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Smlouva o spotřebitelském úvěru číslo smlouvy 
 

jméno a příjmení  jméno a příjmení/obchodní 
firma 

Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 

trvalý pobyt ulice čp/če, PSČ  
obec 

sídlo/trvalý pobyt ulice čp/če, 
PSČ obec 

sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 
4 

RČ / datum narození … IČO / RČ 
DIČ 

IČO 61467863 
DIČ CZ61467863 

adresa pro doručování ulice 
čp/če, PSČ  obec 

podnikatelské oprávnění zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 29553 

e-mail …  adresa pro doručování Hvězdova 
1716/2b, 140 00 Praha 4 

telefonní číslo …  telefonní číslo +420 221 511 609, 
+420 221 511 611 

příjemce financování - úvěrovaný 
dále jen „Příjemce“ 

dodavatel předmětu 
financování 
dále jen „Dodavatel“ 

poskytovatel financování - úvěrující 
dále jen „Poskytovatel“ 

 
Příjemce coby úvěrovaný a Poskytovatel coby úvěrující uzavírají tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru 
(vázaném), jejíž uzavření bylo zprostředkováno jméno a příjmení/obchodní firma, sídlo, IČO, adresa pro 
doručování, telefonní číslo: 

I. Předmět smlouvy  
Poskytovatel se zavazuje, že na požádání Příjemce poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky (dále jen 
„Úvěr“), a to pouze za účelem pořízení níže uvedeného Předmětu financování od Dodavatele. Příjemce se 
zavazuje Úvěr vrátit a zaplatit úroky.  
Přílohou a obsahově nedílnou součástí této smlouvy jsou (i) Všeobecné podmínky vázaného spotřebitelského 
úvěru upravující veškerá další práva a povinnosti smluvních stran (VPSÚ) a (ii) splátkový kalendář stanovící výši 
a splatnost veškerých splátek Úvěru. 

II. Parametry financování 
Předmět financování …značka…model/typ…motor 

VIN …VIN… Celková kupní cena s DPH …Kč 

Celková výše Úvěru … Kč  Celková splatná částka � … Kč 

Počet splátek Úvěru …  RPSN … % 

Četnost splátek Úvěru měsíční / čtvrtletní Zápůjční úroková sazba 
(pevná) 

… % p.a. 

Doba trvání Úvěru … Částka úroku splatná za 
den �  

… Kč 

Výše splátky Úvěru … Kč bez pojištění 
… Kč vč. pojištění 

Lhůta pro čerpání Úvěru datum první splátky 

Druh spotřebitelského úvěru vázaný úvěr dle § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů – dále také jen „OZ“,  

a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, oba ve znění pozdějších 
předpisů  

Zpracovatelský poplatek … Kč / nesjednává se 

Pojištění havarijní – sjednává…/nemusí být sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla –sjednává 
Poskytovatel/Příjemce 
…další pojištění… 

Výše a splatnost jednotlivých splátek Úvěru je uvedena ve splátkovém kalendáři. 

III. Zajištění  
Zajišťovací převod vlastnického práva k Předmětu financování s rozvazovací podmínkou 
další dotahované zajištění 

IV. Podmínky čerpání Úvěru 
IV.1. Úvěr bude Příjemcem čerpán bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a za podmínek níže 
uvedených. 
IV.2. Podpisem této smlouvy Příjemce žádá o vyplacení Úvěru. Poskytovatel poskytne Příjemci Úvěr po splnění 
podmínek uvedených v této smlouvě a VPSÚ ve Lhůtě pro čerpání Úvěru na bankovní účet Dodavatele 
zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, není-li dále v této smlouvě stanoveno 
jinak. 
IV.3. Je-li dále v této smlouvě dohodnuto vyplacení Úvěru přímo na účet Příjemce, je Příjemce povinen 
částku Úvěru bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 dnů od jejího připsání na účet Příjemce, přeposlat 
na účet Dodavatele k úhradě ceny Předmětu financování. Příjemce je zároveň povinen ve stejné lhůtě doložit 
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Poskytovateli přeposlání částky Úvěru na příslušný účet Dodavatele. To neplatí v případě, že je Předmět 
financování v okamžiku uzavření této smlouvy již ve vlastnictví Příjemce (tzn. Dodavatelem je Příjemce). 
IV.4. Poskytovatel není povinen poskytnout Příjemci Úvěr ani jeho část předtím, než (i) Poskytovateli bude 
řádně a včas doložen předávací protokol ve smyslu VPSÚ, případně (v případech, kdy se takový předávací 
protokol dle této smlouvy nevyžaduje) Poskytovateli Příjemcem písemně sdělen den, kdy k převzetí Předmětu 
financování Příjemcem od Dodavatele skutečně došlo, a (ii) Poskytovateli bude řádně a včas prokázána 
úhrada části kupní ceny Předmětu financování, k jejiž úhradě byl povinen Příjemce (především daňovým 
dokladem, výpisem z bankovního účtu, příjmovým dokladem potvrzeným dodavatelem, potvrzením o vkladu 
na bankovní účet, prohlášením dodavatele apod); doklad o úhradě části kupní ceny, k jejíž úhradě byl 
povinen Příjemce musí obsahovat dostatečnou specifikaci Předmětu financování a případně rovněž 
jednoznačný identifikátor pro platbu (dovoluje-li to povaha dokladu), a (iii) zajištění pohledávek Poskytovatele 
(včetně pohledávek, které vzniknou či mohou vzniknout v budoucnu) za Příjemcem bude platné a účinné. 
IV.5. Po dohodě smluvních stran se celková výše Úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši dnem odepsání 
částky Úvěru z bankovního účtu Poskytovatele; není-li prokázáno, že uvedeným dnem je jiný den, považuje se 
za tento den pro účely této smlouvy den jejího uzavření. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 
V.1. Příjemce je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne 
jejího uzavření. V případě, že tato smlouva neobsahuje informace podle § 106 až § 108 nebo § 109 odst. 1 
zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy 
Poskytovatel Příjemci chybějící informace poskytne. Odstoupení od této smlouvy je Příjemce povinen zaslat na 
adresu sídla Poskytovatele. Lhůta je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Poskytovateli 
v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení od 
této smlouvy dle předchozí věty, je Příjemce povinen nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení 
Poskytovateli zaplatit 

a) jistinu Úvěru resp. její dosud nesplacenou část, 
b) úrok ve výši, na kterou by Poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode 
dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina Úvěru splacena a dále 
c) případné nevratné poplatky zaplacené Poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám 
pověřeným výkonem veřejné správy. 

Pokud Poskytovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a Poskytovatelem poskytuje 
doplňkovou službu související s touto smlouvou (např. pojištění), okamžikem odstoupení od této smlouvy zaniká 
i smlouva o doplňkové službě. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, 
kdy k odstoupení od smlouvy došlo. 
V.2. Příjemce je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru. V takovém případě 
má Příjemce nárok na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Příjemce 
povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru. 
V.3. V  případě předčasného splacení Úvěru je Příjemce povinen Poskytovateli zaplatit veškeré své dluhy 
vůči Poskytovateli zejména  

a) dlužné splátky Úvěru splatné do dne předčasného splacení a to včetně splátky Úvěru, jejíž splatnost 
připadla na tento den; 
b) dosud nesplacenou část jistiny Úvěru; 
c) případné smluvní pokuty a další pohledávky Poskytovatele vzniklé na základě této smlouvy, to však jen 
za předpokladu, že na jejich zaplacení Poskytovateli vzniklo dle této smlouvy právo před předčasným 
splacením Úvěru; 
d) úroky z prodlení za prodlení s úhradami splátek Úvěru, případně dalších plateb dle této smlouvy; 
e) náhradu účelně vynaložených nákladů, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s předčasným 
splacením, jejíž výše nesmí přesáhnout 1% z předčasně splacené části celkové výše Úvěru, přesahuje-li doba 
mezi předčasným splacením a sjednaným koncem Úvěru jeden rok, nebo 0,5% z předčasně splacené části 
celkové výše Úvěru, není-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem Úvěru delší než jeden 
rok; výše náhrady současně nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by Příjemce zaplatil za dobu od 
předčasného splacení do skončení Úvěru. 

V.4. V  případě částečného předčasného splacení Úvěru má Poskytovatel ve vztahu k předčasně splacené 
části Úvěru nárok na náhradu nákladů ve výši uvedené sub V.3.e) této smlouvy (ostatní nároky Poskytovatele 
dle sub V.3 této smlouvy tím nejsou dotčeny). 
V.5. Poskytovatel je oprávněn Úvěr předčasně zesplatnit, a to ze stejných důvodů, pro které je oprávněn 
odstoupit od této smlouvy (tzn. z důvodů uvedených sub VII.2.4 této smlouvy). Je-li důvodem předčasného 
zesplatnění Úvěru prodlení Příjemce s placením plateb Úvěru, Poskytovatel Příjemce před tím, než se Úvěr stane 
splatným, vyzve k úhradě dlužných plateb Úvěru a poskytne Příjemci lhůtu k úhradě alespoň 30 dnů. 
Předčasným zesplatněním Úvěru tato smlouva nekončí. V případě předčasného zesplatnění Úvěru končí tato 
smlouva okamžikem, kdy bylo Příjemci Poskytovatelem doručeno konečné finanční vyúčtování, které 
Poskytovatel zpracuje zpravidla po zpeněžení Předmětu financování. Na vypořádání předčasně 
zesplatněného Úvěru se použijí obdobně ustanovení sub IX.3 VPSÚ. 
V.6. Příjemce je oprávněn na svou žádost obdržet kdykoliv během trvání této smlouvy bezplatně výpis 
z úvěrového účtu v podobě tabulky umoření. 
V.7. Příjemce má právo na mimosoudní řešení vzájemných sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, a to 
prostřednictvím finančního arbitra dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších 
předpisů (www.finarbitr.cz). 
V.8. Dohled nad dodržováním povinností Poskytovatele při poskytování spotřebitelského úvěru vykonává 
Česká národní banka. 

VI. Sankční ustanovení 
VI.1. V případě prodlení Příjemce se zaplacením kterékoli platby Úvěru (zejména splátky Úvěru) má 
Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Poskytovatel má 
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současně nárok na úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z 
prodlení. Poskytovatel má dále právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s prodlením Příjemce. Poskytovatel je při prodlení Příjemce dále oprávněn Úvěr předčasně zesplatnit dle sub 
V.5 této smlouvy nebo od této smlouvy odstoupit dle sub VII.2.3 této smlouvy. Sjednáním ani zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku nesplnění 
povinnosti stanovené touto smlouvou ze strany Příjemce ve výši přesahující smluvní pokutu, na níž Poskytovateli 
vznikl právní nárok. 
VI.2. Nedoručí-li Příjemce řádně a včas Poskytovateli předávací protokol dle ustanovení sub III.1.5 VSPÚ 
a/nebo originály dokumentů vztahujících se k Předmětu financování dle sub III.1.7 VPSÚ je Příjemce povinen 
zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 
VI.3. Neumožní-li Příjemce kontrolu či odebrání Předmětu financování dle ustanovení sub IV.2.2 a IV.2.3 VPSÚ 
je Příjemce povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti. 
VI.4. Souhrn všech Poskytovatelem uplatněných smluvních pokut nepřesáhne součin čísla 0,5 a celkové výše 
Úvěru, nejvýše však 200 000 Kč. 
VI.5. Neuhradí-li Příjemce své dluhy řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn realizovat sjednané zajištění a 
dluh vůči Příjemci vymáhat právní cestou, přičemž Příjemce bude v takovém případě povinen hradit i náklady 
Poskytovatele na právní vymáhání (např. služby advokáta dle advokátního tarifu). 

VII. Ukončení smlouvy 
VII.1. Tato smlouva je řádně ukončena uhrazením všech plateb Úvěru, zejména všech splátek Úvěru (jistiny a 
úroku) a všech dalších případných pohledávek Poskytovatele za Příjemcem vyplývajících z této smlouvy. 
VII.2. Tato smlouva může být ukončena předčasně, a to některým ze způsobů uvedených dále. 

VII.2.1. Tato smlouva předčasně končí okamžikem, kdy bylo Poskytovateli doručeno odstoupení Příjemce 
od této smlouvy v souladu s ustanovením sub V.1 této smlouvy. 
VII.2.2. Tato smlouva dále předčasně končí okamžikem úplného předčasného splacení Úvěru za podmínek 
dle sub V.2 a V.3 této smlouvy. 
VII.2.3. Tato smlouva dále předčasně končí okamžikem, kdy Příjemce odstoupí od dodavatelské smlouvy 
(jak vymezena v ustanovení sub II.3 VPSÚ – dále jen „dodavatelská smlouva“). O odstoupení od 
dodavatelské smlouvy je Příjemce povinen Poskytovatele bezodkladně informovat. V případě zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od dodavatelské smlouvy bude Příjemce povinen uhradit Poskytovateli 
částky obdobně jako sub V.3 této smlouvy (viz výše), s tím, že za zánik Smlouvy v těchto případech nebude 
Příjemce nikterak sankcionován a náhrada nákladů jak uvedena sub V.3.e) Poskytovateli nenáleží.  
VII.2.4. Tato smlouva dále předčasně končí okamžikem, kdy bylo Příjemci doručeno odstoupení 
Poskytovatele od této smlouvy, k němuž je Poskytovatel oprávněn přistoupit, jestliže: 
a) je Příjemce v prodlení se zaplacením kterékoli platby Úvěru, zejména splátky Úvěru, úroků z prodlení 
nebo jejich části, a to přesto, že Poskytovatel vyzval Příjemce k úhradě těchto dlužných plateb Úvěru a 
poskytl mu lhůtu k jejich úhradě alespoň 30 dnů; 
b) před poskytnutím Úvěru nebyly do data splatnosti Příjemcem uhrazeny sjednané a již splatné peněžité 
dluhy, zejména zpracovatelský poplatek nebo část kupní ceny Předmětu financování, k jejíž úhradě byl 
Příjemce dle dodavatelské smlouvy povinen;  
c) je Příjemce v prodlení s dodáním jakéhokoli dokladu, který má povinnost doručit Poskytovateli dle této 
smlouvy či dle jiné smlouvy / dohody, uzavřené v souvislosti s touto smlouvou, déle než 10 dní;  
d) Příjemce hrubým způsobem poruší jiné své povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, přičemž tímto 
hrubým porušením se rozumí zejména: 

i. Příjemce pomíjí odbornou péči o Předmět financování nebo užívá Předmět financování 
v rozporu s účelem užívání stanoveným v této smlouvě nebo v rozporu s obvyklým účelem 
užívání či pokyny výrobce / Dodavatele, v důsledku čehož Poskytovateli vznikla škoda nebo 
mu hrozí vznik škody, popř. může dojít k předčasnému opotřebení či poškození Předmětu 
financování; 

ii. Příjemce neumožní Poskytovateli provést kontrolu stavu a umístění Předmětu financování dle 
ustanovení sub IV.2.2 VPSÚ; 

iii. Příjemce nehradí řádně a včas pojistné nebo nedodržuje pojistné podmínky stanovené 
pojistnou smlouvou anebo není Předmět financování pojištěn v souladu s touto smlouvou; 

iv. Příjemce nedoloží Poskytovateli přeposlání částky Úvěru na příslušný účet Dodavatele dle sub 
IV.3 této smlouvy; 

v. Příjemce opakovaně porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy; 
e) Příjemce nepřevezme v souladu s touto smlouvou a VPSÚ Předmět financování od Dodavatele; 
f) dojde k trvalému vyřazení Předmětu financování z provozu v důsledku odcizení nebo zničení Předmětu 
financování; 
g) bylo vůči Příjemci zahájeno insolvenční a/nebo exekuční řízení; 
h) dojde k takové změně majetkových poměrů Příjemce, eventuálně k jiným skutečnostem na straně 
Příjemce, které prokazatelně ohrožují splnění této smlouvy ze strany Příjemce; 
i) dojde k podstatnému znehodnocení zajištění dluhů Příjemce vůči Poskytovateli vyplývajících z této 
smlouvy nebo zajištění těchto pohledávek se stane nedostatečným a Příjemce bez zbytečného odkladu 
neposkytne jiné, pro Poskytovatele akceptovatelné zajištění;  
j) je Příjemce v prodlení se zaplacením svého peněžitého dluhu z jiné smlouvy uzavřené mezi ním a 
Poskytovatelem, a to přesto, že Poskytovatel vyzval Příjemce k úhradě těchto dluhů a poskytl mu lhůtu 
k jejich úhradě alespoň 30 dnů;;  
k) po uzavření této smlouvy vyjde najevo, že Příjemce uvedl při uzavírání této smlouvy či v souvislosti s ní 
nesprávné, nepravdivé, neúplné či zavádějící údaje, včetně údajů o vlastních majetkových poměrech / 
hospodaření, a/nebo zamlčel údaje či okolnosti, za kterých by Poskytovatel tuto smlouvu neuzavřel, kdyby 
mu tyto údaje či okolnosti byly známy. 
VII.2.5. Tato smlouva dále předčasně končí uplynutím lhůty jednoho platebního období ode dne, kdy se 
Poskytovatel prokazatelně písemně dozví o úmrtí Příjemce, pokud v této lhůtě Poskytovatel neobdrží 
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prokazatelně projev vůle dědice nebo jeho oprávněného zástupce pokračovat v této smlouvě. V případě 
ukončení této smlouvy z důvodu úmrtí Příjemce vyhotoví Poskytovatel finanční vyúčtování v souladu s touto 
smlouvou a VPSÚ (a to dle pravidel stanovených pro případ, že dojde k odstoupení Poskytovatele od této 
smlouvy) a své případné pohledávky přihlásí k dědickému nebo jinému řízení. 

VIII. Ostatní ustanovení 
…/Nesjednává se. 
 
IX. Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Změny této 
smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran. Dohoda o změně této smlouvy musí mít 
písemnou formu, jinak je neplatná; to neplatí, dojde-li ke změně této smlouvy na základě události nebo 
jednostranného právního úkonu v této smlouvě předpokládaných. V tomto případě Poskytovatel Příjemce o 
změně smlouvy písemně vyrozumí, a to v přiměřené lhůtě. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech 
s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Na důkaz toho, že se smluvní strany 
s touto smlouvou před jejím podpisem seznámily, že s ní souhlasí a že byla uzavřena z jejich pravé a svobodné 
vůle, připojují svůj podpis. 
 

Místo  místo podpisu smlouvy Místo místo podpisu smlouvy 

Datum  datum podpisu smlouvy Datum datum podpisu smlouvy 

 

  

Příjemce 
… 

Poskytovatel 
Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 

  

čitelně jméno a příjmení osoby podepsané výše   čitelně jméno a příjmení osoby podepsané výše  
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Všeobecné podmínky vázaného spotřebitelského úvěru  
poskytovaného společností Raiffeisen – Leasing, s.r.o.  

vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – 
dále také jen „OZ“ (dále jen „VPSÚ“) 
Verze SUV - 05 – platná od 1.12.2022 

 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
I.1. Úvěr je finanční službou, jejímž účelem je financování 

pořízení ve Smlouvě specifikovaného Předmětu 
financování – hmotného majetku (dále jen 
„Předmět“), a to na základě smlouvy o spotřebitelském 
úvěru a VPSÚ (společně dále jen „Smlouva“) a při 
splnění podmínek stanovených obecně závaznými 
právními předpisy. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel 
coby úvěrující zavazuje poskytnout ve prospěch 
Příjemce coby úvěrovaného peněžní prostředky až do 
výše dle Smlouvy (dále jen „Úvěr“), a Příjemce se 
zavazuje Úvěr Poskytovateli vrátit, zaplatit mu úroky a 
splnit další své povinnosti stanovené mu Smlouvou.  

I.2. Smlouvu uzavírají Poskytovatel a Příjemce s tím, že 
nebezpečí škod na Předmětu a škod spojených s jeho 
užíváním a provozem, a to i vůči třetím osobám, a 
náklady na jejich odstranění nese v celém rozsahu po 
celou dobu trvání Smlouvy (a v případě jejího 
předčasného ukončení i po jejím ukončení, a to až do 
okamžiku vydání Předmětu Poskytovateli v souvislosti 
s realizací zajištění pohledávek Poskytovatele) pouze a 
jedině Příjemce. Ustanovení předchozí věty platí bez 
ohledu na to, k jakému okamžiku je / bude Předmět 
převáděn zajišťovacím převodem vlastnického práva 
do vlastnictví Poskytovatele k zajištění pohledávek 
Poskytovatele vůči Příjemci ze Smlouvy.  

I.3. Hovoří-li se kdekoliv ve Smlouvě (včetně VPSÚ) o 
škodě, odpovědnosti za škodu, povinnosti k náhradě škody 
apod., rozumí se tím nejen škoda coby majetková újma, 
ale i újma nemajetková (např. újma na zdraví) ve smyslu 
příslušných ustanovení OZ. 

II. PŘEDMĚT 
II.1. Předmětem je hmotný majetek označený a 

specifikovaný jako Předmět (Předmět financování) ve 
Smlouvě. 

II.2. Příjemce není oprávněn použít Úvěr k jinému účelu než 
účelu specifikovanému ve Smlouvě. 

II.3. Veškerá ujednání týkající se povinností Příjemce ve 
vztahu k Předmětu (resp. práv Poskytovatele ve vztahu 
k Předmětu) jsou ujednávána z důvodu účelu Úvěru 
(tedy pořízení Předmětu) a především pak z důvodu 
zajištění dluhů Příjemce vůči Poskytovateli ze Smlouvy, 
když tyto dluhy jsou zajištěny zajišťovacím převodem 
vlastnického práva k Předmětu. 

II.4. Ustanovení týkající se dodavatelské smlouvy: 
II.4.1. Dodavatelskou smlouvou je kupní smlouva, 
smlouva o dílo či jiná smlouva v závislosti na povaze 
Předmětu, kterou Příjemce uzavře s dodavatelem a na 
jejímž základě se Příjemce stane vlastníkem dotčeného 
majetku, tj. Předmětu. 
II.4.2. Příjemce je povinen pečlivě se seznámit s 
dodavatelskou smlouvou; svým podpisem na 
dodavatelské smlouvě, byla-li tato uzavřena písemně, 
Příjemce stvrzuje, že se s ní pečlivě seznámil, a že Příjemce 
touto smlouvou nabývá vlastnické právo k Předmětu 
shodnému s tím, který je uveden ve Smlouvě. Nebyla-li 
dodavatelská smlouva uzavřena písemně, Příjemce 
stvrzuje skutečnosti dle předchozí věty převzetím 
Předmětu.  
II.4.3. Příjemce se zavazuje poskytnout k naplnění 
dodavatelské smlouvy veškerou součinnost a řádně a včas 
splnit povinnosti jemu v dodavatelské smlouvě stanovené, 
zejm. zaplatit cenu za Předmět na účet dodavatele, který 
je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, je-li Úvěr vyplacen na účet Příjemce nebo 
její část, není-li taková část hrazena z Úvěru. Příjemce 
podpisem Smlouvy potvrzuje a souhlasí s tím, že: 

a) Předmět si vybral, popřípadě jej odsouhlasil sám 
tak, aby plně vyhovoval po všech stránkách jeho 
potřebám, a tento výběr provedl bez součinnosti 
Poskytovatele; 

b) dodavatele vybral tak, aby Předmět dodal ve lhůtě 
a za podmínek Příjemcem požadovaných, a že 
tento výběr provedl bez součinnosti Poskytovatele; 

c) si je vědom, že Poskytovatel neodpovídá za 
vhodnost provedeného výběru, za řádné splnění 
povinností dodavatele (s výjimkou případů 
stanovených zákonem), za vlastnosti Předmětu ani 
za škodu vzniklou jeho používáním; 

d) se před podpisem Smlouvy seznámil s dodacími, 
záručními, licenčními, servisními a jinými 
podmínkami dodavatele, přesvědčil se o vhodnosti 
Předmětu pro své potřeby, seznámil se s jeho 
technickými parametry, součástmi a příslušenstvím 
a se všemi těmito podmínkami a informacemi 
bezvýhradně souhlasí; 

e) Poskytovatel neručí za funkčnost Předmětu, nenese 
provozní rizika a neodpovídá za jeho technické ani 
právní vady, za jeho způsobilost k obvyklému 
užívání, ani za to, zda jeho užívání je v souladu 
s právními předpisy a technickými normami; 

f) Poskytovatel neodpovídá, ani neručí za jakékoliv 
škody vzniklé z důvodu vadné či opožděné 
dodávky, fungování Předmětu (provozní rizika) a za 
jeho technické vady. Příjemce nemá vůči 
Poskytovateli nárok na náhradu škody a ušlého zisku 
vzniklých z vad Předmětu a ani na úhradu nákladů 
vzniklých jejich odstraňováním. 

II.5. Důsledky nikoli řádné úhrady části kupní ceny 
Příjemcem 

Jestliže Příjemce řádně a včas nezaplatí dodavateli část 
kupní ceny Předmětu, k jejíž úhradě byl dle Smlouvy 
povinen, Poskytovatel je oprávněn: 

a) vstoupit na místo Příjemce jako kupujícího 
z dodavatelské smlouvy, zaplatit namísto Příjemce 
část kupní ceny Předmětu, k jejíž úhradě byl 
Příjemce dle Smlouvy povinen, převzít od 
dodavatele Předmět a nabýt vlastnické právo 
k Předmětu namísto Příjemce. Pro ten případ tímto 
Příjemce postupuje Poskytovateli ve smyslu § 1895 a 
násl. OZ veškerá svá práva a povinnosti z 
dodavatelské smlouvy; postoupení je úplatné, 
úplata činí 1 Kč včetně DPH, kterou uhradí 
Poskytovatel Příjemci. Postoupení je vázáno na 
odkládací podmínku spočívající v tom, že i/ 
Příjemce řádně a včas nezaplatí dodavateli kupní 
cenu Předmětu či její část, k jejíž úhradě byl 
povinen a zároveň ii/ Poskytovatel zašle Příjemci 
písemné oznámení o tom, že se rozhodl postoupení 
využít. Příjemce je povinen zajistit, aby 
v dodavatelské smlouvě byl předem dodavatelem 
udělen souhlas s postoupením dodavatelské 
smlouvy na Poskytovatele. Záměna účastníků na 
místě kupujícího z dodavatelské smlouvy nabývá 
účinnosti okamžikem doručení písemného 
oznámení Poskytovatele dodavateli o tom, že došlo 
k postoupení. Ustanovení sub XIV.1 se použije 
obdobně.  

b) odstoupit od Smlouvy nebo Úvěr předčasně 
zesplatnit dle příslušných ustanovení Smlouvy. 

III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU 
III.1. Předpoklady pro převzetí a užívání Předmětu 
III.1.1. Příjemce je povinen zajistit na své vlastní 
náklady veškeré technické a právní předpoklady 
potřebné nejenom pro převzetí a užívání Předmětu, 
včetně případného proclení, ale rovněž pro vlastní provoz 
a užívání Předmětu, zejména (v závislosti na charakteru 
Předmětu): 

a) Příjemce je povinen před převzetím Předmětu 
vyžádat a převzít od dodavatele veškeré doklady, 
které se k Předmětu vztahují, a to včetně prohlášení 
o shodě na Předmět, při dovozu též dokladů 
k proclení Předmětu a k volnému nakládání 
s Předmětem. Příjemce je povinen doručit 
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Poskytovateli kopii shora uvedených dokladů 
nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy je převzal 
nebo byl povinen převzít, přičemž rozhodný je den, 
který nastal dříve. Bez vydání těchto dokladů nesmí 
Příjemce Předmět převzít; 

b) Pokud v souladu s obecně platnými právními 
předpisy je vyžadováno, aby při předání a převzetí 
Předmětu pro jeho provoz dodavatel či jiná 
oprávněná osoba vystavila revizní zprávu nebo jiný 
obecně závazným právním předpisem 
požadovaný doklad, je Příjemce povinen 
zabezpečit na své náklady všechny podmínky pro 
vystavení této revizní zprávy resp. dokladu, 
případně pro jejich další aktualizace, a zaslat kopii 
této revizní zprávy resp. dokladu Poskytovateli 
nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy tato zpráva 
byla vystavena nebo ode dne, kdy byl Předmět 
předán, přičemž rozhodný je den, který nastal dříve. 
Bez vydání revizní zprávy nesmí Příjemce Předmět 
užívat. 

c) Bude-li v průběhu doby financování třeba pro 
řádné užívání Předmětu vydání dalších dokumentů 
nebo aktualizace dokumentů již vydaných, zajistí je 
Příjemce na své náklady ve lhůtách stanovených 
právními předpisy a nejpozději poslední den lhůty 
jejich kopie doručí Poskytovateli. Příjemce je 
povinen doručit Poskytovateli kopii prohlášení o 
shodě nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy je 
převzal nebo byl povinen převzít, přičemž rozhodný 
je den, který nastal dříve. 

III.1.2. Před převzetím Předmětu je Příjemce povinen 
provést prohlídku Předmětu. Prohlídku je Příjemce povinen 
provést řádně a s odbornou péčí, zejména je povinen 
prověřit úplnost dodávky – všech součástí Předmětu a jeho 
příslušenství, provést identifikaci Předmětu, vždy provést 
kontrolu, zda se výrobní čísla shodují s výrobními čísly 
uváděnými současně ve Smlouvě (resp. na daňovém 
dokladu v případě postupu dle sub III.1.9) a dodavatelské 
smlouvě. Tyto údaje je Příjemce rovněž povinen uvést do 
předávacího protokolu. 
III.1.3. Příjemce odpovídá Poskytovateli za škodu, 
která mu vznikne tím, že prohlídku Předmětu neprovede 
vůbec, nebo ji provede nikoliv řádně.  
III.1.4. Příjemce je povinen převzít Předmět od 
dodavatele neprodleně poté, kdy je Předmět připraven k 
předání, nejpozději však do dne uvedeného ve Smlouvě 
jako Lhůta pro čerpání Úvěru.  
III.1.5. O řádném předání a převzetí Předmětu sepíše 
v den předání a převzetí Příjemce s jeho dodavatelem 
protokol (dále jen „předávací protokol“), a to na formuláři 
Poskytovatele. V případě Smlouvy, kde Předmětem je 
motorové vozidlo kategorie M1, N1 nebo L se ustanovení 
předchozí věty aplikuje pouze tehdy, je-li ve Smlouvě 
uvedeno, že se předávací protokol vyžaduje (pokud toto 
není ve Smlouvě výslovně uvedeno, platí, že se předávací 
protokol nevyžaduje; hovoří-li se kdekoliv v těchto VPSÚ o 
předávacím protokolu, pro účely Smlouvy, kde 
Předmětem je motorové vozidlo kategorie M1, N1 nebo L, 
se taková ustanovení ve vztahu k předávacímu protokolu 
použijí pouze v případě, že ve Smlouvě je uvedeno, že se 
předávací protokol vyžaduje); v případě, že dle Smlouvy je 
Předmětem jakýkoliv jiný předmět než vozidlo kategorie 
M1, N1 nebo L platí, že Příjemce je povinen sepsat 
s dodavatelem předávací protokol vždy. V předávacím 
protokolu Příjemce potvrdí, že od dodavatele převzal 
Předmět ve stavu způsobilém obvyklému, resp. 
smluvenému užívání (není-li ve Smlouvě, kde Předmětem je 
motorové vozidlo kategorie M1, N1 nebo L, uvedeno, že se 
předávací protokol vyžaduje, potvrzuje Příjemce uvedené 
převzetím Předmětu). Podepsaný předávací protokol je 
Příjemce povinen doručit Poskytovateli do 3 dnů ode dne 
jeho podpisu faxem či e-mailem a do 7 dnů ode dne jeho 
podpisu v originálním vyhotovení. Spolu s předávacím 
protokolem je Příjemce povinen Poskytovateli doručit 
fotokopii veškerých dokumentů, které se k Předmětu 
vztahují, zejm. dokumentů potřebných pro provoz 
Předmětu a vyžadovaných obecně závaznými právními 
předpisy, u vozidel fotokopii technického průkazu 
Předmětu nebo jiného dokumentu technický průkaz 
nahrazujícího; vyplývá-li však ze Smlouvy, že se předávací 

protokol nevyžaduje, je Příjemce povinen Poskytovateli 
doručit pouze ostatní uvedené dokumenty resp. jejich 
fotokopie a písemně sdělit Poskytovateli přesný den, kdy 
k Převzetí Předmětu Příjemcem od dodavatele skutečně 
došlo. 
III.1.6. Příjemce odpovídá Poskytovateli za veškeré 
škody, které Poskytovateli vznikly v důsledku neúplných, 
nesprávných či nepravdivých skutečností uvedených 
v jakémkoliv dokumentu či sdělení dodaných Poskytovateli 
v souvislosti s převzetím Předmětu resp. čerpáním Úvěru, 
zejména v předávacím protokolu.  
III.1.7. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 
dnů ode dne uzavření Smlouvy, je Příjemce povinen 
Poskytovateli doručit originály veškerých dokumentů, které 
se k Předmětu vztahují, zejm. dokumentů potřebných pro 
provoz Předmětu a vyžadovaných obecně závaznými 
právními předpisy, u vozidel originál technického průkazu 
Předmětu nebo jiného dokumentu technický průkaz 
nahrazujícího. Tento průkaz či dokument bude do úplného 
zaplacení všech dluhů Příjemce vůči Poskytovateli ze 
Smlouvy uložen u Poskytovatele a jakákoliv manipulace 
s ním je možná pouze s písemným souhlasem 
Poskytovatele a Příjemce je vždy povinen jej vrátit na 
adresu Poskytovatele nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne, kdy jej obdržel. 
III.1.8. V případě, že Předmět je v okamžiku uzavření 
Smlouvy již ve vlastnictví Příjemce (tj. fakticky zde není třetí 
osoba – dodavatel Předmětu), ustanovení o převzetí 
Předmětu od dodavatele se nepoužijí (povinnosti Příjemce 
týkající se dodání dokladů Poskytovateli, provedení 
registrací apod. tím však nejsou dotčeny). Předmět se 
v takovém případě považuje za převzatý Příjemcem dnem 
uzavření Smlouvy; tento den je pro účely Smlouvy dnem 
předání. Příjemce pro takový případ prohlašuje, že je 
výlučným vlastníkem Předmětu, že Předmět má u sebe, že 
Předmět není zatížen žádnými právy třetích osob, že 
Předmět nemá žádné vady a je nepoškozený a ve stavu 
způsobilém k řádnému užívání. Je-li Příjemce dle Smlouvy 
povinen pojistit Předmět, Příjemce zároveň potvrzuje 
Poskytovateli, že Předmět je ode dne uzavření Smlouvy 
pojištěn plně v souladu se Smlouvou a obecně závaznými 
právními předpisy. 
III.1.9. Je-li Předmětem motorové vozidlo M1, N1 
nebo L, o jehož předání a převzetí není vyžadováno 
sepsání předávacího protokolu, a současně se ve Smlouvě 
neuvádí výrobní číslo (VIN) Předmětu, pak platí, že se za 
výrobní číslo (VIN) Předmětu považuje to, které je uvedeno 
na daňovém dokladu k Předmětu vystaveném 
dodavatelem, jež je Poskytovateli doručen spolu 
s jednoznačnou specifikací Smlouvy, k níž se tento daňový 
doklad vztahuje. 
III.2. Vady Předmětu 
III.2.1. Jestliže budou vady Předmětu zjištěny před 
převzetím Předmětu, Příjemce je povinen bez zbytečného 
odkladu uplatnit vůči dodavateli nároky z vad v souladu 
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a 
Smlouvou. Volbu nároků z vad Předmětu provede Příjemce 
ve lhůtách a způsobem dle příslušných obecně závazných 
právních předpisů. V případě odstoupení od dodavatelské 
smlouvy je Příjemce povinen tuto skutečnost sdělit 
okamžitě, nejpozději do 3 dnů, písemně Poskytovateli. 
III.2.2. Jestliže budou vady Předmětu zjištěny až po 
převzetí Předmětu, Příjemce je povinen bez zbytečného 
odkladu uplatnit vůči dodavateli nároky z vad v souladu s 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy a 
Smlouvou. Volbu nároků z vad Předmětu provede Příjemce 
ve lhůtách a způsobem dle příslušných obecně závazných 
právních předpisů. V případě odstoupení od dodavatelské 
smlouvy je Příjemce povinen tuto skutečnost sdělit 
okamžitě, nejpozději do 3 dnů, písemně Poskytovateli.  
III.3. Důsledky nikoli řádného převzetí Předmětu 
III.3.1. Jestliže Příjemce nepřevezme Předmět, ačkoli 
byla plně uhrazena cena Předmětu, Poskytovatel je 
oprávněn vstoupit na místo Příjemce jako kupujícího 
z dodavatelské smlouvy, převzít od dodavatele Předmět a 
nabýt vlastnické právo k Předmětu namísto Příjemce. Pro 
ten případ tímto Příjemce postupuje Poskytovateli ve 
smyslu § 1895 a násl. OZ veškerá svá práva a povinnosti z 
dodavatelské smlouvy; postoupení je úplatné, úplata činí 
1 Kč včetně DPH, kterou uhradí Poskytovatel Příjemci. 
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Postoupení je vázáno na odkládací podmínku spočívající 
v tom, že i/ Příjemce nepřevezme Předmět, ačkoli byla 
plně uhrazena cena Předmětu a zároveň ii/ Poskytovatel 
zašle Příjemci písemné oznámení o tom, že se rozhodl 
postoupení využít. Příjemce je povinen zajistit, aby v 
dodavatelské smlouvě byl předem dodavatelem udělen 
souhlas s postoupením dodavatelské smlouvy na 
Poskytovatele. Záměna účastníků na místě kupujícího 
z dodavatelské smlouvy nabývá účinnosti okamžikem 
doručení písemného oznámení Poskytovatele dodavateli 
o tom, že došlo k postoupení. Ustanovení sub XIV.1 se 
použije obdobně.  
III.3.2. Ustanovení sub III.3.1 a XIV.1 se použijí i 
v případě, že Příjemce převezme Předmět, ovšem 
nepřevezme jej řádně a včas. 

IV. UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU 
IV.1. Práva a povinnosti Příjemce 
IV.1.1. Příjemce je oprávněn provozovat Předmět za 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
Smlouvou. 
IV.1.2. Příjemce je povinen zdržet se jakéhokoliv 
jednání, které by mohlo vést ke vzniku práv třetích osob k 
Předmětu. Příjemce nesmí Předmět zejména prodat, 
darovat nebo jinak zcizit nebo právně zatížit, pronajmout, 
půjčit, zapůjčit či přenechat do užívání. To neplatí, jestliže 
Poskytovatel dal k takovému jednání Příjemci předchozí 
písemný výslovný souhlas. Příjemce je oprávněn i bez 
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele Předmět 
půjčit, zapůjčit či přenechat do užívání osobě blízké, 
přičemž pro účely Smlouvy se osobou blízkou rozumí 
příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel. Současně 
nejsou přípustná žádná vedlejší ujednání mezi Příjemcem a 
dodavatelem Předmětu, při kterých by mohlo dojít 
k omezení práv Poskytovatele a/nebo ztížení či 
znemožnění jejich výkonu. Příjemce je povinen za všech 
okolností činit všechny nezbytné kroky k ochraně 
vlastnického práva Poskytovatele k Předmětu (po dobu, 
po kterou je vlastnické právo převedeno na 
Poskytovatele), zejména pak chránit toto právo všemi 
právními prostředky (včetně zajištění soudní či jiné 
obdobné ochrany) vůči všem třetím osobám, které by 
tohoto práva jakkoliv zasahovaly či jej jakkoliv ohrožovaly; 
udělí-li v této souvislosti Poskytovatel Příjemci jakýkoliv 
pokyn, je Příjemce povinen jej uposlechnout.  
IV.1.3. Příjemce je dále po dobu splácení Úvěru 
povinen nakládat s Předmětem s péčí řádného hospodáře 
a neopomíjet ani svou odbornou péči, zejména je povinen: 

a) chránit Předmět před poškozením, ztrátou nebo 
zničením, a to od okamžiku jeho převzetí; 

b) užívat Předmět způsobem určeným jeho výrobcem 
a/nebo dodavatelem v návodu k použití, příp. v 
dalších dokladech a dodržovat servisní podmínky 
stanovené výrobcem a/nebo dodavatelem. Není-
li způsob užívání Předmětu stanoven výrobcem 
a/nebo dodavatelem, je Příjemce povinen užívat 
Předmět způsobem obvyklým; 

c) na své náklady Předmět udržovat neustále ve stavu 
způsobilém obvyklému, resp. smluvenému užívání v 
souladu s příslušnými právními předpisy a 
doporučeními výrobce a/nebo dodavatele; 

d) plnit všechny povinnosti vyplývající z užívání, 
provozu a údržby Předmětu zejména podle 
podmínek stanovených výrobcem nebo 
dodavatelem Předmětu; 

e) dojde-li k poškození Předmětu, uvést ho bez 
prodlení na své náklady do stavu předcházejícího 
poškození v autorizovaných servisech výrobce 
Předmětu, nejsou-li takové, pak v servisu, který si 
sám vybere a za kvalitu jehož služeb tedy plně 
odpovídá; 

f) uplatnit na své náklady všechna práva vyplývající 
ze záruky za jakost podle dodavatelské smlouvy 
nebo podle záručního prohlášení dodavatele 
přímo u dodavatele Předmětu. Příjemce je 
současně povinen bez zbytečného odkladu 
informovat písemně Poskytovatele o uplatněných 
nárocích ze záruky za jakost; 

g) uplatnit v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, Smlouvou práva z vad Předmětu. 
Příjemce je současně povinen bez zbytečného 

odkladu informovat písemně Poskytovatele o 
uplatněných nárocích z vad; 

h) seznámit se servisními a záručními, licenčními či 
jinými podmínkami dodavatele a řídit se jimi. 
Příjemce zajistí provádění garančních a 
pogarančních prohlídek a oprav Předmětu 
autorizovaným servisem a nese jejich náklady; 

i) bez prodlení plnit povinnosti, které dle 
příslušných právních předpisů má plnit vlastník 
Předmětu.  

IV.1.4. Změny, vestavby a jakékoliv jiné úpravy 
Předmětu může Příjemce provést pouze na vlastní náklady 
a nedojde-li tím k poškození či zničení nebo snížení 
funkčnosti Předmětu. Při předčasném ukončení Smlouvy 
přecházejí eventuální zhodnocení bez nároku Příjemce na 
náhradu do vlastnictví Poskytovatele s tím, že Příjemce se 
současně zavazuje odstranit na své náklady vestavby a 
jiné úpravy Předmětu, které Poskytovatel označí. V 
případě, že Příjemce tyto neodstraní, je Poskytovatel 
oprávněn je nechat odstranit na náklady Příjemce. 
IV.1.5. Příjemce je povinen bezodkladně a v souladu 
s obecně platnými právními předpisy, pokud to tyto 
vyžadují, na vlastní náklady zlikvidovat případný obal 
Předmětu. 
IV.2. Kontrola Předmětu 
IV.2.1. Poskytovatel má právo kdykoliv zkontrolovat 
stav a umístění Předmětu, což mu je Příjemce povinen na 
požádání kdykoli umožnit. 
IV.2.2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit nebo zajistit 
Poskytovateli vstup a vjezd do prostor, kde je Předmět 
umístěn, aby Poskytovatel nebo osoby jím pověřené mohly 
kdykoliv v pracovní dny, počínaje dnem převzetí Předmětu 
Příjemcem, řádně realizovat výkon svých práv, tj. zejména 
kontrolovat užívání Předmětu, provést jeho odvoz, 
respektive odnětí nebo zamezení užívání v případě 
předčasného zesplatnění Úvěru nebo předčasného 
ukončení Smlouvy. 
IV.2.3. Nastanou-li okolnosti, za kterých je Poskytovatel 
oprávněn předčasně ukončit Smlouvu nebo Úvěr 
zesplatnit, souhlasí Příjemce s tím, že Poskytovatel k zajištění 
svých práv znehybní či zneprovozní Předmět technickým 
opatřením, případně jej Příjemci fyzicky odebere, a to i bez 
předchozího oznámení Příjemci nebo proti jeho vůli. 
K zajištění těchto opatření je Poskytovatel oprávněn si 
vyžádat součinnost třetích osob a Příjemce je povinen 
takovéto opatření Poskytovatele strpět a zajistit 
Poskytovateli umožnění jeho realizace.  
IV.3. Příjemce odpovídá Poskytovateli, popřípadě i 
třetím osobám za škodu vzniklou v důsledku porušení 
povinností stanovených sub IV Příjemcem.  

V. DOBA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU  
V.1. Délka doby poskytnutí Úvěru (dále také „doba 

financování“) je stanovena ve Smlouvě, přičemž se má 
za to, že doba financování končí vždy v den splatnosti 
poslední splátky Úvěru. 

V.2. Příjemce je oprávněn vyčerpat Úvěr nejpozději do dne 
uvedeného ve Smlouvě jako Lhůta pro čerpání Úvěru.  

VI. SPLÁCENÍ POSKYTNUTÉHO ÚVĚRU 
VI.1. Příjemce je povinen vrátit Poskytovateli poskytnutý 

Úvěr a uhradit mu úrok a další sjednané platby; Úvěr 
bude Příjemcem vrácen Poskytovateli prostřednictvím 
Příjemcem hrazených splátek Úvěru, přičemž 
k umořování samotného Úvěru slouží vždy jen část 
splátky Úvěru, označovaná zpravidla jako splátka 
jistiny Úvěru. Platbami Úvěru jsou veškeré platby 
vyplývající ze Smlouvy, a to 

a) splátka Úvěru; 
b) zpracovatelský poplatek; 
c) ostatní poplatky a platby, úroky z prodlení, náhrada 

škody, vícenáklady apod. sjednané ve Smlouvě; 
d) pojistné, a to v případě, že Smlouva stanoví, že 

pojištění je sjednáno ze strany Poskytovatele a není 
součástí splátky Úvěru;  

e) jakákoli jiná platba vyplývající ze Smlouvy nebo 
hrazená v souvislosti s ní. 

VI.1.2. Platby Úvěru hradí Příjemce na základě 
splátkového kalendáře jednorázově vystaveného 
Poskytovatelem, případně na základě daňového dokladu 
Poskytovatele či výzvy Poskytovatele k úhradě.  
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VI.1.3. Platba Úvěru je zaplacena řádně a včas tehdy, 
jestliže je ve lhůtě splatnosti a v plné výši neodvolatelně 
připsána na účet Poskytovatele, a zároveň byla řádně 
označena. 
VI.1.4. K veškerým platbám Úvěru je připočítávána 
DPH v zákonné výši, stanoví-li tak obecně závazný právní 
předpis. 
VI.2. Použité pojmy a jejich definice 
VI.2.1. Splátka Úvěru je pravidelné peněžité plnění 
Příjemce Poskytovateli, jímž je splácen Úvěr a úrok. Výše, 
počet a splatnost splátek Úvěru je stanovena ve Smlouvě. 
Výpočet výše splátky Úvěru provádí Poskytovatel dle 
procedury pro výpočet splácení úvěru prostřednictvím 
software používaného Poskytovatelem. Výše splátky Úvěru 
závisí na výši Úvěru, počtu a splatnosti splátek Úvěru a 
úroku. Splátka Úvěru v sobě zahrnuje splátku jistiny, úrok a 
nákladů na pojištění Předmětu u smluv, kde Předmět 
pojišťuje Poskytovatel, případně další položky, např. splátku 
zpracovatelského poplatku, a je k ní v případech a výši 
stanovené obecně závaznými právními předpisy přičítána 
daň z přidané hodnoty.  
VI.2.2. Zpracovatelský poplatek je jednorázové 
peněžité plnění Příjemce Poskytovateli za administrativní 
služby poskytnuté v souvislosti s přípravou úvěrové operace 
a uzavřením Smlouvy. Výše zpracovatelského poplatku je 
uvedena ve Smlouvě. Je-li zpracovatelský poplatek 
sjednán, Příjemce je povinen jej zaplatit ve lhůtě splatnosti 
uvedené na dotčeném daňovém dokladu. 
VI.2.3. Jiná platba je jednorázové peněžité plnění 
poskytnuté Příjemcem Poskytovateli v souvislosti s Úvěrem, 
vždy výlučně ve výši skutečně Poskytovateli 
prokazatelných vedlejších, neočekávaných nebo nově 
vzniklých nákladů souvisejících s úvěrovou operací dle 
Smlouvy. Jiná platba včetně příslušné DPH je splatná ve 
lhůtě splatnosti uvedené na příslušném daňovém dokladu. 
VI.2.4. Zápůjční úroková sazba je roční úroková sazba 
uvedená ve Smlouvě, kterou se úročí čerpaná výše Úvěru 
jež slouží pro výpočet výše splátky Úvěru. Zápůjční úroková 
sazba je sjednána jako pevná procentní sazba, její výše je 
uvedena ve Smlouvě, a je uplatňovaná ročně na 
čerpanou výši Úvěru v souladu se Smlouvou. 
VI.2.5. Měna splácení je měna, ve které je Úvěr 
splácen. 
VI.2.6. Pojistné je pro účely Smlouvy náhrada 
pojistného placeného Poskytovatelem, kterou je povinen 
Příjemce Poskytovateli zaplatit v případě, že pojistníkem 
Předmětu je Poskytovatel, eventuálně je-li v konkrétním 
případě sjednáno jiné pojištění (pojištění neschopnosti 
splácet apod.). 
VI.3. Splátky Úvěru 
VI.3.1. Výpočet splátek Úvěru provádí výhradně 
Poskytovatel. Pro výpočet pravidelných splátek používá 
standardní výpočet pro výpočet splátek úvěru.  
Základem pro výpočet splátky Úvěru je výše Úvěru, počet 
splátek, zápůjční úroková sazba a režim splácení (případný 
odklad splátek a systém splácení počátkem nebo koncem 
platebního období nebo nepravidelný splátkový 
kalendář). 
VI.3.2.  Je-li Poskytovatelem vydán nový splátkový 
kalendář, jeho doručením Příjemci se nahrazuje původní 
splátkový kalendář v části týkající se dosud nesplatných 
splátek. 
VI.3.3. Splátka Úvěru je splatná vždy ve lhůtě splatnosti 
stanovené v aktuálně platném splátkovém kalendáři. 
VI.3.4. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit, 
a to i opakovaně, výši plateb Úvěru uvedených ve 
Smlouvě, tedy případně i upravit RPSN (je-li její výše 
ovlivněna), vždy tehdy, jestliže je splněna kterákoli z těchto 
podmínek: 

a) na základě dohody Příjemce a Poskytovatele dojde 
ke změně některého z parametrů uvedeného ve 
Smlouvě v době od uzavření Smlouvy do konce 
splácení (tj. například délka smlouvy, změna režimu 
splátek apod.) 

b) měna sjednaná ve Smlouvě bude během trvání 
Smlouvy nahrazena novou měnou; v takovém 
případě bude výše splátek v nové měně stanovena 
vždy tak, aby hodnota splátky vůči měně 
nahrazující zůstala vůči měně původní nezměněna. 

V případě, že nebude technicky možné určit kurs 
měny refinancování k EUR, pak Poskytovatel 
použije kurs k USD. 

VI.3.5. Při splnění kterékoliv z podmínek uvedených 
sub VI.3.4 se výše splátky Úvěru mění tak, že se poměrně 
zvyšuje nebo snižuje v takovém rozsahu, který odpovídá 
nastalé změně, na základě které se mění výše splátky 
Úvěru. Změněnou výši splátek Úvěru, upravenou RPSN a 
skutečnosti zakládající tyto změny je Poskytovatel povinen 
sdělit Příjemci písemně samostatným dopisem nebo 
oznámit vyznačením na daňovém dokladu. Příjemce se 
zavazuje platit splátky Úvěru ve změněné výši ode dne 
oznámení změny. Poskytovatel je povinen na písemnou 
žádost Příjemce předložit Příjemci doklad o skutečnosti, na 
jejímž základě došlo ke změně výše splátek Úvěru. 
VI.4. Práva a povinnosti Příjemce týkající se plateb 

Úvěru 
VI.4.1. Příjemce je povinen řádně platit platby Úvěru a 
poukazovat je na účet určený Poskytovatelem uvedený ve 
splátkovém kalendáři, na daňovém dokladu či jinak 
písemně sdělený Příjemci. Veškeré platby Úvěru je povinen 
Příjemce platit pouze bezhotovostním převodem na 
stanovený bankovní účet Poskytovatele nebo vkladem na 
stanovený bankovní účet na pobočce příslušné banky. 
Příjemce je povinen respektovat případnou změnu 
bankovního spojení Poskytovatele. 
VI.4.2. Příjemce je povinen provádět platby všech 
plateb Úvěru dle splátkového kalendáře (jsou-li v něm 
zahrnuty, jinak na základě samostatného daňového 
dokladu vystaveného Poskytovatelem), nestanoví-li 
Smlouva jinak.  
VI.4.3. Příjemce je povinen při platebním styku 
dodržovat označení jakékoliv z jeho strany zasílané platby 
přiřazeným variabilním symbolem. Veškeré náklady, které 
Příjemci případně vzniknou v souvislosti s úhradou plateb 
Úvěru na účet Poskytovatele (např. bankovní poplatky za 
odeslání platby) si nese sám Příjemce. 
VI.4.4. Vzniknou-li v průběhu doby financování 
Poskytovateli odůvodněné náklady (např. na služby 
advokáta) v důsledku porušení povinností Příjemce dle 
Smlouvy, je Příjemce povinen je Poskytovateli v plné výši 
uhradit. 
VI.4.5. Příjemce je povinen hradit platby Úvěru a 
veškeré ostatní peněžité dluhy v nezměněné výši i v době, 
kdy je Předmět z jakéhokoliv důvodu zcela nebo částečně 
nezpůsobilý provozu (např. vykazuje vady) nebo pokud 
došlo k jeho odcizení či úplnému zničení, a to až do 
úplného zaplacení všech splátek Úvěru a dalších 
pohledávek Poskytovatele dle Smlouvy, nestanoví-li 
Smlouva jinak (tj. nedojde-li např. k předčasnému 
ukončení Smlouvy). 
VI.5. Práva a povinnosti Poskytovatele týkající se plateb 

Úvěru 
VI.5.1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv uspokojit své 
pohledávky za Příjemcem též z ostatních přijatých plnění, 
a to i z jiných smluvních vztahů uzavřených s Příjemcem. 
Poskytovatel a Příjemce se dohodli, že Poskytovatel je ke 
dni předčasného ukončení Smlouvy či zesplatnění Úvěru 
oprávněn jednostranně započíst jakékoli platby 
poskytnuté Příjemcem (neurčil-li Příjemce výslovně, který 
konkrétní dluh má být platbou plněn) oproti svým splatným 
i nesplatným pohledávkám ze Smlouvy.  
VI.5.2. Je-li Poskytovatel v průběhu splácení Úvěru 
poskytovatelem financování z více smluv uzavřených 
s Příjemcem, je v případě prodlení Příjemce s úhradou 
kterékoliv platby Úvěru či kterékoliv jiné platby z jiné 
smlouvy uzavřené s Příjemcem oprávněn (neurčil-li 
Příjemce výslovně, který konkrétní dluh má být platbou 
plněn) rozhodnout o tom, na úhradu jakých platebních 
povinností Příjemce jeho došlé platby použije. O svém 
rozhodnutí započíst došlé platby na pohledávky z jiné 
smlouvy, než na kterou byly tyto platby určeny, je 
Poskytovatel povinen Příjemce bez zbytečného odkladu 
informovat. 
VI.5.3. Veškeré zajištění zajišťující dluhy Příjemce vůči 
Poskytovateli, a to i dluhy budoucí, vzniklé z kterékoli ze 
smluv uzavřených mezi Příjemcem a Poskytovatelem bez 
ohledu na to, zda tyto smlouvy v době uzavření této 
Smlouvy již existují či teprve v budoucnu vzniknou, zajišťuje 
také dluhy Příjemce vůči Poskytovateli, a to i dluhy 
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budoucí, vzniklé z této Smlouvy. Stejně tak zajištění zajišťující 
dluhy Příjemce vůči Poskytovateli, a to i dluhy budoucí, 
vzniklé z této Smlouvy zajišťuje také dluhy Příjemce vůči 
Poskytovateli, a to i dluhy budoucí, vzniklé z kterékoli ze 
smluv uzavřených mezi Příjemcem a Poskytovatelem bez 
ohledu na to, zda tyto smlouvy v době uzavření této 
Smlouvy již existují či teprve v budoucnu vzniknou. 
VI.6.  Sankční ustanovení týkající se plateb Úvěru 
VI.6.1. Příjemce je povinen zaplatit Poskytovateli také 
veškeré náklady spojené s vymáháním dlužných 
pohledávek Poskytovatele za Příjemcem.  
VI.6.2. Je-li Příjemce v prodlení se zaplacením 
kteréhokoli ze svých peněžitých dluhů vyplývajících ze 
Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn (neurčí-li Příjemce, který 
konkrétní dluh má být platbou plněn) použít platby zaslané 
mu Příjemcem v pořadí dle svého rozhodnutí, zpravidla 
však takto: 

a) na úrok z prodlení; 
b) na smluvní pokuty; 
c) na náhradu škody; 
d) na nejstarší splátky Úvěru; 
e) na ostatní platby z titulu Smlouvy. 

VI.6.3. S oprávněními Poskytovatele uvedenými sub 
VI.5 a VI.6.2 podpisem Smlouvy Příjemce výslovně souhlasí. 
Případné rozdíly vzniklé v důsledku opožděné nebo 
neúplné platby je Příjemce povinen zaplatit Poskytovateli 
v termínu nejbližší následující splátky Úvěru se všemi 
důsledky z opožděné nebo neúplné platby vyplývajícími.  

VII. POJIŠTĚNÍ 
VII.1. Obecná ustanovení  
VII.1.1. Použité pojmy a jejich definice 

a) Pojistitel je pojišťovna, která s pojistníkem uzavřela 
pojistnou smlouvu o příslušném pojištění. Pojistitelem 
může být vždy pouze pojišťovna, jež je zapsána na 
seznamu pojišťoven akceptovaných 
Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn žádost 
Příjemce o pojištění u pojišťovny, jež není zapsána 
na seznamu pojišťoven akceptovaných 
Poskytovatelem, kdykoli bez odůvodnění 
odmítnout.  

b) Pojistník je osoba, která s pojišťovnou uzavřela 
pojistnou smlouvu.  

c) Pojištěný je ten, v jehož prospěch je pojistná 
smlouva uzavřena (tj. Poskytovatel nebo Příjemce). 

VII.1.2. Zásady pojištění  
a) Předmět včetně všech svých součástí a příslušenství 

musí být pojištěn nejpozději od okamžiku převzetí 
Předmětu po celou dobu splácení Úvěru (dále jen 
„doba pojištění“). Rozsah, způsob a podmínky 
pojištění jsou stanoveny buďto Smlouvě, nebo ve 
zvláštním dokumentu (např. na formuláři 
Poskytovatele Informace k individuálnímu pojištění, 
potvrzení o pojištění či podmínky pojištění), 
akceptovaném Příjemcem. V odůvodněných 
případech může Poskytovatel v průběhu trvání 
Smlouvy požadovat změnu původně stanoveného 
rozsahu, způsobu a podmínek pojištění. Příjemce se 
zavazuje nově Poskytovatelem stanovený rozsah, 
způsob a podmínky pojištění, nejedná-li se o zjevně 
nedůvodný požadavek Poskytovatele, 
akceptovat, a bez zbytečného odkladu uvést 
pojištění Předmětu s nimi do souladu, nezajišťuje-li 
uvedené sám Poskytovatel. V případě, že Předmět 
není kdykoliv v průběhu doby pojištění pojištěn, 
nebo je pojištěn nikoliv v souladu se Smlouvou, 
obecně závazným právním předpisem, nesmí jej 
Příjemce užívat.  

b) V případě, že Poskytovatel poskytne Úvěr nebo 
jeho část před předáním Předmětu Příjemci, 
Příjemce je povinen Předmět pojistit nebo zajistit 
pojištění Předmětu a zřídit nebo nechat zřídit 
případnou vinkulaci pojistného plnění z tohoto 
pojištění ve prospěch Poskytovatele, je-li tato 
Poskytovatelem požadována, a to nejpozději od 
okamžiku úhrady i jen části pořizovací ceny 
Předmětu. Pojištění dle předchozí věty musí 
pokrývat veškerá obvyklá rizika včetně rizik 
spojených s dopravou, vykládkou a montáží 
Předmětu s tím, že Poskytovatel je vždy oprávněn 
požadovat větší rozsah pojištění.  

c) V případě umístění Předmětu mimo území, na něž 
se vztahuje standardní pojištění, musí být pojištění 
rozšířeno i na rizika spojená s umístěním Předmětu 
mimo toto území. 

d) Smlouva stanoví, kdo je pojistníkem, tedy kdo je 
povinen pojistit Předmět a rozsah tohoto pojištění. 
Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Předmět musí 
být pojištěn v závislosti na jeho povaze vždy 
minimálně na veškeré obvyklé druhy rizika včetně 
rizik spojených s manipulací s Předmětem před jeho 
uvedením do provozu, při jeho přemísťování nebo 
jiné než standardní manipulaci, které připadají 
v úvahu vzhledem k jeho charakteru, povaze a 
způsobu použití. 

e) Stanoví-li obecně závazný právní předpis povinnost 
Příjemci být pojistníkem nebo pojištěným, Příjemce 
je vždy povinen takové pojištění uzavřít. 

f) Příjemce je povinen se seznámit se všemi 
podmínkami příslušného pojištění a pojistnými 
podmínkami pojistitele. Příjemce je povinen 
dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, 
obecně závazných právních předpisech a 
pojistných podmínkách pojistitele, a to po celou 
dobu pojištění.  

g) V případě, že vznikne škoda na Předmětu nebo třetí 
osobě vznikne škoda, která jakkoliv souvisí 
s Předmětem, resp. jeho provozem, a tato škoda 
nebude ať již z jakéhokoliv důvodu uhrazena zcela 
nebo zčásti z pojistného plnění, vyplaceného 
pojistitelem, případně pojistné plnění nebude 
vyplaceno vůbec, je povinen škodu, resp. rozdíl 
mezi výší škody a vyplaceným pojistným plněním 
uhradit vždy Příjemce bez ohledu na to, zda je 
pojistníkem Poskytovatel či Příjemce, resp. bez 
ohledu na to, kdo pojištění sjednával. 

VII.1.3. Pojistná událost 
a) Při vzniku pojistné události je Příjemce povinen 

postupovat podle obecně závazných právních 
předpisů a v souladu s pojistnou smlouvou, 
zabezpečit všechny důkazy a jiné nezbytné 
doklady nutné k zajištění práv na výplatu pojistného 
plnění a poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost.  

b) Příjemce je dále povinen neprodleně, nejpozději 
do 5 dnů od vzniku pojistné události tuto skutečnost 
oznámit Poskytovateli a pojistiteli společně s 
uvedením specifikace Smlouvy. Oznámení učiněné 
Poskytovateli musí být doručeno Poskytovateli 
v písemné formě a musí obsahovat nejméně tyto 
náležitosti:  

i. datum vzniku pojistné události; 
ii. registrační číslo pojistné události pojistitele, bylo-li 

již přiřazeno; 
iii. číslo Smlouvy; 
iv. skutečnost, zda byla proti Příjemci 

uplatněno právo na náhradu škody, je-li Příjemci 
toto známo; 

v. skutečnost, zda v souvislosti s pojistnou událostí 
bylo zahájeno správní či trestní řízení, je-li Příjemci 
toto známo; 

vi. skutečnost, že poškozeným byl uplatněn 
nárok na náhradu škody u soudu nebo u jiného 
příslušného orgánu, pokud se o této skutečnosti 
Příjemce dozví. 

c) Příjemce je povinen společně s oznámením dle sub 
VII.1.3.b) předložit Poskytovateli též příslušné 
doklady a v průběhu šetření pojistné události 
postupovat v souladu s pokyny pojistitele. Při 
odcizení Předmětu je Příjemce povinen společně 
s oznámením dle sub VII.1.3.b) předložit 
Poskytovateli též oznámení o odcizení Předmětu 
Policii ČR, případně jinému příslušnému orgánu, jde-
li o odcizení mimo území ČR. 

d) Příjemce je povinen při vzniku pojistné události 
doložit poškozenému bez zbytečného odkladu a na 
jeho žádost údaje a doklady potřebné k uplatnění 
práva poškozeného na náhradu škody. 

VII.1.4. Pojistné plnění – obecně  
a) Pojistné plnění vyplatí pojistitel v souladu s pojistnou 

smlouvou nebo na základě vinkulace nebo jiného 
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obdobného dokumentu Poskytovateli. Přijaté 
pojistné plnění snížené o částku odpovídající výši 
veškerých neuhrazených (včetně nesplatných) 
dluhů Příjemce vůči Poskytovateli vyplatí 
Poskytovatel Příjemci pouze na základě jeho 
písemné žádosti, nestanoví-li Smlouva jinak.  

b) Vyplacení pojistného plnění Poskytovateli 
nezbavuje Příjemce povinnosti k úhradě všech 
pohledávek Poskytovatele v plné výši. Příjemce je 
v takovém případě povinen zaplatit Poskytovateli 
částku odpovídající rozdílu mezi výší všech 
pohledávek Poskytovatele a pojistným plněním 
vyplaceným pojistitelem.  

c) Pokud pojistitel uplatní na Poskytovateli jako 
pojištěném právo na náhradu nebo část náhrady 
toho, co za něho plnil, je Příjemce povinen 
uplatněnou částku ve výši, v níž Poskytovatel plnil 
pojistiteli, neprodleně uhradit Poskytovateli; totéž 
platí v případě, že pojistitel požaduje na 
Poskytovateli vrácení již vyplaceného pojistného 
plnění či jeho části. 

d) V případě, že pojistné plnění vyplacené pojistitelem 
Poskytovateli je nižší než součet všech pohledávek 
Poskytovatele a Úvěr byl předčasně zesplatněn 
nebo Smlouva byla předčasně ukončena, je 
Příjemce povinen vždy uhradit Poskytovateli vzniklý 
rozdíl bez ohledu na to, zda je pojistníkem 
Poskytovatel či Příjemce, resp. bez ohledu na to, 
kdo pojištění sjednával, a to do 7 dnů ode dne, kdy 
bude k úhradě Poskytovatelem vyzván. 

e) V případě, že pojistné plnění není ať již z jakéhokoliv 
důvodu vyplaceno pojistitelem Poskytovateli vůbec 
a Úvěr byl předčasně zesplatněn nebo Smlouva 
byla předčasně ukončena, je Příjemce povinen 
vždy uhradit Poskytovateli součet všech 
pohledávek Poskytovatele bez ohledu na to, zda je 
pojistníkem Poskytovatel či Příjemce, resp. bez 
ohledu na to, kdo pojištění sjednával, a to do 7 dnů 
ode dne, kdy bude k úhradě Poskytovatelem 
vyzván. 

f) Ustanovení sub VII.1.4.d) a VII.1.4.e) platí i v případě, 
že pojistitel plnění odmítne nebo sníží např. pro 
požití alkoholu, omamných látek, nedodržení 
dohodnutého zabezpečení apod. 

VII.1.5. Použití pojistného plnění  
a)  V případě totální škody (úplného zničení) 

Předmětu nebo odcizení Předmětu se použijí 
přiměřeně ustanovení sub VII.1.4.d) a VII.1.4.e). 

b) Pojistné plnění vyplacené pojistitelem Poskytovateli 
v případě nikoli totální škody nebo odcizení 
Předmětu (poškození Předmětu) Poskytovatel 
použije na úhradu veškerých neuhrazených 
splatných dluhů Příjemce vůči Poskytovateli, a to 
tak, že nejdříve budou dle výhradního rozhodnutí 
Poskytovatele uhrazeny zpravidla nejstarší již 
splatné dluhy Příjemce vůči Poskytovateli a 
zpravidla naposledy pak smluvní pokuty a úroky 
z prodlení. Případný zůstatek pojistného plnění je 
povinen Poskytovatel bez zbytečného odkladu 
vyplatit Příjemci proti předložení dokladů o 
provedení opravy Předmětu a její úhradě, případně 
na základě dokladu o provádění opravy Předmětu 
vyplatit přímo subjektu provádějícímu tuto opravu 
Předmětu. Nebude-li Poskytovateli předložen žádný 
z dokladů dle předchozí věty, je oprávněn případný 
zůstatek pojistného plnění podržet na svém účtu a 
použít jej k úhradě svých případných dalších 
pohledávek, a to dle svého výhradního rozhodnutí.  

c) Jsou-li všechny dluhy Příjemce vůči Poskytovateli 
splněny, může Poskytovatel po dohodě 
s Příjemcem dát pojistiteli souhlas k výplatě 
pojistného plnění bez prodlení přímo Příjemci. 

VII.1.6. Je-li pojistníkem Příjemce, pak: 
a) Příjemce je povinen pojistit Předmět vždy nejpozději 

k okamžiku, kdy na něj přechází nebezpečí škody 
na Předmětu vyplývající z podmínek dodavatelské 
smlouvy uzavřené mezi Příjemcem a dodavatelem, 
nejpozději však k okamžiku řádného převzetí 
Předmětu nebo jeho části, a udržovat toto pojištění 
až do úplného zaplacení Úvěru. 

b) Příjemce je povinen zřídit vinkulaci pojistného plnění 
ve prospěch Poskytovatele, a to ve formě a 
v rozsahu akceptovatelném pro Poskytovatele. 
Doklad o této vinkulaci je Příjemce povinen doručit 
Poskytovateli do 21 dnů od uzavření pojistné 
smlouvy, nejpozději do 21 dnů ode dne uzavření 
Smlouvy. To neplatí v případech, kdy nárok na 
výplatu pojistného plnění vzniká pouze 
Poskytovateli přímo z pojistné smlouvy s pojistitelem. 

c) Příjemce je povinen doručit Poskytovateli do 21 dnů 
ode dne uzavření Smlouvy kopii všech relevantních 
pojistných smluv a případně dalších nezbytných 
dokumentů, jsou-li tyto v daném případě relevantní.  

d) V případě jakékoli změny Smlouvy nebo skutečností 
spojených s Předmětem, jež mohou mít vliv na výši 
výplaty případného pojistného plnění, zejména 
změny umístění Předmětu či technického 
zhodnocení Předmětu, je Příjemce povinen 
příslušným způsobem upravit také pojištění 
Předmětu a příslušné dokumenty dokládající 
úpravu pojištění doručit Poskytovateli do 10 dnů 
ode dne, v němž nastala změna Smlouvy nebo 
skutečností spojených s Předmětem, jež mohou mít 
vliv na výši výplaty případného pojistného plnění. 

e) Příjemce není oprávněn změnit pojištění Předmětu, 
k jehož uzavření se zavázal ve Smlouvě, bez 
výslovného předchozího písemného souhlasu 
Poskytovatele. 

f) Příjemce je povinen v plném rozsahu plnit své 
povinnosti (zejména dluhy) z pojistné smlouvy a 
doručit Poskytovateli doklady o zaplacení 
pojistného vždy do 7 dnů po dni splatnosti 
pojistného, není-li splnění této povinnosti Příjemce 
potvrzeno pojišťovnou v dokladu o vinkulaci 
pojistného plnění.  

g) nedoručí-li Příjemce Poskytovateli vinkulaci 
pojistného plnění, kopii pojistné smlouvy nebo 
doklad o zaplacení pojistného na nové pojistné 
období řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn 
uzavřít pojištění Předmětu sám a Příjemce je 
povinen nést náklady tohoto pojištění.  

VII.1.7. Je-li pojistníkem Poskytovatel, pak: 
a) Poskytovatel pojistí Předmět k okamžiku uzavření 

Smlouvy.  
b) Příjemce, nemá-li dle Smlouvy nebo dle obecně 

závazných právních předpisů být pojištěným nebo 
pojistníkem, je povinen nahradit Poskytovateli 
částku, kterou jako pojistné Předmětu uhradil nebo 
uhradí Poskytovatel pojistiteli, a veškeré prokázané 
náklady, které Poskytovateli vznikly v souvislosti se 
sjednáním pojistné smlouvy a udržováním 
pojistného vztahu po celou dobu pojištění, a to 
způsobem určeným Poskytovatelem, zpravidla v 
rámci splátek Úvěru, na základě samostatného 
daňového dokladu nebo dle splátkového 
kalendáře.  

c) Příjemce je povinen Poskytovateli hradit částku, 
kterou jako pojistné Předmětu uhradil nebo uhradí 
Poskytovatel pojistiteli, vždy dle aktuální pojistné 
sazby příslušné pojišťovny. Poskytovatel je oprávněn 
odpovídajícím způsobem jednostranně zvýšit 
platbu dle předchozí věty, dojde-li ke zvýšení 
pojistných sazeb pojistitelem, případně přesjednání 
(uzavření nového) pojištění (z jakéhokoliv důvodu). 
Pro vyloučení případných pochybností smluvní 
strany sjednávají, že částky hrazené Příjemcem 
Poskytovateli na pojistné Předmětu jsou částkami, 
jež Poskytovatel hradí pojistiteli za Příjemce a na 
jeho účet a že se tedy nezahrnují do základu daně 
z přidané hodnoty, nevyplývá-li z obecně 
závazných právních předpisů opak. Je-li pojistné 
Poskytovatelem hrazeno v měně odlišné od měny 
CZK, bere Příjemce výslovně na vědomí a souhlasí 
s tím, že pojistné plnění (bude-li vyplaceno) bude 
vždy vyplaceno výhradně v měně CZK a obdržené 
pojistné plnění bude za účelem ponížení dluhů 
Příjemce vzniklých ze Smlouvy a v souvislosti s ní 
přepočteno na měnu Smlouvy kurzem vyhlášeným 
Českou národní bankou a platným pro den 
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předcházející dni připsání částky pojistného plnění 
na účet Poskytovatele. 

d) Poskytovatel je vždy oprávněn sdělovat příslušné 
pojišťovně údaje nezbytné k uzavření pojistné 
smlouvy na pojištění Předmětu a dále na vyžádání 
pojišťovny a správního orgánu poskytovat údaje 
potřebné k řešení pojistné události. 

e) Příjemce je povinen Poskytovateli neprodleně 
sdělovat změny skutečností spojených 
s Předmětem, jež mohou mít vliv na výši výplaty 
případného pojistného plnění. 

f) Příjemce je povinen uhradit Poskytovateli případné 
prokazatelné náklady, které Poskytovatel musel 
uhradit v souvislosti s případnou pojistnou událostí.  

g) Příjemce je povinen akceptovat pojištění Předmětu 
u jiného smluvního pojistitele podle rozhodnutí 
Poskytovatele, příslušnou výši daného pojistného a 
pojistné podmínky tohoto jiného smluvního 
pojistitele, dojde-li k ukončení pojistné smlouvy 
uzavřené mezi pojistitelem a Poskytovatelem.  

h) Po úplném zaplacení všech pohledávek 
Poskytovatele dle Smlouvy je Příjemce povinen 
odevzdat Poskytovateli doklad o pojištění 
odpovědnosti (viz sub j)) sjednaném 
Poskytovatelem a zelenou kartu, pokud byla 
vydána. 

i) Podpisem Smlouvy (nebo zvláštního dokumentu, 
např. formuláře Informace k pojištění) Příjemce 
výslovně souhlasí s rozsahem a kvalitou pojištění 
Předmětu sjednaného Poskytovatelem.  

j) Příjemce je povinen odevzdat Poskytovateli veškeré 
doklady související s pojištěním sjednaným 
Poskytovatelem, a to do 7 dnů ode dne, kdy 
Poskytovatel předčasně Úvěr zesplatní či dojde 
k předčasnému ukončení Smlouvy. 

VII.2. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“) 

VII.2.1. Pojištěním odpovědnosti se pro účely Smlouvy 
rozumí pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích 
předpisů.  
VII.2.2. Osobou odpovídající za škodu způsobenou 
provozem vozidla, které je Předmětem, je Příjemce jako 
jeho provozovatel. 
VII.2.3. Pojištění odpovědnosti musí být uzavřeno vždy 
s platností pro území České republiky a Evropy. V případě i 
jen dočasného umístění Předmětu mimo Evropu musí být 
pojištění rozšířeno na příslušná území mimo Evropu, a to 
před tímto dočasným umístěním. Příjemce zároveň 
odpovídá za škodu způsobenou třetím osobám v plné výši, 
a to i v případě, že splnil svou povinnost připojistit Předmět, 
jak je uvedeno výše.  
VII.2.4. Nesplní-li Příjemce ve vztahu k pojištění 
odpovědnosti své povinnosti stanovené mu Smlouvou 
nebo obecně závazným právním předpisem, je oprávněn 
tak učinit Poskytovatel, a to na náklady Příjemce. Takto 
vzniklé náklady je Příjemce povinen Poskytovateli nahradit, 
a to do 7 dnů ode dne, kdy bude k jejich náhradě vyzván.  
VII.2.5. V případě, že Příjemce je dle Smlouvy nebo dle 
obecně závazného právního předpisu pojištěným nebo 
pojistníkem a Poskytovateli bude správním nebo jiným 
orgánem pravomocně uložena majetková sankce za 
porušení povinností stanovených obecně závazným 
právním předpisem pro pojištění odpovědnosti, Příjemce je 
povinen zaplatit Poskytovateli částku ve výši majetkové 
sankce za porušení povinností stanovených obecně 
závazným právním předpisem pro pojištění odpovědnosti.  
VII.2.6. V případě, že pojistníkem je Poskytovatel, 
Poskytovatel při uzavření Smlouvy sdělí Příjemci limity 
pojistného plnění pojistitele pro případ pojistné události a 
předá mu doklad o pojištění odpovědnosti a případně 
zelenou kartu.  
VII.2.7. Příjemce je povinen vrátit Poskytovateli veškeré 
doklady týkající se pojištění odpovědnosti Předmětu při 
předčasném zesplatnění Úvěru, předčasném ukončení 

Smlouvy, nebo úplném zaplacení všech pohledávek 
Poskytovatele dle Smlouvy. 
VII.2.8. Při vzniku pojistné události je Příjemce povinen 
doložit poškozenému doklad o pojištění odpovědnosti a 
řídit se ustanovením sub VII.1.3. 
VII.3. Ostatní pojištění, zejména pro případ odcizení a 

poškození  
VII.3.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Příjemce je 
povinen zajistit nejpozději od okamžiku, kdy na něj přechází 
nebezpečí škody na Předmětu vyplývající z podmínek 
dodavatelské smlouvy uzavřené mezi Příjemcem a 
dodavatelem, nejpozději však k okamžiku řádného 
převzetí Předmětu nebo jeho části, ostatní pojištění 
Předmětu nejméně v rozsahu pojištění pro případ 
poškození nebo zničení, zejména v důsledku provozu 
Předmětu, živelní události, pro případ odcizení Předmětu, a 
pro případ způsobení škody Předmětem jeho uživateli či 
třetím osobám. Tím není dotčena povinnost Příjemce jako 
provozovatele Předmětu pojistit Předmět v rozsahu 
stanoveném mu obecně závaznými právními předpisy. 
VII.3.2. Ostatní pojištění vztahující se na vozidla musí 
být uzavřeno vždy s platností pro území České republiky a 
Evropy, ostatní pojištění vztahující se na ostatní předměty 
financování musí být uzavřeno vždy s platností pro území 
České republiky, a to za následujících podmínek:  

a) pojistná částka vždy dle pojistných podmínek 
příslušného pojistitele, tedy zpravidla minimálně na 
úrovni pořizovací ceny nového Předmětu, kde to 
pojistné podmínky pojistitele připouští, minimálně 
na úrovni obecné ceny Předmětu, u osobních 
automobilů vždy včetně DPH; 

b) maximální výše spoluúčasti na každé škodě 10%, 
takto specifikovanému omezení spoluúčasti musí 
odpovídat i případná spoluúčast sjednaná pevnou 
částkou;  

c) výplata pojistného plnění z hlediska DPH se řídí 
daňovým režimem Příjemce; 

d) vinkulace pojistného plnění ve prospěch 
Poskytovatele;  

e) Předmět bude vybaven prvky aktivního či pasivního 
zabezpečení a/nebo bude zabezpečen podle 
požadavků pojistitele pro konkrétní druh pojistné 
smlouvy v době jejího uzavření. 

VII.3.3. Ostatní pojištění musí být uzavřeno vždy 
s platností pro území uvedené sub VII.3.2. V případě i jen 
dočasného umístění Předmětu mimo území uvedené sub 
VII.3.2 je Příjemce povinen pojištění rozšířit na příslušná 
území mimo území uvedené sub VII.3.2, a to před tímto 
dočasným umístěním, a dále je povinen toto pojištění 
udržovat po celou dobu pobytu Předmětu mimo území 
uvedené sub VII.3.2. Příjemce zároveň odpovídá za škodu 
způsobenou třetím osobám v plné výši, a to i v případě že 
splnil svou povinnost připojistit Předmět, jak je uvedeno 
výše.  
VII.3.4. V případě, že Předmět je pojištěn 
Poskytovatelem, Poskytovatel může na základě výslovné 
písemné žádosti Příjemce rozšířit pojištění Předmětu, jak je 
uvedeno sub VII.3.3. Tento úkon Poskytovatele je 
zpoplatněn, a to poplatkem dle aktuálního sazebníku 
poplatků vydaného Poskytovatelem. Ustanovením tohoto 
odstavce nejsou dotčeny ostatní povinnosti Příjemce 
uvedené mj. sub VII.3.3, zejména jeho odpovědnost za 
škodu, a povinnost Příjemce uhradit Poskytovateli náklady 
na takto zvýšené pojistné. 
VII.3.5. Pokud pojistitel odmítne Poskytovateli pojistit 
Předmět prostřednictvím ostatního pojištění z jakéhokoliv 
důvodu, zavazuje se Příjemce uzavřít příslušnou pojistnou 
smlouvu neprodleně, nejpozději do 5 dnů od doručení 
písemného oznámení Poskytovatele o nemožnosti uzavřít 
pojištění z jeho strany. 

VIII. ZAJIŠTĚNÍ  
VIII.1. Veškeré dluhy Příjemce vůči Poskytovateli, a to i 
dluhy budoucí, vyplývající ze Smlouvy, a to včetně jejich 
příslušenství, jsou zajištěny způsobem uvedeným ve 
Smlouvě. Příjemce se zavazuje zajištění uvedené ve 
Smlouvě zřídit bez zbytečného odkladu po uzavření 
Smlouvy, nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy, není-li 
písemně sjednáno jinak. 
VIII.2. Kromě případného jiného zajištění dluhů Příjemce 
vůči Poskytovateli vyplývajících ze Smlouvy, jak je uvedeno 
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ve Smlouvě, jsou dluhy Příjemce vůči Poskytovateli včetně 
dluhů budoucích, a to včetně jejich příslušenství, zajištěny 
zajišťovacím převodem vlastnického práva k Předmětu na 
základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického 
práva uzavřené mezi Poskytovatelem a Příjemcem na 
formuláři Poskytovatele (dále jen „smlouva o zajišťovacím 
převodu vlastnického práva“). Příjemce je povinen uzavřít 
smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva 
současně se Smlouvou. 
VIII.3. Je-li ve Smlouvě uvedena jako zajištění Smlouva o 
zřízení zástavního práva k movitým věcem, je Příjemce 
povinen bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, 
nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy, zajistit uzavření 
takové zástavní smlouvy mezi Poskytovatelem jako 
zástavním věřitelem a Příjemcem (či jinou osobou, je-li to 
uvedeno ve Smlouvě) jako zástavním dlužníkem. Zástavní 
právo musí být zřízeno zástavní smlouvou ve formě 
notářského zápisu a zaregistrováno do rejstříku zástav či 
jiného příslušného úředního registru. 
VIII.4. Náklady na zřízení jakéhokoli zajištění dluhů 
Příjemce vůči Poskytovateli vyplývajících ze Smlouvy 
(včetně např. nákladů na uzavření smlouvy o zřízení 
zástavního práva k movité věci ve formě notářského 
zápisu) jdou plně k tíži Příjemce a Příjemce se je zavazuje 
bez zbytečného odkladu uhradit. 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY 
IX.1. Způsoby ukončení Smlouvy 
IX.1.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je Smlouva 
řádně ukončena uhrazením všech plateb Úvěru, zejména 
všech splátek Úvěru (jistiny i úroku) a všech dalších 
případných pohledávek Poskytovatele za Příjemcem 
vyplývajících ze Smlouvy.  
IX.1.2. Smlouva může být za podmínek v ní 
stanovených ukončena předčasně 

a) odstoupením od Smlouvy ze strany Příjemce 
v zákonem stanovených případech; 

b) předčasným splacením Úvěru;  
c) odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele; 
d) úmrtím Příjemce – fyzické osoby; 
e) v dalších Smlouvou stanovených případech. 

IX.2. Obecná ustanovení o ukončení Smlouvy  
IX.2.1. Částky z finančního vyúčtování po ukončení 
Smlouvy je Příjemce povinen Poskytovateli uhradit ve lhůtě 
splatnosti uvedené na příslušném dokladu, případně ve 
lhůtě uvedené v písemné výzvě k zaplacení. 
IX.2.2. Předčasné ukončení Smlouvy (ať již k němu 
došlo z jakéhokoliv důvodu, zejména v důsledku 
odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele) se 
nedotýká zajištění dluhů Příjemce vůči Poskytovateli, které 
bylo Příjemcem či třetí osobou Poskytovateli poskytnuto; 
takové zajištění zůstává účinné, a to až do úplného 
uhrazení dluhů Příjemce daným zajištěním zajištěných. 
Stejně tak nejsou dotčena ta ustanovení Smlouvy (včetně 
VPSÚ), která dle výslovného ustanovení či vzhledem ke své 
povaze mají zůstat v platnosti a účinnosti i po předčasném 
ukončení Smlouvy (zejména ustanovení VPSÚ týkající se 
vypořádání předčasně ukončené Smlouvy, povinností 
Příjemce po předčasném ukončení Smlouvy jakož i 
smluvních pokut sankcionujících jejich porušení, řešení 
sporů apod.). Předčasným ukončením Smlouvy zůstává 
rovněž nedotčen nárok Poskytovatele na úhradu 
veškerých peněžitých nároků dle Smlouvy, včetně 
smluvních sankcí, nestanoví-li Smlouva jinak. 
 
IX.3. Finanční vyúčtování předčasně ukončené 

Smlouvy  
IX.3.1. Pokud budou dány předpoklady stanovené ve 
Smlouvě pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany 
Poskytovatele nebo pokud již k předčasnému ukončení 
Smlouvy ze strany Poskytovatele došlo, je Příjemce povinen 
učinit veškeré kroky vedoucí k vyloučení vzniku ztrát a škod 
na straně Poskytovatele či alespoň k jejich minimalizaci.  
IX.3.2. Příjemce je v případě předčasného ukončení 
Smlouvy, ať již k němu došlo z jakéhokoliv důvodu 
(s výjimkou případů odstoupení od Smlouvy ze strany 
Příjemce, předčasného splacení, a dalších eventuálně 
Smlouvou výslovně uvedených případů, kde se použijí 
příslušná ustanovení Smlouvy o nárocích Poskytovatele 
v takových případech), povinen Poskytovateli zaplatit 
veškeré své dluhy vůči Poskytovateli, zejména: 

a) dlužné splátky Úvěru splatné do dne předčasného 
ukončení Smlouvy, a to včetně splátky Úvěru, jejíž 
splatnost připadla na tento den; 

b) nesplacenou část jistiny Úvěru, tj. součet všech ke 
dni předčasného ukončení Smlouvy nesplatných 
splátek jistiny Úvěru;  

c) úrok z nesplacené části jistiny Úvěru za dobu od 
předčasného ukončení Smlouvy až do úplného 
splacení jistiny Úvěru, přičemž pro účely Smlouvy 
bude tato částka stanovena jako jednorázový  
součet všech ke dni předčasného ukončení 
Smlouvy nesplatných splátek úroku; dojde-li však k 
předčasnému ukončení Smlouvy z důvodu 
odstoupení Poskytovatele pro trvalé vyřazení 
Předmětu z provozu, budou pro účely výpočtu této 
částky použity splátky úroku odúročené  refinanční 
sazbou Poskytovatele. V případě, že částka úroku 
z nesplacené části jistiny Úvěru přesáhne (v 
důsledku prodlení Příjemce s úhradou jistiny Úvěru) 
částku odpovídající výpočtu dle předchozí věty, je 
Poskytovatel oprávněn požadovat dodatečně i 
takovou přesahující částku úroku, a to až do 
úplného vrácení jistiny Úvěru; 

d) náhradu škody vzniklou Poskytovateli v souvislosti 
s předčasným ukončením Smlouvy, a to ve výši 
vícenákladů vzniklých Poskytovateli v souvislosti 
s předčasným ukončením Smlouvy, zejména 
vícenákladů spojených s odebráním, přepravou, 
skladováním, zcizením a/nebo likvidací Předmětu, 
vypracováním znaleckých posudků, pojištěním 
Předmětu do jeho zcizení nebo likvidace, jakož i 
veškerých dalších vícenákladů a dalších škod, které 
Poskytovateli v souvislosti s předčasným ukončením 
Smlouvy vznikly; za takové škody se pro tento účel 
považují i ztráty vzniklé Poskytovateli z titulu 
případného daňového přehodnocení obchodu; 

e) smluvní pokuty, na jejichž zaplacení má 
Poskytovatel na základě Smlouvy nárok; 

f) příslušenství všech pohledávek, zejména úroky 
z prodlení ve výši stanovené právním předpisem 
upravujícím úroky z prodlení;  

g) náklady právního zastoupení Poskytovatele a další 
případné náklady spojené s vymáháním dlužných 
částek za Příjemcem; 

h) případné poplatky dle aktuálního sazebníku 
poplatků vydaného Poskytovatelem. 

Došlo-li na základě smlouvy o zajišťovacím převodu 
vlastnického práva uzavřené mezi Poskytovatelem a 
Příjemcem následně ke zpeněžení Předmětu 
Poskytovatelem, případně došlo-li k trvalému vyřazení 
Předmětu z provozu a pojistitel vyplatil Poskytovateli 
pojistné plnění, snižují se uvedené pohledávky 
Poskytovatele (dluhy Příjemce) o čistý výnos ze zpeněžení 
Předmětu (dle pravidel sjednaných ve smlouvě o 
zajišťovacím převodu vlastnického práva), resp. o přijaté 
pojistné plnění, přičemž Poskytovatel je oprávněn 
jednostranně rozhodnout, na úhradu kterých pohledávek 
(dluhů) uvedený výnos (pojistné plnění) použije. 
IX.3.3. Finanční vyúčtování vyhotoví Poskytovatel 
prostřednictvím svého informačního systému dle principů 
uvedených ve Smlouvě. Rozhodnout o výši uplatňovaných 
nároků v případě předčasného ukončení Smlouvy je 
výhradním právem Poskytovatele a Příjemce se zavazuje 
finanční vyúčtování Smlouvy, které bude vyhotoveno 
v souladu se Smlouvou, akceptovat a dlužné částky řádně 
a včas Poskytovateli uhradit. 

X. ZMĚNY SMLOUVY 
X.1. Změna účastníka Smlouvy na straně Příjemce 
X.1.1. Postoupení smlouvy Příjemcem na třetí osobu 
ve smyslu § 1895 a násl. OZ je možné pouze s předchozím 
písemným souhlasem Poskytovatele (bez něhož je 
postoupení vyloučeno, ale který může být vyjádřen i v 
trojstranné smlouvě o postoupení práv a převzetí práv a 
povinností uzavřené Poskytovatelem, Příjemcem a třetí 
osobou / novým příjemcem financování – viz dále) a jen za 
následujících podmínek: 

a) Příjemce písemně požádá Poskytovatele o souhlas 
s postoupením práv a převzetím povinností 
Příjemce vyplývajících ze Smlouvy na třetí osobu, 
není-li dohodnuto jinak, a současně  
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b) k postoupení práv a převzetí povinností Příjemce 
vyplývajících ze Smlouvy z Příjemce na třetí osobu 
dochází až dnem, kdy nabude účinnosti trojstranná 
smlouva o postoupení práv a převzetí povinností 
uzavřená Poskytovatelem, Příjemcem a třetí 
osobou (novým příjemcem financování), případně 
kdy budou splněny další podmínky stanovené 
v daném případě Poskytovatelem. 

X.1.2. Na vyslovení souhlasu s postoupením Smlouvy 
Příjemcem nemá Příjemce vůči Poskytovateli právní nárok, 
Poskytovatel není povinen takový souhlas udělit (a svůj 
nesouhlas není povinen odůvodnit), ani pro rozhodnutí o 
takové žádosti není vázán žádnou lhůtou. 
X.1.3. Nový Příjemce je povinen nahradit 
Poskytovateli náklady, které Poskytovateli v souvislosti s 
provedením změny účastníka Smlouvy na straně Příjemce 
vznikly. 
X.2. Souhlas Příjemce s postoupením Smlouvy ze strany 

Poskytovatele 
Příjemce podpisem Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že 
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu ve smyslu § 
1895 a násl. OZ postoupit veškerá svá práva a povinnosti ze 
Smlouvy na třetí osobu. Postoupení Smlouvy bude vůči 
Příjemci účinné okamžikem, kdy mu bude toto postoupení 
Poskytovatelem oznámeno, případně okamžikem, kdy mu 
bude postoupení prokázáno třetí osobou coby 
postupníkem (podle toho, která ze skutečností nastane 
dříve). Příjemce podpisem Smlouvy výslovně souhlasí se 
změnou v osobě Poskytovatele. 
X.3. Jiné změny Smlouvy 
Na provedení jakékoliv změny Smlouvy nemá Příjemce 
vůči Poskytovateli právní nárok. 

XI. POPLATKY 
Bude-li v souvislosti se Smlouvou (na základě žádosti 
Příjemce či v důsledku porušení jeho povinnosti) proveden 
jakýkoli úkon uvedený v aktuálním sazebníku poplatků 
vydaném Poskytovatelem a/nebo provedena jakákoli 
změna Smlouvy, je Příjemce povinen Poskytovateli zaplatit 
poplatek za každý takový úkon / změnu Smlouvy, a to ve 
výši dle aktuálního sazebníku poplatků vydaného 
Poskytovatelem. Aktuální sazebník je dostupný mj. na 
www.rl.cz. Poplatek včetně DPH v zákonné výši je splatný 
vždy ve lhůtě splatnosti uvedené na dotčeném daňovém 
dokladu. Poskytovatel je oprávněn požadovat zálohu až 
do plné výše příslušného poplatku a podmiňovat složením 
této zálohy provedení příslušného úkonu. Příjemce 
potvrzuje, že se seznámil se sazebníkem poplatků, účinným 
ke dni uzavření Smlouvy, a že jej bez připomínek akceptuje. 
Poskytovatel je oprávněn sazebník poplatků kdykoliv 
v budoucnu aktualizovat, tj. měnit druh i výši jednotlivých 
poplatků, což Příjemce rovněž bez připomínek akceptuje. 

XII. SANKČNÍ USTANOVENÍ A NÁHRADA ŠKODY 
XII.1. Sankční ustanovení 
XII.1.1. Není-li Smlouvou stanoveno jinak, je Příjemce 
povinen v případě nesplnění kterékoli ze svých povinností 
vyplývající ze Smlouvy řádně a včas uhradit Poskytovateli: 

a) prokazatelné náklady spojené s vymáháním splnění 
povinnosti nebo spojené se splněním povinnosti 
místo Příjemce; 

b) náklady vzniklé Poskytovateli porušením povinnosti 
Příjemce; 

c) náhradu škody (skutečnou škodu a ušlý zisk), pokud 
Poskytovateli vznikla škoda v důsledku nesplnění 
povinnosti ze strany Příjemce. 

XII.1.2. Veškeré smluvní pokuty stanovené ve Smlouvě 
jsou splatné do 3 dnů ode dne doručení výzvy k jejich 
úhradě Příjemci. Sjednáním ani zaplacením kterékoli 
smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele domáhat 
se náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné 
smluvní pokutou v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. 
XII.2. Náhrada škody 
XII.2.1. Příjemce odpovídá Poskytovateli i třetím 
osobám za veškerou škodu, která Poskytovateli či třetím 
osobám vznikne v důsledku porušení jakýchkoli povinností 
Příjemce stanovených mu Smlouvou, resp. v důsledku 
toho, že jakoukoli povinnost dle Smlouvy nesplnil řádně a 
včas. Příjemce dále odpovídá Poskytovateli i třetím 
osobám za veškerou škodu, která Poskytovateli či třetím 
osobám vznikne v důsledku neúplných, nesprávných či 

nepravdivých skutečností uvedených v jakýchkoli 
dokumentech, zejména v předávacím protokolu (je-li 
tento dle Smlouvy vyžadován). 
XII.2.2. Není-li Smlouvou stanoveno jinak (zejména sub 
VII), Příjemce odpovídá v plném rozsahu také za škodu, jež 
vznikla na Předmětu, na prostorách, v nichž byl Předmět 
umístěn, a/nebo na věcech s Předmětem spojených, 
v něm umístěných, a/nebo na životním prostředí, a/nebo 
na životě či zdraví lidí, apod. 
XII.2.3. Příjemce je povinen každou škodu hradit 
Poskytovateli v penězích, nesdělí-li Poskytovatel 
v konkrétním případě Příjemci písemně, že trvá na náhradě 
škody formou uvedení do původního stavu. 
XII.2.4. Poskytovatel neodpovídá Příjemci za žádnou 
škodu vzniklou mu na Předmětu nebo v souvislosti s ním, 
ledaže by škoda byla způsobena úmyslným zaviněním 
Poskytovatele, zejména pak: 

a) Poskytovatel neodpovídá, ani neručí za jakékoliv 
škody vzniklé z důvodu vadné či opožděné 
dodávky, fungování Předmětu (provozní rizika) a za 
jeho technické vady. Příjemce nemá vůči 
Poskytovateli nárok na náhradu škody a ušlého zisku 
vzniklých z vad Předmětu a ani na úhradu nákladů 
vzniklých jejich odstraňováním; 

b) v případě financování Předmětu obsahujícího 
jakákoliv data, zejména elektronické povahy, 
Poskytovatel neodpovídá za jejich ochranu a užití a 
neodpovídá, ani neručí za jakékoliv škody vzniklé z 
důvodu jejich nedostatečné ochrany nebo jejich 
neoprávněného užití či v souvislosti s nimi, a to ani v 
případě předčasného ukončení Smlouvy. 

XII.2.5. Poskytovatel neodpovídá Příjemci za žádnou 
škodu vzniklou mu v souvislosti s jakýmkoli právem 
Poskytovatele dle Smlouvy, jeho uplatněním a/nebo 
předčasným ukončením Smlouvy ze strany Poskytovatele, 
jedná-li se o případy, kdy Poskytovatel postupoval 
v souladu se svými oprávněními danými mu Smlouvou 
a/nebo VSPÚ. 
 

XIII. DALŠÍ USTANOVENÍ 
XIII.1. Obecná ustanovení 
XIII.1.1. Příjemce nesmí třetí osobě postoupit žádnou 
pohledávku za Poskytovatelem vzniklou ze Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní bez předchozího písemného souhlasu 
Poskytovatele.  
XIII.1.2. Příjemce nesmí zajistit splnění svých dluhů vůči 
třetím osobám převodem nebo právním zatížením práva, 
které mu vzniklo nebo vznikne vůči Poskytovateli.  
XIII.1.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv 
jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou i 
nesplatnou pohledávku za Příjemcem proti jakékoliv 
splatné i nesplatné pohledávce Příjemce za 
Poskytovatelem. 
XIII.1.4. Je-li ve Smlouvě požadována písemná žádost 
nebo oznámení Příjemce Poskytovateli, lze takovou žádost 
nebo oznámení učinit též prostřednictvím webového 
formuláře Poskytovatele, je-li takový formulář na 
webových stránkách Poskytovatele (www.rl.cz) k dispozici. 
XIII.1.5. Příjemce netvoří platbami kapitál namísto 
splácení Úvěru. 
XIII.2. Ekonomické podklady, korespondence a 

informační povinnosti 
XIII.2.1. Příjemce tímto prohlašuje, že veškeré podklady 
nezbytné k posouzení majetkových poměrů Příjemce, jež 
předložil Poskytovateli při podání žádosti o poskytnutí 
financování i kdykoli během doby financování, jsou 
správné, pravdivé a úplné, a že je schopen dostát svým 
(zejména finančním) povinnostem plynoucím ze Smlouvy. 
Příjemce tímto dále prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy 
na něj nebyla prohlášena exekuce, nebylo zahájeno 
insolvenční řízení, že nevstoupil do likvidace, ani že neví o 
žádných skutečnostech, dle kterých by kterákoliv 
z uvedených skutečností mohla hrozit. 
XIII.2.2. Příjemce se zavazuje umožnit Poskytovateli na 
jeho žádost nahlédnout do podkladů nezbytných 
k posouzení majetkových poměrů Příjemce, zejména 
daňového přiznání apod., a to do sedmi dnů od doručení 
žádosti Poskytovatele Příjemci. Příjemce dále výslovně 
souhlasí s tím, aby si Poskytovatel samostatně obstarával 
informace o jeho hospodářské a finanční situaci. Zároveň 
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tímto Příjemce uděluje výslovný souhlas k tomu, aby banky 
a jiné osoby, které takový souhlas potřebují, poskytly 
Poskytovateli na jeho žádost veškeré informace, které o 
Příjemci mají k dispozici. 
XIII.2.3. Příjemce je povinen na veškeré korespondenci 
pro Poskytovatele týkající se Smlouvy uvádět číslo příslušné 
Smlouvy bez lomítek. Pokud tak neučiní, Poskytovatel 
neodpovídá za prodlení s připsáním plateb na účet 
Poskytovatele, nesprávné zařazení písemností nebo jiné 
důsledky z toho vyplývající. 
XIII.2.4. Příjemce je povinen oznámit Poskytovateli do 
10 dnů ode dne vzniku rozhodné události změnu všech 
údajů o své osobě, zejména změnu jména a příjmení, 
adresy trvalého pobytu, adresy pro doručování, čísla 
bankovních účtů, zahájení insolvenčního či exekučního 
řízení apod. 
XIII.3. Informace a poučení o zpracování osobních 

údajů 
XIII.3.1. Účely zpracování osobních údajů 
Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje Příjemce 
k následujícím účelům: 

a) Realizace smluvního vztahu  
Toto zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění 
smluvního vztahu s Poskytovatelem. Za tímto účelem 
budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Příjemcovi 
identifikační údaje, kontaktní údaje a informace vztahující 
se k předmětu Smlouvy (např. identifikace služby, Předmět, 
platební údaje apod.). K navázání smluvního vztahu může 
dojít také na dálku s využitím elektronického podepisování. 
V takovém případě jsou Příjemcovy identifikační údaje, 
kontaktní údaje a informace související s podpisem 
dokumentu obsaženy v aplikaci pro podepisování 
dokumentů poskytované třetím subjektem, v SMS, emailu, 
na podepisovaném elektronickém dokumentu a v auditní 
stopě zachycující informace o průběhu podepisování. 

b) Ochrana práv a právem chráněných zájmů 
Poskytovatele (oprávněný zájem) 

Toto zpracování je nutné pro ochranu zájmů 
Poskytovatele, zejména v rámci vymáhání pohledávek, 
řešení veškeré sporné agendy, rozvoje a vývoje 
poskytovaných služeb, vnitřních statistických výzkumů, 
analýz či vyhodnocování, interního reportingu nebo pro 
vnitřní administrativní účely v rámci skupiny Raiffeisen. Za 
tímto účelem může Poskytovatel zpracovávat i údaje 
sloužící k zajištění bezpečného využívání nabízených 
služeb, řízení rizik, předcházení a vyhodnocování možného 
podvodného jednání apod. Na základě oprávněného 
zájmu Poskytovatel také zpracovává informace o bonitě, 
tedy schopnosti splácet závazky, platební morálce a 
důvěryhodnosti fyzických osob, které nejsou spotřebiteli, a 
to i s využitím registrů. Poskytovatel dále za tímto účelem 
uchovává nahrávky příchozích a odchozích hovorů 
realizovaných přes klientské centrum. V omezeném 
rozsahu je Poskytovateli na základě oprávněného zájmu 
umožněno zpracovávat osobní údaje Příjemce za účelem 
přímého marketingu (tj. nabízení dalších obdobných 
produktů a služeb svým klientům). V případech, kdy jsou 
osobní údaje Příjemce zpracovávány pro účely ochrany 
oprávněných zájmů Poskytovatele, má Příjemce právo 
vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud tak 
Příjemce učiní, jeho osobní údaje nebude Poskytovatel 
dále zpracovávat, pokud Příjemci neprokáže závažné 
oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují 
nad zájmy nebo právy a svobodami Příjemce, nebo pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

c) Plnění zákonných povinností 
Poskytovatel musí sbírat a vyhodnocovat některé 
informace a uchovávat je po stanovenou dobu, neboť jde 
o povinnost uloženou právními předpisy. Jedná se 
například o zpracování osobních údajů za účelem 
zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a 
vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání dle 
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, 
přičemž jde např. o informace o zdroji a původu příjmu, 
kapitálové provázanosti, státní příslušnosti, místu pobytu, 
politické exponovanosti. Ze zákona č. 257/2016 Sb., o 
spotřebitelském úvěru, pak vyplývá povinnost zpracovávat 
informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti 

spotřebitelů, neboť tyto informace jsou nutné pro 
posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Dále se může 
jednat o právní předpisy v oblasti účetnictví, daní a 
kontrolní činnosti.  

d) Zpracování podléhající souhlasu 
Pro zpracování osobních údajů Příjemce nad rámec shora 
uvedeného potřebuje Poskytovatel souhlas Příjemce. Na 
základě souhlasu Příjemce Poskytovatel a vybrané 
spolupracující společnosti zpracovávají osobní údaje 
Příjemce pro marketingové účely, spočívající především 
v nabídce obchodu a služeb poskytovaných 
Poskytovatelem a vybranými spolupracujícími 
společnostmi, činnostech souvisejících s přípravou nabídky, 
v rámci kterých může docházet k automatizovanému 
zpracování a profilování s cílem přizpůsobit nabídku 
potřebám Příjemce (uvedené může zahrnovat především 
vyhodnocování údajů souvisejících s vytvořením nabídky, 
zpracování informací z požadavků a názorů Příjemce a 
z monitoringu chování Příjemce v rámci používaných 
komunikačních kanálů a služeb), v rozvoji a zkvalitnění 
poskytovaných produktů a služeb a zlepšení zákaznické 
zkušenosti. 
Tato zpracování jsou podmíněna souhlasem Příjemce, který 
je dobrovolný a v případě udělení je Příjemce oprávněn jej 
kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu znamená, že 
Poskytovatel nebude moci zpracovávat osobní údaje 
Příjemce za účelem uvedeným v souhlasu. Odvolání nemá 
důsledky na smluvní vztah mezi Poskytovatelem a 
Příjemcem. Poskytovatel může i nadále zpracovávat 
osobní údaje Příjemce, pokud má ke zpracování jiný právní 
titul. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před 
jeho odvoláním. 
XIII.3.2. Rozsah a zdroj zpracovávaných osobních údajů 
Poskytovatel zpracovává osobní údaje Příjemce v rozsahu 
nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů, přičemž 
zpracovává zejména Příjemcovy identifikační a kontaktní 
údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, 
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, 
státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, typ, číslo 
a platnost průkazu totožnosti, IČO, DIČ), údaje získané 
v souvislosti s hodnocením rizik legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, údaje vypovídající o 
bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce vč. 
sociodemografických údajů a údajů o majetkových 
poměrech (např. věk, pohlaví, osobní stav, dosažené 
vzdělání, způsob bydlení, počet osob v domácnosti, příjmy 
a výdaje domácnosti, údaje o způsobu zajištění 
pravidelného příjmu, údaje o vlastnických právech 
k věcem, údaje o členství v obchodních korporacích nebo 
spolcích), údaje získané v souvislosti s poskytnutými 
produkty (např. typ smlouvy, doba trvání smlouvy, způsob 
zajištění smlouvy, doba splatnosti, výše poskytnutého 
financování, účel financování, stav pohledávek a dluhů 
vůči Poskytovateli), korespondenci a jinou komunikaci 
s Příjemcem jako subjektem osobních údajů, informace 
obchodní a marketingové povahy. Osobní údaje získává 
Poskytovatel přímo od Příjemce, z veřejně dostupných 
zdrojů, z vlastní činnosti či od třetích subjektů, např. od 
společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. (více 
informací o této společnosti a jejím zpracování osobních 
údajů naleznete na www.dnb.com/cs-cz/privacy) či 
z registrů, jak popsáno dále. 
XIII.3.3. Doba zpracování osobních údajů 
a) Osobní údaje budou Poskytovatelem 
zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování. I 
v případě ukončení smluvního vztahu s Poskytovatelem 
může přetrvávat jiný právní titul pro zpracování osobních 
údajů Příjemce (např. povinnost Poskytovatele plnit 
zákonné požadavky, ochrana práv a právem chráněným 
zájmů Poskytovatele, subjektu údajů nebo třetích osob). 
Osobní údaje Příjemce mohou kupříkladu být po zákonem 
stanovenou dobu uchovávány za účelem archivace nebo 
za účelem plnění povinností stanovenými zvláštními 
právními předpisy (např. zákonem č. 253/2008 Sb., o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné 
činnosti a financování terorismu, nebo zákonem 
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).  
b) V případě zpracování osobních údajů 
podmíněných souhlasem Příjemce je doba zpracování 
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výslovně stanovena v textu souhlasu. V případě souhlasu 
uděleného k marketingovým účelům je souhlas udělen na 
dobu trvání Smlouvy a na dobu dalšího jednoho roku od 
zániku posledního smluvního vztahu uzavřeného mezi 
Příjemcem a Poskytovatelem. 
c) Nahrávky příchozích a odchozích telefonních 
hovorů mezi Příjemcem a Poskytovatelem nezbytné pro 
ochranu práv Poskytovatele jsou uchovávány po dobu 
5 let od jejich uskutečnění. 
XIII.3.4. Příjemci osobních údajů  
a) Osobní údaje Příjemce jsou zpřístupněny zejména 
zaměstnancům Poskytovatele v souvislosti s plněním jejich 
pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s 
osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom 
kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření. Vedle toho mohou být osobní 
údaje Příjemce předávány třetím osobám, které se podílejí 
na zpracování osobních údajů klientů, případně jim tyto 
osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v 
souladu s právními předpisy. 
b) Poskytovatel tak může zejména zpřístupnit osobní 
údaje Příjemce v rámci plnění povinností stanovených 
zvláštními právními předpisy, kdy oprávněnými osobami 
mohou být orgány veřejné moci, zejména orgány činné 
v trestním řízení, soudy, soudní exekutoři, orgány dohledu 
apod. Dále Poskytovatel může osobní údaje Příjemce 
zpřístupnit subjektům, jichž využívá při plnění svých 
smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené 
s Příjemcem, nebo subjektům, které Poskytovatel užívá 
k ochraně jejích práv a právem chráněných zájmů. 
Poskytovatel tak může pověřit zpracováním osobních 
údajů Příjemce třetí osoby (zpracovatele). Příjemci 
osobních údajů jsou zejména pojišťovny, 
zprostředkovatelé/obchodní zástupci Poskytovatele, 
společnosti, prostřednictvím kterých Poskytovatel vymáhá 
své pohledávky, advokátní kanceláře, reklamní agentury, 
zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti, 
poskytovatelé informačních systémů Poskytovatele a 
společnosti skupiny Raiffeisen (zejména Raiffeisenbank a.s., 
Raiffeisen Broker, s.r.o., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., 
Raiffeisen investiční společnost a.s., Raiffeisen-Leasing 
International Gesellschaft m.b.H., Raiffeisen Bank 
International AG, Raiffeisen-Leasing GmbH).  
c) Poskytovatel může na základě souhlasu Příjemce 
předat osobní údaje Příjemce vybraným spolupracujícím 
společnostem, aby je zpracovávaly k marketingovým 
účelům. Seznam spolupracujících společností je dostupný 
na www.rl.cz. 
d) Poskytovatel z titulu oprávněného zájmu a splnění 
právní povinnosti též předává osobní údaje vztahující se k 
platební morálce Příjemce CNCB - Czech Non-Banking 
Credit Bureau, z.s.p.o. (dále jen „CNCB“), které provozuje 
Nebankovní registr klientských informací NRKI (dále jen 
„Nebankovní registr klientských informací NRKI“ nebo též 
„NRKI“) (podrobnosti jsou obsaženy v Informačním 
memorandu). 
e) Souvisí-li smluvní vztah mezi Příjemcem a 
Poskytovatelem s účastí Příjemce v dotačním programu, 
Poskytovatel z důvodu uzavření a plnění smlouvy a z 
důvodu svého oprávněného zájmu předává osobní údaje 
Příjemce subjektu poskytujícímu dotaci Příjemci (např. 
Národní rozvojová banka, a.s., Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond, a.s.). 
f) V případě, že je v rámci spolupráce s třetími 
osobami nutné předávat nebo zpracovávat osobní údaje 
Příjemce a nevyplývá-li zmocnění ke zpracování z platných 
právních předpisů, uzavírá Poskytovatel s těmito subjekty 
smlouvu o zpracování. Tito zpracovatelé jsou povinni 
splňovat požadavky Poskytovatele na dodržení účelu 
zpracování a technické a organizační zabezpečení 
ochrany osobních údajů, přičemž Poskytovatel průběžně 
kontroluje plnění jejich povinností. V těchto případech jsou 
Příjemci garantována stejná práva, jako by zpracování 
prováděl sám Poskytovatel. Poskytovatel se předáním 
osobních údajů jiným zpracovatelům nezbavuje 
odpovědnosti za zpracování osobních údajů.  V případě, 
že Příjemce nebude spokojen s tím, jak jsou jeho údaje 
zpracovávány, může se Příjemce obrátit na Poskytovatele 
s námitkami.  

XIII.3.5. Zpracování údajů nutných k posouzení 
úvěruschopnosti – spolupráce s NRKI 
a) V souvislosti se zajištěním efektivního plnění 
povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů 
směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování 
spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany zájmu 
Poskytovatele na poskytování úvěrových produktů pouze 
důvěryhodným a bonitním klientům, Poskytovatel zjišťuje a 
zpracovává údaje o osobách potřebné k tomu, aby bylo 
možné posoudit úvěruschopnost, přičemž je za tímto 
účelem uživatelem Nebankovního registru klientských 
informací NRKI, který provozuje CNCB. 
b) V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které 
si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o 
smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a 
jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu 
vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. 
úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských 
subjektů. 
c) V souvislosti s účastí Poskytovatele v NRKI 
Poskytovatel o Příjemci zpracovává, do NRKI poskytuje a z 
NRKI získává tyto osobní údaje Příjemce: 
- identifikační osobní údaje; 
- údaje vypovídající o tom, zda mezi Příjemcem a 

Poskytovatelem došlo k uzavření, případně 
neuzavření smluvního vztahu; 

- údaje vypovídající o finančních závazcích Příjemce a o 
plnění těchto závazků ze strany Příjemce; 

- údaje vypovídající o zajištění závazků Příjemce; 
- údaje vypovídající o tom, zda ohledně Příjemce došlo k 

postoupení pohledávky; 
- údaje vypovídající o Příjemcově bonitě, důvěryhodnosti 

(či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které 
Příjemce Poskytovateli sdělil, nebo které Poskytovatel 
o Příjemci získal v souvislosti s plněním, případně 
neplněním příslušného smluvního vztahu. 

d) Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty 
uživatelům Bankovního registru klientských informací 
(„BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking 
Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování 
uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební 
morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i 
opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a 
platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se 
smluvními vztahy mezi Příjemcem a uživateli NRKI a/nebo 
BRKI.  
e) Právním základem pro zpracování osobních údajů 
klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, 
kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) 
oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na 
poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a 
důvěryhodným klientům, (c) souhlas se zpracováním 
osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či 
majitele klientů. Právním základem pro zpracování 
informací (osobních údajů) v rámci vzájemného 
informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti 
a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) 
plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v 
případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský 
úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů, a 
(c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob 
zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů 
(právnických osob).  
f) Veškeré informace týkající se NRKI, účasti 
věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů 
klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného 
informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech 
právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či 
vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou 
uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního 
registru klientských informací (včetně základních informací 
o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem 
klientských informací). 
XIII.3.6. Způsob zpracování osobních údajů 
a) Poskytovatel využívá zejména osobní údaje, které 
získal přímo od Příjemce.  V některých případech, např. při 
posouzení úvěruschopnosti, tyto údaje nepostačují, proto 
Poskytovatel využívá též informace z externích zdrojů. 
Jedná se zejména o veřejně dostupné rejstříky – obchodní 
rejstřík, registr ekonomických subjektů, insolvenční rejstřík, 
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profesní registry apod. Poskytovatel může získat osobní 
údaje též od spolupracujících třetích stran (např. od 
pojišťovny, subjektů poskytujících dotace Příjemci nebo 
CNCB). Za všech okolností však Poskytovatel osobní údaje 
Příjemce pečlivě chrání, přičemž má interně nastavená 
pravidla pro zacházení s osobními údaji, která jsou 
pravidelně ze strany Poskytovatele kontrolována. Veškeré 
osoby, které s těmito údaji v rámci plnění svým povinností 
přicházejí do styku (ať již zaměstnanci, zpracovatelé nebo 
další správci), jsou vázány mlčenlivostí a zároveň jsou 
pravidelně proškolovány v oblasti ochrany osobních 
údajů. Poskytovatel dodržování standardu ochrany 
osobních práv pravidelně kontroluje a důsledně vymáhá.  
b) K dosažení výše uvedených účelů Poskytovatel 
zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně.  
c) V rámci poskytování služeb Poskytovatele může 
docházet i k tzv. profilování, což je forma 
automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající 
v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů 
vztahujících se k fyzické osobě. Ke schválení žádosti o 
financování vozidla může dojít na základě 
automatizovaného rozhodování, pokud je to nezbytné pro 
uzavření Smlouvy. Poté, co Příjemce poskytne informace 
potřebné k posouzení žádosti o financování, proběhne na 
základě Příjemcem zadaných údajů, údajů z databází 
Poskytovatele a údajů získaných z registrů automatizovaně 
kontrola bonity Příjemce, která umožní učinit spravedlivé a 
odpovědné rozhodnutí o žádosti Příjemce. Ke schválení 
žádosti dojde pouze tehdy, nebudou-li Poskytovatelem 
zjištěny problémy se splácením dosavadních dluhů 
Příjemce ani jiné negativní informace. Jestliže žádost 
nebude na základě automatizovaných kontrol schválena, 
zástupce Poskytovatele provede její přezkoumání (tzn. 
nedochází k automatizovanému zamítnutí žádosti 
o financování bez lidského zásahu). Použité metody 
schválení žádosti se pravidelně ověřují, aby se zajistilo, že 
zůstanou spravedlivé, efektivní a objektivní. Příjemce má 
vždy právo se k výsledkům automatizovaného 
individuálního rozhodování vč. profilování vyjádřit a 
napadnout dané rozhodnutí, a to prostřednictvím 
kontaktních údajů Poskytovatele uvedených na www.rl.cz. 
XIII.3.7. Práva Příjemce jako subjektu údajů 
a) Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, má Příjemce právo požadovat 
informace o účelu zpracování osobních údajů, informace 
o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem 
zpracování a jejich kategorii, včetně údaje o zdroji, ze 
kterého byly osobní údaje získány, plánované době 
zpracování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému 
rozhodování, včetně profilování a informace o případných 
příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů. Dále 
má Příjemce právo žádat opravu nebo výmaz svých 
osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel 
jejich zpracování. 
b) Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci, má Příjemce právo být 
informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které 
se vztahují na předání. 
c) Příjemce má právo získat od Poskytovatele osobní 
údaje, které se ho týkají a jež Poskytovateli poskytl na 
základě svého souhlasu nebo za účelem uzavření Smlouvy. 
Poskytovatel na základě žádosti Příjemce poskytne Příjemci 
tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, 
běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto 
právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou 
zpracovávány automatizovaně.  
d) Domnívá-li se Příjemce, že je zpracování osobních 
údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního 
života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn 
vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto 
vzniklého stavu, zejména pak požadovat omezení 
zpracování, opravu, doplnění nebo výmaz svých osobních 
údajů. Domnívá-li se Příjemce, že dochází 
k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může 
se obrátit na Poskytovatele nebo se stížností na dozorový 
orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro 
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

XIV. OBECNÁ USTANOVENÍ 
XIV.1. Doručování 
XIV.1.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, považuje se 
jakákoliv písemnost Poskytovatele Příjemci za doručenou: 

a) 10. dnem po odeslání písemnosti Poskytovatelem, 
byla-li odeslána prostřednictvím držitele poštovní 
licence, a to i v případě, že se posléze vrátila 
Poskytovateli jako nedoručitelná z jakéhokoli důvodu, 
zejména vyznačil-li na ní držitel poštovní licence 
poznámku o její nedoručitelnosti z důvodu, že adresát 
je na uvedené adrese neznámý nebo se odstěhoval 
bez udání adresy; 

b) okamžikem, v němž se dostala do sféry dispozice 
Příjemce, byla-li doručována prostřednictvím jiné 
osoby než sub XIV.1.1.a); 

c) okamžikem odeslání Poskytovatelem, byla-li 
odeslána prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). 

XIV.1.2. Adresou Příjemce rozhodnou pro doručování je 
vždy: 

a) pro případy uvedené sub XIV.1.1.a) a XIV.1.1.b) 
adresa Příjemce uvedená v záhlaví Smlouvy, 
neoznámil-li Příjemce Poskytovateli prokazatelně 
písemně formou doporučeného dopisu adresu jinou; 

b) pro případy uvedené sub XIV.1.1.c) e-mailová adresa 
Příjemce uvedená v žádosti o poskytnutí financování, 
neoznámil-li Příjemce Poskytovateli prokazatelně 
písemně adresu jinou. 

XIV.1.3. Pro účely Smlouvy se sjednává, že právní úkon 
Poskytovatele se má za učiněný písemnou formou i tehdy, 
je-li učiněn elektronicky formou e-mailové zprávy odeslané 
Příjemci na adresu stanovenou v souladu s ustanovením 
sub XIV.1.2.b). 
XIV.1.4. Příjemce ve smyslu § 26 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
uděluje Poskytovateli souhlas s používáním daňových 
dokladů v elektronické podobě. Příjemce souhlasí s tím, 
aby mu daňové doklady vystavené Poskytovatelem byly 
zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu 
uvedenou na formuláři Poskytovatele k tomu určeném 
nebo, nebyl-li tento Příjemcem vyplňován, na e-mailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí financování, 
neoznámil-li Příjemce Poskytovateli následně prokazatelně 
e-mailovou adresu jinou. 
XIV.2. Rozhodné právo a řešení sporů 
XIV.2.1. Práva a povinnosti Smlouvou a VPSÚ výslovně 
neupravené a veškeré právní otázky týkající se vztahu mezi 
smluvními stranami se řídí právem České republiky, 
zejména zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 
úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“), a OZ. 
XIV.2.2. Případné majetkové spory mezi smluvními 
stranami vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány obecnými soudy České republiky. 
XIV.3. Forma a podoba smluvních dokumentů 
XIV.3.1. Smlouva, její přílohy a dodatky a veškerá související 
dokumentace (zejména zajišťovací instrumenty) mohou 
být vedle listinné podoby uzavírány rovněž v elektronické 
podobě (a za využití prostředků elektronického 
podepisování) v rámci komunikace na dálku způsobem, 
který Poskytovatel pro účely uzavření příslušných 
dokumentů určí; takové dokumenty se považují za jednání 
učiněná v písemné formě. 
XIV.3.2. V případě uzavírání smluvních dokumentů 
způsobem dle XIV.3.1, je příslušný smluvní dokument 
uzavřen okamžikem provedení elektronických podpisů ze 
strany Poskytovatele a Příjemce (případně rovněž za využití 
autorizačního SMS kódu). V případě uzavření smluvních 
dokumentů způsobem dle XIV.3.1, obdrží Příjemce smluvní 
dokumenty výhradně v elektronické podobě. Je-li rozpor 
mezi datem podpisu předepsaným na jakémkoliv 
smluvním dokumentu a datem udělení elektronického 
podpisu, má přednost datum udělení elektronického 
podpisu (toto datum se považuje za datum podpisu). 
XIV.3.3. Pro účely uzavírání smluvních dokumentů 
způsobem dle XIV.3.1 bude Poskytovatel v rámci 
komunikace s Příjemcem (zejména pro zasílání příslušných 
odkazů pro přístup k dokumentaci a její podepisování) 
užívat e-mailovou adresu a telefonní číslo Příjemce 
uvedené v žádosti o financování, nebudou-li Poskytovateli 
Příjemcem prokazatelně sděleny kontaktní údaje jiné; 
v případě změny jakéhokoliv z kontaktních údajů je 
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Příjemce tyto změny neprodleně písemně oznámit 
Poskytovateli. 
XIV.3.4. Smluvní dokumenty uzavírané způsobem dle 
XIV.3.1 a související písemnosti se považují za doručené 
okamžikem odeslání e-mailové zprávy obsahující příslušné 
dokumenty a/nebo notifikaci a odkaz na příslušné 
dokumenty. Příjemce je povinen se vždy neprodleně 
seznámit s obsahem každé zprávy, kterou mu Poskytovatel 
doručí, včetně zpráv doručovaných prostřednictvím 
třetích stran. 
XIV.4. V případě uzavírání smluvní dokumentace dle sub 
XIV.3.1 bude autentizace a identifikace Příjemce (včetně 
případné identifikace Příjemce ve smyslu zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 
pozdějších předpisů, je-li v konkrétním případě 
vyžadována), zpravidla provedena zpravidla taktéž 
elektronicky (např. prostřednictvím bankovní identity 
Příjemce). 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
XV.1. Změny Smlouvy nebo VPSÚ lze provádět pouze na 
základě dohody smluvních stran. Dohoda o změně 

Smlouvy nebo VÚP musí mít písemnou formu, jinak je 
neplatná; jiná než písemná forma se vylučuje.  
XV.2. Ustanovení sub XV.1 neplatí, dojde-li ke změně 
Smlouvy nebo VPSÚ na základě události nebo 
jednostranného právního úkonu ve Smlouvě nebo VPSÚ 
uvedených. V tomto případě Poskytovatel Příjemce o 
změně Smlouvy písemně vyrozumí, a to v přiměřené lhůtě. 
XV.3. Ustanovení § 1816 odst. 1 OZ se nepoužije; tím 
nejsou dotčena příslušná ustanovení ZSÚ týkající se 
důsledků odstoupení od dodavatelské smlouvy na trvání 
Smlouvy. Příjemce se vzdává práva dle § 1793 odst. 1 OZ a 
souhlasí se Smlouvou a svými právy a povinnostmi z ní 
vyplývajícími. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se pro účely 
Smlouvy a v souvislosti s ní neužije. 
XV.4. VPSÚ jsou nedílnou součástí Smlouvy a v souladu 
s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ jsou závazné pro úpravu 
vztahů Poskytovatele a Příjemce podle Smlouvy. 
XV.5. Výslovná ustanovení Smlouvy mají přednost před 
odlišnými ustanoveními VPSÚ. 
XV.6. Příjemce podpisem Smlouvy stvrzuje, že se s VPSÚ 
seznámil, s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je 
dodržovat. 

 

Místo a datum podpisu VPSÚ jsou shodné s místem a 
datem podpisu smlouvy o spotřebitelském úvěru, jejíž 
přílohou VPSÚ jsou, Příjemcem. 
 
Příjemce podpisem stvrzuje, že se s VPSÚ seznámil, s jejich 
obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat. 
 
Příjemce tímto zároveň ve smyslu ustanovení § 1753 OZ 
výslovně stvrzuje, že byl Poskytovatelem zejména 
upozorněn na následující ustanovení VPSÚ, a to: 

- VI.6.3 (oprávnění Poskytovatele týkající se 
plateb) 

- X.2 (souhlas Příjemce s postoupením Smlouvy 
Poskytovatelem) 

- XI (poplatky), 
- XII (sankční ustanovení) 
- XIII.3 (informace a poučení o zpracování 

osobních údajů) 
že se s nimi seznámil, byl mu vysvětlen jejich význam a že 
je výslovně přijímá. 
 podpis Příjemce 

 


