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SMLoUVA o ÚvĚnu č .7123567
Uzavřená v obchodniakci UCY210017 (dále také  "SÚ", verze VSPÚ 01l2o17)

mezi následují cí mi smluvní mi stranami v souladu s §2395 a násl- zákona č .8912012 Sb., obč anské ho zákonÍ ku.

Zákazní k tuto SU uzaví ráv souvislosti se svou podnikatelskou č inností

Č SOe Leasing, a.s.
Se sidlem:
lČ : 63998980
re| 111 E-mail: i
Zapsaná v obchodní m rejstří ku u MS v Praze, spis.zn. 8/3491

č í slo ú č tu czk:

Web: 

Zastoupená: .....J ...... 
(dále také  "věřitel" nebo "CSOBLJ
a

Obec Babylon
Se sí dlem: 27,344 01 Babylon
lČ :  00572551
Tel + 420724857661 E-mail:starosta@babylon-obec,cz
Zapsaná v obchodní m rejstřiku u, spis.zn.
č í slo ú č tu czk:

CZK:000000-0762082399/0800, lBAN: CZ0408000000000762082399, SWlFT: GlBACZPX, Bank, spojeni. CSPo Praha 4

Zastoupená: Pavel Bambásek
(dále také  "zákaznik")

Předpokládaný den č erpání  ú věru: 30.04.202'| Předpokládané  datum první  splátky:  30.05.202'|

ú roky jsou splatné  měsí č ně pozadu ve splátce ú věru následují cí  po měsí ci (podle data č erpáni), za který jsou

ú roky placeny.
Výš e, poč et a č etnost plateb:

Zpú sob č erpání  ú věru:
Dnem převzetí m dluhu zákaznika za dodavatelem předmětu financování . Uvěrové  prostředky budou zaslány
věřitelem na bankovní  ú č et dodavatele nebo zákaznika, při splnění  podmí nek uvedených v Pří kazu k č erpání .

sta osmnáct tisí c sedm set č trnáct korunelková výš e ú věru: 318 714,0o CZK

Periodicita plateb:

ú věr s fixni ú rokovou sazbou sjednaný na dobu urč itou

Splátka č í slo

Splátka ú věru

Splátka nákladů  na pojiš tění Náklady na
pojiš tění  k

ú hradě
celkem

Z toho povinné
doplňkové

služ by
(náklady na poj.)

Splátka k ú hradě
(ú věr a náklady na

pojiš těni)od Do
k předmětu
financování

pojiš tění
schopnosti

splácet

1 60 5 313,25 612,06 0,00 612,06 0,00 5 925,31
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Předmět financování  (dále té ž  "PF") - Tento ú věr je zákazní kovi poskytován výhradně pro ú č ely poří zeni PF

Zákazní k uhradi z vlastní ch zdrojů  (celkem za vš echny výš e uvedené  PF) 212 476,00 CZK

Dodavatel je subjekt, ktený je ve vztahu k zákazní kovi prodávalicí m PF
se sí dlem: Bož kovská 397t15,326 00 Plzeň - Východni předměstí , lČ :

Pož adavky na zajiš tění :  Zajiš ť ovací  převod vlastnické ho práva k

zápisem Věřitele jako vlastní ka vozidla v registru vozidel

, Agrowest a.s,,
27961958

PF s okamž itým převodem vlastnictví  se

Podmí nky obchodní  akce: Nejsou

Povinné  doplňkové  služ by: Nejsou sjednány.

Tí m není  dotč ena mož nost sjednat si j inou doplňkovou služ bu spoč í vají ci v pojiš tění  předmětu financování
(zejmé na pojiš těni odpovědnosti za š kodu způ sobenou provozem vozidla, havarijní / strojni pojiš těni, pojiš tění

schopnosti splácet č i některé  dalš i pojistné  služ by).

financován í :

předmět financování
Pojiš těn í  odpovědnosti

(PoV)-
Havarijní  /  strojní  pojiš tění

(HAV) -

Traktor Kubota G 231 HD H H

-Pojiš tění  jesjednánovrámci.H= hromadné po| stné smlouvy: l= individuální  pojistné smlouvy,N= PFnepodlé hátomuto
typu pojiš tění

Konkré tní  ú daje o sjednané m pojiš těni jsou uvedeny v Pří loze o pojiš tění , která je nedilnou souč ástí  té to smlouvy.

Pojiš tění  odpovědnosti z provozu vozidla (POV) je sjednáno v rámci té to smlouvy za podminek blí ž e
specifikovaných v Pří loze o pojrš tění , a to v rámci pří sluš né  hromadné / rámcové  pojistné  smlouvy, uzavřené  mezi
věřitelem a pří sluš ným smluvnim pojistitelem. Věřitel zajistí  vydání  zelené  karly zákazní kovi po předání  PF nebo
na pož ádání . Pojiš tění  POV se siednává na celou dobu trváni SU.

1. Poskytnutí  ú věru, splátky a způ sob placení
1,1 Úvěr bude zákaznikovi poskytnut jednorázově v závislosti na způ sobu č erpání  sjednané m touto smlouvou tak,
ž e věřitel na základě Pří kazu k č erpání  poskytne ú věr "Dnem převzetí  dluhu zákaznika za dodavatelem" tak, ž e
podpisem té to smlouvy převezme věřitel za zákaznika dluh ve výš i stanovené  v Pří kazu k č erpání  (maximálně

vš ak do výš e stanovené  v SÚ; podle § 1888 obč anské ho zákoní ku), přič emž  ú č innost převzeti dluhu je vázána na
tyto odkládací  podmí nky, jež  musí  být vš echny splněny:

a) zákaznik od dodavatele řádně převzal PF (bude potvrzeno na Pří kazu k č erpání , na
standardní m formuláři předlož ené m věřitelem);

b) zákazní k uhradil věřiteli poplatek za uzavření  SU, by| -| i sjednán v té to smlouvé  - viz výš e, což  bude
potvrzeno na Přikazu k č erpáni, nebo bude poplatek uhrazen pří mou platbou;

c) dodavatel udělil (podpisem na Pří kazu k č erpání ) pí semný souhlas s převzetí m dluhu;
d) jsou splněny pří padné  dalš i podmí nky č erpáni uvedené  v Pří kazu k č erpání ;
e) převzeti dluhu se výslovně nevztahuje na pří sluš enství  pohledávky, ani na jaké koli smluvní  nebo

zákonné  sankce č i j iné  závazky spojené  č i souvisejicí .
Ustanovení  tohoto odstavce nelze v ž ádné m pří padě vykládat jako přistoupeni věřitele k dluhu zákaznika ani jako
ruč ení  věřitele za dluhy zákaznika ani j iným obdobným způ sobem.
1.2 Věřitel neni v prodlení  s poskytnutí m ú věru zákaznikovi, pokud toto prodlení  nezavinil;  rovněž  neni v prodleni,
pokud dů vody prodlení  spoč í vaji na straně Zákaznika.
1.3 Věřitel vystavi a bez zbyteč né ho odkladu zaš le zákazní kovi Předpis splátek ú věru (dále jen "předpis splátek")
s ohledem na den skuteč né ho č erpání , č erpanou výš i ú věru a sjednané  doplňkové  služ by.

1.4 Zákaznik se zavazuje řádně a vč as vrátit věřiteli j istinu a zaplatit dohodnutý ú rok (zápů jč ní  ú roková sazba je

0,0100%  pa) v ú věrových splátkách dle předpisu splátek, náklady na pojiš tění  (bylo-| i pojiš tění  sjednáno),
poplatky spojené  s uzavření m, správou č i ukonč enim té to smlouvy, pří padně, pokud vzniknou, také  skuteč né

Název PF (omodita Rok výroby Výrobní  č islo Cena PF vč , DPH

Traktor Kubota G 231 HD fraktor N (2021) KBGEDBBOKLGF1 002C 531 190,00 CZK
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náklady spojené  s vymáhání m dluhů , ú roky z prodlení  a pří padné  smluvní  sankce, přič emŽ veŠ keré  platby se

zav azuje provádět bezhotovostně.
1.5Zákaznik splnilsvů jdluh vč as, jestliž e byla pří sluš ná platba v plné  výš i připsána na ú č et věřitele nejpozdějiv

den splatnosti a pod Š právným variabilnim symbolem dané  platby. Pokud zákazní k nemá variabilní  symbol k

dispozici, je povinen hradit platby pod variabilní m symbolem č í sla smlouvy

1.6 Věřitel je oprávněn změnit bez souhlasu zákaznika výš i sjednané ho ú roku dojde-li od data uzavření  SU do

data č erpáni ke změně sazby 3Y lRS zveřejňované  prvňi prácovní  den v měsí ci ve věstní ku Č eskoslovenské

obchodnl banky, a.s. V tomto pří padě věřitel zvýš i ú rok o stejnou výš i, v jaké  doš lo k nárŮstu sazby a oznámí

zákaznikovi tuto skuteč nost zaslání m nové ho předpisu splátek. Zákazní k se zavazuje platit ú roky podle nové ho

předpisu splátek.
1.7 Věřitel je oprávněn změnit bez souhlasu zákaznika výš i ú věrových splátek a promí tnout tuto změnu v nové m

předpisu sptatet, .1estliž e v Č eské  republice dojde ke změně daňové  legislativy souvisejí ci s podmí nkami

poskytováni ú věrů , zdaňováni výnosů  z poskytování  ú věrů , nebo dojde k zavedení  nových dani nebo správní ch

poptátrů  týkají cí ch se poskytování  ú věru nebo týkají cich se předmětu financování  č i nákladŮ na pojiš tění . Změnit

výš i pravióelné  měsí č ní  ú hrady nákladů  na pojiš tění  (pokud je v té to smlouvě sjednáno) a promitnout tuto změnu

v'nové m předpisu splátek bez zákaznikova souhlasu, je věřitel oprávněn v pří padě, ž e nebylo sjednáno fixni

pojiš tění  a dojde-li ke změně výš e sazeb hromadné  pojistné  smlouvy.
,t .á potuo na základě oboustranně odsouhlasené  změny sjednaných podmí nek dle ž ádosti zákazní ka věřitel

zaš le zákazní kovi změněný předpis splátek, nahrazuje t im vš echny předchozí  předpisy. Platnost a ÚČ innost

takové  změny nastává zaslání m nové ho předpisu splátek formou doporuč ené ho dopisu na zákaznikovu adresu,

nedohodnou-li se smluvní  strany jinak.

1.9 přijaté  platby budou přiřazovány k dluž ným č ástkám na základě variabilní ho symbolu uvedené ho v předpisu

spláteŘ, nebo má-li zákaznik j iné  pohledávky po splatnosti, je věřitel oprávněn je započ itat přednostně na

nejstarš í  nebo nejmé ně zajiš těné  pohledávky vč etně ú roků  z prodlení , a to jak na pohledávky splatné , tak i na

neiplatné , vč etně pohledávek promlč ených č i vyplývajicí ch z j iných smluv uzavřených mezi oběma stranami.

Zákazní k nesmí  bez předchozi pí semné  dohody s věřitelem započ ist svou pohledávku vŮč i věřiteli na jakoukoliv

splátku.
t.lovpripaoěodkladuspláteksestanou ú rokyza kaž dé odlož ené splátkové období  (zakaž dÝ měsí c,vŽdyode
dne shodné ho se dnem č erpání ) souč ástí  j istiny ú věru. Odkladem splátek ú věru není  dotČ ena povinnost

zákaznika platit náklady na pojiš tění , je-li PF pojiš těn na doplňkové  služ by.

2. Právo na předč asné  splacení  a mimořádná splátka
2.1 předč asné  ukonč eni smlouvy splacení m vš ech splátek před lhů tou splatnosti je mož né  jen s předchozí m

souhlasem a za podmí nek stanovených věřitelem, Tyto podmí nky se zákazní k zavazuje dodrž et. Strany se

dohodly, ž e k předč asným platbám, které  nebudou podlož eny zvláš tní m smluvní m ujednání m, se nepřihlÍ ž í .

2,2 y připadě, ž e se strany dohodnou na předč asné m ukonč ení  té to smlouvy splacení m, má věřitel právo na

náhradu š kody vzniklé  předč asným splacení m a na náhradu nákladŮ vynalož ených na uzavření  té to smlouvy

(dále jen souborně "náhrada š kody v souvislosti s předč asným splacení m".) Tato náhrada š kody v souvislosti S

předč asným splacení m bude vyú č tována ve výš i, v jaké  věřiteli vznikla, přič emž  se.jedná zejmé na o náklady na

provize u'hrazené  obchodní m partnerů m věřitele za sjednáni té to smlouvy a jiné  věřitelem vynalož ene č ástky.

bokud by smlouva byla splácena řádně - tak jak bylo pů vodně ujednáno - byly by tyto náklady v prŮběhu doby

uhrazeny z ú roků , avš ak s ohledem na předč asné  ukonč ení  smlouvy splacení m nebyly ješ tě tyto náklady pokryty,

a proto se zákazní k zavazuje k ú hradě té to š kody věřiteli.

2.3 V pří padě předč asné ho splacení  bude odú roč ena suma zbývají cí ch budoucich splátek dle předpisu splátek

sazbou lRS (rž ní  sazbou na ú rokový swap). Pokud bude sazba lRS vyš š í  než  ú roková sazba dle té to smlouvy,

bude k odú roč eni použ ita tato ú roková sazba. Věřitel vychází  ze sazeb zveřejňovaných CSOB k poslednimu dni v

předchozim měsí ci, ve které m je prováděn výpoč et a závisí  na době, která zbývá u ú věru k doplaceni. Suma

zbývajicich budoucí ch splátek bude diskontována podle vzorce:

Diskontovaná hodnota zbývají cí ch splátek =  suma (Sk /  ((1+ d/ r) r-m *  (1+ d/360) ')) pro k od m do n, kdy

d =  roč ní  (p.a.) sazba lRs aktuální  k datu výpoč tu předč asné ho splacení , nejbliž e nejniž š í  odpoví dají cí  svou

dé lkou období  od data výpoč tu předč asné ho splacení  do pů vodně oč ekávané ho konce splácení , r =  poČ et splátek

roč ně; m =  pořadové  č í slo 1. splátky zahrnuté  do splácené  sumy (první  splátka po datu zesplatněnÍ );  n =

pořadové  č í sio poslední  splátky;  Sk =  výš e k-té  splátky (bez nákladŮ na pojiš těni);  2 =  poč et dnŮ od data výpoČ tu
pUK k první  následují ci splátce (tato splátka je j iž  započ tená do sumy diskontovaných budoucí ch splátek).

Za datum splatnosti bude považ ováno datum nejbliž š i splatné  pravidelné  splátky ú věru. Nárok věřitele na

pří sluš ný poplatek dle sazební ku za předč asné  splacení  ú věru tí m není  dotč en.

2.4 č ásieč né  splacení  smlouvy mimořádnou splátkou je mož né  jen s předchozí m souhlasem a za podminek

stanovených věřitelem. Zákaznikje v tomto pří padě povinen sdělit věřiteli výš i mimořádné  splátky a věřitel bude

zákaznika informovat o podmí nkách zaplacení  mimořádné  splátky. Tyto podmí nky se zákaznik zavazuje dodrŽet.

Zaplacení m mimořádné  splátky dojde k umoření  č ásti nesplacené  jistiny. Splátky následují ci po mimořádné

splátce do konce trvání  Sú  budou proporč ně sniž eny dle pravidel uvedených v předchozí m odstavci. Zaplacení m

mimořádné  splátky nedochází  ke zkráceni doby trvání  SU.

3. Podmí nky v pří padě prodlení  zákazní ka s ú hradou, poplatky a smluvní  pokuty

3.1 Věřitel a zákaznik se dohodli, ž e č ást ú věrové  splátky, která je běž ným ú rokem z dluž né  jistiny, se dnem

splatnosti té to pří sluš né  ú věrové  splátky stává splatnou č ástí  j istiny. V pří padě prodleni se splacenim Úvěrové
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splátky je věřitel oprávněn ú roč it ú rokem z prodleni celou splátku, s její ž  ú hradou je zákazní k v prodleni. V
pří padě prodleni s ú hradou ú věrových splátek, ú hradou nákladů  na pojiš těni a dalš í ch plateb vyplývají cí ch z té to

smlouvy, je věřitel oprávněn po zákazní kovi pož adovat ú rok z prodlení  ve výš i 0,15%  z dluž né  č ástky za kaŽdý

den prodleni. Povinnost k připadné  náhradě ú jmy není  ú hradou ú roků  z prodleni dotč ena.

3.2 poplatky a služ by, které  jsou povinné  pro sjednání  a uzavřeni ú věru, jsou uvedeny přimo v té to smlouvě.

Zákaznik se dále zavazuje zaplatit věřiteli za jednotlivé , zákaznikem vyž ádané  č i jeho jednání m vynucené  Úkony

č i služ by (vymáhání  dluňu, poplatky za zpra,cováni finanč ní ho vyrovnání  SÚ apod.) poplatky podle Sazební ku
platné ho ke'dni č erpání  služ by. Výš e poplatků  za jednotlivé  ú kony nebo služ by je věřitelem stanovena na základě

nároč nosti jejich zpracování  a s ohledem na náklady vynalož ené  na splněni dané ho pož adavku nebo sluŽby.

3.3 Věřitel má právo na náhradu ú č elně vynalož ených nákladŮ spojených s vymáhánim jeho pohledávek za

zákaznikem. Náklady na vymáhání  pohledávky jsou zejmé na náklady věřitele na č innost třetich subjektŮ

(intervence agentury) zajiš t'ují cí ch pro věřitele inkaso, vymáháni dluž né  pohledávky, zajiš tění  splněni j iných

povinností  namí sto zákaznika, připadně odebrání  PF, ve výš i dle skuteč ných nákladŮ - maximálně 6.000,- Kč  bez

DpH (DpH bude fakturováno ve výš i dle platných právní ch předpisů ) zakaž dý jednotlivý připad, a dále náhradu

ú č elně vynalož ených nákladů  souvisejicich s manipulací  s PF (ako jsou nák| ady na odtahovou služ bu - které  jsou

zpravidla přimo závislé  na vzdálenosti přepravy, na ú kony v registru vozidel, provedení  STK č i evidenč ní  kontrolY,

mytí , ú klid č i ú drž bu PF, připadně na ekologickou likvidaci PF, a to vč etně vš ech pří padných souvisejicí ch

správnich poplatků ). Zákaznik se zavazuje zaplatit věřiteli náhradu ú č elně vynalož ených nákladŮ dle Předchozí
věty ve skuteč né  výš i.
3.4 V pří padě prodlení  zákaznika se splnění m sjednaných povinnosti dle té to smlouvy má věřitel nárok na tYto

smluvni pokuty, které  je zákazní k povinen věřiteli zaplatit:

a) 1 .5O0,- Kč  za kaž dý den prodlení  s předání m /  vrácení m PF věřiteli, pokud zákazní kovi taková

povinnost vznikla,
b) 3.o0O,- Kč  za kaž dou povinnost dle té to smlouvy nesplněnou ve sjednané m termí nu, zejmé na se

jedná o povinnosti vztahují cí  se k dolož ení  dokladů , způ sobu už ití  PF a jeho ú drž by č i informaČ ni

povinnosti vů č i věřiteli,
c) 5.00O,- Kč  za poruš ení  povinnosti zápisu PF do pří sluš né ho registru (pokud PF takové  povinnosti

registrace podlé há), vč etně správné ho zápisu vlastnika /  provozovatele č i drž itele PF (dle Podmí nek
uvé dených vté to smlouvé ) aza poruš eni povinnosti ulož eni originálu technické ho prŮkazu kPF č i

j iné ho podobné ho dokladu o registraci u věřitele ve lhů tě nejpozději do 14ti dnŮ od předání  a převzetí

PF zákazní kem.

4. Zajiš tění dluhu
Ujednáni o zajiš t'ovacim převodu vlastnické ho práva (dále take "ZPVP")

4.,l Převod vlastnické ho právaa předání  PF
4.1 ,1 Zákazní k prohlaš uje, ž e nejpozději zaplacení m kupni ceny PF nebo její  č ásti poskytnuté  věřitelem formou

ú věru podle té to SU nu ňej 1"ro ňa vlasiní ka přejde vlastnické  právo k PF specifikované mu v SÚ.

4.1 ,2 Zákazní k se zavazuje, ž e nejpozděli do 10 dnů  od doruč ení  výzvy věřitele prokáž e věřiteli, Že nabyl

vlastnictví  k PF. Neprokáž e-liZákazní k ve výš e uvedených lhů tách, ž e nabyl vlastnické ho práva k PF, a tí m

použ il ú věr k ú č elu sianovené mu SU, má se za to, ž e ú věi nebyl použ it k ú č elu stanovené mu ve SÚ.

4.1 .3 Zákaznik a věřitel se dohodli na zajiš t'ovací m převodu zákaznikova vlastnické ho práva k PF

specifikované mu v SÚ dle § 2040 obč anské ho zákoní ku za podmí nek dále uvedených.

4.1 .4Za ú č elem zajiš tění  vš ech pohledávek a za podmí nek dále stanovených vtomto č lánku převádí  zákaznik
na věřitele vlastnické  právo k PF a věřitel za ú č elem zajiš těni svých pohledávek a v souladu s podminkami dále

uvedenými přijí má PF do své ho vlastnictví , a to ke dni nabytí  vlastnické ho práva k PF zákaznikem, nebo dnem

č erpání  ú věru, podle toho, kteni z těchto dnů  nadejde později.

4.1 ,5 ZpvP se sjednává k zajiš tění  vš ech pohledávek věřitele za zákaznikem, vyplývají cich z té to smlouvy,

vč etně pohledávek vyplývají cich zujednání  o ZPYP, a těmito pohledávkami se rozumí  předevŠ im j istina,

smluvní  ú roky, pří padné  náklady na pojiš tění , poplatky, smluvní  pokuty, ú roky z prodleni, náhrady Š kod atd,

(dále společ ně také  jako "pohledávky").

4.1.6 pokud dojde k výpovědi nebo k odstoupení  od té to smlouvy nebo kjejí mu zániku zjiné ho dŮvodu, je

ujednání  o zajiš t'ovací m převodu vlastnické ho práva i nadále ú č inné  bez ohledu na ú č innost ostatní ch ujednánÍ .

Věřitel je oprávněn vzdát se jednostranným právní m jednánim tohoto zajiš tění .

4.2 Doba trváni ZPVP, uspokojení  pohledávek ze zajiš těni
4.2.1 Dnem řádné ho, vč asné ho a ú plné ho uspokojeni vš ech věřitelových pohledávek za zákazní kem zan| ká

Zpyp a věřitelovo vlastnické  právo k PF a tí mto okamž ikem přechází  vlastnické  právo k PF zpět na zákaznika.

Toté ž  platí  i v pří padě odcizení  PF k datu vydáni usnesení  policie, ž e se PF nenalezl a v pří padě totální  havárie
pF poivrzené  pojiš t'ovnou, a to kde dni vystaveni potvrzeni pojistitele, ž e se jedná o totální  havárii. ÚČ innost

ZpVp není  dotč ena dí lč im splacení m dluhů  zákaznika, Zajiš t'ovací  převod vlastnické ho práva k PF a vlastnictvi

věřitele k PF trvá až  do okamž iku řádné ho, a ú plné ho uspokojení  vš ech dluhŮ zákazní ka z té to smlouvy,

připadně do okamž iku prodeje PF. V pří padé ,ž ezákazní k uhradí  veš keré  pohledávky do 3 dní  od odevzdání

PF věřiteli, přechází  vlastnické  právo k PF zpět na zákaznika.
4.2.2 Nebude-li kterákoli pohledávka věřitele za zákaznikem řádně a vč as uhrazena, je věřitel oprávněn Prodat
pF třeti osobě postupem uvedeným niž e a zákazní k je povinen strpět zpeněž ení  PF a uspokojení  pohledávek z

výtěž ku prodeje PF. Věřitel není  oprávněn si PF ponechat jako trvalý vlastnik oproti zániku pohledávek.

4.2.3 Věřitel prodá PF způ sobem podle své  volby, např. přimým prodejem, prodejem formou soutěŽe Č i

draž bou. PF bude prodán za cenu obvyklou na trhu v pří sluš né m mí stě a č ase, s ohledem na technický stav a
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opotřebení  PF. První  nabí dková cena PF bude stanovena na základě obvyklých cen PF na trhu v pří sluš né m
mistě a Č ase a s ohledem na technický stav a opotřebení  PF nebo na základě znalecké ho č i odborné ho
posudku, nebo pomocí  oceňovací ho SW TaxExpert nebo Eurotax. Pokud nedojde k prodeji PF za takto
stanovenou cenu ve lhŮtě jednoho měsí ce od nabí dnutí  PF k prodeji, je věřitel oprávněn cenu sní ž it, a to i

opakovaně. PF bude nabizen k prodeji na internetových stránkách věřitele, připadně na internetových stránkách
smluvní ch prodejní ch mí st č i prode.| ní ch mí st smluvnich partnerů . PF bude vystaven k prodeji v prodejně ojetých
vozidel věřitele v Praze - Č akovicich, nebo ve smluvní ch prodejní ch mistech věřitele. Zákaznik má mož nost
sledovat prŮběh prodeje PF a vyví jet souč innost při prodeji PF za cenu vyš š í , než  stanovil věřitel. Podpisem té to
smlouvy vyjadřuje Zákazní k souhlas se způ sobem prodeje a stanovení m ceny, obsaž enými v tomto č lánku; §
2044 odst, 2 obč anské ho zákoní ku se pro ú č ely té to smlouvy nepouž ije. Výtěž ek z prodeje PF bude po
odeČ tení  DPH a ú č elně vynalož ených nákladů  na prodej PF použ it k započ tení  na ú hradu dluhu zákazní ka vů č i
věřiteli. Věřitel je oprávněn stanovit, jak budou peněž ní  prostředky zí skané  prodejem PF použ ity k ú hradě
pohledávek, pří padně dalš í ch pohledávek za zákazní kem, nebo jejich č ásti. Výtěž ek z prodeje PF ve výš i
prodejní  ceny PF dosaž ené  postupem uvedeným v té to Smlouvě, po odeč tení  DPH, ú č elně vynalož ených
nákladŮ na realizaci jeho prodeje, převyš ují ci veš keré  pohledávky věřitele za zákaznikem, vydá věřitel
zákazní kovi,
4.2.4 Pokud se věřiteli nepodaří  PF prodat do 9 měsí ců  od okamž iku jeho převzeti, je věřitel v tomto pří padě
oprávněn PF nebo jeho zbytky prodat za cenu podle své ho uváž eni nebo zlikvidovat. Zákazní k se zavazuje
uhradit věřiteli ú č elně vynalož ené  náklady (voz bod 3.3).

4.3 Smlouva o výpů jč ce
4.3.1 Věřitel (akož to PŮjč itel) poskytuje zákaznikovi (jakož to Výpů jč iteli) právo už í vat bezplatně PF vč etně
pří padných technických zhodnocení  po dobu dohodnutou v tomto bodě smlouvy.
4.3.2 Nebezpeč í  š kody nebozkázy na PF nese zákaznik. Veš keré  náklady (vč etně mimořádných) spojené  s PF
nese zákazní k (edná se zejmé na o náklady na provoz, servis a jakoukoliv ú drž bu PF, náklady spojené  s
umí stění m PF jako nájemné  a ochrana č i ostraha objektu, v němž  je PF umí stěn, veš keré  náklady na
manipulaci s PF). Zákazní k zajiš t'uje té ž  jaké koliv zálež itosti spojené  s PF jako opravy a ú drž bu a odpoví dá za
stav PF. Zákazní k odpoví dá za veš keré  š kody, ú jmy, pokuty a j iné  sankce vzniklé  provozem PF. Věřitel
neodpovidá za pří padnou ú jmu, která zákaznikovi vznikne v dů sledku pří padné  vady PF.
4.3.3 Zákaznik je povinen už í vat PF výhradně v souladu s jeho ú č elem a v rozsahu dané m jeho charakterem,
udrž ovat jej v technicky bezvadné m stavu a řádně jej opatrovat tak, aby nedoš lo k jeho poš kození  nebo znič eni,
s výjimkou běž né ho opotřebení  PF, odpoví dají cí ho jeho povaze. Zákaznik prohlaš uje, ž e je mu známo jak PF
uŽivat. Zákazní k je zejmé na povinen dodrž ovat veš keré  technické  a servisní  podminky PF, návody k použ ití  č i
obsluze a obecně závazné  právní  předpisy platné  pro provoz PF.
4.3.4Zákazní k není  oprávněn přenechat PF k už ivání jiné  osobě s výjimkou svých zaměstnanců  č i osoby blí zké
ve smyslu obč anské ho zákoní ku. Zákaznik se zavazuje zajistit, ž e po dobu už ivání  nezatí ž í  PF jakýmkoli
věcným právem třetí  osoby, bez předchozí ho pisemné ho souhlasu Věřitele. Zákazní k nemá na uděleni tohoto
souhlasu právní  nárok. Poruš í -li Zákazní k povinnost podle tohoto odstavce, je věřitel oprávněn od té to smlouvy
odstoupit.
4.3.5 Zákazní k je povinen věřitele neprodleně informovat o vš ech skuteč nostech týkají cí ch se PF, jež  mohou
omezit nebo vylouč it uspokojeni pohledávek věřitele z prodeje PF, zejmé na uplatnění  vlastnických a j iných
nároků  třetí ch osob k PF, poš kození , znič ení  nebo odcizení  PF apod,
4.3.6 Právo zákaznika už í vat PF zaniká a zákazní kje povinen neprodleně předat PF věřiteli, jestliž e:

a) je po dobu delš í  než  60 dní  v prodlení  s ú hradou které hokoli své ho finanč ní ho dluhu podle SU (tj.

které koli ú věrové  splátky č i ú roku z prodlení , nebo nákladů  na pojiš tění  (e-li sjednáno), nebo jaké koliv
jiné  platby, nebo
b) je po dobu delš í  než  60 dní  v prodlení  se splnění m které koli své  povinnosti podle té to smlouvy,
c) věřitel od té to smlouvy odstoupil, vypověděl j i nebo zesplatnil poskytnutý ú věr. l v tomto připadě
zajiš ť uje ZPVP dluhy zákazní ka.

Právo už ivat PF zaniká rovněž  smrtí  č i zánikem zákaznika bez právní ho nástupce.
4.3.7 Pokud jezákaznik povinen předat PF věřiteli, uč iní  tak v sidle věřitele nebo na j iné m, věřitelem urč ené m,
mí stě. Zákazní k je povinen předat PF v pů vodní m stavu, (tj. ve stavu v jaké m se nacházel při uzavření  té to
smlouvy), s přihlé dnutí m k obvyklé mu opotřebení . Jestliž e zákazní k poruš i tuto svoji povinnost, je věřitel
oprávněn uvé st PF do pŮvodniho stavu na zákaznikovy náklady, přič emž  neodpoví dá za ž ádnou ú jmu, jež  by
mohla tí mto postupem zákazní kovi vzniknout, pří padně je věřitel oprávněn prodat PF vč etně technické ho
zhodnocení . Zákaznik odpoví dá za veš keré  š kody způ sobené  demontáž i PF č i jeho transportem, a to i v
pří padě Že demontáž  nebo transport provádí  věřitel, pokud věřiteli neposkytl nezbytnou souč innost. Souč asně s
PF je povinen předat věřiteli veš keré  doklady a dokumenty, jež  se k PF vztahují . O předání  PF, dokladů  a
ostatní ch dokumentů  bude oběma stranami sepsán a podepsán předávací  protokol.
4,3.8 Pokud je zákaznik v prodlení  se plnění m povinnosti předat PF věřiteli, je věřitel oprávněn odejmout
zákazní kovi PF jakož to jeho vlastní k, přič emž  zákaznikje povinen poskytnout věřiteli za tí mto ú č elem veš kerou
nezbytnou souČ innost a nese náklady s tí m spojené . Zároveň t imto zákazní k uděluje neodvolatelné  svolení
osobě pověřené  věřitelem k pří stupu i přiměřené mu překonáni event. překáž ek takové ho pří stupu k/do
nemovitosti, v ní ž  se PF nacházi, a to za ú č elem kontroly stavu, umí stění  č i k odebrání  PF. Postup věřitele v
rámci těchto ujednání  je oprávněný a věřitel za š kodu v dané  souvislosti eventuálně způ sobenou neodpoví dá.
Toto oprávnění  trvá po celou dobu kdy je PF uzákazní ka až  do ú plné ho vypořádání  vš ech povinností  ze SÚ a
je neodvolatelné .
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4.3.9 Pokud PF podlé há registraci v registru vozidel č i j iné m podobné m registru, a je k němu vydán technický
prů kaz nebo obdobný doklad, 1e zákaznik povinen zaregistrovat v přisluš né m registru věřitele jako vlastnika a
sebe jako provozovatele (drž itele) PF. Originál technické ho prů kazu č i j iné ho obdobné ho dokladu (dále také
jako "technický prů kaz") k PF předá zákaznik věřiteli do ú schovy do 14 kalendářní ch dnů  ode dne převzeti PF.
Technický prů kaz bude uschován u věřitele po celou dobu trvání  vlastnictví  věřitele k PF. V odů vodněných
pří padech vydá věřitel zákaznikovi na základě jeho pí semné  ž ádosti technický prů kaz na dobu, kterou věřitel
urč i. Pokud je uvedení  PF do provozu spojeno se zákonnými povinnostmi registrace nebo povolení  orgánem
státní  správy, j iným orgánem č i j inými povinnostmi danými obecně závaznými právní mi předpisy (např. atesty,
osvědč ení  apod.), je zákaznik povinen, splnit je řádně a vč as a uhradit náklady spojené  s těmito povinnostmi ve
stanovených termí nech, a kopii rozhodnutí  č i j iné ho dokladu o splnění  takové  povinnosti neprodleně doruč it
věřiteli.
4.3.'l 0 Vyskytnou-li se na PF po jeho převzetí  zákaznikem vady, je zákaznik povinen na svů j náklad jmé nem

věřitele uplatnit u dodavatele PF, resp. u přepravce veš kerá práva kupují cí ho vyplývají ci ze záruč ní ch a
servisní ch podmí nek a/nebo práva spojená s odpovědností  za vady, přič emž , hodlá-li zákazní k využ í t práva na
odstoupení  od kupní  smlouvy nebo jiné  obdobné  smlouvy, na její mž  základě zí skal zákaznik vlastnictví  k PF, je
povinen věřitele předem informovat a postupovat v souč innosti s ní m. Bude-li nutno tato práva uplatnit u orgánu
pří sluš né ho k rozhodnutí , k tomuto ú č elu opatřit znalecké  posudky apod., je takzákazní k povinen uč init, a to na
svů j náklad. K těmto ú konů m uděluje věřitel zákazní kovi plnou moc v rozsahu dle tohoto odstavce.
4.3.11 Zákazní k je povinen na svů j náklad udrž ovat PF v provozuschopné m stavu, zajistit pří padné  výrobcem
pož adované  nebo doporuč ené  garanč ní  i pogaranč ní  prohlí dky a ihned po vzniku potřeby opravy PF i takové
opravy. Pokud je PF v záruč ni době je zákaznik povinen zajistit vš echny opravy a prohlí dky u autorizovaných
středisek dodavatelů . Pokud takové  středisko v Č R neexistuje a PF je v záruč ní  době je zákaznik povinen
alespoň zajistit použ ití  originální ch náhradní ch dí lů ,
4.3.12 Smlouva o výpů jč ce zaniká v pří padě odcizení  PF k datu vydání  usnesení  policie, ž e se PF nenalezl a v
pří padě totální  havárie PF potvrzené  pojiš t'ovnou, a to kde dni vystaveni potvrzení  pojistitele, ž e se jedná o
totálni havárii.

4.4 Plná moc
4-4.1 Zákazní k zmocňuje podpisem té to smlouvy věřitele ke vš em jednání m na jaké mkoli správní m č i j iné m

ú řadě č i ve vztahu k jaké mukoli orgánu v souvislosti s předmětem í inancování  a v pří padě nutnosti na výzvu
věřitele pro tento ú č el poskytne plnou moc s ověřeným podpisem (v pří padě, ž e to pří sluš né  právni předpisy
vyž aduji).
4.4.2YěřiIel podpisem té to smlouvy zmocňuje zákazní ka k:

a) uplatňování  nároků  z vad PF , vč etně zastupováni před soudy a rozhodč imi orgány, vyjma odstoupeni
od kupní  smlouvy.
b) vyřizování  pří padných pojistných a š kodných události.

5. Pojiš tění
5.1 Vpří padě, ž e souč ástí  té to smlouvy je povinná doplňková služ ba, j í ž  je jakekoliv pojiš tění , nebo pokud si
zákazní k zvolil jako doplňkovou služ bu k té to smlouvě jaké koliv pojiš tění , je specifikace a podminky takové ho
pojiš tění  uvedena výš e a v samostatné  Přiloze o pojiš tění  nebo v Přihláš ce k pojiš tění . Zákaznik se zavazuje
dodrž ovat pojistné  podmí nky pří sluš né ho pojistitele, které  jsou specifikovány v Pří loze o pojiš těni. Náklady na
pojiš tění  zákaznik hradí  ve sjednané  výš i spolu s řádnými splátkami ú vé ru.Zákazní k bere na vědomi, ž e pojistitel
je oprávněn vypovědět, resp. změnit /  ukonč it /  upravit pojistné  podmí nky jeho stávají cí ho pojiš tění  uzavřené ho v
rámci hromadné / rámcové iskupinové  pojistné  smlouvy mezi pojistní kem a věřitelem, a to zejmé na v pří padech:
dlouhodobě nepří znivé ho š kodné ho prů běhu, opakované  pojistné  události nebo jakýchkoliv závaž ných poruš ení
povinností  plynoucí ch ze sjednaných podmí nek pojiš tění . V pří padě, ž e ze strany pojistitele dojde k takové to
změně podmí nek pojiš tění  nebo přimo k jejich ukonč ení , je věřitel oprávněn jednostranně ukonč it stávají cí
podminky pojiš tění  zákazní ka, připadně po dohodě se zákazní kem pro něj sjednat pojiš těni v rámci j iné  své
hromadné / rámcové /skupinové  pojistné  smlouvy.
5.2 Yyjma převzetí  pojistné ho plnění  uděluje věřitel zákazní kovi plnou moc k jednání  s pojistitelem ve věcech
likvidace pojistných událostí . Zákazní k svým podpisem bere na vědomí , ž e pří padné  pojistné  plnění  poukáž e
pojistitel na ú č et věřitele. Není -li výslovně ujednáno jinak, je povinen celou likvidaci pojistné  události zajistit
zákaznik. Věřitel je oprávněn započ ist proti pojistné mu plnění  dluhy zákazní ka vč etně pří sluš enství , a to až  do
výš e pojistné ho plnění . To platí  i pro pohledávky z j iných, mezi oběma stranami uzavřených smluv. Povinnost
zákaznika bez zbyteč né ho odkladu uvé st PF do stavu předeš lé ho pojistné  události není  dotč ena tí m, ž e pojistné
plnění  nedosáhne nákladů  na uvedeni PF do stavu předeš lé ho po.1istné  události a dobou, kdy pojiš ť ovna
pří sluš né  pojistné  plnění  vyplatí . Zákazní k bere na vědomi, ž e vznikne-li ze sjednané ho pojiš tění  pojistiteli
povinnost poskytnout pojistné  plnění , tak jej pojistitel poskytne věřiteli, pokud nedá věřitel pojistiteli j iný dispozič ni
pokyn. Je-li zákazní k zároveň pojiš těným, souhlasí  ní ž e uvedeným podpisem s t im, aby pojistitel poskytnul
pří padné  pojistné  plnění  věřiteli. Právní  vztahy mezi věřitelem a zákaznikem ohledně vypořádání  pojistné ho
plnění  jsou upraveny dále.
5.3 V pří padě ú plné ho znič ení  nebo odcizeni PF má věřitel právo započ í st si proti po.iistné mu plnění  č ástku
odpovidajicí  vš em dosud neuhrazeným dluhů m zákaznika, Připadný zů statek pojistné ho plněni vyplatí  věřitel
zákazní kovi.
5.4Zákaznik se zavazuje použ í t přijaté  pojistné  plněni k opravě PF (to neplatí  u totální  š kody). Neni-li provedena
oprava PF, nebo cena opravy není  uhrazena v době, kdy by měla být zákaznikovi poukázána zbývají ci č ást
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Pojistné ho plnění , je věřitel oprávněn poukázat pojistné  plnění  až  do výš e předpokládané  ceny opravy pří mo
opravci;  taková platba se považ uje za platbu ve prospěch zákaznika.
5.5 Pokud je v rámci té to smlouvy sjednána doplňková služ ba pojiš tění  (dle specií ikace uvedené  výš e), pak
náklady na pojiš tění  hradí  pojistiteli věřitel azákazní kovi je předepsáno jako samostatné  plnění . Výš e nákladů  na
Pojiš tění  se vypoč í tá podle metodiky přisluš né ho pojistitele až  po převzetí  PF a na základě skuteč né  kupní  ceny
(resp. j iné ho kriteria) č i v pří padě pojiš tění  schopnosti splácet na základě koneč né  výš e ú věrové  splátky.
Zákaznik se zavazuje uhradit takto stanovenou výš i nákladů  na pojiš tění . Výš e uvedené  ú daje o nákladech na
PojiŠ tění  jsou orientač ní , podle stavu známé ho k okamž iku uzavření  SÚ. Pot< ud nebyla výslovně sjednána fixní
sazba Úhrady nákladŮ na pojiš tění , je sjednána variabilní  sazba (tzv. floatová), u niž  mů ž e dojí t ke změně pojistné
sazby (zpravidla kaž dý rok - podle metodiky pojistitele). Náklady na pojiš tění  od data poč átku pojiš tění  do data
Č erPání  Úvěru budou zákaznikovi předepsány samostatnou splátkou. V pří padě variabilní ch sazeb je věřitel
oPrávněn vyú č tovat zákazní kovi rozdil mezi skuteč ným nákladem na pojiš tění  a zaplaceným nákladem na
pojiš tění  (dorovnání ).
5.6 Zákaznik souhlasí  s tí m, ž e věřitel, pro ú č ely sjednané ho pojiš tění  předá pojistiteli (ve vztahu k pří sluš né mu
PojiŠ těnÍ ) následují cí  ú daje zákazní ka: jmé no, pří jmení , rodné  č í slo, pří padně lČ , adresu trvalé ho bydliš tě/sidla
(mí sta podnikání  č i pří padnou kontaktní  adresu), telefonní  č í slo, DlČ  u plátců  DPH a identifikač ní  ú daje k pF.
Pokud si zákazní k sjedná individuální  pojiš tění  (aké hokoliv druhu), je věřitel oprávněn si ověřit u pojistitele, zda
zákazní k pojiš těni uzavřel a zda plní  sjednané  podmí nky pojiš tění . Za tí mto ú č elem je věřitel oprávněn poskytnout
pojistiteli ú daje nezbytné  pro toto ověření  a zároveň zákaznik zproš t'uje pojistitele mlč enlivosti v té to věci.
5.7 lndividuální m pojiš tění m se rozumí  situace, kdy si zákazní k pojiš tění  sjednává samostatně, pokud je to v té to
SU výslovně sjednáno, č imž  nejsou dotč eny podmí nky a parametry, které  se zákaznik zavazuje dodrž et. V
ostatní ch pří padech se jedná o pojiš tění  na základě hromadných pojistných smluv uzavřených mezi věřitelem a
urČ eným pojistitelem, kdy zákazní k na základě ujednáni v SÚ dává věřiteli pokyn kzařazení  do pojistné ho krytí  a
zároveň se zavazuje hradit veš keré  náklady na pojiš tění  za podmí nek daných pojistitelem nebo podle teto SU.
5.8 Pojiš tění  konč i sjednaným dnem nebo dnem znič ení  PF nebo dnem ukonč ení  ze strany pojistitele, podle toho
co nastane dří ve. Pokud pojistitel uplatni pojistné  do konce pojistné ho roku, zavazuje se zákazní k uhradit i tyto
náklady na pojiš tění .
5.9 Zákaznik si je vědom své  povinnosti pravdivě a ú plně odpovědět na vš echny dotazy pojistitele a věřitele a
uvé st vŠ echny informace, i ty, které  se mu jeví  jako nepodstatné , Zákazní k bere na vědomí , ž e při poruš ení  těchto
povinností  má pojistitel právo sniž it nebo odmí tnout pojistné  plnění .
5.1O Zákazní k je povinen pí semně, e-mailem, telefonicky nebo faxem ihned informovat o pojistné  události
pojistitele a zároveň věřitele a zajistit vš echny dů kazy a j iné  doklady nezbytné  k zajiš tění  pojistné ho plnění , dále
je povinen poskytnout věřiteli, pojistiteli, PČ R a opravně veš kerou souč innost. Zákazní kje fovinen uvé st PF do
stavu před š kodní  událostí  a nese pří padný rozdí l mezi pojistným plnění m a skuteč nou výš í  š kody, vyjádřenou v
Kč  (vč etně sjednané  spoluú č asti),

6. Ujednání  pro pří pad individuální  pojistné  smlouvy na havarijní / strojní  pojiš tění  PF uzavřené  mezi
zákazní kem a pojiš t'ovnou:
Pro tuto smlouvu se neuplatní .

7. .ZvláŠ tní  ujednání  pro pří pad individuální  pojistné  smlouvy na pojiš tění  odpovědnosti za š kody
zPŮsobené  provozem vozidla (dále také  "pojiš tění  odpovědnosti") uzavřené  mezt zákazní kem á
pojiš t'ovnou
Pro tuto smlouvu se neuplatni.

8. Ukonč ení  smlouvy
8.1 Obecná ustanovení  k ukonč ení  smlouvy

8.1.1 Nedojde-li k ukonč ení  té to smlouvy dohodou, nebo splacenim vš ech ú věrových splátek a splnění m
ostatní ch povinností  vyplývajicí ch z té to smlouvy nebo s ní  spojených, pak tato smlouva předč asně konč í :

a) neč erpání m ú věru
b) výpovědí  ze strany věřitele,
c) odstoupení m ze strany věřitele,
d) ú mňí m nebo zánikem zákaznika bez právní ho nástupce,
e) j iným zpŮsobem nebo na základě j iných skuteč ností , je-li to výslovně sjednáno v té to smlouvě nebo

stanoveno zákonem.
8.1 .2V pří padě předč asné ho ukonč ení  je zákazní k, bez ohledu na způ sob ukonč ení , povinen zaplatit věřiteli:

a) vŠ echny do té  doby splatné  a neuhrazené  peněž ité  dluhy vč etně jejich přisluš enství  a j istinu ú věru s
pří sluš enství m;

b) ú č elně vynalož ené  náklady dle bodu 3.3;
c) dohodnuté  smluvní  pokuty a přisluš enstvi vš ech pohledávek, zejmé na ú roky z prodlení ;
d) poplatky, na něž  vzniklo věřiteli právo podle té to smlouvy a platné ho Sazební ku a náklady na

pojiš těni PF dle smluvní ch podmí nek pří sluš né  pojiš ť ovny.
8.1.3 Dojde-| i k ukonč ení  smlouvy výpovědí  nebo odstoupení m věřitele, neodpovidá věřitel zákazní kovi za
jakoukoli eventuální  ú jmu vzniklou na základě těchto právnich jednání .
8.1.4 Pokud vzniknou věřiteli z dů vodu předč asné ho ukonč ení  smlouvy (bez ohledu na dů vod) jaké koli zvýš ené
daňové  náklady plynoucí  z obecně závazných právní ch předpisů , ma věritel právo na následňou náhradu ú jmy,
odpoví dají cí  tomuto zvýš ení  daňové  povinnosti.
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8.1,5 Po ukonč ení  smlouvy zaš le věřitel zákaznikovi koneč né  vyrovnání  (vyú č továni), v němž  budou

zohledněny (pří padně i uplatněny) pohledávky věřitele zazákaznikem a ostatní  skuteč nosti rozhodné  pro urČ ení

výš e pří padné  pohledávky (pohledávky zákazní ka za věřitelem, prodejní  cena PF, pří padná pojistná plnění

apod.). Zákaznikje povinen uhradit poplatek zazpracováni finanč ní ho (konč ené ho) vyrovnání  SU dle aktuálně
platné ho Sazební ku.

8.2 Ukonč ení  smlouvy neč erpání m ú věru
8.2.1 Tato smlouva bez dalš í ho zantká na konci 60, dne po přepokládané m dni č erpání  ú věru, pokud zákazní k
nedoruč il do 21 dnů  od předpokládané ho dne č erpáni věřiteli Pří kaz k č erpání  ú věru se vš emi jeho nálež itostmi

a souvisejí cí mi doklady (předpokládaný den č erpání  ú věru se do té to lhů ty nezapoč itává a k zániku dojde 60.

den ve 23:59 hodin), Jestliž e zákazní k doruč í  Pří kaz k č erpání  později než  21. den po přepokládané m dni

č erpáni ú věru, má věřitel právo odmí tnout poskytnutí  ú věru a vyplacení  peněž ní ch prostředkŮ. Pokud vš ak

věřitel i přesto poskytne peněž ní  prostředky (ať  už  přimým vyplacenim peněž ní ch prostředkŮ, nebo formou

převzetí  dluhu), pak tato smlouva trvá.

8.2.2 Pokud bylo sjednáno pojiš tění  PF na základě hromadné  pojistné  smlouvy věřitele, pak toto pojiš tění

zan| ká spolu se zánikem té to smlouvy. Věřitel má právo na ú hradu nákladů  na pojiš tění  v souladu s pří sluš nými

ustanovení mi smlouvy a j inými ujednánimi za celou dobu, po kterou byla zákaznikovi poskytována pojistná

ochrana,
8.3 Ukonč ení  smlouvy výpovědi věřitele nebo zesplatnění  ú věru

8.3.1Věřitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu nebo zesplatnit dluhy z ní  vyplývajicí , jestliž e:

a) je zákazní k v prodlení  se zaplacení m ú věrové  splátky nebo ú roku z prodlení  nebo smluvni pokuty

nebo poplatku nebo nákladů  na pojiš tění , a to i č ásteč ně, po dobu delš í  než  30 dnŮ;

b) je zákaznik v prodlení  s plnění m povinností  nebo se zaslání m dokladů  uvedených v SÚ dé le než  '|

měsí c, neni-li urč ena j iná lhů ta;
c) zákazní k už ivá PF v rozporu s podmí nkami stanovenými ZPVP (e-li sjednáno), v rozporu s ú č elem

už ivání  PF a v rozporu s touto SU, v dů sledku č ehož  věřiteli vznikla nebo hrozí  š koda, nebo dochází  k

nadměrné mu nebo předč asné mu opotřebení  č i poš kození  PF;

d) zákaznik poruš uje hrubým způ sobem své  povinnosti vyplývají ci ze SÚ, pří padně poruš í  nebo
nedodrž í  podminky sjednané  pro č erpáni peněž nich prostředků , nebo v rozporu se sjednanými
podmí nkami zaI iž i PF jakýmikoli právy třetí ch osob, nebo PF zcizí ,

e) bylo vů č i zákaznikovi zahájeno insolvenč ní  řizení  nebo byla na jeho majetek naří zena exekuce č i

výkon rozhodnutí  a tyto skuteč nosti by mohly mí t negativní  dopad na jeho majetkovou a finanč ní  situaci

nebo jeho schopnost plnit povinnosti vyplývají cí  z té to smlouvy;
f) doš lo k zániku zákaznikova oprávněni k podnikatelské  č innosti nebo zákazní k přemistil své  sidlo

mimo ú zemí  Č R;
g) zákaznik přestal plnit podstatné  povinnosti podle pojistné  smlouvy, vyž adované  nebo sjednané

v té to smlouvě, zejmé na platit náklady na pojiš tění  nebo plnit podminky pro zabezpeč eni PF proti

odcizení , skonč í -li j im sjednaná pojistná smlouva - to vš e v připadě, ž e je podle té to smlouvy zákaznik
povinen PF pojistit;

h) zaniklo nebo se sniž ilo zajiš tění  zákazní kova dluhu ze smlouvy, doš lo ke změně právní  subjektivity

zákaznika nebo ke zhorš ení  jeho hospodářské  situace a zákaznik do 1 měsí ce od výzvy věřitele

neposkytl věřiteli odpovidají cí  dodateč né  zajiš těni dluhů  ze SÚ, není -li stanoveno j inak;

i) zákaznik odvolal svoji plnou moc podle ZPVP (pokud byla věřitelem pož adována);
j) věřiteli vzniklo právo odstoupit od té to smlouvy a věřitel tohoto práva odstoupit nevyuž il;

k) doš lo ke znič ení  č i odcizení  PF;
l) jsou dány dů vody k výpovědi nebo odstoupeni od j iné  smlouvy uzavřené  mezi stranami nebo mezi

zákazní kem a Č eskoslovenskou obchodni bankou, a.s., nebo v připadě, ž e Zákaznik neplni vŮč i

věřiteli své  povinnosti plynoucí  z t itulu ruč ení  poskytnuté ho za třetí  osobu, nebo Zákaznik č i jeho

ovládají cí  osoba nebo j im ovládaná osoba je v prodlení  s plnění m jakýchkoliv svých povinností  vŮč i

věřiteli;
m) prohláš ení  zákazní ka uvedená v té to smlouvě se ukáž i jako nepravdivá, neú plná nebo nepřesná;

n) dojde ke skuteč nosti č i souhrnu skuteč nosti, které  znamenaji podstatnou změnu podminek, zanichž
byla SU uzavřena a které  by dle opodstatněné ho stanoviska věřitele mohly mit negativní  dopad na

majetkovou a finanč ní  situaci zákazní ka nebo jeho schopnost plnit povinnosti vyplývajicí  z té to

smlouVy;
o) dojde bez předchozí ho pí semné ho informování  věřitele k organizač nim a právní m změnám u

zákaznika, které  mohou ohrozit řádné  a vč asné  splácení  nebo bude věřitel kteroukoliv z takových

změn považ ovat za ohrož ují cí  plnění  smluvní ch podmí nek sjednaných v té to smlouvě.

83.2 Tato smlouva konč i dnem uvedeným v pí semné  výpovědi, která se považ uje za doruč enou dle

sjednané ho postupu doruč ování .
a.s.g Le-li splněna kterákoli z podmí nek pro Vypovězení  SÚ podle tohoto č lánku, je věřitel oprávněn zesplatnit
vš echny dosud neuhrazené  splátky ú věru (a to i v pří padě, ž e věřitel smlouvu nevypovi). V pří padě zesplatněni
podle předchozí  věty je věřitel oprávněn pož adovat po zákaznikovi uhrazení  vš eho, na co má věřitel právo v

připadě výpovědi nebo odstoupení  od SU.
8.4 Ukonč eni smlouvy odstoupení m věřitele

8.4,1 Věřitel má právo odstoupit od té to smlouvy s okamž itou ú č innosti, není -li v pí semné m odstoupeni urČ en

termí n pozdějš i, jestliž e
a) vyjde v prů běhu smlouvy najevo, ž e byl PF zatiž enjakýmkoli právem třetí  osoby již  v okamž iku uzavření  -
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věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy a má právo na náhradu ú jmy s tí m spojené
b) doŠ lo k Podstatné  změně poměrŮ, jež  podstatně ovlivňují  zákaznikovu schopnost vč as a řádně plnit

Povinnosti vyplývají cí  z té to smlouvy, nebo vyš ly najevo skuteč nosti, které  odů vodňují  oprávněné  pochyby
o zákazní kových mož nostech vč as a řádně plnit povinnosti z té to smlouvy

c) zákazní k uvedl při sjednáváni smlouvy ú daje nepřesné , nepravdivé , nebo zamlč e| -| i některé  podstatné
ú daje

d) zákazní k nesplnil své  povinnosti dané  zákonem č . 253l2OO8 Sb., o některých opatření ch proti legalizaci
výnosŮ z trestné  Č innosti a financování  terorismu, zejmé na neumož nil identifikaci č i kontrolu dle tohoto
zákona, Č i pokud zákazní k č i jeho statutární  zástupce nebo skuteč ný majitel uveden v seznamu
sankciovaných osob Evropské  unie nebo v seznamu osob, skupin, podniků , zbož í , technologií  a aktivit,
vŮČ i nimž  Č eská republika uplatňuje mezinárodní  sankce z dů vodu zajisioni mezinárodní ho mí ru a
bezPeČ nosti a ochrany lidských práv, nebo v seznamu sankcionovanýcl-r osob, na které  byly uvaleny
sankce ze Strany Ministerstva zahranič í  USA (OFAC), č i na j iné m obdobné m seznamu

e) je zřejmé , ž e zákazní k ú věr nepouž ije, nebo nepouž il k ú č elu ú věru definované mu ve smlouvě, nebo se
stalo PouŽití  ú věru k ú č elu ú věru definované mu ve smlouvě nemož ným (např. zánik PF před jeho
převzetí m

zákazní kem od dodavatele)
8.4.2 Věřitel je oPrávněn odstoupit od té to smlouvy kdykoli poté , co se prokazatelně dozvěděl o skuteč nostech
umož ňujicich odstoupení  od SU,

8.5 Zákaznik není  oprávněn tuto smlouvu vypovědět ani od té to smlouvy odstoupit, a to po celou dobu její ho
trvání .

9. Financování  v rámci spolupráce s ElB
Pro tuto smlouvu se neup| atní .

10. Ujednání  v souvislosti s ú č astí  zákaznika v dotač ní m programu vedené m v kategorii podpora ú roků
na stránkách https:/ / rir4arw.pqrlf,czlprgqramv/podpora-uveru/  , poskytované m Podpřrným a garanč ní m
rolnickým a lesnickým fondem a.s. (PGLRF):
Pro tuto smlouvu se neuplatní ,

1'| , Závé reč ná ustanovení
11.1 Pokud v PrŮběhu trvání  té to smlouvy zanikne, nebo se zhorš í  zajiš tění  zákaznikova dluhu, informuje
zákaznik neprodleně pí semně věřitele a doplní  zajiš tění  dluhů  na pů vodní  m-í ru podle pokynů  věřitele.
11.2 Zákaznik se zavazuje:

a)we veŠ keré  korespondenci týkajicí  se uzavřené  SÚ, popří padě práv a povinností  z ní  vyplývají cí ch, uvádět
Č Í slo SU. V Připadě poruš eni té to povinnosti věřitel neodpoví dá za eventuálně vzniklou š kódu;

b) neProdleně oznámit věřiteli veš keré  změny týkají cí  se uzavřené  SU, a to zejmé na změnu kontaktni i

statutární  adresy, bankovní ho ú č tu, umí stěni PF a vstup do insolvenč ní ho ří zení ;
c) Pro komunikaci s věřitelem 1e zákaznik oprávněn využ í t také  email (viz kontakty uvedené  na internetových

stránkách věřitele), zejmé na pro sdělování  informací  dle té to smlouvy, podávání  ž ádostí  atp., nebo
internetovou aplikaci dle odst.3 tohoto č lánku. Zákazní k bere na vědomí , ž e prostřednictví m té to aplikace
mŮŽe Č init Pouze taková právní  jednání , která tato aplikace v č ase uč inění  právní ho jednání  technoiogicky
umoŽňuje. Věřitel si vyhrazuje právo pož adovat pí semné  vyhotovení  takové  ž ádosti, sdělení  a navaŽulié i
ú pravy č i změny podmí nek SÚ.

1 '1 .3 Pro ÚČ elY doruč ování  Zákazní kovi podle SÚ se má za to, ž e přisluš ná pí semnost je Zákaznikovi doruč ena
třetí m (3,) dnem po její m. prokazatelné m odevzdání  k poš tovní  přepravě. Právní  jednání  (zejmena jednostranné
ÚkonY věřitele dle té to SÚ, informativní  dopisy a obdobná sdělení  č i návrhy) mohóu býIzákáznikovi zasí lána té ž
elektronickou formou a povaŽují  se za doruč enábez ohledu na to, zda se Š  nimi zákaznik prokazatelně seznámil,
a to okamž ikem doruč ení :

a) na emailovou adresu zákazní ka uvedenou v SÚ č i poslední  známou a j í m prokazatelně sdělenou v
prů běhu trvání  SÚ,

b) do datové ho prostoru internetové  aplikace provozované  věřitelem a zdarma dostupné  na
jeho internetových stránkách. Pro pří stup do té to aplikace obdrž í  zákazní k jedineč né  přihlaš ovací  jmé no a
heslo (PlN). Toto jmé no a heslo neni Zákazní k oprávněn sdělovat třetí m osobám a nese odpověónost za

_ veš kerou ú jmu způ sobenou věřiteli poruš ení m té to povinnosti.
11 4Zádné  ustanovení  SU a s ní  souvisejí cich smluv, dolrod, ujednání  pří loh apod., které  zakládají  právo věřitele
na smluvní  pokutu, se nedotýká věřitelova práva na náhradu š kody v dů sledku poruš ení  Sú  zákazní kem. U vš ech
Práv věřitele na smluvní  pokutu platí , ž e věřitel má právo na smluvní  pokutu i tehdy, když  zákaznik poruš ení
povinnosti nezavinil.
11.5 Pokud je PF vozidlo , je zákaznik povinen zaregistrovat vlastnictví  v technické m prů kazu k pF a tento
uschovat u věřitele. originál technické ho prŮkazu k PF předá věřiteli do ú schovy do 14 kalendářnich dnů  ode dne
Převzetí  PF. Technický prŮkaz bude uschován u věřitele po celou dobu trváňí  té to smlouvy. V odů vodněných
Pří Padech vYdá věřitel zákaznikovi na základě jeho pí semné  ž ádosti technický prů kaz na nezbytně dlouhou dobu.
11.6 VYPlňovací  Prohláš ení  směneč né : Vystavil-| i zákazní k k zajiš tění  dluhů  zté to smlouvy blankosměnku nebo
blankosměnky, pak je věřitel oprávněn vyplnit chybějí cí  ú daje na blankosměnce (zpravidlá směneč nou sumu a
sPlatnost), nebudou-li uhrazeny dluhy zákazní ka z té to smlouvy vč etně jejich pří sluš enstvi. Směneč ná suma bude
Představovat veŠ keré  dluhy zákazní ka plynoucí  ze smlouvy v oramZiru uplatnění  směnky (nebo sumu niž š í ).
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Datum splatnosti je věřitel oprávněn vyplnit dle vlastní ho uváž ení , ne vš ak datum dří vějš í  než  datum první ho
Prodlení  zákazní ka s placení m dluhŮ ze smlouvy a nikoli datum pozdějš í  než  tři roky po ukonč ení  nebo
zesPlatnění  té to smlouvy. Blankosměnka bude ulož ena u věřitele. Pokud si zákazní k tuto blankosměnku do 30
dní  Po uhrazení  vš ech dluhŮ plynoucí ch z té to smlouvy, nevyzvedne nebo pí semně nevyž ádá, má věřitel právo
tuto blankosměnku znehodnotit nebo znič it, přič emž  o tomto znehodnocení  vystaví  zákazní kovi na jeho ž ádost
potvrzení .
11.7 Zakazn.Í k je povinen nahradit š kodu v penězí ch, nedojde-li mezi věřitelem azákaznikem k j iné  dohodě nebo
není -li li v SU výslovně uvedeno jinak.
11.8Zákaznik souhlasí  ve smyslu obč anské ho zákoní ku s mož ným postoupení m SU, sjednaným věřitelem (ako
postupitelem) na třetí  osobu.
1 1 .9 Pokud některá ze smluvní ch stran podepí š e návrh SÚ Orive než  druhá, je tento návrh platný do 07,o4.2O21 .

11.'1 0 Pro pří pad vzniku š kodní  události zákazní k zproš t'uje státní  zastupitelství , policii a dalŠ í  orgány č inné  v
trestní m ří zení , hasič ský záchranný sbor, lé kaře, zdravotnická zaří zení  a záchrannou služ bu povinnosti
mlČ enlivosti ve vztahu k věřiteli a pojistiteli azároveňZákazní k zmocňuje polistitele, resp. j im pověřenou osobu,
aby ve vŠ ech ří zení ch probí hají cí ch v souvislosti s touto š kodní  událostí  mohla nahliž et do soudní ch, policejní ch,
pří padně j iných ú řednich spisů  a zhotovovat z nich kopie č i výpisy.
11j1 ralo smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s právní  silou originálu, z nichž  kaž dá smluvní  strana
obdrŽí  jeden. Zákazní k svým podpisem stvrzuje věřiteli, ž e převzaljeden stejnopis té to Sú  (tj. teto smlouvy). Tuto
SU lze měnit a doplňovat pouze pí semně a len se souhlasem obou smluvní ch stran 1s výlimkou pripaá'ů , xoy
mŮŽe změnu uč init věřitel jednostranným ú konem), j inak.lsou neplatné . V připadě jakekoli změny SÚ na základé
Zákazní kovy ž ádosti je Věřitel oprávněn vyú č tovat Zákazní kovi poplatek stanovený platným Sazební kem,
nebude-li dohodnuto jinak; tato č ástka bude splatná na základě platební ho dokladu Věřitele, V připadě neplatnosti
Č i neÚČ innosti jednotlivých ustanovení  té to SÚ nebudou dotč ena její  ostatní  ustanovení . Smluvní  strany shodně
ProhlaŠ ujÍ , Že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé , svobodné  a váž né  vů le, což  stvrzují  svými
vlastnoruč ní mi podpisy. Tato SÚ je platná a ú č inná okamž ikem podpisu oběma smluvní mi stranami.
11.12 Pro pří pad řeš ení  sporŮ je dána pravomoc soudů m. Jejich mí stní  pří sluš nost je podle dohody stran
následují cí :

a) Městské ho soudu v Praze tam, kde bude dána věcná pří sluš nost krajské ho soudu, a
b) Okresní ho soudu pro Prahu-západ tam, kde bude dána věcná pří sluš nost okresní ho soudu.

11.13 Souč ástí  SÚ je té ž  jaké koli smluvní  ujednání , dohoda, dodatek nebo pří loha, v němž  je výslovně uvedeno,
ž e je souč ástí  SÚ.
11.14 Zákazní k prohlaš uje, ž e obdrž el a má k dispozici veš kerá povolení , licence, vyjádření , souhlasy a j iná
rozhodnutí , jež  jsou nezbytná k provozování  jeho podnikatelské  č innosti a k plnění  transakcí  zamýš lených Š ú ,
není  si vědom Žádné ho řizeni, at' j iž  probí hajicí ho nebo hrozí cí ho, které  by mohlo vé st ke zruš eni, odnětí  nebo
omezení  oprávnění  provozovat jeho podnikatelskou č innost a plnit transakce zamýš lené  touto SU.
11.15 Zákazní k po celou dobu trvání  ú věrové ho vztahu na základě té to smlouvy, t j až  do ú plné ho splnění  vš ech
povinnosti vyplývají cich ze SÚ, se zavazuje.ž e,.

a) zajistí  rovné  a spravedlivé  postavení  věřitele se svými věřiteli, kteří  nejsou upřednostněni ze zákona,
zejmé na nebude upřednostňovat platby ve prospěch ostatní ch věřitelů  před placení m dluhů  věřiteli a
nePoskytne Žádné mu z věřitelŮ výhodnějš i práva a zajiš tění  než  byla poskytnuta věřiteli podle SÚ;

b) bude věřiteli na vyž ádáni předkládat rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výroč ní  zprávu nebo pří lohu za
poslední  uzavřené  období  a rozvahu a výsledovku za prů běž né  období ;

c) bude věřitele neprodleně informovat pí semnou formou o skuteč nostech ohrož ují cí ch plnění  smluvní ch
povinnosti zákaznika, zejmé na o soudní ch, rozhodč í ch č i j iných ří zení ch, jejichž  výsledky by mohly mí t
negativní  vliv na jeho schopnost dostát povinnostem vyplývají cí m ze SÚ;

d) se dostaví  na pisemnou výzvu věřitele nejpozději do 30 dní  od odesláni výzvy k sepsání  dohody o uznání
své ho dluhu vŮč i věřiteli vyplývají cí ho ze SÚ, a to v rozsahu dluž né  jistiny a pří sluš enství , přič emž  tato
dohoda o uznání  dluhu sepsaná formou notářské ho zápisu bude obsahovat svolení  zákaznika k pří mé
vykonatelnosti takto uznané ho dluhu.

Registr smluv:
Smluvni strany berou na vědomí , ž e pokud tato smlouva splňuje podmí nky pro uveřejnění  v registru smluv dle
zákona č . 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), tak bude tato smlouva uveřejněna způ sobem uvedeným v zákoně o
registru smluv. Dle dohody smluvní ch stran zajistí  odeslání  té to smlouvy správci registru smluv zákaznik. č SoBL
Pouze po předchozí  výslovné  dohodě a pokud druhá smluvní  strana předem oznámí  Č SOsl_, ž e je subjektem,
ktený podlé há zákonu o registru smluv. pokud csoBL neobdrž í  toto oznámení  a smlouva nebude v zákonné m
termí nu registrována, bude druhá smluvní  strana povinna vrátit Č SOSl_ poskytnuté  finanč ni prostředky a nahradit
Č SOSL pří padně vzniklou ú jmu. Č SOBL je oprávněn před odeslání m smlouú y správci regisiru smluv ve smlouvě
zneČ itelnit informace, na něŽ se nevztahuje uveřejňovací  povinnost podle zákona o registru smluv. Pokud není
v té to smlouvě uvedeno jinak, tato smlouva nabývá ú č innosti dnem zveřejnění .
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Tato smlouva a její  pří lohy tvoří  celý závazek Stran té to Smlouvy o její m předmětu a vzájemné m vztahu a poté  co
vstouPÍ  v ÚČ innost, nahradí  vš echna předchozí  ujednáni a vyjádření  o předmětu té to Smlouvy nebo dohody
souvisejí cí  s předmětem smlouvy,

Pří loha: přiloha o pojiš tění

Věřitel:
V Plzni dne O7,04,2021
Jmé no osoby oprávněné  k podpisu SÚ

Doklad vydal:

Státní  obč anství  podepisují cí  osoby: CZ

Zákaznik,
V Plzni dne 07,04.2021
Jmé no osoby oprávněné  k podpisu SÚ:
pavel Bambásek

Souhlasí m s poří zení m kopie /  opisu ú dajů  mé ho
dokladu totož nosti.

Potvrzuji převzetí  originálu plné  moci za ú č elem
zápisu do registru vozidel za výš e uvedených
podminek.

č soá Leáš iňg, á š Obec Babylon

ověřovatel:
TotoŽnost podepisují cí  osoby ověřena dle dokladu Obč anský prů kaz, č í slo dokladu 20702552

Jmé no a pří jmení  ověřovatele (hů lkovým pí smem)

Totož nost a podpis podepisují cí  osoby ověřil (podpis ověřovatele

Vyplňte, jen pokud není  kopie doktadu pří lohou:
Datum vydání  dokladu  datum platnosti dokladu do
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