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 99019948462 

 registrační číslo 
 
Komer ční banka, a.s. , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka “) 
 
a 

Obec / Kraj  (dále jen „Klient “) 
Název: OBEC PSÁRY 
Sídlo obecního / krajského úřadu: Pražská 137, Psáry, Dolní Jirčany, 252 44 
IČO: 00241580 
    
uzavírají podle § 2395 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto smlouvu o úvěru (dále jen „Smlouva “). 

1. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.  
 
1.2 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky 

Banky (dále jen „Všeobecné podmínky “), Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 
(dále jen „Úvěrové podmínky “), příslušná Oznámení, 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 ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty 
stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán 
nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených 
v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze 
Smlouvy.  

   
Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle 
článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných 
podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu, 
Úvěrových 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. 

2. Úvěr 
 
2.1 Klient a Banka se dohodli, že Výše úvěru je Kč 80 000 000,00, slovy Osmdesátmiliónů Kč. 
 
2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Dofinancování  náklad ů spojených s projektem 

"Výstavba nové základní školy" a profinancování inv estic do infrastruktury obce . 
 
2.3 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem 35-1588801507/0100, jako investi ční 

úvěr - municipální v K č. Banka oznámí Klientovi změnu evidenčního čísla své pohledávky z této Smlouvy do 5 
Obchodních dnů od provedení změny. 

 

3. Čerpání 
 
3.1 Klient bude čerpat Úvěr postupně na základě dvou nebo více Žádostí.  
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3.2 Klient je oprávněn požádat o poskytnutí Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do 31.12.2019. 
Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části 
Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpání, 
považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy. 

 
3.3 Banka oznámí Klientovi zánik jeho práva na poskytnutí Úvěru, popřípadě jeho části, podle této Smlouvy do 20 

Obchodních dnů po uplynutí lhůty podle článku 3.2 této Smlouvy. 
 
3.4 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních 

dnů od doručení Žádosti, a to způsobem sjednaným pro příslušné Čerpání v této Smlouvě, jinak na účet uvedený 
Klientem v Žádosti. 

 
3.5 Pokud Klient požádá o Čerpání v jiné měně než v Měně úvěru a předem nedohodne s Bankou kurz pro přepočet 

mezi Měnou úvěru a měnou Čerpání, bude pro přepočet použit Kurz deviza prodej platný v den Čerpání. 
 
3.6 Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku VI. Úvěrových podmínek podmíněno předložením 

dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě. 
 
3.7 Klient není oprávněn opakovaně čerpat Úvěr v rozsahu jistiny splacené dle článku 6.1 této Smlouvy v průběhu 

Doby čerpání. 
 

4. Ceny za úv ěr 
 
4.1 Klient a Banka se dohodli, že cena za rezervaci zdrojů se nesjednává. 
 
4.2 Klient a Banka se dohodli, že cena za spravování Úvěru se nesjednává. 
 
4.3 Klient a Banka se dohodli, že cena za realizaci Úvěru se nesjednává. 
 
4.4 Banka je oprávněna provádět úhradu cen za Bankovní služby poskytnuté Klientovi na základě této Smlouvy 

převodem z  účtu Klienta číslo xxxx/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 činit 1,49 % p.a. z jistiny Úvěru. 
 
5.2 Doba platnosti úrokové sazby počíná dnem podpisu této Smlouvy a končí dnem 28.02.2023. 
 

nebo 
 
5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude činit 1,79 % p.a. z jistiny Úvěru. 
 
5.2 Doba platnosti úrokové sazby počíná dnem podpisu této Smlouvy a končí dnem 28.02.2028. 
 
 
5.3 Banka zašle Klientovi nejdříve dva měsíce a nejpozději měsíc před uplynutím doby platnosti úrokové sazby návrh 

dodatku ke Smlouvě, ve kterém mu navrhne novou výši úrokové sazby, délku doby její platnosti, výši měsíční 
splátky jistiny a úroků pro další období, popřípadě navrhne jiné změny Smlouvy. Klient je povinen přijmout návrh 
Banky podle předcházející věty do posledního dne platnosti úrokové sazby. V případě marného uplynutí lhůty 
podle předcházející věty bude sjednaná úroková sazba s účinností k prvnímu dni následujícímu po uplynutí doby 
platnosti aktuální úrokové sazby odpovídat součtu 12M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 10 % p.a., maximálně 
však výši sazby stanovené pro výpočet úroků z prodlení v příslušném Oznámení. Takto určená úroková sazba 
bude aktualizována vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců podle aktuální výše sazby 12M PRIBOR, pokud 
Klient nejpozději dva měsíce před uplynutím doby platnosti aktuální úrokové sazby písemně nepožádá Banku, 
aby mu zaslala návrh dodatku ke Smlouvě, ve kterém mu navrhne novou výši úrokové sazby, a Klient nepřijme 
takový návrh Banky nejpozději do konce doby platnosti aktuální úrokové sazby. Aktuální výší sazby 12M PRIBOR 
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se pro účely této Smlouvy rozumí sazba platná dva Pracovní dny bezprostředně předcházející dni Aktualizace 
příslušné úrokové sazby. 

 
5.4 Sjednaná úroková sazba je neměnná za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky této Smlouvy. 
 
5.5 V případě, že nastane Případ porušení, je Banka oprávněna zvýšit úrokovou sazbu sjednanou v této Smlouvě 

o 10,00 procentních bodů. 
 

6. Splácení jistiny a úhrada úrok ů 
 
6.1 a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ve výši Kč 80 000 000,00 způsobem podle článku 6.3 této 

Smlouvy v následujících splátkách: 
 

pořadí splátek Počet splátek termín splátky výše splátky v Kč 

První splátka 1 31.12.2019 332 000,00 

Splátky 2 až 240 239 Každý poslední den 
kalendářního měsíce od 
31.1.2020 do 30.11.2039 

332 000,00 

Poslední splátka 1 31.12.2039 320 000,00 

CELKEM 241  80 000 000,00 
 

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

c) Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru a nevyčerpaná výše jistiny Úvěru  
i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru podle 

článku 6.1 této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši nevyčerpané jistiny Úvěru 
o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše poslední splátky 
jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,  

ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží 
o nevyčerpanou výši jistiny Úvěru. 

 

d) Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně, pokud Klient uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo 
pokud Klient splatí kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru. 

 
e)  Pokud výše vyčerpané a nesplacené jistiny Úvěru k datu splatnosti jakékoli splátky jistiny splatné v Době 

čerpání  nedosahuje  sjednané  výše této splátky jistiny, Klient uhradí splátku jistiny pouze do výše vyčerpané 
části jistiny Úvěru. V případě, že v důsledku tohoto postupu bude po uplynutí Doby čerpání  vyčerpaná a 
nesplacená jistina Úvěru vyšší než součet zbývajících splátek jistiny Úvěru dle odstavce a) tohoto článku, 
Klient uhradí tento rozdíl ke Konečnému dni splatnosti. 

 
 
6.2 Počínaje dnem Čerpání 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 Dni splatnosti poslední splátky 
jistiny Úvěru. 

 
6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: xxx/ 0100 v Kč 

vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na tomto 
účtu prostředky odpovídající 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. 
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7. Zajišt ění úvěru 
 
7.1 K dluhům Klienta vůči Bance vzniklým dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.  
 

8. Zvláštní ujednání  
 
8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání 

Nad rámec článku VI. odstavec 1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací 
podmínky čerpání: 

 
8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je předložení dokladu prokazujícího, že uzavření této Smlouvy bylo zastupitelstvem 

Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením. 
 
8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání je předložení následujících dokumentů: Smlouva o dílo s dodavatelem, aktuální 

rozpočtové náklady, harmonogram výstavby. V případě schválení dotace je Klient  povinen předložit rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. 

 
8.1.3 Odkládací podmínkou čerpání je předložení seznamu investičních akcí, které budou financovány z Úvěru, včetně 

uvedení předpokládaných nákladů jednotlivých investičních akcí a dalších zdrojů jejich financování. 
  

V případě, že Klient není schopen předložit seznam dle předchozí věty před prvním Čerpáním, je odkládací 
podmínkou čerpání vztahujícího se k jednotlivé investiční akci, která bude financována z Úvěru, předložení 
informace o předpokládaných nákladech této investiční akce a dalších zdrojích jejího financování. 
 

Čerpání Úvěru bude umožněno maximálně do výše předpokládaných nákladů příslušné investiční akce snížených 
o vlastní zdroje financování, sdělených Klientem Bance v souladu s touto Smlouvou. 

 
8.2 Další odkládací podmínky každého čerpání 

Nad rámec článku VI. odstavec 2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány následující Odkládací 
podmínky čerpání: 

 
8.2.1 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání Úvěru. 

Čerpání bude provedeno na účet dodavatele nebo popřípadě na Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z 
vlastních prostředků Klienta. Čerpání bude provedeno ve výši 100 %  včetně daně z přidané hodnoty. 

 
8.3 Další ujednání 
 
8.3.1 Klient se zavazuje předkládat Bance: 

– rozvahu, Výkaz o plnění rozpočtu a přílohu, a to čtvrtletně vždy do 30 dní po skončení příslušného 
kalendářního čtvrtletí. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML; 

– předběžné výkazy v rozsahu rozvahy, Výkazu o plnění rozpočtu a přílohy, a to vždy do 90 dní po skončení 
příslušného účetního období. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML. 

 

Klient se dále zavazuje předkládat: 
– účetní závěrku (tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu), přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu, pokud je podle platných právních předpisů takové přehledy povinen sestavit), Výkaz o 
plnění rozpočtu, zprávu auditora (a Závěrečný účet), a to vždy do 30 dní po schválení v zastupitelstvu 
Klienta; 

– zastupitelstvem schválený rozpočet na příští rok včetně rozpočtového výhledu, a to vždy do 15.12. 
kalendářního roku. Pokud rozpočet nebude do této doby schválen, zavazuje se Klient (i) oznámit tuto 
skutečnost Bance spolu s uvedením důvodu neschválení rozpočtu a data jeho předpokládaného schválení a 
(ii) předložit Bance rozpočet bezodkladně po jeho schválení. 

 
8.3.2 Klient bere na vědomí, že projekt financovaný z Úvěru se bude účastnit programu „Zlepšování životních 

podmínek v městských a venkovských územích, přírodní a ekologické katastrofy a ochrana životního prostředí“ 
(dále jen „Program “) a že podle smlouvy sjednané mezi Council of Europe Development Bank (dále jen „CEB“) a 
Bankou budou pro Úvěr použity zdroje CEB ve výši maximálně 50% nákladů projektu financovaného z Úvěru 
(dále jen „Zdroje CEB “). Úroková sazba sjednaná v této Smlouvě zahrnuje zvýhodnění, která odpovídá použitým 
zdrojům CEB.  
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Pokud z důvodu nesplnění podmínek pro účast projektu financovaného z Úvěru v Programu nebude tento projekt 
ze strany CEB do Programu zařazen, budou pro Úvěr použity pouze zdroje Banky a ustanovení tohoto článku 
pozbývá účinnosti.  
 
Klient  bere na vědomí, že Banka je oprávněna sdělovat CEB informace o skutečnostech souvisejících s touto 
Smlouvou, které jsou předmětem bankovního tajemství, zejména pak informace: 
– o stavu a termínech Čerpání,  
– o úrokové sazbě vyplývající z této Smlouvy, a o jejích změnách,  
– o termínech splatnosti jistiny Úvěru a úroků z jistiny Úvěru,  
– o skutečnostech souvisejících s touto Smlouvou a s projektem financovaným z Úvěru dle požadavku CEB. 
 

Klient  bere na vědomí, že Banka je oprávněna poskytnout CEB překlad této Smlouvy a veškerých dodatků k této 
Smlouvě. 
 

Klient se zavazuje na základě výzvy Banky neprodleně Bance předložit veškeré dokumenty a sdělit jí veškeré 
informace za účelem monitoringu průběhu realizace projektu financovaného z Úvěru, a dále poskytnout vyjasnění 
nebo doplnění informací získaných Bankou v souvislosti s žádostí Klienta o poskytnutí Úvěru nebo v rámci 
výběrového řízení na poskytnutí Úvěru. Klient se zavazuje informovat Banku o jakékoli změně projektu 
financovaného z Úvěru. Klient  bere na vědomí, že Banka je oprávněna předat tyto dokumenty a sdělit tyto 
informace CEB. 
 

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna zastavit či postoupit své pohledávky za Klientem vyplývající z této 
Smlouvy ve prospěch CEB nebo jiné mezinárodní finanční instituce. 
 

Klient se zavazuje při realizaci projektu financovaného z Úvěru: 
– při realizaci a následném provozu projektu financovaného z Úvěru, (i) postupovat v souladu s platným 

zákonem o veřejných zakázkách, je-li Klient ve vztahu k příslušnému projektu zadavatelem ve smyslu 
zákona o veřejných zakázkách, nebo (ii) postupovat s ohledem na efektivnost a ekonomickou výhodnost, 
není-li Klient ve vztahu k příslušnému projektu zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách; 

– dodržovat vnitrostátní legislativu a legislativu EU na ochranu životního prostředí; 
– dodržovat legislativu týkající se podvodů, korupce a praní špinavých peněz; 
– neporušovat Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a Evropskou sociální chartu; 
– získat všechna relevantní povolení a souhlasy vztahující se k nemovitostem; 
– udržovat, opravovat a renovovat veškerý majetek, který tvoří projekt financovaný z Úvěru, tak, aby byl v 

dobrém provozuschopném stavu, 
– dodržovat účelovost použití Úvěru sjednanou v této Smlouvě. 
 

Bez ohledu na splatnost jistiny Úvěru sjednanou v této Smlouvě je v případě porušení některé z povinností 
uvedených v tomto článku Klientem Banka oprávněna požadovat předčasné splacení jistiny Úvěru v termínu, 
který Banka stanoví a Klient se zavazuje předčasně splatit na základě výzvy Banky jistinu Úvěru. 
 

Klient se zavazuje umožnit osobám určeným CEB návštěvy místa realizace projektu financovaného z Úvěru a 
provádění kontrol, které tyto osoby požadují, a pro tento účel jim poskytnout nebo pro ně zajistit veškeré nezbytné 
informace a pomoc. 

 
8.3.3 Klient bere na vědomí, že projekt, jehož realizace je financována z Úvěru, se účastní programu „EIB Multiple 

Beneficiary Intermediated Loan – EuroMuni-EIB “, případně programu „Climate Action“ sjednaného mezi 
European Investment Bank (dále jen „EIB“) a Bankou (dále jen „Program “), a že pro Úvěr budou použity zdroje 
EIB ve výši CZK 72 000 000,00 (dále jen „Zdroje EIB “). Úrokové zvýhodnění Úvěru vyplývající z účasti projektu, 
jehož realizace je financována z Úvěru, v Programu činí 0,25 % p.a. z výše Zdrojů EIB. 
 

Klient bere na vědomí, že pokud z důvodu nesplnění podmínek účasti projektu v Programu nebude projekt, jehož 
realizace je financována z Úvěru, ze strany EIB do Programu zařazen, budou pro Úvěr použity pouze zdroje 
Banky a ustanovení tohoto článku této Smlouvy pak pozbývá účinnosti. Úrokové zvýhodnění Úvěru dle prvního 
odstavce tohoto článku této Smlouvy nebude z důvodu této skutečnosti dotčeno. 
 

Klient se zavazuje: 
a) použít Úvěr výlučně za účelem realizace projektu financovaného z Úvěru, 
b) dokončit projekt financovaný z Úvěru během 5 (pěti) let od zahájení, 
c) při realizaci a následném provozu projektu financovaného z Úvěru, (i) postupovat v souladu s platným 

zákonem o veřejných zakázkách, je-li Klient ve vztahu k příslušnému projektu zadavatelem ve smyslu 
zákona o veřejných zakázkách, nebo (ii) postupovat s ohledem na efektivnost a ekonomickou výhodnost, 
není-li Klient ve vztahu k příslušnému projektu zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách; 
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d) udržovat, opravovat a renovovat veškerý majetek, který tvoří projekt financovaný z Úvěru, tak, aby byl v 
dobrém provozuschopném stavu, 

e) umožnit osobám určeným EIB, včetně zástupců Evropského Účetního dvora, navštěvovat veškerá 
pracoviště, instalace, zařízení a obdobná místa, z nichž se projekt financovaný z Úvěru, sestává a provádět 
tam kontroly, které požadují a současně jim pro tento účel zajistit veškeré nezbytné informace a poskytnout 
jim potřebnou součinnost,  

f) při realizaci a následném provozu projektu financovaného z Úvěru, dodržovat vnitrostátní legislativu a 
legislativu EU, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, 

g) na výzvu Banky předložit dokumenty prokazující dodržování legislativy v oblasti konkurence a životního 
prostředí, 

h) provádět Čerpání a splácení Úvěru pouze prostřednictvím účtů Klienta a účtů třetích osob (dodavatelů) 
vedených v bankách podléhajících jurisdikci zemí, dle jejichž práva je Klient založen nebo v nichž má Klient 
sídlo nebo v nichž je realizován projekt financovaný z Úvěru. 

i) uchovávat knihy a záznamy o finančních transakcích a výdajích spojených s realizací projektu 
financovaného z Úvěru 

j) umožnit osobám určeným EIB či institucí nebo orgánů Evropské unie, pokud je vyžadováno legislativou EU, 
kontrolovat lokalitu, účty, instalace a práce projektu a provádět tyto kontroly včetně rozhovorů s představiteli 
Klienta či jinými osobami, které se na projektu podílí; 

k) přijmout v přiměřeném časovém rámci vhodná opatření vůči kterémukoli z členů svých řídících orgánů, kteří 
byli odsouzeni pravomocným soudním rozhodnutím za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem jeho 
profesních povinností. Tato opatření musí zajistit, že tento člen řídícího orgánu je vyloučen z jakékoliv 
činnosti ve vztahu k Úvěru nebo ve vztahu k projektu financovaného z Úvěru; 

l) okamžitě informovat Banku o jakémkoli opatření přijatém podle odstavce (k) výše;  
m) v rozsahu povoleném zákonem, neprodleně informovat Banku (která poté informuje EIB) o skutečném 

obvinění, stížnosti nebo informací ohledně trestného činu souvisejícího s projektem financovaného z Úvěru. 
j) v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku této Smlouvy splatit na základě výzvy 

Banky jistinu Úvěru v dřívějším termínu, než je sjednáno v této Smlouvě. 
 

Klient prohlašuje, že si není vědom toho, že by na financování projektu, jehož realizace je financována z Úvěru, 
využil zdrojů nezákonného původu včetně prostředků pocházejících z praní špinavých peněz či prostředků 
napojených na financování terorismu. Klient se zavazuje informovat Banku, jestliže se o využití tohoto typu zdrojů 
na financování projektu dozví 
 

Klient se dále zavazuje na základě výzvy Banky neprodleně Bance poskytnout asistenci a předložit veškeré 
dokumenty a sdělit jí veškeré informace za účelem monitoringu průběhu realizace projektu financovaného 
z Úvěru, finanční situace Klienta a vyjasnění nebo doplnění informací získaných v souvislosti s žádostí Klienta 
o poskytnutí Úvěru. Klient  bere na vědomí, že Banka je oprávněna tyto dokumenty předat a tyto informace sdělit 
EIB či jiné kompetentní instituci Evropské Unie. 
 

Klient  bere na vědomí, že Banka je oprávněna sdělovat EIB či jiné kompetentní instituci Evropské Unie informace 
o skutečnostech souvisejících s touto Smlouvou, které jsou předmětem bankovního tajemství, zejména pak 
informace: 
– o stavu a termínech Čerpání, 
– o úrokové sazbě vyplývající z této Smlouvy a jejích změnách, 
– o termínech splatnosti jistiny Úvěru a úroků z jistiny Úvěru, 
– o skutečnostech souvisejících s touto Smlouvou a projektem, jehož realizace je financována z Úvěru, dle 

požadavku EIB. 
 

Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna poskytnout EIB anglický překlad této Smlouvy a veškerých 
dodatků k této Smlouvě. 
 

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna zastavit či postoupit své pohledávky za Klientem vyplývající z této 
Smlouvy ve prospěch EIB nebo jiné mezinárodní finanční instituce. 

 
8.3.4 Klient se zavazuje předkládat Bance čtvrtletně pro účely kontroly průběhu realizace investiční akce vždy do 30 

dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí  záznamy, které budou obsahovat informace o tom, zda: 
a) je investiční akce prováděna v souladu s příslušnou projektovou dokumentací,  
b) investiční akce postupuje v souladu s harmonogramem její realizace, 
 
Klient se dále zavazuje bez zbytečného odkladu písemně oznámit Bance všechny skutečnosti, které by mohly mít 
za následek změnu plánovaného průběhu investiční akce. 
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Klient se zavazuje, že bude hospodařit v souladu se Zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 
Sb., alespoň dle znění §17. 

 
8.3.5 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 zasílání výpisů: elektronicky e-mailem a v papírové formě. 

E-mailová adresa: xxxx@ 
 

Nebude-li možné Klientovi e-mail doručit, je Banka oprávněna postupovat obdobně jako při vracení Zásilek dle 
Všeobecných podmínek. Sítě elektronických komunikací sloužící pro zasílání výpisů e-mailem nejsou pod přímou 
kontrolou Banky a Banka tak neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi jejich případným zneužitím. 

 
Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce. 
 

 

8.3.6 a) Klient není povinen v případě předčasného splacení celé nebo části jistiny Úvěru nebo nedočerpání Úvěru, 
kterým se rozumí i neuskutečnění žádného Čerpání, platit žádné ceny, poplatky či sankce; je povinen uhradit 
Bance pouze náklady s tím vzniklé. Náklady jsou rovny vyšší částce z těchto hodnot: (a) nula (0); a (b) rozdíl mezi 
Současnou hodnotou původního úvěru bez Marže banky a Současnou hodnotou nového úvěru bez Marže banky. 

Klient je povinen zaplatit Bance náklady při předčasném splacení také v případě, že Úvěr je splatný přede Dnem 
splatnosti nebo Konečným dnem splatnosti v důsledku výpovědi Smlouvy z důvodů uvedených ve Všeobecných 
podmínkách.  

b) Pro účely výpočtu nákladů se stanoví:  

"Současná hodnota nového úv ěru bez Marže banky " je současná hodnota (present value) všech plateb z 
Úvěru, které Banka obdrží po předčasném splacení Úvěru, včetně předčasně splacené jistiny Úvěru, snížená o 
úrokové platby z Marže banky. Při úplném předčasném splacení Úvěru je současná hodnota nového úvěru rovna 
aktuálnímu zůstatku jistiny Úvěru. 

"Současná hodnota p ůvodního úv ěru bez Marže banky " je současná hodnota (present value) všech plateb 
z Úvěru, které by Banka obdržela dle původně sjednaných podmínek za dobu jednotlivých Předmětných období, 
snížená o úrokové platby z Marže banky. 

"Marže banky " je rozdíl mezi úrokovou sazbou dle této Smlouvy a sazbou tržní, která je vypočtena jako vážený 
průměr tržních sazeb k datu uzavření Smlouvy. Váhami při výpočtu tohoto průměru jsou doby, které uplynou od 
uzavření Smlouvy do termínů předpokládaných čerpání a do Dnů splatností jednotlivých splátek jistiny Úvěru (v 
letech), a výše těchto předpokládaných čerpání a splátek jistiny Úvěru. Tržními sazbami jsou pro tento účel sazby 
IBOR pro doby do 1 roku včetně a swapové sazby (IRS) „offer“ pro doby delší než 1 rok. Za předpokládané 
čerpání se považuje lineární čerpání od prvního dne Doby čerpání do posledního dne Doby čerpání. 

Pokud je příslušné Předmětné období kratší nebo rovno 365 dnům v nepřestupném roce a 366 dnům 
v přestupném roce, bude diskontní sazba pro účely Současné hodnoty původního úvěru a Současné hodnoty 
nového úvěru k datu předčasného splacení Úvěru nebo nedočerpání Úvěru stanovena jako sazba 
• IBOR (PRIBOR, EURIBOR, LIBOR apod.) 
na období příslušného Předmětného období platná 1 Pracovní den před předčasným splacením Úvěru nebo 
nedočerpáním Úvěru. Nebude-li tato sazba fixována nebo kótována, použije se poslední známá sazba. 

Pokud je příslušné Předmětné období delší než 365 dnů v nepřestupném roce a 366 dnů v přestupném roce, 
bude diskontní sazba pro účely Současné hodnoty původního úvěru a Současné hodnoty nového úvěru k datu 
předčasného splacení Úvěru nebo nedočerpání Úvěru stanovena jako hodnota swapové sazby "bid" v příslušné 
měně pro příslušné období, která je kótována na stránkách Reuters – prioritně se použijí kotace ze stránky 
XXXIRS=ICAP (XXX dle ISO kódu dané měny) ve 13:00 hodin 1 Pracovní den před předčasným splacením 
Úvěru nebo nedočerpáním Úvěru. Nebude-li tato sazba fixována nebo kótována, použije se poslední známá 
sazba. 

 
 
8.4 Vylou čení aplikace nebo zm ěna úvěrových podmínek 
 
8.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 2 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou 

upravené touto Smlouvou nepoužije. 
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8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 4 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou 
upravené touto Smlouvou nepoužije. 

 
8.4.3 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odst. 9 Úvěrových podmínek se na vztahy upravené touto Smlouvou 

nepoužije 
 

9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1 Je-li Klientů více, 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 níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí.  
 

Adresa pro zasílání Zásilek: 
 

a) Kontaktní adresa Klienta:Pražská 137, Psáry, Dolní Jirčany, 252 44 
 

b) Adresa Banky:Korporátní divize Praha I., Václavské nám. 42, Praha 1, PSČ 114 07 
 
9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
9.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 
 
 
  
Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy 
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným 
nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením 
zastupitelstva obce č.  xxx přijatým na jeho/jejím zasedání konajícím se dne  xx.xx.2018. 
 
 
 
Zde vložte podpisy 
 
 
 


