
Finančné zaistenie a záverečné vyrovnanie
Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání

Článok I.

1. Ak nie je v tejto Prílohe uvedené inak, majú tu použité pojmy rovnaký

význam, aký majú v Zmluve a VOP, ktoré sú prílohou č. 1 Zmluvy.

2. Na základe Zmluvy vedie AKCENTA pre Klienta Interný platobný účet

(ďalej len „IPÚ“).

3. Klient je povinný udržiavať na IPÚ sumu vo výške zodpovedajúcej

Požadovanej hodnote zaistenia podľa čl. V.3 VOP.

4. Na peňažné prostriedky podľa odseku 3 bude AKCENTOU zriadené

záložné právo podľa čl. V.3 VOP, a to až do dňa vyrovnania pohľadávok

AKCENTY voči Klientovi podľa čl. II tejto Prílohy.

5. V prípadoch porušenia alebo predčasného ukončenia podľa čl. VIII

tejto Prílohy dôjde k výkonu práva na uspokojenie z finančného

kolaterálu prepadnutím založeného finančného kolaterálu postupom

podľa čl. IX tejto Prílohy. Klient s týmto spôsobom výkonu práva

AKCENTY na uspokojenie z finančného kolaterálu súhlasí.

Článok II.

Zaistené pohľadávky

1. Zmluvné strany týmto dojednávajú Finančné zaistenie, ktorého

predmetom je finančný kolaterál špecifikovaný v čl. III tejto Prílohy, a

to s cieľom zaistiť všetky existujúce a všetky budúce pohľadávky

AKCENTY voči Klientovi vzniknuté na základe Zmluvy, a to najmä:

i. existujúce či budúce pohľadávky AKCENTY voči Klientovi na

zaplatenie Poplatkov a Odmien za Služby poskytnuté AKCENTOU

Klientovi na základe Zmluvy, stanovených podľa Sadzobníka,

ktoré už vznikli či vzniknú odo dňa podpisu Zmluvy, a to až do

celkovej výšky sumy, ktorá tvorí Finančný kolaterál, ako je

špecifikovaný v čl. III. tejto Prílohy;

ii. budúce pohľadávky AKCENTY voči Klientovi na zaplatenie všetkej

ujmy jej vzniknutej z budúcich dojednaných Obchodov podľa

Zmluvy, najmä v dôsledku nerealizovania dojednaných

Termínových obchodov, ktoré budú dohodnuté odo dňa

podpisu Zmluvy, a to až do celkovej výšky sumy, ktorá tvorí

finančný kolaterál, ako je špecifikovaný v čl. III. tejto Prílohy;

iii. budúce pohľadávky AKCENTY voči Klientovi na zaplatenie účelne

vynaložených nákladov, súdnych, správnych a iných poplatkov a

nákladov na zaplatenie právneho zastúpenia v prípade

vymáhania a ochrany práv AKCENTY vzniknutých na základe

Zmluvy, na zaplatenie bankových a obdobných poplatkov a

prípadných iných nákladov, ktoré AKCENTE vzniknú pri

poskytovaní služieb Klientovi na základe Zmluvy, na zaplatenie

zmluvnej pokuty, budúcich pohľadávok vzniknutých z titulu

nároku AKCENTY voči Klientovi na náhradu ujmy a ďalších

budúcich pohľadávok AKCENTY voči Klientovi na základe Zmluvy,

ktoré vzniknú odo dňa podpisu Zmluvy, a to až do celkovej výšky

sumy, ktorá tvorí finančný kolaterál, ako je špecifikovaný v čl. III.

tejto Prílohy;

iv. iné budúce pohľadávky AKCENTY voči Klientovi vzniknuté na

základe Zmluvy a tejto Prílohy, najmä pohľadávky na zaplatenie

zmluvnej pokuty v prípade porušenia záväzkov Klienta a

pohľadávky na náhradu ujmy vzniknutej AKCENTE porušením

záväzkov Klientom, ktoré vzniknú odo dňa podpisu Zmluvy, a to

až do celkovej výšky sumy, ktorá tvorí finančný kolaterál, ako je

špecifikovaný v čl. III. tejto Prílohy;

(spoločne ďalej len „Zaistené pohľadávky“).

Smluvní strany se výslovně dohodly na sjednání Finančního zajištění ve 

smyslu Zákona o finančním zajištění formou zástavního práva 

k finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY a o závěrečném vyrovnání 

ve smyslu ZPKT, a to za následujících podmínek:

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na dojednaní Finančného zaistenia v 

zmysle Zákona o finančnom zaistení formou záložného práva na finančný 

kolaterál v prospech AKCENTY a o záverečnom vyrovnaní v zmysle ZPKT, a 

to za nasledujúcich podmienok:

Článek I.

1. Pokud není v této Příloze uvedeno jinak, mají zde použité pojmy stejný

význam, jaký mají ve Smlouvě a VOP, které jsou přílohou č. 1 Smlouvy.

2. Na základě Smlouvy vede AKCENTA pro Klienta Interní platební účet

(dále jen „IPÚ“).

3. Klient je povinen udržovat na IPÚ částku ve výši odpovídající

Požadované hodnotě zajištění dle čl. V.3 VOP.

4. K peněžním prostředkům dle odstavce 3 bude AKCENTOU zřízeno

zástavní právo dle čl. V.3 VOP, a to až do dne vypořádání pohledávek

AKCENTA za Klientem dle čl. II této Přílohy.

5. V případech porušení nebo předčasného ukončení dle čl. VIII této

Přílohy dojde k výkonu práva na uspokojení z finančního kolaterálu

propadnutím zastaveného finančního kolaterálu postupem podle čl.

IX této Přílohy. Klient s tímto způsobem výkonu práva AKCENTY na

uspokojení z finančního kolaterálu souhlasí.

Článek II. 

Zajištěné pohledávky

1. Smluvní strany tímto sjednávají Finanční zajištění, jehož předmětem

je finanční kolaterál specifikovaný v čl. III této Přílohy, a to za účelem

zajištění všech existujících a všech budoucích pohledávek AKCENTY za

Klientem vzniklých na základě Smlouvy, a to zejména:

i. existujících či budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem na

zaplacení Poplatků a Odměn za Služby poskytnuté AKCENTOU

Klientovi na základě Smlouvy, stanovených dle Sazebníku, které

již vznikly či vzniknou ode dne podpisu Smlouvy, a to až do

celkové výše částky, která tvoří Finanční kolaterál, jak je

specifikován v čl. III. této Přílohy;

ii. budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem na zaplacení

veškeré újmy jí vzniklé z budoucích sjednaných Obchodů dle

Smlouvy, zejména v důsledku nerealizace sjednaných

Termínových obchodů, které budou dohodnuty ode dne

podpisu Smlouvy, a to až do celkové výše částky, která tvoří

finanční kolaterál, jak je specifikován v čl. III. této Přílohy;

iii. budoucích pohledávek AKCENTA za Klientem na zaplacení

účelně vynaložených nákladů, soudních, správních a jiných

poplatků a nákladů na zaplacení právního zastoupení v případě

vymáhání a ochrany práv AKCENTY vzniklých na základě

Smlouvy, na zaplacení bankovních a obdobných poplatků a

případných jiných nákladů, které AKCENTĚ vzniknou při

poskytování služeb Klientovi na základě Smlouvy, na zaplacení

smluvní pokuty, budoucích pohledávek vzniklých z titulu nároku

AKCENTY za Klientem na náhradu újmy a dalších budoucích

pohledávek AKCENTY za Klientem na základě Smlouvy, které

vzniknou ode dne podpisu Smlouvy, a to až do celkové výše

částky, která tvoří finanční kolaterál, jak je specifikován v čl. III.

této Přílohy;

iv. jiných budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem vzniklých na

základě Smlouvy a této Přílohy, zejména pohledávek na

zaplacení smluvní pokuty v případě porušení závazků Klienta a

pohledávek na náhradu újmy vzniklé AKCENTĚ porušením

závazků Klientem, které vzniknou ode dne podpisu Smlouvy, a to

až do celkové výše částky, která tvoří finanční kolaterál, jak je

specifikován v čl. III. této Přílohy;

(společně dále jen „Zajištěné pohledávky“).
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Článok III. 

Finančný kolaterál

1. Na zaistenie vyššie uvedených Zaistených pohľadávok Klient a 

AKCENTA týmto dojednali Finančné zaistenie v zmysle Zákona o 

finančnom zaistení majúce povahu záložného práva na finančný 

kolaterál v prospech AKCENTY.

2. Finančným kolaterálom, ktorý je predmetom dojednaného 

Finančného zaistenia, sú peňažné prostriedky Klienta, ktoré sú 

Klientom zložené na IPÚ podľa čl. I. ods. 2 tejto Prílohy (ďalej len 

„Finančný kolaterál“). S cieľom vylúčiť pochybnosti sa za Finančný 

kolaterál považuje akákoľvek suma zložená Klientom na IPÚ ako 

zaistenie podľa čl. V.3 VOP, a to tak pri dojednaní Služby, ako aj 

akékoľvek doplnenie zaistenia. O zložení a výške Finančného 

kolaterálu je Klient informovaný podľa čl. V.3 VOP.

Článok IV.

Povinnosti Klienta

1. Klient je povinný:

i. bez predchádzajúceho písomného súhlasu AKCENTY nepostúpiť 

Finančný kolaterál na inú osobu;

ii. zdržať sa akejkoľvek dispozície s Finančným kolaterálom, ktorá 

by sťažila možnosť AKCENTY realizovať právo na uspokojenie z 

Finančného kolaterálu;

iii. okamžite písomne AKCENTU informovať o zmene v 

skutočnostiach charakterizujúcich Klienta, najmä potom 

informovať o zmene miesta podnikania/sídla či zmene firmy;

iv. na požiadanie AKCENTY poskytnúť v prípade realizácie práva na 

uspokojenie z Finančného kolaterálu nutnú súčinnosť;

v. v prípade, že nesplní svoje záväzky voči AKCENTE zo Zmluvy vo 

veci poskytnutia dojednaného plnenia či úhrady poplatkov, 

umožniť AKCENTE uspokojenie všetkých Zaistených pohľadávok 

vrátane príslušenstva z Finančného kolaterálu.

Článok V. 

Vyhlásenie Klienta

1. Klient vyhlasuje a uisťuje AKCENTU, že:

i. má plný právny titul k Finančnému kolaterálu a že AKCENTA na 

základe Zmluvy a tejto prílohy získa finančné zaistenie na 

Zaistené pohľadávky majúce povahu záložného práva na 

Finančný kolaterál v prospech AKCENTY;

ii. Finančný kolaterál nie je zaťažený žiadnym záložným právom a 

že žiadna tretia osoba nemá k Finančnému kolaterálu zmluvné 

alebo iné právo, ktoré by mohlo ovplyvniť právo AKCENTY voľne 

nakladať s Finančným kolaterálom;

iii. počas trvania Zmluvy nezriadi v prospech tretej osoby záložné 

právo na Finančný kolaterál;

iv. podľa najlepšieho vedomia Klienta neexistuje žiadna skutočnosť, 

ktorá by znemožnila alebo spochybnila vznik Finančného 

zaistenia dojednaného podľa čl. III tejto Prílohy alebo ktorá by 

mohla ovplyvniť platnosť, účinnosť, záväznosť alebo 

vymáhateľnosť tejto Prílohy Zmluvy alebo schopnosť Klienta 

plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto Prílohy;

v. podľa jeho vedomia nenastal ani netrvá žiadny Prípad porušenia 

podľa čl. VII tejto Prílohy, ani prípad, ktorý by sa mohol uplynutím 

času alebo na základe uskutočnenia oznámenia (či kombináciou 

obidvoch) stať Prípadom porušenia, ani nenastal a netrvá žiadny 

Prípad predčasného ukončenia podľa čl. VII tejto Prílohy vo 

vzťahu k nej;

vi.  sa oboznámil s obsahom všetkých svojich záväzkov vzniknutých 

v súvislosti alebo na základe dojednaného Finančného zaistenia.

2. Každé z vyhlásení a uistení Klienta uvedené vyššie v tomto článku sa 

považuje za zopakované, platné a účinné ku každému dňu v období 

trvania Zmluvy a dojednaného Finančného zaistenia.

3. Klient je povinný zaistiť a zodpovedá za to, že vyššie uvedené 

vyhlásenia a uistenia sú pravdivé. Nepravdivosť vyhlásení a uistení 

Klienta uvedených v tomto článku predstavuje hrubé porušenie 

Finančného zaistenia a Zmluvy.

Článek III. 

Finanční kolaterál

1. K zajištění výše uvedených Zajištěných pohledávek Klient a AKCENTA 

tímto sjednali Finanční zajištění ve smyslu Zákona o finančním 

zajištění mající povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu ve 

prospěch AKCENTY.

2. Finančním kolaterálem, jenž je předmětem sjednaného Finančního 

zajištění, jsou peněžní prostředky Klienta, jež jsou Klientem složeny na 

IPÚ dle čl. I. odst. 2 této Přílohy (dále jen „Finanční kolaterál“). Pro 

vyloučení pochybností se za Finanční kolaterál považuje jakákoliv 

částka složená Klientem na IPÚ jako zajištění dle čl. V.3 VOP a to jak při 

sjednání Služby, tak i jakékoliv doplnění zajištění. O složení a výši 

Finančního kolaterálu je Klient informován dle čl. V.3 VOP.

Článek IV.

Povinnosti Klienta

1. Klient je povinen:

i. bez předchozího písemného souhlasu AKCENTY nepostoupit 

Finanční kolaterál na jinou osobu;

ii. zdržet se jakékoliv dispozice s Finančním kolaterálem, která by 

znesnadňovala možnost AKCENTY realizovat právo na 

uspokojení z Finančního kolaterálu;

iii. neprodleně písemně AKCENTU informovat o změně ve 

skutečnostech charakterizujících Klienta, zejména pak 

informovat o změně místa podnikání/sídla, či změně firmy;

iv. na požádání AKCENTY poskytnout v případě realizace práva na 

uspokojení z Finančního kolaterálu nezbytnou součinnost;

v. v případě, že nesplní své závazky vůči AKCENTĚ ze Smlouvy 

ohledně poskytnutí sjednaného plnění či úhrady poplatků, 

umožnit AKCENTĚ uspokojení všech Zajištěných pohledávek 

včetně příslušenství z Finančního kolaterálu.

Článek V. 

Prohlášení Klienta

1. Klient prohlašuje a ujišťuje AKCENTU, že:

 i. má plný právní titul k Finančnímu kolaterálu a že AKCENTA na 

základě Smlouvy a této přílohy získá finanční zajištění k 

Zajištěným pohledávkám mající povahu zástavního práva k 

Finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY;

 ii. Finanční kolaterál není zatížen žádným zástavním právem a že 

žádná třetí osoba nemá k Finančnímu kolaterálu smluvní nebo 

jiné právo, které by mohlo ovlivnit právo AKCENTY volně 

nakládat s Finančním kolaterálem;

 iii. za trvání Smlouvy nezřídí ve prospěch třetí osoby zástavní právo 

k Finančnímu kolaterálu;

 iv. dle nejlepšího vědomí Klienta neexistuje žádná skutečnost, která 

by znemožnila nebo zpochybnila vznik Finančního zajištění 

sjednaného dle čl. III této Přílohy, nebo která by mohla ovlivnit 

platnost, účinnost, závaznost nebo vymahatelnost této Přílohy 

Smlouvy nebo schopnost Klienta plnit své závazky vyplývající z 

této Přílohy;

 v. dle jeho vědomí nenastal ani netrvá žádný Případ porušení dle čl. 

VII této Přílohy, ani případ, který by se mohl uplynutím času nebo 

na základě uskutečnění oznámení (či kombinací obého) stát 

Případem porušení, ani nenastal a netrvá žádný Případ 

předčasného ukončení dle čl. VII této Přílohy ve vztahu k ní;

 vi.  se seznámil s obsahem všech svých závazků vzniklých 

v souvislosti nebo na základě sjednaného Finančního zajištění.

2. Každé z prohlášení a ujištění Klienta uvedené výše v tomto článku se 

považuje za zopakované, platné a účinné ke každému dni v období 

trvání Smlouvy a sjednaného Finančního zajištění.

3. Klient je povinen zajistit a odpovídá za to, že výše uvedená prohlášení 

a ujištění jsou pravdivá. Nepravdivost prohlášení a ujištění Klienta 

uvedených v tomto článku představuje hrubé porušení Finančního 

zajištění a Smlouvy.
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Článok VI. 

Uspokojenie pohľadávok

1. V prípade vzniku pohľadávky AKCENTY voči Klientovi v dôsledku 

neuskutočnenia Obchodu či predčasného ukončenia Obchodu alebo 

odstúpenia od Zmluvy je AKCENTA oprávnená svoju pohľadávku voči 

Klientovi, ktorá je zaistená Finančným zaistením zriadeným na 

základe Zmluvy a tejto Prílohy a ktorá sa stala na základe niektorej z 

vyššie uvedených skutočností splatnou, uspokojiť výkonom práva na 

uspokojenie z Finančného zaistenia (pozrite čl. I ods. 5 tejto Prílohy), 

ak nedôjde k uspokojeniu týchto splatných pohľadávok iným 

spôsobom. V takom prípade je Klient povinný poskytnúť AKCENTE 

všetku súčinnosť nutnú na výkon práva na uspokojenie z Finančného 

zaistenia podľa ustanovenia § 17 Zákona o finančnom zaistení. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade dôjde k výkonu práva 

na uspokojenie pohľadávok z Finančného kolaterálu postupom 

uvedeným v čl. IX tejto Prílohy.

Článok VII. 

Porušenie a predčasné ukončenie

1. Ak nastane u Zmluvnej strany akákoľvek z nasledujúcich udalostí, je 

taká udalosť na účely tejto Prílohy Zmluvy prípadom porušenia 

(„Prípad porušenia“):

i. Klient nevykoná akúkoľvek úhradu alebo plnenie podľa Zmluvy 

ani v dodatočnej lehote dvoch (2) Obchodných dní od doručenia 

upozornenia AKCENTY;

ii. Klient nedodrží, nesplní riadne a včas či inak poruší akýkoľvek iný 

záväzok zo Zmluvy než uvedený v predchádzajúcom pododseku 

(i) a taký záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote dvoch (2) 

Obchodných dní po upozornení AKCENTY;

iii. dôjde k zániku alebo podstatnému zhoršeniu hodnoty 

poskytnutého zaistenia Transakcie a také zaistenie nie je bez 

odkladu doplnené;

iv. Klient sa stane nesolventným alebo neschopným plniť svoje 

dlhy alebo pripustí písomne svoju neschopnosť plniť svoje dlhy 

pri ich splatnosti;

v. Klient (v prípade Klienta, ktorý je fyzickou osobou, taktiež jeho 

manžel/manželka, ak je to relevantné) voči sebe navrhuje alebo 

je voči nemu navrhnuté začatie konania o vyhlásení konkurzu, 

reorganizácie alebo akéhokoľvek iného opatrenia podľa Zákona 

o úpadku či iného zákona dotýkajúceho sa práv veriteľov alebo 

obdobného zahraničného právneho predpisu, pokým taký 

návrh príslušný súd nezamietne. Za Prípad porušenia sa nebude 

považovať prípad, keď je voči Klientovi treťou osobou navrhnuté 

začatie konania o vyhlásení konkurzu alebo akéhokoľvek iného 

opatrenia podľa Zákona o úpadku dotýkajúce sa práv veriteľov a 

Klient preukáže AKCENTE k jej plnej spokojnosti, že návrh na 

konkurz je úplne neopodstatnený a šikanózny (najmä 

predložením externého právneho posudku); 

vi. Zmluvná strana splnila, resp. sa je možné dôvodne domnievať, 

že splní, podmienky pre zavedenie nútenej správy (pričom 

nútenou správou sa rozumie akékoľvek obmedzenie práva 

Zmluvnej strany nakladať so svojím majetkom v prospech osoby 

menovanej súdom či správnym orgánom vrátane ČNB a 

obdobnej zahraničnej inštitúcie);

 vii. Zmluvná strana prijme rozhodnutie o zániku bez právneho 

nástupcu alebo o úhrade všetkého imania Zmluvnej strany 

alebo jej podstatnej časti na iné osoby či toto rozhodnutie 

prijme, vzhľadom na Zmluvnú stranu, akákoľvek iná oprávnená 

osoba (najmä súd vedúci obchodný register alebo obdobná 

zahraničná inštitúcia);

viii. akékoľvek vyhlásenie uskutočnené ktoroukoľvek zo Zmluvných 

strán v Zmluve sa ukáže ako nepravdivé ku dňu takého 

vyhlásenia a druhá strana v dobrej viere zistí, že v dôsledku 

takého nepravdivého vyhlásenia (alebo v dôsledku nesprávne 

uvedených vecných či právnych skutočností) bola výrazne 

negatívne ovplyvnená vyváženosť jej rizík a výhod vyplývajúcich 

zo Zmluvy;

ix. dôjde k významnému zníženiu všeobecnej spôsobilosti 

príslušného Klienta plniť svoje dlhy riadne a včas, a to bez ohľadu 

Článek VI. 

Uspokojení pohledávek

1. V případě vzniku pohledávky AKCENTY za Klientem v důsledku 

neuskutečnění Obchodu či předčasného ukončení Obchodu nebo 

odstoupení od Smlouvy, je AKCENTA oprávněna svou pohledávku za 

Klientem, která je zajištěna Finančním zajištěním zřízeným na základě 

Smlouvy a této Přílohy a která se stala na základě některé z výše 

uvedených skutečností splatnou, uspokojit výkonem práva na 

uspokojení z Finančního zajištění (viz čl. I odst. 5 této Přílohy), 

nedojde-li k uspokojení těchto splatných pohledávek jiným 

způsobem. V takovém případě je Klient povinen poskytnout AKCENTĚ 

v eškerou součinnost nezbytnou k výkonu práva na uspokojení z 

Finančního zajištění dle ustanovení § 17 Zákona o finančním zajištění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě dojde k výkonu 

práva na uspokojení pohledávek z Finančního kolaterálu postupem 

uvedeným v čl. IX této Přílohy.

Článek VII. 

Porušení a předčasné ukončení

1. Nastane-li u Smluvní strany jakákoliv z následujících událostí, je 

taková událost pro účely této Přílohy Smlouvy případem porušení 

(„Případ porušení“):

 i. Klient neprovede jakoukoliv úhradu nebo plnění podle Smlouvy 

ani v dodatečné lhůtě dvou (2) Obchodních dnů od obdržení 

upozornění AKCENTY;

 ii. Klient nedodrží, nesplní řádně a včas či jinak poruší jakýkoliv jiný 

závazek ze Smlouvy než uvedený v předchozím pododstavci (i) a 

takový závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dvou (2) 

Obchodních dnů po upozornění AKCENTY;

 iii. dojde k zániku nebo podstatnému zhoršení hodnoty 

poskytnutého zajištění Transakce a takové zajištění není bez 

odkladu doplněno;

 iv. Klient se stane nesolventním nebo neschopným plnit své dluhy 

nebo připustí písemně svoji neschopnost plnit své dluhy při 

jejich splatnosti;

 v. Klient (v případě Klienta, který je fyzickou osobou, také jeho 

manžel/manželka, je-li to relevantní) vůči sobě navrhuje nebo je 

vůči ní navrženo zahájení řízení o prohlášení konkurzu, 

reorganizace nebo jakéhokoliv jiného opatření podle Zákona o 

úpadku či jiného zákona dotýkajícího se práv věřitelů nebo 

obdobného zahraničního právního předpisu, dokud takový 

návrh není příslušným soudem zamítnut. Za Případ porušení 

nebude považován případ, kdy je vůči Klientovi třetí osobou 

navrženo zahájení řízení o prohlášení konkurzu nebo 

jakéhokoliv jiného opatření podle Zákona o úpadku dotýkající se 

práv věřitelů a Klient prokáže AKCENTĚ k její plné spokojenosti, 

že návrh na konkurz je zcela neopodstatněný a šikanózní (zejm. 

předložením externího právního posudku);

 vi. Smluvní strana splnila či se lze důvodně domnívat, že splní, 

podmínky pro zavedení nucené správy (přičemž nucenou 

správou se rozumí jakékoli omezení práva Smluvní strany 

nakládat se svým majetkem ve prospěch osoby jmenované 

soudem či správním orgánem, včetně ČNB a obdobné 

zahraniční instituce);

  vii. Smluvní strana přijme rozhodnutí o zániku bez právního 

nástupce nebo o převodu veškerého jmění Smluvní strany nebo 

její podstatné části na jiné osoby či toto rozhodnutí přijme, 

vzhledem ke Smluvní straně, jakákoli jiná oprávněná osoba 

(zejména soud vedoucí obchodní rejstřík nebo obdobná 

zahraniční instituce);

 viii. jakékoli prohlášení učiněné kteroukoli ze Smluvních stran ve 

Smlouvě se ukáže jako nepravdivé ke dni takového prohlášení a 

druhá strana v dobré víře zjistí, že v důsledku takového 

nepravdivého prohlášení (nebo v důsledku nesprávně 

uvedených věcných či právních skutečností) byla výrazně 

negativně ovlivněna vyváženost jejích rizik a výhod vyplývajících 

ze Smlouvy;

 ix. dojde k významnému snížení obecné způsobilosti příslušného 

Klienta plnit své dluhy řádně a včas, a to bez ohledu na důvod 
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na dôvod takého zníženia. Takým prípadom je najmä to, že dôjde 

vo finančnej situácii alebo podnikaní Klienta k nepriaznivej 

zmene, ktorá by mohla mať podstatný nepriaznivý účinok na 

schopnosť Klienta plniť jeho dlhy podľa Zmluvy;

x. na majetok Klienta je zriadené zákonné záložné právo alebo je 

vydané rozhodnutie o výkone rozhodnutia voči majetku Klienta 

postihujúce majetok Klienta v takom rozsahu, ktorý by mohol 

ohroziť vyrovnanie Obchodov alebo by mohol viesť k neplneniu 

záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy;

xi. Klient (a) vykoná fúziu alebo sa inak zlúči alebo splynie s iným 

subjektom, (b) rozdelí sa, alebo (c) prevedie celé alebo podstatnú 

časť svojho obchodného imania na tretiu osobu a v čase fúzie, 

splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo úhrade nástupnická alebo 

nadobúdajúca osoba neprevezme, podľa zákona alebo podľa 

zmluvy primerane uspokojivo pre AKCENTU, všetky záväzky 

zanikajúce alebo prevádzajúce podľa Zmluvy a všetkých 

uzavretých, avšak doteraz nevyrovnaných Obchodov;

xii. ak sa Zmluvné strany v Produktových podmienkach dohodnú, že 

na určitý Obchod alebo typ Obchodov („Vybrané obchody“), na 

ktoré sa bude vzťahovať táto Príloha, Zmluvná strana nevykoná 

úhradu alebo dodanie podľa Vybraného obchodu a také 

porušenie:

a. spôsobí zánik, predčasné ukončenie alebo predčasnú 

splatnosť záväzkov vyplývajúcich z takej Vybranej 

transakcie; alebo

b. trvá aj po uplynutí príslušnej lehoty na nápravu (alebo, v 

prípade neexistencie takej lehoty, počas aspoň troch 

Obchodných dní) od posledného dňa splatnosti alebo 

dodania v rámci Vybranej transakcie,

 a to za predpokladu, že v žiadnom takom prípade podľa písmena 

a. alebo b. nie je také porušenie spôsobené okolnosťami, ktoré 

by pri výskyte podľa Zmluvy znamenali Prípad predčasného 

ukončenia popísaný v odseku 2 (ii);

xiii. Klient vyhlási, že nesplní akýkoľvek podstatný záväzok zo Zmluvy 

alebo z tejto prílohy Zmluvy (inak než v rámci sporu v dobrej 

viere týkajúceho sa existencie, povahy alebo rozsahu takého 

záväzku);

xiv. Klient nesplní alebo vyhlási, že nesplní, akýkoľvek svoj podstatný 

dlh voči akejkoľvek osobe, ktorá je členom rovnakého koncernu 

ako AKCENTA (inak než v rámci sporu v dobrej viere týkajúceho 

sa existencie, povahy alebo rozsahu takého záväzku). 

Podstatným dlhom je dlh Klienta voči jednej osobe [alebo 

osobám, ktoré sú súčasťou rovnakého koncernu] väčší než [5 %] 

vlastného kapitálu Klienta, najmenej však [3 600 EUR], 

vyplývajúci z jedného alebo niekoľkých záväzkov.

2. Prípadom predčasného ukončenia Zmluvy („Prípad predčasného 

ukončenia“) sú nasledujúce udalosti:

i. ak sa v dôsledku Nepriaznivej regulačnej zmeny alebo Prípadu 

nemožnosti plnenia pre takú Zmluvnú stranu stane 

nezákonným alebo nemožným:

a. plnenie ktoréhokoľvek záväzku podľa takej Zmluvy,

b. vykonanie alebo prijatie úhrady alebo dodanie v rámci 

takého Obchodu v termíne splatnosti, alebo

c. presné splnenie akéhokoľvek ďalšieho podstatného 

záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy vo vzťahu k príslušnému 

Obchodu.

ii. ak v dôsledku prijatia akéhokoľvek zákona alebo akejkoľvek 

zmeny v zákone po dátume, kedy bola uzatvorená táto príloha 

Zmluvy, alebo jeho záväzného výkladu, bude ktorákoľvek 

Zmluvná strana povinná (najmä na základe zákona č. 586/1992 

Zb., o daniach z príjmov, v platnom znení) vykonať zrážku dane 

alebo poplatku vo vzťahu k akejkoľvek úhrade podľa Zmluvy s 

výnimkou úhrady úrokov z omeškania, na ktorú pred prijatím 

takého zákona alebo zmeny v ňom povinná nebola.

3. Za Nepriaznivú regulačnú zmenu sa považuje prijatie akéhokoľvek 

zákona či právneho predpisu alebo akejkoľvek zmeny v zákone či 

právnom predpise po dátume, kedy bola uzatvorená táto Príloha, 

alebo podľa jeho záväzného výkladu, ktorá bude mať, podľa 

rozhodnutia Zmluvnej strany uskutočneného v dobrej viere, za 

takového snížení. Takovým případem je zejména, dojde-li ve 

finanční situaci nebo podnikání Klienta k nepříznivé změně, 

která by mohla mít podstatný nepříznivý účinek na schopnost 

Klienta plnit jeho dluhy podle Smlouvy;

 x. k majetku Klienta je zřízeno zákonné zástavní právo nebo je 

vydáno rozhodnutí o výkonu rozhodnutí vůči majetku Klienta 

postihující majetek Klienta v takovém rozsahu, který by mohl 

ohrozit vypořádání Obchodů nebo by mohl vést k neplnění 

závazků vyplývajících ze Smlouvy;

 xi. Klient (a) provede fúzi nebo se jinak sloučí nebo splyne s jiným 

subjektem, (b) rozdělí se, nebo (c) převede celé nebo podstatnou 

část svého obchodního jmění na třetí osobu a v době fúze, 

splynutí, sloučení, rozdělení nebo převodu nástupnická nebo 

nabývající osoba nepřevezme, podle zákona nebo podle 

smlouvy přiměřeně uspokojivě pro AKCENTU, veškeré závazky 

zanikající nebo převádějící podle Smlouvy a všech uzavřených, 

avšak dosud nevypořádaných Obchodů;

 xii. pokud se Smluvní strany v Produktových podmínkách 

dohodnou, že na určitý Obchod nebo typ Obchodů ("Vybrané 

obchody"), na které se bude vztahovat tato Příloha, Smluvní 

strana neprovede úhradu nebo dodání podle Vybraného 

obchodu a takové porušení:

  a. způsobí zánik, předčasné ukončení nebo předčasnou 

splatnost závazků vyplývajících z takové Vybrané transakce; 

nebo

  b. trvá i po uplynutí příslušné lhůty k nápravě (nebo, v případě 

neexistence takové lhůty, po dobu alespoň tří Obchodních 

dnů) od posledního dne splatnosti nebo dodání v rámci 

Vybrané transakce,

  a to za předpokladu, že v žádném takovém případě dle písmene 

a. anebo b. není takové porušení způsobeno okolnostmi, které 

by při výskytu podle Smlouvy znamenaly Případ předčasného 

ukončení popsaný v odstavci 2 (ii);

 xiii. Klient prohlásí, že nesplní jakýkoli podstatný závazek ze Smlouvy 

nebo z této přílohy Smlouvy (jinak než v rámci sporu v dobré víře 

týkajícího se existence, povahy nebo rozsahu takového závazku);

 xiv. Klient nesplní nebo prohlásí, že nesplní, jakýkoli svůj podstatný 

dluh vůči jakékoliv osobě, která je členem stejného koncernu 

jako AKCENTA (jinak než v rámci sporu v dobré víře týkajícího se 

existence, povahy nebo rozsahu takového závazku). 

Podstatným dluhem je dluh Klienta vůči jedné osobě [nebo 

osobám, které jsou součástí stejného koncernu] větší než [5 %] 

vlastního kapitálu Klienta, nejméně však [3 600 EUR], vyplývající 

z jednoho nebo několika závazků.

2. Případem předčasného ukončení Smlouvy („Případ předčasného 

ukončení“), jsou následující události:

 i. pokud se v důsledku Nepříznivé regulační změny nebo Případu 

nemožnosti plnění pro takovou Smluvní stranu stane 

nezákonným nebo nemožným:

a. plnění kteréhokoliv závazku podle takové Smlouvy,

b. provedení nebo přijetí úhrady nebo dodání v rámci 

takového Obchodu v termínu splatnosti, nebo

c. přesné splnění jakéhokoliv dalšího podstatného závazku 

vyplývajícího ze Smlouvy ve vztahu k příslušnému 

Obchodu.

 ii. pokud v důsledku přijetí jakéhokoliv zákona nebo jakékoliv 

změny v zákoně po datu, kdy byla uzavřena tato příloha 

Smlouvy, nebo jeho závazného výkladu, bude kterákoli Smluvní 

strana povinna (zejména na základě zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, v platném znění) provést srážku daně nebo 

poplatku ve vztahu k jakékoli úhradě podle Smlouvy s výjimkou 

úhrady úroků z prodlení, ke které před přijetím takového zákona 

nebo změny v něm povinna nebyla.

3. Za Nepříznivou regulační změnu se považuje přijetí jakéhokoliv 

zákona či právního předpisu nebo jakékoliv změny v zákoně či 

právním předpise po datu, kdy byla uzavřena tato Příloha, nebo podle 

jeho závazného výkladu, která bude mít, podle rozhodnutí Smluvní 

strany učiněného v dobré víře, za účinek:
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účinok:

i. nariadenie alebo podstatné nepriaznivé upravenie akýchkoľvek 

opravných položiek, povinných minimálnych rezerv, povinnosti 

zvláštneho vkladu na regulačnom orgáne alebo podobnú 

požiadavku;

ii. podstatné ovplyvnenie výšky kapitálovej primeranosti; alebo

iii. vznik podstatnej straty v dôsledku novej klasifikácie akýchkoľvek 

platieb alebo iných plnení, ktoré majú byť vykonané podľa tohto 

Obchodu.

Ak je udalosť alebo okolnosť, ktorá by inak predstavovala alebo 

znamenala Prípad porušenia, zároveň Nepriaznivou regulačnou 

zmenou, bude sa považovať za Nepriaznivú regulačnú zmenu a nie za 

Prípad porušenia. 

4. Prípadom Nemožnosti plnenia sa rozumie akákoľvek katastrofa, 

vojenský konflikt, teroristický čin, vzbura alebo iná okolnosť 

postihujúca činnosť strany, ktorú nemôže Zmluvná strana rozumne 

ovplyvniť.

Článok VIII. 

Minimálna hodnota finančného kolaterálu / 

Požadovaná hodnota zaistenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas platnosti Zmluvy bude naplnená 

požiadavka na poskytnutie Požadovanej hodnoty zaistenia Klientom 

v prospech AKCENTY, vyplývajúca zo Zmluvy a z VOP, ak hodnota 

peňažných prostriedkov poskytnutých ako zaistenie bude v každom 

okamihu dosahovať výšku AKCENTOU stanovenej Celkovej 

požadovanej hodnoty zaistenia pre všetky dojednané Obchody podľa 

Zmluvy v súlade s čl. V.3 VOP.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že AKCENTA je oprávnená ponechať si 

poskytnutý Finančný kolaterál aj po splnení dlhu, ktorý zodpovedá 

Zaistenej pohľadávke, na účely zaistenia iných Zaistených 

pohľadávok.

Článok IX. 

Výpoveď a Záverečné vyrovnanie

1. Ak počas trvania zmluvného vzťahu

i. sa jedna zo Zmluvných strán dopustí Prípadu porušenia 

(„Porušujúca strana“), druhá Zmluvná strana („Neporušujúca 

strana“) môže písomnou výpoveďou doručenou Porušujúcej 

strane uvádzajúcou príslušný Prípad porušenia vypovedať s 

okamžitou účinnosťou:

a. Zmluvu a všetky Obchody a určiť dátum ich predčasného 

ukončenia („Dátum predčasného ukončenia“), alebo 

b. Obchod, pri ktorom došlo k Prípadu porušenia, a určiť 

Dátum predčasného ukončenia takého Obchodu. 

ii. nastane Prípad predčasného ukončenia, môže ktorákoľvek 

Zmluvná strana písomnou výpoveďou doručenou druhej 

Zmluvnej strane vypovedať s okamžitou účinnosťou všetky 

Obchody dotknuté Prípadom predčasného ukončenia a určiť 

Dátum predčasného ukončenia predmetných Obchodov 

(„Ukončené obchody“).

  Ako Dátum predčasného ukončenia podľa bodu (i) a (ii) nesmie byť 

určený skorší dátum než dátum doručenia výpovede. 

2. Ak nastane alebo ak je účinne stanovený Dátum predčasného 

ukončenia, budú Ukončené obchody ukončené k dátumu 

predčasného ukončenia a všetky vzájomné pohľadávky Zmluvných 

strán v súvislosti s takými Zmluvami a Transakciami zaniknú a budú 

nahradené pohľadávkou jednej Zmluvnej strany voči druhej Zmluvnej 

strane na zaplatenie sumy určenej v súlade s ustanovením odseku 4 

(„Záverečná úhrada“).

3. Na účely tohto článku sa rozumie: 

i. „Vyrovnávacou sumou“ vo vzťahu k Zmluvnej strane k Dátumu 

predčasného ukončenia suma, ktorú určí AKCENTA nasledovne:

a. Trhové kotácie Zmluvnej strany (či kladné, alebo záporné) 

pre všetky Ukončené obchody podľa odseku 1 alebo 

skupinu Ukončených obchodov, pre ktoré je Trhová kotácia 

stanovená; PLUS

b. Strata Zmluvnej strany (či kladná, alebo záporná) pre všetky 

 

i. nařízení nebo podstatné nepříznivé upravení jakýchkoliv 

opravných položek, povinných minimálních rezerv, povinnosti 

zvláštního vkladu u regulačního orgánu nebo podobný 

požadavek;

ii. podstatné ovlivnění výše kapitálové přiměřenosti; nebo

iii. vznik podstatné ztráty v důsledku nové klasifikace jakýchkoliv 

úhrad nebo jiných plnění, jež mají být provedeny podle tohoto 

Obchodu.

 Je-li událost nebo okolnost, která by jinak představovala nebo 

znamenala Případ porušení, rovněž Nepříznivou regulační změnou, 

bude považována za Nepříznivou regulační změnu a nikoliv za Případ 

porušení. 

4. Případem Nemožnosti plnění se rozumí jakákoli katastrofa, vojenský 

konflikt, teroristický čin, vzpoura nebo jiná okolnost postihující 

činnost strany, kterou nemůže Smluvní strana rozumně ovlivnit.

Článek VIII. 

Minimální hodnota finančního kolaterálu / 

Požadovaná hodnota zajištění

1. Smluvní strany se dohodly, že po dobu platnosti Smlouvy bude 

naplněn požadavek na poskytnutí Požadované hodnoty zajištění 

Klientem ve prospěch AKCENTY, vyplývající ze Smlouvy a z VOP, pokud 

hodnota peněžních prostředků poskytnutých jako zajištění bude v 

každém okamžiku dosahovat výše AKCENTOU stanovené Celkové 

požadované hodnoty zajištění pro všechny sjednané Obchody dle 

Smlouvy v souladu s čl. V.3 VOP.

2. Smluvní strany se dohodly, že AKCENTA je oprávněna ponechat si 

poskytnutý Finanční kolaterál i po splnění dluhu, který odpovídá 

Zajištěné pohledávce, pro účely zajištění jiných Zajištěných 

pohledávek.

Článek IX. 

Výpověď a Závěrečné vyrovnání

1. Pokud po dobu trvání smluvního vztahu

 i. se jedna ze Smluvních stran dopustí Případu porušení 

(„Porušující strana”), druhá Smluvní strana („Neporušující 

strana“) může písemnou výpovědí doručenou Porušující straně 

uvádějící příslušný Případ porušení vypovědět s okamžitou 

účinností:

a. Smlouvu a všechny Obchody a určit datum jejich 

předčasného ukončení („Datum předčasného ukončení“), 

nebo 

  b. Obchod, u nějž došlo k Případu porušení a určit Datum 

předčasného ukončení takového Obchodu. 

 ii. nastane Případ předčasného ukončení, může kterákoliv Smluvní 

strana písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně 

vypovědět s okamžitou účinností všechny Obchody dotčené 

Případem předčasného ukončení a určit Datum předčasného 

ukončení předmětných Obchodů, („Ukončené obchody”).

  Jako Datum předčasného ukončení dle bodu (i) a (ii) nesmí být určeno 

dřívější datum než datum doručení výpovědi. 

2. Nastane-li nebo je-li účinně stanoveno Datum předčasného ukončení, 

budou Ukončené obchody ukončeny k Datu předčasného ukončení a 

veškeré vzájemné pohledávky Smluvních stran v souvislosti s 

takovými Smlouvami a Transakcemi zaniknou a budou nahrazeny 

pohledávkou jedné Smluvní strany za druhou Smluvní stranou na 

zaplacení částky určené v souladu s ustanovením odstavce 4 

(„Závěrečná úhrada“).

3. Pro účely tohoto článku se rozumí: 

i. „Vypořádací částkou“ ve vztahu k Smluvní straně k Datu 

předčasného ukončení částka, kterou určí AKCENTA následovně:

  a. Tržní kotace Smluvní strany (ať kladné nebo záporné) pro 

všechny Ukončené obchody podle odstavce 1 nebo 

skupinu Ukončených obchodů, pro něž je Tržní kotace 

stanovena; PLUS

  b. Ztráta Smluvní strany (ať kladná nebo záporná) pro všechny 
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Ukončené obchody alebo skupinu Ukončených obchodov, 

pre ktoré nie je možné stanoviť Trhovú kotáciu alebo by 

(podľa primeraného názoru AKCENTY v dobrej viere) 

neposkytla komerčne primeraný výsledok;

ii. „Trhovou kotáciou“ vo vzťahu k jednému alebo viacerým 

Ukončeným Obchodom suma stanovená AKCENTOU na základe 

najmenej 2 nezávislých informačných zdrojov (napr. REUTERs 

alebo kotácia obchodníka s cennými papiermi) vybraných 

AKCENTOU („Referenční obchodníci“)  pri  zachovaní 

nasledujúcich princípov:

 a. Každá kotácia sa vypočíta na sumu, ktorá by bola uhradená 

takej Zmluvnej strane (suma vyjadrená ako záporné číslo) 

alebo uhradená takou Zmluvnou stranou (suma vyjadrená 

ako kladné číslo) ako úhrada v rámci Zmluvy medzi takou 

Z m l u v n o u  s t ra n o u  a  ko t u j ú c i m  R e f e re n č n ý m 

obchodníkom o uzavret í  náhradného obchodu 

(„Náhradný obchod“), pričom za Náhradný obchod sa 

považuje obchod, ktorého účinok by zachoval takej 

Zmluvnej strane ekonomický ekvivalent ktorejkoľvek 

úhrady alebo plnenie Zmluvnými stranami týkajúce sa 

takého Ukončeného obchodu alebo skupiny Ukončených 

obchodov, ktoré sa mali uskutočniť po takom dátume, 

nebyť vzniku príslušného Dátumu predčasného ukončenia 

(bez ohľadu na to, či bol východiskový záväzok absolútny 

alebo podmienený a za predpokladu splnenia všetkých 

príslušných odkladacích podmienok);

b. Na účel určenia Trhovej kotácie budú Neuhradené sumy 

týkajúce sa Ukončeného obchodu alebo skupiny 

Ukončených obchodov vylúčené z výpočtu Trhovej kotácie;

 c. AKCENTA požiada každého z Referenčných obchodníkov, 

aby poskytol svoju kotáciu, ak je to možné, k rovnakému 

dátumu a času, ku ktorému je určený príslušný Dátum 

predčasného ukončenia alebo čo možno najskôr po tomto 

dátume. Dátum a čas, ku ktorým majú byť príslušné kotácie 

získané, vyberie AKCENTA v dobrej viere;

d. Trhová kotácia bude aritmetickým priemerom kotácií 

poskytnutých Referenčnými obchodníkmi;

e. Ak sa získajú menej než dve kotácie, má sa za to, že Trhovú 

kotáciu pre taký ukončený Obchod alebo skupinu 

ukončených Obchodov nie je možné stanoviť;

iii. „Neuhradené sumy“ sumy dlžné akejkoľvek Zmluvnej strane v 

súvislosti s akýmkoľvek Prípadom predčasného ukončenia 

alebo Prípadom porušenia, ktoré sa stali splatnými takej 

Zmluvnej strane do Dátumu predčasného ukončenia a ktoré 

zostávajú neuhradené k takému Dátumu predčasného 

ukončenia;

4. Ak nastane pred či najneskôr k Dátumu predčasného ukončenia

i. Prípad porušenia, vzájomné pohľadávky Zmluvných strán 

vyplývajúce zo všetkých Ukončených obchodov zaniknú a budú 

plne nahradené pohľadávkou jednej Zmluvnej strany voči 

druhej Zmluvnej stranou na zaplatenie Záverečnej úhrady 

určenej AKCENTOU podľa tohto odseku. Záverečná úhrada sa 

bude rovnať súčtu

a. V   yrovnávacej sumy vo vzťahu k Neporušujúcej strane a

b. rozdielu (A) Neuhradenej sumy splatnej Porušujúcou 

stranou Neporušujúcej strane a (B) Neuhradenej sumy 

splatnej Neporušujúcou stranou Porušujúcej strane. 

 Ak bude výsledná suma kladným číslom, bude Záverečná úhrada 

zaplatená Porušujúcou stranou Neporušujúcej strane; ak bude 

výsledná suma záporným číslom, bude jej absolútna hodnota 

zaplatená Neporušujúcou stranou Porušujúcej strane;

ii. Prípad predčasného ukončenia, budú záväzky Zmluvných strán 

vyplývajúce zo všetkých Ukončených obchodov nahradené v 

plnom rozsahu záväzkom jednej Zmluvnej strany zaplatiť druhej 

Zmluvnej strane Záverečnú úhradu. Záverečnú úhradu vypočíta 

v dobrej viere AKCENTA, pričom sa bude rovnať súčtu

a. Vyrovnávacej sumy jednej Zmluvnej strany (taká Zmluvná 

strana na účely tohto odseku ďalej len „Strana X“) vo vzťahu 

k druhej Zmluvnej strane (taká Zmluvná strana na účely 

Ukončené obchody nebo skupinu Ukončených obchodů, 

pro něž nelze stanovit Tržní kotaci nebo by (podle 

přiměřeného názoru AKCENTY v dobré víře) neposkytla 

komerčně přiměřený výsledek;

 ii. „Tržní kotací“ ve vztahu k jednomu nebo více Ukončeným 

Obchodům částka stanovená AKCENTOU na základě nejméně 2 

nezávislých informačních zdrojů (např. REUTERs, nebo kotace 

obchodníka s cennými papíry) vybraných AKCENTOU 

(„Referenční obchodníci“) při zachování následujících principů:

   a. Každá kotace bude vypočtena na částku, která by byla 

uhrazena takové Smluvní straně (částka vyjádřená jako 

záporné číslo) nebo uhrazena takovou Smluvní stranou 

(částka vyjádřená jako kladné číslo) jako úhrada v rámci 

Smlouvy mezi takovou Smluvní stranou a kotujícím 

Referenčním obchodníkem o uzavření náhradního 

obchodu („Náhradní obchod“), přičemž za Náhradní 

obchod se považuje obchod, jehož účinek by zachoval 

takové Smluvní straně ekonomický ekvivalent kterékoli 

úhrady nebo plnění Smluvními stranami týkající se 

takového Ukončeného obchodu nebo skupiny Ukončených 

obchodů, které se měly uskutečnit po takovém datu, nebýt 

vzniku příslušného Data předčasného ukončení (bez 

ohledu na to, zda byl výchozí závazek absolutní nebo 

podmíněný a za předpokladu splnění všech příslušných 

odkládacích podmínek);

  b. Pro účel určení Tržní kotace budou Neuhrazené částky 

týkaj ící  se Ukončeného obchodu nebo skupiny 

Ukončených obchodů vyloučeny z výpočtu Tržní kotace;

   c. AKCENTA požádá každého z Referenčních obchodníků, aby 

poskytl svou kotaci, pokud možno, ke stejnému datu a 

času, ke kterému je určeno příslušné Datum předčasného 

ukončení nebo co možná nejdříve po tomto datu. Datum a 

čas, k nimž mají být příslušné kotace získány, budou 

AKCENTOU vybrány v dobré víře;

  d. Tržní kotace bude aritmetickým průměrem kotací 

poskytnutých Referenčními obchodníky;

  e. Budou-li získány méně než dvě kotace, má se za to, že Tržní 

kotaci pro takový ukončený Obchod nebo skupinu 

ukončených Obchodů nelze stanovit;

 iii. „Neuhrazené částky“ částky dlužné jakékoli Smluvní straně 

ohledně jakéhokoli Případu předčasného ukončení nebo 

Případu porušení, které se staly splatnými takové Smluvní 

straně do Data předčasného ukončení a které zůstávají 

neuhrazené k takovému Datu předčasného ukončení;

4. Nastane-li před či nejpozději k Datu předčasného ukončení

 i. Případ porušení, vzájemné pohledávky Smluvních stran 

vyplývající ze všech Ukončených obchodů zaniknou a budou 

plně nahrazeny pohledávkou jedné Smluvní strany za druhou 

Smluvní stranou na zaplacení Závěrečné úhrady určené 

AKCENTOU podle tohoto odstavce. Závěrečná úhrada se bude 

rovnat součtu

  a. Vypořádací částky ve vztahu k Neporušující straně a

  b. rozdílu (A) Neuhrazené částky splatné Porušující stranou 

Neporušující straně a (B) Neuhrazené částky splatné 

Neporušující stranou Porušující straně. 

 Bude-li výsledná částka kladným číslem, bude Závěrečná úhrada 

zaplacena Porušující stranou Neporušující straně; bude-li výsledná 

částka záporným číslem, bude její absolutní hodnota zaplacena 

Neporušující stranou Porušující straně;

 ii. Případ předčasného ukončení, budou závazky Smluvních stran 

vyplývající ze všech Ukončených obchodů nahrazeny v plném 

rozsahu závazkem jedné Smluvní strany zaplatit druhé Smluvní 

straně Závěrečnou úhradu. Závěrečná úhrada bude vypočtena v 

dobré víře AKCENTOU, přičemž se bude rovnat součtu

  a. Vypořádací částky jedné Smluvní strany (taková Smluvní 

strana pro účely tohoto odstavce dále jen „Strana X“) ve 

vztahu k druhé Smluvní straně (taková Smluvní strana pro 
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tohto odseku ďalej len „Strana Y“)

b. a rozdielu (A) všetkých Neuhradených súm splatných 

Stranou X Strane Y a (B) všetkých Neuhradených súm 

splatných Stranou Y Strane X. 

 Ak bude výsledná suma kladným číslom, bude zaplatená Stranou X 

Strane Y; ak bude výsledná suma záporným číslom, bude jej 

absolútna hodnota zaplatená Stranou Y Strane X.

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sumy platené podľa tohto 

článku tejto Prílohy sú primeranými predbežnými odhadmi škody a 

nie sú zmluvnou pokutou. Tieto sumy predstavujú súčet škody 

vzniknutej zo zmareného zisku a skutočnej škody (najmä škody 

spôsobenej stratou ochrany proti budúcim rizikám). Ak nie je v 

Zmluve stanovené inak, žiadna Zmluvná strana nebude mať nárok na 

odškodnenie v dôsledku inej ujmy škôd s výhradou výslovne 

uvedenou v Zmluve. Zmluvné strany vyhlasujú, že si sú vedomé, že 

vznik povinnosti uhradiť Záverečnú úhradu v dôsledku vzniku 

Prípadu porušenia či Prípadu predčasného ukončenia (vrátane 

spôsobu určenia výšky Straty a charakteru Straty) bolo možné pri 

uzavretí Zmluvy v plnom rozsahu predvídať. 

6. Všetky Záverečné úhrady budú uskutočnené v CZK, ak nestanovuje 

dohoda medzi Zmluvnými stranami o niektorej takej úhrade inak. Ak 

bude nutné vykonať prepočet z jednej meny do druhej meny, na 

prepočet sa použije trhový výmenný kurz, ktorý AKCENTA určí ako 

kurz, za ktorý je možné v danom okamihu na tuzemskom devízovom 

trhu (alebo na základe voľnej úvahy AKCENTY na takom zahraničnom 

devízovom trhu, kde sa v danom okamihu vykonávajú devízové 

obchody) nakúpiť alebo predať (zmenené) príslušné množstvo jednej 

meny za inú menu s promptným vyrovnaním (spotový kurz).

7. Záverečná úhrada je splatná na druhý Obchodný deň po dni, kedy bol 

jej výpočet doručený AKCENTOU Zmluvnej strane povinnej zaplatiť 

Záverečnú úhradu, resp. v prípade, ak bude AKCENTA takou povinnou 

Zmluvnou stranou, v Obchodný deň, kedy bude výpočet Záverečnej 

úhrady vykonaný.

8. Ak je Záverečnú úhradu povinný vykonať Klient, AKCENTA zohľadní 

prijatý Finančný kolaterál podľa čl. 3 z hľadiska spôsobu úhrady 

Záverečnej úhrady Klientom. V rámci uspokojenia z finančného 

kolaterálu prepadnutím založeného finančného kolaterálu podľa čl. 1 

ods. 5 tejto Prílohy, je AKCENTA oprávnená inkasovať z IPÚ Klienta 

príslušnú časť alebo všetky založené peňažné prostriedky Klienta 

tvoriace Finančný kolaterál podľa čl. 3 v lehote podľa odseku 7. Klient 

je povinný doplatiť zostávajúcu časť Záverečnej úhrady v lehote podľa 

odseku 7.

9. Ak nezaplatí povinná Zmluvná strana (na účely tohto odseku „Strana 

A“) druhej Zmluvnej strane (na účely tohto odseku „Strana B“) 

Záverečnú úhradu riadne a včas podľa odsekov 4 až 7 a toto 

porušenie zmluvnej povinnosti naďalej trvá, je Strana B oprávnená 

vykonať započítanie akejkoľvek sumy už splatnej (alebo akýchkoľvek 

súm splatných) alebo splatnej v budúcnosti, a to aj po splnení nejakej 

podmienky, bez ohľadu na menu, miesto úhrady alebo evidenciu 

záväzku, proti záväzku zaplatiť Záverečnú úhradu. Pritom

i. Príslušné sumy (alebo ich časť) môže Strana B prepočítať do 

meny, v ktorej je vyjadrená Záverečná úhrada, výmenným 

kurzom, v akom by Strana B bola schopná, konajúc primeraným 

spôsobom a v dobrej viere, kúpiť v danom okamihu príslušnú 

sumu takej meny na trhu. Ak nie je známa presná výška dlhu na 

započítanie, Strana B môže v dobrej viere odhadnúť túto výšku a 

vykonať zápočet v tejto odhadnutej výške, s tou výhradou, že 

Strana B predloží Strane A vyúčtovanie bez odkladu po tom, čo 

jej budú výšky dlhov známe;

ii. Tento odsek sa nebude vykladať tak, že by vytváral zaistenie; 

neskracuje, ale dopĺňa akékoľvek iné právo na zápočet, zaistenie 

alebo iné právo, na ktoré je ktorákoľvek Zmluvná strana 

oprávnená inak (či už zo zákona, zmluvne, alebo z iného 

dôvodu). 

10. Táto príloha (najmä ustanovenia tohto článku) je vo vzťahu k všetkým 

Obchodom (vrátane súvisiacich dojednaní o zriadení záložného 

práva na príslušné množstvo peňažných prostriedkov Klienta na IPÚ 

podľa čl. I.3 tejto Prílohy) dojednaním o záverečnom vyrovnaní v 

účely tohoto odstavce dále jen „Strana Y“)

  b. a rozdílu (A) všech Neuhrazených částek splatných Stranou 

X Straně Y a (B) všech Neuhrazených částek splatných 

Stranou Y Straně X. 

 Bude-li výsledná částka kladným číslem, bude zaplacena Stranou X 

Straně Y; bude-li výsledná částka záporným číslem, bude její 

absolutní hodnota zaplacena Stranou Y Straně X.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že částky placené podle tohoto 

článku této Přílohy jsou přiměřenými předběžnými odhady škody a 

nejsou smluvní pokutou. Tyto částky představují součet škody vzniklé 

z ušlého zisku a skutečné škody (zejména škody způsobené ztrátou 

ochrany proti budoucím rizikům). Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, 

žádná Smluvní strana nebude mít nárok na odškodnění v důsledku 

jiné újmy škod s výhradou výslovně uvedenou ve Smlouvě. Smluvní 

strany prohlašují, že si jsou vědomy, že vznik povinnosti uhradit 

Závěrečnou úhradu v důsledku vzniku Případu porušení či Případu 

předčasného ukončení (včetně způsobu určení výše Ztráty a 

charakteru Ztráty) bylo možné při uzavření Smlouvy v plném rozsahu 

předvídat. 

6. Veškeré Závěrečné úhrady budou prováděny v CZK, nestanoví-li 

dohoda mezi Smluvními stranami o některé takové úhradě jinak. 

Bude-li nutné provést přepočet z jedné měny do druhé měny, bude 

pro přepočet použito tržního směnného kursu, který AKCENTA určí 

jako kurs, za který může být v daný okamžik na tuzemském 

devizovém trhu (nebo na základě volné úvahy AKCENTY na takovém 

zahraničním devizovém trhu, kde se v daný okamžik provádějí 

devizové obchody) nakoupeno nebo prodáno (směněno) příslušné 

množství jedné měny za jinou měnu s promptním vypořádáním 

(spotový kurz).

7. Závěrečná úhrada je splatná druhý Obchodní den po dni, kdy byl její 

výpočet doručen AKCENTOU Smluvní straně povinné zaplatit 

Závěrečnou úhradu, resp. v případě, pokud bude AKCENTA takovou 

povinnou Smluvní stranou, Obchodní den, kdy bude výpočet 

Závěrečné úhrady proveden.

8. Je-li Závěrečnou úhradu povinen provést Klient, AKCENTA zohlední 

přijatý Finanční kolaterál dle čl. 3 z hlediska způsobu zaplacení 

Závěrečné úhrady Klientem. V rámci uspokojení z finančního 

kolaterálu propadnutím zastaveného finančního kolaterálu dle čl. 1 

odst. 5 této Přílohy, je AKCENTA oprávněna inkasovat z IPU Klienta 

příslušnou část nebo všechny zastavené peněžní prostředky Klienta 

tvořící Finanční kolaterál dle čl. 3 ve lhůtě dle odstavce 7. Klient je 

povinen doplatit zbývající část Závěrečné úhrady ve lhůtě dle 

odstavce 7.

9. Nezaplatí-li povinná Smluvní strana (pro účely tohoto odstavce 

„Strana A“) druhé Smluvní straně (pro účely tohoto odstavce „Strana 

B“) Závěrečnou úhradu řádně a včas dle odstavců 4 až 7 a toto 

porušení smluvní povinnosti nadále trvá, je Strana B oprávněna 

provést započtení jakékoliv částky již splatné (nebo jakýchkoliv částek 

splatných) nebo splatné v budoucnosti, a to i po splnění nějaké 

podmínky, bez ohledu na měnu, místo úhrady nebo evidenci závazku, 

proti závazku zaplatit Závěrečnou úhradu. Přitom

 i. Příslušné částky (nebo jejich část) mohou být přepočteny 

Stranou B do měny, v níž je vyjádřena Závěrečná úhrada, 

směnným kurzem, v jakém by Strana B byla schopna, jednajíc 

přiměřeným způsobem a v dobré víře, koupit v daný okamžik 

příslušnou částku takové měny na trhu. Není-li známa přesná 

výše dluhu k započtení, Strana B může v dobré víře odhadnout 

tuto výši a provést zápočet v této odhadnuté výši, s tou 

výhradou, že Strana B předloží Straně A vyúčtování bez odkladu 

poté, co jí budou výše dluhů známy;

 ii. Tento odstavec nebude vykládán tak, že by vytvářel zajištění; 

nezkracuje, nýbrž doplňuje jakékoliv jiné právo na zápočet, 

zajištění nebo jiné právo, k němuž je kterákoliv Smluvní strana 

oprávněna jinak (ať již ze zákona, smluvně nebo z jiného 

důvodu). 

10. Tato příloha (zejména ustanovení tohoto článku) je ve vztahu ke všem 

Obchodům (včetně souvisejících ujednání o zřízení zástavního práva 

k příslušnému množství peněžních prostředků Klienta na IPU dle čl. 

I.3 této Přílohy) ujednáním o závěrečném vyrovnání ve smyslu ZPKT 
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zmysle ZPKT alebo takého predpisu, ktorý ZPKT nahradí, a v zmysle 

Zákona o úpadku alebo takého predpisu, ktorý Zákon o úpadku 

nahradí. S cieľom vylúčiť pochybnosti Zmluvné strany zhodne 

rozumejú, že v prípade, ak nastane Prípad porušenia, pohľadávka na 

zaplatenie Záverečnej úhrady je na účely záverečného vyrovnania 

pohľadávkou, ktorá nahradzuje všetky vzájomné pohľadávky 

Zmluvných strán zo Zmlúv, ktoré zaniknú v súlade s odsekom 1 

a/alebo 2 tohto článku tejto Prílohy. 

11. Oznamovanie podľa tejto Prílohy sa riadi príslušnými ustanoveniami 

VOP.

nebo takového předpisu, který ZPKT nahradí a ve smyslu Zákona o 

úpadku nebo takového předpisu, který Zákon o úpadku nahradí. Pro 

odstranění pochyb Smluvní strany shodně rozumí, že v případě, 

pokud nastane Případ porušení, pohledávka na zaplacení Závěrečné 

úhrady je pro účely závěrečného vyrovnání pohledávkou, která 

nahrazuje všechny vzájemné pohledávky Smluvních stran ze Smluv, 

které zaniknou v souladu s odstavcem 1 a/nebo 2 tohoto článku této 

Přílohy. 

11. Oznamování dle této Přílohy se řídí příslušnými ustanoveními VOP.

Za AKCENTA CZ a.s. 
Za AKCENTA CZ a.s.

Za klienta
Za klienta

Podpis
Podpis

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

V:
V:

Dňa:
Dne:

Funkcia
Funkce

Podpis
Podpis

V:
V:

Dňa:
Dne:

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

Funkcia
Funkce

Podpis
Podpis

V:
V:

Dňa:
Dne:

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

Funkcia
Funkce

Podpis
Podpis

V:
V:

Dňa:
Dne:

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení
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