti úvěru nebyly splaceny veškeré pohledávky Banky 

za Klientem vyplývající ze Smlouvy. 

3) Odchylná ustanovení Smlouvy mají po dobu jejího trvání přednost před zněním smlouvy 

uzavřené mezi Bankou a Klientem o vedení Účtu. 

4) Pokud Klient zamýšlí zmocnit k právnímu jednání vůči Bance třetí osobu, zavazuje se tak učinit 

formou udělení plné moci (i) s úředně ověřeným podpisem Klienta nebo (ii) podepsané Klientem 

před pracovníkem Banky. Dále se Klient zavazuje předložit výše uvedenou plnou moc pobočce 

Banky, ve které má být právní jednání uskutečněno, nejméně pět pracovních dní před 

požadovaným termínem právního jednání, ledaže Banka akceptuje kratší lhůtu. 
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5) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 

jejího uveřejnění v Registru smluv. 

6) Klient se zavazuje dodržovat kromě závazků uvedených v tomto Článku i závazky uvedené 

kdekoliv jinde v této Smlouvě, včetně jejích příloh. 

7) V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou 

dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné 

k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, 

které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé 

Smlouvy. 

8) Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody Smluvních stran formou 

písemného dodatku. 

9) Smluvní strany tímto sjednávají, že v právních vztazích založených Smlouvou se nepřihlíží 

k jakýmkoliv zvyklostem a zavedené praxi stran a obchodním zvyklostem. 

10) Nastane-li případ porušení Smlouvy, je Banka oprávněna svá práva a povinnosti dle Smlouvy 

postoupit či převést (a to i formou postoupení Smlouvy) v celém jejich rozsahu, nebo zčásti, na 

jinou osobu, a Klient pro takový případ souhlasí s poskytnutím informací (bankovního tajemství) 

vyplývajících ze Smlouvy takové osobě. Jinak je Banka oprávněna svá práva a povinnosti dle 

Smlouvy postoupit či převést (a to i formou postoupení Smlouvy) v celém jejich rozsahu, nebo 

zčásti, pouze na banku nebo pobočku zahraniční banky a pouze s předchozím souhlasem Klienta, 

přičemž tento souhlas nebude Klientem bezdůvodně odepřen. 

11) Klient není oprávněn převést na jinou osobu jakékoliv práva nebo povinnosti ze Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu Banky. 

12) Dluhy Klienta vzniklé na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou jsou bez předchozího 

písemného souhlasu Banky nepřevoditelné ani jinak nepřecházejí na třetí osobu. Smluvní strany 

se dohodly, že v maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy se jakákoli zákonná 

ustanovení umožňující bez předchozího písemného souhlasu Banky převod a/nebo přechod dluhů 

Klienta vzniklých na základě nebo v souvislosti se Smlouvou nepoužijí. 

13) Banka je oprávněna započítat své splatné i nesplatné pohledávky za Klientem na jakékoliv splatné 

i nesplatné pohledávky Klienta za Bankou, a to i na pohledávky Klienta za Bankou vzniklé 

Klientovi v souvislosti s vedením jeho účtů a jednorázových vkladů u Banky. Klient není 

oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Bankou na pohledávky Banky za 

Klientem. 

14) Při převodu jakéhokoli předmětu zástavního práva nebo jiné věci tvořící jistotu (zajišťující dluhy 

Klienta vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou) nepřechází na jejich nabyvatele dluhy 

Klienta vůči Bance vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou. 

15) Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem 

Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou 

explicitně uvedeny ve Smlouvě. 

16) Klient i Banka tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 

Občanského zákoníku. 

17) Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení 

Smlouvy, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 

prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku či opatření podle Smlouvy nebude považováno 

za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo opatření, nebo jakéhokoli jiného 

závazku či opatření. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli 

podmínky nebude předpokládat, že se jich kterákoliv Smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se 

jakéhokoli práva nebo podmínky nebude účinné, nebude-li písemné. 

18) Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy bude mít takovéto 

ukončení účinky pouze do budoucna. 

19) Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran 

po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu. 

20) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve 

všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle. 
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21) Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna uveřejnit Smlouvu (včetně případných dodatků 

a souvisejících dokumentů) a příslušná metadata v Registru smluv v rozsahu nezbytném pro 

splnění této povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Banka znečitelní veškeré osobní 

údaje osob jednajících za Smluvní strany (včetně jmen, kontaktních údajů, podpisů či 

podpisových vzorů) a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění 

Klient písemně požádá Banku, pokud to Zákon o registru smluv u takových informací umožňuje. 

 

V příloze: 

Příloha č. 1 – Definice a ujednání 

Příloha č. 2 – Dokumenty a dodatečné informace 

 

V Brně dne 21.12.2017 

 

Československá obchodní banka, a. s.  Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková 

organizace 
xxxxx 

xxxxx 

 

 

 

  

 

 

 

Banka  Klient 
  Ověření podpisu/totožnosti: 
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Definice a ujednání 
 

*IBOR referenční úroková sazba mezibankovního peněžního trhu pro příslušnou měnu 

(PRIBOR v případě dluhů v Kč, EURIBOR u dluhů v EUR, resp. LIBOR u dluhů 

v USD, GBP, příp. dalších měnách) ve výši uvedené pro příslušné časové období 

v informační síti REUTERS, popřípadě v jiných informačních mediích, a to vždy 

dva pracovní dny před počátkem příslušného Období fixace 

O/N *IBOR 1-denní referenční úroková sazba mezibankovního peněžního trhu pro CZK, EUR, 

USD, GBP, příp. další měny ve výši uvedené v informační síti REUTERS, 

popřípadě v jiných informačních mediích, vždy v příslušný den, kdy je úvěr čerpán 

(pro nepracovní dny v České republice anebo na příslušném zahraničním trhu bude 

použita sazba vyhlášená pro nejbližší předcházející pracovní den) 

Náhradní úroková 

sazba 

pohyblivá úroková sazba s přechodnou fixací, resp. pohyblivá úroková sazba při 

úročení na bázi O/N *IBOR, která se skládá z průměru kotací (zjištěných Bankou) 

na mezibankovním peněžním trhu nejméně tří referenčních bank, a to vždy dva 

pracovní dny před prvním dnem příslušného Období fixace při úročení na báze 

*IBOR, resp. vždy v příslušný den, kdy je úvěr čerpán při úročení na báze 

O/N*IBOR (pro nepracovní dny bude použita sazba kotovaná pro nejbližší 

předcházející pracovní den), a marže (přirážky) v pevné výši uvedené v Článku 

“Úročení, poplatky, odměny a provize“ Smlouvy. Není-li možné stanovit ani tímto 

způsobem úrokovou sazbu z důvodu nekotování na mezibankovním peněžním 

trhu, Smluvní strany sjednávají úrokovou sazbu s přechodnou fixací, resp. 

pohyblivou úrokovou sazbu, která se skládá z úrokové sazby ve výši nákladů 

Banky na financování úvěru z jakýchkoli jí rozumně vybraných zdrojů peněžních 

prostředků včetně nákladů na zajištění rizik a marže (přirážky) v pevné výši 

uvedené v Článku “Úročení, poplatky, odměny a provize“ Smlouvy, přičemž se 

Klient zavazuje takto stanovenou úrokovou sazbu Bance uhradit nebo předčasně 

splatit své dluhy z poskytnutého úvěru, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení 

Banky o výši stanovené úrokové sazby (přičemž v případě předčasného splacení 

úvěru pak pro období, než předčasné splacení nastane, platí úroková sazba 

stanovená kotací Banky). 

Období fixace období fixace úrokové sazby v délce stanovené v Článku “Úročení, poplatky, 

odměny a provize“ Smlouvy. První Období fixace začíná dnem prvého možného 

čerpání úvěru a končí v den předcházející poslednímu pracovnímu dni příslušného 

kalendářního měsíce/čtvrtletí. Každé další měsíční/čtvrtletní Období fixace začíná 

vždy první den po skončení předcházejícího Období fixace a končí vždy v den 

předcházející poslednímu pracovnímu dni následujícího kalendářního 

měsíce/čtvrtletí. Poslední Období fixace končí v den předcházející dni konečné 

splatnosti úvěru. 

Organizační a 

právní změny 

odštěpení některých organizačních částí Klienta, změna právní formy, rozdělení, 

sloučení, splynutí nebo zrušení Klienta, změna předmětu činnosti, ukončení 

činnosti či její podstatné části, ztráta oprávnění k činnosti apod. 

Přepočet čerpání výše čerpání v jiné měně než v měně, ve které je sjednán Úvěrový limit, se za 

účelem výpočtu aktuální výše čerpání Úvěrového limitu přepočítává na měnu 

Úvěrového limitu prostřednictvím Kč s použitím kurzu ČNB platného pro 

příslušný den čerpání Úvěrového limitu. Přepočítávána je vždy výše aktuálního-

požadovaného čerpání Úvěrového limitu i výše dříve vyčerpaných a dosud 

trvajících dluhů z Úvěrového limitu. 

Účet/Účty platební účet/účty Klienta vedený/vedené u Banky specifikovaný/specifikované v 

Článku “Výše a účel úvěru“ Smlouvy 

Úrok z prodlení úrok z částek, s jejichž splacením je Klient v prodlení, zejména pokud jde 

o splácení jistiny, úhrady poplatků nebo plnění jakéhokoli jiného peněžitého dluhu 

podle Smlouvy vyjma úroků. Částky, s jejichž placením je Klient vůči Bance v 

prodlení, budou úročeny sjednanou sazbou Úroku z prodlení namísto úrokové 
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Důvěrné 
  

sazby sjednané v Článku “Úročení, poplatky, odměny a provize“ Smlouvy. Úrok 

z prodlení je splatný ihned. 

Úvěrový limit limit, specifikovaný v Článku “Výše a účel úvěru“ Smlouvy, do jehož výše mohou 

být poskytnuty Bankou Klientovi peněžní prostředky v souladu s touto Smlouvou 
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Důvěrné 
  

Dokumenty a dodatečné informace 
 

1) Dokumenty  

 

Pololetně – nejpozději do 45 dnů od ukončení pololetí: 

a) Rozvaha příspěvkové organizace 

b) Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace 

c) Časová struktura pohledávek a závazků 

 

Ročně – nejpozději do 6 měsíců od ukončení roku: 

a) Konečná rozvaha a výkaz zisku a ztráty vč. zprávy auditora a jeho výroku 

b) Zpráva o činnosti nemocnice 

 

2) Dluhy po splatnosti vůči věřitelům a státu  

Vyplývá z … , např. kupní 

smlouva … 

Věřitel 

IČO/Rodné číslo 

Název/Obchodní firma/Jméno 

Částka dluhu 

xxxxx xxxxx xxxxx 

 

3) Soudní spory  

Předmět sporu 

Protistrana 

IČO/Rodné číslo 

Název/Obchodní firma/Jméno 

Sporná částka 

xxxxx xxxxx xxxxx 

 

4) Účty vedené jinými bankami či jinými osobami 

Název/Obchodní firma banky či jiné osoby (vč. pobočky) Číslo a měna účtu 

xxxxx xxxxx 

 


