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                 IN 
  REGISTR SMLUV 

Smlouva o kontokorentním úv ěru č. 660/18/LCD 

Česká spo řitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS Č 140 00, IČO: 45244782  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 
(dále jen „Banka ”) 

a 

Statutární m ěsto Liberec  

obchodní firma / název 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
místo podnikání / sídlo 

00262978 
IČO 

(dále jen „Klient “) 

uzavírají tuto smlouvu o kontokorentním úvěru: 

PREAMBULE 

Tato Smlouva upravuje podmínky, za nichž je Banka zavázána umožnit Klientovi čerpat na Běžném účtu Kontokorentní 
úvěr a Klient je Bance zavázán Kontokorentní úvěr splatit a zaplatit úroky a další Ceny. 

ČLÁNEK I 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Vymezení pojmů. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném 
čísle, mají pro účely této Smlouvy význam uvedený ve VOP a dále v tomto ustanovení: 

„Běžný ú čet“ znamená účet č. 1089692/0800; 

„Ceny“ odměny, poplatky, náhrada Nákladů a další náhrady a další platby, k jejichž úhradě je Klient povinen 
podle této Smlouvy; 

„Čerpání “ částka, o kterou se zvýší Kontokorentní úvěr čerpaný na Běžném účtu podle této Smlouvy, zjištěná na 
konci pracovního dne; 

„Den kone čné splatnosti “ den stanovený v čl. V této Smlouvy jako den konečné splatnosti Úvěru; 

„Dotace “ dotace poskytované na realizaci investičních akcí Klienta, jednotlivě či společně, podle kontextu ze 
zdrojů Evropské unie nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR;  

„DPH“ daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů; 

„Komer ční banka “ Komerční banka, a.s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, 
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1360; 

„Kontokorentní úv ěr“ Úvěr evidovaný na Běžném účtu, průběžně a opakovaně čerpaný a splácený v rámci 
platebního styku na tomto účtu; 

„Marže“ marže ve výši 0,15  % ročně; 

„Občanský zákoník “ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; 

„Období čerpání “ období, která začíná v den uzavření této Smlouvy a trvá do pracovního dne bezprostředně 
předcházejícího Dni konečné splatnosti (včetně); 

„Pohledávky “ veškeré pohledávky Banky za Klientem vzniklé v rámci Závazku a v souvislosti s ním, zejména 
dlužná částka Úvěru, úroky z Úvěru, úroky z prodlení, Ceny, smluvní pokuty a náhrady škody, pohledávky vzniklé 
z ukončení či v souvislosti s ukončením Závazku nebo některého smluvního vztahu v rámci Závazku anebo v 
souvislosti s ním, pohledávky vzniklé v souvislosti s realizací Zajištění, dále pohledávky Banky za Klientem na 
vydání případného bezdůvodného obohacení, pokud by Banka poskytla plnění ve prospěch nebo za Klienta a na 
náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním těchto pohledávek, a veškeré další obdobné 
pohledávky Banky za Klientem; 
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„PRIBOR“ PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) je sazba, za kterou si banky půjčují mezi sebou v měně CZK 
(v českých korunách) na mezibankovním trhu, zveřejněná okolo 11. hodiny (dopoledne) středoevropského času 
na stránce PRBO systému Thomson Reuters.  

Rozhodným dnem je den stanovení výše úrokové sazby, který zpravidla předchází 2 pracovní dny počátku 
příslušného období platnosti úrokové sazby. Nebude-li příslušná referenční sazba v rozhodný den pro Banku 
dostupná, použije se pro stanovení výše úrokové sazby ustanovení této Smlouvy týkající se Poruchy trhu.  

 „Prohlášení “ prohlášení a informace poskytnuté Klientem Bance v procesu rozhodování Banky o uzavření této 
Smlouvy a o poskytnutí Čerpání, prohlášení Klienta uvedená v této Smlouvě anebo v jiném dokumentu předaném 
Bance v souvislosti se Závazkem; 

„Referen ční sazba “ 1 - měsíční PRIBOR; 

„Registr smluv “ znamená informační systém veřejné správy zřízený v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále 
jen „Zákon o registru smluv “); 

„Rozpo čtová skladba “ znamená jednotné třídění příjmů a výdajů upravené vyhláškou ministerstva financí č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě; 

„Smlouva “ tato smlouva o kontokorentním úvěru, včetně všech součástí, příloh a dodatků; 

„Úrokové období “ období stanovené v této Smlouvě, za které je Klient povinen platit Bance úroky z Úvěru;  

„Úvěr“ závazek Banky poskytnout Klientovi za sjednaných podmínek peněžní prostředky nebo, podle kontextu, 
peněžní prostředky, které mají být poskytnuty nebo již poskytnuté a čerpané; 

„Úvěrová částka “ částka představující maximální limit součtu nesplacených částek čerpaných z Úvěru, 
stanovená v čl. I, odst. 2 této Smlouvy; 

„VOP“ Bankou vydané „Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. firemní a korporátní klientela“; 

„Zajišt ění“ veškeré právní a ekonomické instrumenty, kterými je zajišťována úhrada Pohledávek a splnění dluhů 
Klienta ze Závazku; 

„Závazek “ veškeré pohledávky a dluhy mezi Klientem a Bankou v rámci poskytnutí Úvěru, stanovené zákonem 
a jinými akty normativní povahy, Smlouvou, VOP, právními akty upravujícími vztahy ze Zajištění a dalšími akty 
smluvní povahy; 

„Závazková odm ěna“ cena za rezervaci peněžních prostředků podle čl. IV této Smlouvy. 

2. Úvěrová částka. Úvěrová částka se sjednává ve výši 250.000.000,00 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun 
českých). 

3. Účel úvěru. Klient se zavazuje použít Úvěr na jakékoliv provozní potřeby Klienta včetně případného refinancování 
úvěrů jiných bank a také na předfinancování a spolufinancování investičních akcí Klienta.  

ČLÁNEK II 
ČERPÁNÍ ÚVĚRU  

1. Období čerpání. Klient je oprávněn k Čerpání v průběhu Období čerpání. 

2. Způsob čerpání. Klient čerpá Úvěr z Běžného účtu způsobem stanoveným pro dispozice s prostředky na tomto 
účtu. Čerpání na úhradu splatné Pohledávky je Banka oprávněna provést i bez pokynu Klienta. 

3. Měna čerpání. Klient je oprávněn čerpat Úvěr v Kč. 

4. Podmínky každého Čerpání. Banka umožní Klientovi Čerpání, pouze pokud: 

a) podmínky Čerpání, stanovené v jiných ustanoveních této Smlouvy pro Čerpání, byly splněny; 

b) Klient má na základě uzavřené smlouvy zřízen Běžný účet; 

c) požadovaná částka nepřevyšuje disponibilní část Úvěrové částky a Čerpání se má uskutečnit v Období 
čerpání; 

d) ke dni Čerpání nenastalo ani nehrozí porušení Závazku podle čl. VIII této Smlouvy; 

e) měna Čerpání je dostupná na mezibankovním trhu. 

5. Podmínky prvního Čerpání. Před prvním Čerpáním je Klient povinen splnit následující podmínky a/nebo předložit 
Bance následující dokumenty v rozsahu, s obsahem a ve formě akceptovanými Bankou, případně zajistit, aby je 
Banka měla k dispozici: 

a) usnesení zastupitelstva Klienta obsahující schválení této Smlouvy v souladu s doložkou platnosti 
právního jednání uvedenou v této Smlouvě; 

b) doklad o tom, že Smlouva byla řádně zveřejněna v Registru smluv. 
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ČLÁNEK III 
ÚROKY Z ÚVĚRU 

1. Úročení Úvěru. Klient je povinen zaplatit Bance úroky z Úvěru za dobu ode dne jeho Čerpání (včetně) do dne 
předcházejícího dni jeho splacení (včetně).  

2. Úroková sazba. Úroková sazba se sjednává jako proměnná úroková sazba, stanovovaná výpočtem: výše 
Referenční sazby minus  Marže. Výši úrokové sazby je Banka oprávněna průběžně upravovat podle svých 
vnitřních pravidel a postupů v závislosti na změnách výše Referenční sazby. V případě, že je výše Úrokové sazby 
nižší než 0 % ročně, je Banka oprávněna účtovat Klientovi Úrokovou sazbu ve výši rovné 0,001 % ročně. 

3. Splatnost úroků. Úroky jsou splatné v poslední den Úrokového období, a to za dobu od prvního dne Úrokového 
období (včetně) do posledního dne Úrokového období (včetně). Úroky za poslední Úrokové období do dne 
předcházejícího dni splacení Úvěru (včetně) jsou splatné na základě zúčtování provedeného Bankou, nejdříve 
v Den konečné splatnosti a nejpozději poslední den Úrokového období, v němž nastal Den konečné splatnosti.  

4. Úrokové období. Úrokové období je pravidelné (opakující se) a jeho délka činí 1 měsíc. Úrokové období začíná 
první a končí poslední den kalendářního měsíce.  

5. Stanovení počtu dní pro účely úročení. Úroky a Ceny Banka počítá na základě skutečného počtu dnů a roku o 
360 dnech. Úvěr se úročí denně ode dne prvního Čerpání (včetně) do dne předcházejícího dni splacení Úvěru 
(včetně). 

ČLÁNEK IV 
CENY 

1. Ceny. Klient je povinen zaplatit Bance v souvislosti s Úvěrem Ceny v termínech a částkách podle této Smlouvy.   

2. Závazková odměna. Klient se zavazuje platit Bance Závazkovou odměnu, tj. odměnu za rezervaci finančních 
prostředků počítanou z nečerpané části Úvěrové částky v průběhu Období čerpání; sazba Závazkové odměny se 
sjednává ve výši 0,30 % ročně. Závazková odměna je splatná zpětně vždy poslední den kalendářního měsíce 
a poslední den Období čerpání. 

3. Přímá úhrada výdajů. Klient je povinen uhradit částky, na které vznikne třetí osobě nárok v souvislosti 
se Závazkem v každém jeho stadiu (odměny notáře, znalce, překladatele, tlumočníka, kolky, poplatky a jiné 
obdobné platby). 

4. DPH. Klient bere na vědomí, že všechny platby sjednávané s Bankou v souvislosti se Závazkem jsou uváděny 
bez DPH. Stanoví-li zákon pro konkrétní plnění povinnost odvodu DPH, bude daň účtována nad sjednanou 
částku, a to i zpětně. Pro vyloučení pochybností Banka a Klient konstatují, že ustanovení VOP týkající se daní a 
navýšení plateb o daň se použijí též pro případy, když Bance vznikne jakýkoli vícenáklad v důsledku vyloučení 
nebo krácení nároku na odpočet DPH nebo vzniku povinnosti odvést částku představující DPH. 

ČLÁNEK V 
SPLÁCENÍ ÚVĚRU A POHLEDÁVEK  

1. Splatnost Pohledávek. Klient je povinen splácet Pohledávky v termínech a částkách podle této Smlouvy. Pokud 
termín splatnosti Pohledávky nebyl sjednán jinde v této Smlouvě, bude Pohledávka splatná v den jejího vzniku. 

2. Splácení Úvěru, Den konečné splatnosti. Banka i Klient jsou oprávněni vypovědět Smlouvu kdykoliv, i bez udání 
důvodu, s výpovědní dobou 3 měsíce, avšak výpověď může být zaslána ne dříve než k 31. 3. 2021. Výpovědní 
doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé smluvní straně. 
Dnem uplynutí výpovědní doby zaniká oprávnění Klienta k čerpání Limitu a Kontokorentní úvěr a veškeré dluhy 
Klienta vůči Bance vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní se stávají splatné (Den konečné splatnosti), pokud 
ovšem Klient k tomuto dni veškeré své dluhy vůči Bance vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nesplatí, 
prodlužuje se výpovědní doba až do dne, kdy k takovému splacení dojde; právo Klienta k čerpání Limitu se ale při 
takovém prodloužení výpovědní doby neobnovuje. Klient není oprávněn tuto Smlouvu ukončit jinak než výpovědí 
dle tohoto odstavce. 

3. Způsob úhrady. Nestanoví-li Smlouva jinak, Klient platí Pohledávky prostřednictvím Běžného účtu. Klient je 
povinen zajistit dostatečný disponibilní zůstatek na Běžném účtu k úhradě splatné částky v dostatečném 
předstihu přede dnem její splatnosti; Banka je oprávněna peněžní prostředky v odpovídající výši z Běžného účtu 
inkasovat. Není-li Běžný účet veden u Banky nebo nemá-li Klient k Běžnému účtu dispoziční právo, je povinen 
zajistit zřízení souhlasu s inkasem k Běžnému účtu ve prospěch Banky. Nejsou-li na Běžném účtu peněžní 
prostředky na úhradu jakékoliv pohledávky Banky, je Banka oprávněna inkasovat splatné pohledávky 
z jakéhokoliv běžného účtu Klienta. 

4. Pořadí úhrady Pohledávek. Nestačí-li disponibilní zůstatek na Běžném účtu spolu s dalšími prostředky Klienta na 
úhradu splatných Pohledávek, budou prostředky na bankovním účtu Klienta použity k uspokojení pohledávek 
v následujícím pořadí: 

 platby sankčního charakteru (smluvní pokuty, úroky z prodlení); 

 náhrada škody; 

 ostatní Ceny; 
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 úroky z Úvěru; 

 jistina Úvěru v pořadí od nejstarší splátky podle termínu splatnosti; a 

 ostatní Pohledávky. 

Má-li Banka splatné pohledávky z více smluv či z více bankovních obchodů, je oprávněna určit vzájemné pořadí a 
výši úhrady pohledávek z těchto závazků. 

5. Úhrada z jiného účtu. Nestačí-li disponibilní zůstatek na Běžném účtu na úhradu splatných Pohledávek, je Banka 
oprávněna přednostně inkasovat peněžní prostředky na úhradu těchto pohledávek z kteréhokoli účtu Klienta 
vedeného u Banky, a to i před provedením jiného pokynu k platbě. 

ČLÁNEK VI 
PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI KLIENTA 

1. Prohlášení Klienta a jeho součinnost. Klient prohlašuje Bance s platností ke dni uzavření Smlouvy, jakož i ke 
každému dni po dobu trvání závazků Klienta a Banky vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, že: 

uzavření této Smlouvy, včetně realizace účelu Úvěru, bylo řádně a platně schváleno příslušnými orgány Klienta v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

  Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zák ona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení), ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů: 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. 166/2018 přijatým na zasedání 
zastupitelstva konaném dne 28.6.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Smlouvy. 

2. Pro případ, že je Klientovi poskytována v souvislosti s účelem Úvěru jakákoli dotace, Klient dále prohlašuje, že 
veškeré dokumenty týkající se realizace účelu Úvěru (bez ohledu na to, zda byly vyhotoveny před podpisem této 
Smlouvy nebo později) jsou v souladu s podmínkami poskytnutí dotace. 

Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna kromě provádění kontroly účelovosti každého Čerpání prověřovat 
schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další dluhy a povinnosti vůči Bance, jakož i prověřovat další skutečnosti, 
které by mohly vést ve svých důsledcích k podstatné změně podmínek, za nichž byla tato Smlouva uzavřena. 
K tomu je Klient povinen poskytnout Bance součinnost, zejména na její výzvu předložit požadované dokumenty, 
umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu účetnictví 
Klienta a jiných dokumentů finančního charakteru, jakož i kontrolu realizace účelu Úvěru. 

3. Platební povinnost. Klient je povinen hradit Pohledávky a plnit své dluhy ze Závazku řádně a včas. 

4. Zákaz zrušení Běžného účtu. Klient je povinen zdržet se až do ukončení Závazku a úplného splacení Pohledávek 
jakéhokoli jednání vedoucího k ukončení platnosti smlouvy o vedení Běžného účtu, ke zrušení Běžného účtu či ke 
zrušení souhlasu s inkasem. Dojde-li k ukončení platnosti smlouvy o vedení Běžného účtu, ke zrušení Běžného 
účtu či ke zrušení souhlasu s inkasem, zajistí Klient sjednání nápravy bez zbytečného odkladu ode dne, kdy se 
Klient o kterékoli z těchto skutečností dověděl. 

5. Povinnosti Klienta. Klient se zavazuje plnit veškeré povinnosti stanovené touto Smlouvou a VOP. Vedle 
povinností vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy a z VOP se Klient dále zavazuje splnit následující 
povinnosti a/nebo předložit Bance následující dokumenty v rozsahu, ve formě a s obsahem akceptovaným 
Bankou, případně zajistit, aby je Banka měla k dispozici: 

a) schválený roční rozpočet, a to do 1 měsíce od doručení výzvy Banky, nejdříve do 1 měsíce od jeho 
schválení; v případě, že má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového provizoria, předložit taková 
pravidla, a to do 15. ledna příslušného rozpočtového roku, a dále rozpočtový výhled, a to do 1 měsíce od 
jeho sestavení. Klient je oprávněn předkládat tyto dokumenty v elektronické podobě, přičemž na výzvu 
Banky je povinen předložit je v písemné podobě, a to do 10 pracovních dnů od obdržení takové výzvy; 

b) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí (Fin 2-12 M) nejpozději vždy do 2 měsíců po skončení každého kalendářního pololetí, za který se má 
takový výkaz podle právních předpisů předkládat a dále rozvahu Klienta nejpozději vždy do 2 měsíců po 
skončení každého kalendářního pololetí. Klient je oprávněn předkládat tyto dokumenty v elektronické 
podobě, přičemž na výzvu Banky je povinen předložit je v písemné podobě, a to do 10 pracovních dnů od 
obdržení takové výzvy; 

výrok auditora o hospodaření Klienta, popřípadě zpráva o přezkumu hospodaření Klienta vydaná jiným 
příslušným orgánem, a to do 2 měsíců od obdržení; 

c) předkládat Bance na její výzvu do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy Banky informace a dokumenty 
a údaje, které si Banka vyžádá; 

d) neprodleně informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek neschopnost Klienta 
splácet Úvěr nebo plnit další dluhy a povinnosti vůči Bance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichž 
byla tato Smlouva uzavřena;  

e) po celou dobu trvání této Smlouvy hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí v souladu 
se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, přičemž porušení 
těchto pravidel je považováno za podstatné porušení této Smlouvy; 
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f) zajistit, aby Klient bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijmul úvěr (včetně dodavatelského 
úvěru), půjčku nebo financování formou leasingového pronájmu (leasingu), případně jiné financování ve 
formě jakékoli návratné výpomoci a dále neposkytnul ručení za dluhy třetích stran a nepřevzít nebo 
nepřistoupil k takovému dluhu; 

 zajistit, aby žádný ze subjektů, v nichž má Klient majetkovou účast (ať už přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím jiných osob) bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijal úvěr (včetně 
dodavatelského úvěru), půjčku nebo financování formou leasingového pronájmu (leasingu), případně jiné 
financování ve formě jakékoli návratné výpomoci, ve výši přesahující částku 50.000.000,00 Kč (slovy: 
padesát milionů korun českých) a dále neposkytnout ručení za dluhy třetích stran a nepřevzít nebo 
nepřistoupit k takovému dluhu s výjimkou refinancování již stávajícího zadlužení; 

 bez předchozího písemného souhlasu Banky neposkytnout ručení za závazky třetí osoby ve výši 
přesahující samostatně či v úhrnu 10.000.000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých); 

 po celou dobu trvání této Smlouvy zabezpečit, aby peněžité dluhy Klienta z této Smlouvy měly alespoň 
rovnocenné postavení s nezajištěnými pohledávkami jiných věřitelů za Klientem, s výjimkou těch, které 
jsou upřednostněny všeobecně závaznými právními předpisy, a dále neposkytnout žádnému z věřitelů 
výhodnější práva a zajištění, než byla poskytnuta Bance na základě této Smlouvy (pari passu); 

 po celou dobu trvání této Smlouvy, pokud Banka neudělí Klientovi písemný souhlas a s výjimkou dluhů 
z běžného obchodního styku, které se svým rozsahem jednotlivě ani společně nevymykají z mezí 
obvyklých pro hospodaření obdobných subjektů, zdržet se zatížení svého majetku nebo budoucích příjmů 
věcným či závazkovým právem k zajištění splnění svých dluhů či dluhů jiné osoby (negative pledge); 

 do 14. 9. 2018 předložit Bance doklady prokazující neexistenci úvěrové angažovanosti u Komerční banky; 

 do 31. 8. 2018 doložit Bance splnění podmínek dle vydaného souhlasu ze dne 20. 3. 2018 (kromě splnění 
části podmínek uvedených v písmenu k) výše) ve vazbě na směnečný program uzavřený mezi Bankou a 
Klientem dne 10. 3. 2014; 

 hospodařit tak, aby ukazatel Čistého finančního dluhu k upravenému provoznímu přebytku nepřesáhl 
hodnotu 9, kde čistý finanční dluh je vypočten jako suma závazků z úvěrů, přijatých návratných finančních 
výpomocí, vydaných dluhopisů, vydaných směnek a směnek k úhradě dodavatelských úvěrů ponížená o 
stav peněžních prostředků v bance a upraveným provozním přebytkem se rozumí rozdíl běžných 
rozpočtových příjmů a běžných rozpočtových výdajů ponížený o přijaté splátky půjčených prostředků (v 
souladu s platnou Rozpočtovou skladbou jde  o součet příjmů třídy 1, třídy 2 a seskupení 42 ponížený o 
příjmy v seskupení 24 a o výdaje ve třídě 5). 

6. Povinnosti Klienta ve vztahu k Dotaci. Klient se dále zavazuje ve vztahu k Dotaci splnit následující povinnosti 
a/nebo předložit Bance následující dokumenty, případně zajistit, aby je Banka měla k dispozici: 

a) plnit veškeré povinnosti vyplývající z podmínek Dotace a z případné smlouvy o poskytnutí Dotace řádně a 
včas, přičemž porušení těchto povinností je považováno za podstatné porušení této Smlouvy; 

b) předkládat Bance na její výzvu do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy Banky informace, dokumenty a 
údaje týkající se Dotací včetně změn podmínek Dotace, změn smlouvy o poskytnutí Dotace, informace o 
kontrolách, závěrečné vyhodnocení investiční akce financované z Dotace či jiné dokumenty.  

ČLÁNEK VII 
ZAJIŠTĚNÍ  

Tento článek se pro účely této Smlouvy neaplikuje.  

ČLÁNEK VIII 
PORUŠENÍ ZÁVAZKU, PODSTATNÉ PORUŠENÍ A JINÉ ZÁVAŽNÉ SKUTE ČNOSTI, SANKCE 

1. Podstatné porušení. Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Smlouvy nastává v těchto případech: 

a) prokázala se nepravdivost, neúplnost nebo zavádějící charakter (v jakémkoliv podstatném ohledu) 
některého z prohlášení Klienta, učiněných vůči Bance nebo se údaje uvedené v dokumentech 
předložených Bance ukázaly jako nepravdivé, neúplné nebo zavádějící v jakémkoliv podstatném ohledu 
nebo došlo následně ke změnám skutečností, které by mohly mít tento důsledek; 

b) Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněžitého dluhu z této Smlouvy, ledaže Klient 
prokáže Bance způsobem pro Banku uspokojivým, že příčinou neuhrazení je administrativní chyba nebo 
technická porucha, a současně je takový peněžitý dluh uhrazen do 5 pracovních dnů po dni jeho 
splatnosti; 

d) Klient je zařazen na sankční či jiné podobné seznamy vedené Evropskou unií nebo jejími členskými státy, 
USA, OSN, Českou republikou nebo na veřejných oznámeních o vyhlášení sankcí učiněných uvedenými 
subjekty, nebo prostředky z Úvěru (či jakákoli jejich část) poskytnuté na základě této Smlouvy budou 
přímo či nepřímo využity ve prospěch osoby, která je na některý z výše specifikovaných seznamů 
zařazena; 

e) proti Klientovi bylo zahájeno trestní stíhání anebo byl orgánem veřejné moci uznán vinným ze spáchání 
trestného činu. 
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f) Klient se dostal do situace, která naplňuje definici úpadku podle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona, v platném znění, nebo hrozí, že se do takové situace dostane;  

g) Klient se dostal do prodlení s plněním smluvního dluhu vůči třetí osobě či povinnosti vyplývající z právního 
předpisu; 

h) Klient nedodržuje pravidla hospodaření daná zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti; 

i) další setrvání v Závazku nebo plnění některého dluhu Banky z tohoto Závazku by způsobilo porušení 
právního předpisu, který stanoví povinnosti Banky, nebo by mělo jakýkoli jiný negativní dopad na právní 
postavení či hospodaření Banky; 

c) nastala jiná událost, která by mohla mít podle názoru Banky podstatný nepříznivý vliv na činnost, rozsah a 
stav majetku nebo ekonomickou situaci Klienta. 

2. Důsledky podstatného porušení této Smlouvy. Dojde-li k podstatnému porušení této Smlouvy podle odst. 1  
tohoto článku, Banka a Klient projednají vzniklou situaci s cílem přijmout opatření k nápravě stavu. Banka je v 
takovém případě zároveň oprávněna: 

a) odmítnout požadované Čerpání, případně zastavit jakékoli další Čerpání; 

b) prohlásit Úvěr včetně úroků a všech dalších peněžitých pohledávek Banky z této Smlouvy za splatný v jí 
určené lhůtě; případně 

c) odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od této Smlouvy zanikají všechna práva a dluhy Banky a Klienta 
z této Smlouvy s výjimkami stanovenými zákonem (např. s výjimkou práva Banky na zaplacení smluvní 
pokuty, úroku z prodlení a náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti). Pokud Banka odstoupí 
od této Smlouvy, je Klient povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení splatit Úvěr a zaplatit 
úroky narostlé v den jeho splacení a ostatní peněžité dluhy Klienta z této Smlouvy. Odstoupení od této 
Smlouvy nemá vliv na zajištění dluhů z této Smlouvy. 

3. Důsledky nepodstatného porušení této Smlouvy. Nastane-li jiné porušení této Smlouvy než je podstatné porušení 
této Smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, Banka poskytne Klientovi dodatečnou lhůtu k nápravě takového 
porušení v délce alespoň 1 měsíc. Nesplní-li Klient své povinnosti ani po uplynutí této lhůty, je Banka oprávněna 
postupovat obdobně jako při podstatném porušení této Smlouvy. 

4. Smluvní pokuty. Při každém jednotlivém porušení jakékoliv povinnosti Klienta podle této Smlouvy, může Banka 
po Klientovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).  

Odstoupení od této Smlouvy, prohlášení Úvěru a dalších nesplatných pohledávek z Úvěru za splatné, existence 
okolností vylučujících odpovědnost ani nedostatek zavinění Klienta nezpůsobují zánik nároku Banky na smluvní 
pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Klienta splnit své dluhy vůči Bance ani nárok Banky na 
náhradu škody v plném rozsahu a její právo realizovat nápravná opatření.  

Banka má právo výši smluvní pokuty přiměřeně snížit. Banka je oprávněna požadovat smluvní pokutu, jakmile se 
dozví o porušení povinnosti z této Smlouvy a písemně Klienta na tuto skutečnost upozorní. Pokud porušení 
povinnosti Klienta trvá, je Banka oprávněna požadovat smluvní pokutu i opakovaně. Klient zaplatí smluvní pokutu 
Bance na základě písemné výzvy Banky, ve které Banka uvede důvod jejího uplatnění, její výši, lhůtu splatnosti, 
která nebude kratší než 5 kalendářních dnů, a číslo účtu, kam má být smluvní pokuta zaplacena. Pokud Klient 
nezaplatí smluvní pokutu ve lhůtě uvedené ve výzvě, má Banka právo strhnout smluvní pokutu z Běžného účtu 
nebo z jakéhokoli jiného účtu, který Banka pro Klienta vede. 

Banka má vedle smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, a to v plné výši. Skutečnost, že Klient oznámil Bance, že porušil nebo poruší právní povinnost, a 
upozornil na možné následky, jej nezbavuje povinnosti zaplatit smluvní pokutu a nahradit Bance škodu tímto 
porušením způsobenou v plné výši.  

5. Úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení se sjednává ve výši sazby úroků z Úvěru podle čl. III této Smlouvy  
se zvýšením o 3 % ročně. Dlužná částka Úvěru se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodlení (včetně) 
až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné částky (včetně). 

ČLÁNEK IX 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. VOP. Touto Smlouvou zakládaný Závazek se řídí zejména touto Smlouvou a dále pak VOP, které jsou její 
součástí. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s jejich platností a účinností 
pro Závazek. 

Klient a) potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany mají poskytnout podle této 
Smlouvy, b) souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, c) prohlašuje, že nejde o plnění, která by vůči sobě 
byla v hrubém nepoměru a d) vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy z důvodu hrubého nepoměru 
plnění.  

Klient potvrzuje, že: a) všechny doložky obsažené v této Smlouvě (ve znění VOP) jsou mu srozumitelné a nejsou 
pro něj nevýhodné, b) tato Smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných 
případech a c) vzdává se jakýchkoli práv a nároků, které by mu mohly ve vztahu k nesrozumitelnosti a 
nevýhodnosti doložek či obvyklosti podmínek případně vzniknout. Smluvní strany se dohodly, že pro tento 
smluvní vztah se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku, tedy ustanovení, která upravují 



 
7/8 

odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách a obsahují podmínky platnosti a účinnosti případně 
nesrozumitelných nebo obtížně čitelných doložek. 

2. Účinnost Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran. Tato Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího řádného zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití 
§ 1978 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, tedy že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek 
automatické odstoupení od této Smlouvy. 

3. Evidence Úvěru. Úvěr je evidován na Běžném účtu.  

4. Registr smluv. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně případných dodatků v Registru 
smluv. Banka je oprávněna, nikoliv však povinna, Smlouvu a s ní související právní jednání, uveřejnit podle Zákona 
o registru smluv. Klient bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a pozdějších dodatků v Registru 
smluv, a to s výjimkou osobních údajů s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti 
Bankou. Smluvní strany dále prohlašují, že ustanovení Smlouvy včetně případných dodatků, která nebyla žádnou 
smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.  

5. Počet vyhotovení. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních, aby každá ze smluvních stran obdržela 
alespoň 1 vyhotovení. 

6. Změna Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, nestanoví-li tato Smlouva nebo 
VOP jinak. 

7. Porucha trhu. Pokud do 11. hodiny (dopoledne) Rozhodného dne není Referenční sazba zveřejněná na příslušné 
stránce, popřípadě Referenční sazba nedosáhne ani výše nákladů Banky na získání odpovídajících depozit na 
financování Úvěru (dále jen „Porucha trhu “), Banka tuto skutečnost Klientovi oznámí. Nedohodne-li se následně 
Banka s Klientem jinak, použije se po dobu trvání Poruchy trhu náhradní Referenční sazba ve výši odpovídající 
vyšší z následujících hodnot: 

a) sazba per annum, která odpovídá nákladům Banky na získání odpovídajících depozit na financování 
Úvěru z Bance dostupných zdrojů;  

b) sazba per annum rovnající se výši Referenční sazby naposledy Bance dostupné přede dnem, kdy nastala 
Porucha trhu. 

8. Forma dokumentů předaných Klientem Bance. Stanoví-li tato Smlouva povinnost Klienta předložit Bance jakýkoli 
dokument, aniž by bylo výslovně stanoveno, zda má být takový dokument předložen v originále či v jiné formě, je 
Klient povinen předložit takový dokument v originále nebo úředně ověřené kopii, neakceptuje-li Banka 
v konkrétním případě prostou kopii. 

9. Náhradní termíny. Pokud by den stanovený pro určitou skutečnost či provedení jednání v rámci Závazku měl 
připadnout na jiný než pracovní den, považuje se za stanovený den poslední pracovní den předcházející tomuto 
dni. Obdobně, pokud by poslední den stanoveného období měl připadnout na jiný než pracovní den, období se 
zkracuje a končí poslední pracovní den období; následující období začíná hned následující den a skončí 
v obvyklém termínu, jako by k úpravě předcházejícího období nedošlo. Banka je oprávněna v odůvodněných 
případech stanovit též jinou nepravidelnou délku období; o takovém opatření Klienta písemně informuje. 

10. Zavedení měny euro. Pokud dojde k zavedení měny euro v České republice a nahrazení české měny měnou 
euro, a k souvisejícím změnám referenčních úrokových sazeb, potom: 

a) bude Úvěr evidovaný v korunách českých nadále veden, úročen a splácen v měně euro, přičemž přepočet 
čerpané a v dané době zatím nesplacené částky Úvěru bude proveden podle závazně stanovených 
koeficientů, resp. jiným pro ten případ stanoveným závazným způsobem; a 

b) Úvěrová částka, která je evidována v korunách českých, bude nadále vedena v měně euro, přičemž 
přepočet částky bude proveden podle závazně stanovených koeficientů, resp. jiným pro ten případ 
stanoveným závazným způsobem; a 

c) úroková sazba bude stanovována v závislosti na příslušné úrokové sazbě, jež bude zavedena vždy pro 
úrokové období podle této Smlouvy, a s marží stanovenou Bankou (i) v závislosti na podmínkách 
dohodnutých pro poskytnutý Úvěr, (ii) podle vnitřních pravidlech a postupech Banky pro stanovování 
úrokových sazeb pro Úvěry s podmínkami obdobnými poskytnutému Úvěru a (iii) podle situace na 
finančních trzích, na kterých se Banka refinancuje. 

11. Započtení. Banka je oprávněna kdykoliv započíst své splatné pohledávky za Klientem vzniklé ze Smlouvy (bez 
ohledu na jejich měnu) vůči jakýmkoliv pohledávkám Klienta za Bankou, splatným i nesplatným, a to též proti 
pohledávkám vzniklým ze smlouvy o účtu vedeného Bankou. Klient může započíst své pohledávky vůči Bance 
proti pohledávkám Banky za Klientem pouze na základě předchozí písemné dohody s Bankou 

12. Promlčení. Veškeré pohledávky Banky za Klientem a ostatní práva Banky vůči Klientovi vzniklé podle Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní (včetně pohledávek a práv z právních jednání o poskytnutí Zajištění) se promlčí po uplynutí 
promlčecí lhůty o délce 10 let. 

13. Vyloučení některých ustanovení občanského zákoníku. Obchodní zvyklosti nemají přednost před ujednáním 
smluvních stran ani před ustanoveními právních předpisů. Na smluvní vztahy mezi Bankou a Klientem se 
nepoužijí ustanovení § 557, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1751 odst. 2 a 3, § 1793, § 1796, § 1805 odst. 2, § 
1899, § 1913, § 1930 odst. 2 první a druhá věta, § 1932, § 1933, § 1936, § 1950, § 1952 odst. 2, § 1970, § 1971,  
§ 1980, § 1995 odst. 2, § 2399 odst. 2 a § 2431 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 
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14. Ukončení ze strany Klienta. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.  

15. Zvláštní ujednání o ukončení ze strany Banky. Banka je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud Klient 
neuskutečnil žádné Čerpání, Období čerpání uplynulo, ve lhůtě 1 měsíce po uplynutí Období čerpání nedošlo 
k dohodě Banky a Klienta o změně Smlouvy a Banka nepřijala jiná opatření.  

16. Postoupení. Klient je oprávněn, pokud mu k tomu Banka udělí předchozí písemný souhlas, postoupit pohledávky 
a převést práva ze Závazku, a to pouze společně se všemi s nimi souvisejícími dluhy a za dalších podmínek 
stanovených Bankou. Při omezování rizik z Úvěru je Banka oprávněna spolupracovat s renomovanými 
institucemi; za tím účelem je též oprávněna zpřístupnit těmto subjektům nezbytné informace o Klientovi, které 
jsou předmětem bankovního tajemství nebo jiné zákonné ochrany. 

17. Náhradní ujednání. Pokud se ukáže, že některé ujednání je neplatné či nevymahatelné a takové ujednání je 
oddělitelné od ostatního obsahu, bude neplatné jen takové ujednání, pokud lze předpokládat, že by Banka a 
Klient vstoupili do Závazku i bez něj; takové neplatné či nevymahatelné ujednání bude nahrazeno jiným 
ujednáním s účinky maximálně se blížícími záměru sledovanému původním ujednáním. 

18. Rozhodné právo, soudní místo. Smluvní vztahy mezi Bankou a Klientem se řídí právním řádem České republiky, 
pro řešení sporů s Klientem – zahraniční osobou je příslušný obecný soud Banky. 

19. Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., veřejný 
sektor – velcí klienti, Praha 4, Budějovická 1518/13a,b PSČ 140 00 a ostatním smluvním stranám na příslušnou 
adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy; v případě změny adresy u kterékoli ze smluvních stran budou 
písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou v dostatečném předstihu písemně 
oznámena ostatním smluvním stranám. Pokud Klient vědomě zmaří doručení zásilky, platí, že zásilka mu řádně 
došla. 

 

 
 
V(e) Praze dne       
 
Česká spo řitelna, a.s.  
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce manažer veřejného sektoru 
 podpis 

 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce bankovní poradce 
 podpis 

 
V(e) Praze dne 3.7.2018 
 
Statutární m ěsto Liberec  
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce primátor města 
 podpis 

 
 
 
Čas posledního podpisu:      :      hod. 

 
V(e) Praze dne 3.7.2018 
 
Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše 
uvedených osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její 
totožnost. Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen 
notářem nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má 
Česká spořitelna, a.s. k dispozici. 
 
      
Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis 

 


