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ROZŠIŘUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY VĚŘITELE - ZAJIŠTĚNÍ
PLATNÉ OD 20.02.2014
Čl. 1. Úvodní ustanovení
Tyto Rozšiřující obchodní podmínky věřitele – zajištění (dále jen „ROPV-Z“) se uplatní ve všech
právních vztazích prodávajícího, ve kterých na ně bylo odkázáno. Tyto ROPV-Z lze použít
v kombinaci se všeobecnými obchodními podmínkami věřitele coby prodávajícího i samostatně.
Případná písemná ujednání mezi stranami mohou stanovit odlišný způsob řešení dílčích otázek od
ROPV-Z, tím však nejsou dotčena ostatní ujednání ROPV-Z. ROPV-Z jsou volně přístupné ve všech
verzích na internetových stránkách věřitele http://www.salvatorstrechy.cz, v sídle věřitele, a na
prodejnách věřitele.
Čl. 2. Zajišťovací směnka / blankosměnka
1. Je-li toto zajištění sjednáno ve smlouvě, dlužník vystaví k zajištění závazků vůči věřiteli směnku
nebo blankosměnku s doložkou bez protestu.
2. U blankosměnky je věřitel v případě prodleni ́ dlužníka se zaplacením kteréhokoli splatného
závazku delším než 10 kalendářních dnů oprávněn vyplnit blankosměnku v souladu s níže uvedenou
dohodou a takto vzniklou úplnou směnku použít a uplatnit.
3. Věřitel je oprávněn na blankosměnce vyplnit směnečnou sumu až do výše souhrnu všech
dlužných závazků dlužníka (splatných i nesplatných) včetně příslušenství, sankcí a zajištění včetně
smluvní pokuty v okamžiku vyplnění blankosměnky. Věřitel je dále oprávněn na blankosměnce
vyplnit datum splatnosti tak, že se uvede jakékoli datum po dni, kdy nastalo prodlení u dlužníkova
nejstaršího nesplněného závazku.
4. Avalista svým níže uvedeným podpisem souhlasí s dohodou o vyplnění směnky a přijímá
směnečné rukojemství za závazky dlužníka.
Čl. 3. Zastavení pohledávek na účtu
1. Je-li toto zajištění sjednáno ve smlouvě, dlužník coby zástavce zřizuje za účelem zajištění
řádného a včasného splnění pohledávek uvedených ve smlouvě ve prospěch věřitele coby
zástavního věřitele zástavní právo k veškerým peněžitým pohledávkám z účtu dlužníka označeného
ve smlouvě za peněžním ústavem vedoucím příslušný účet, a to až do výše zajišťovacího limitu
uvedeného ve smlouvě. Zástavou je též veškeré příslušenství výše uvedených pohledávek
dlužníka/zástavce, zejména úroky. Zástavou je také pohledávka dlužníka/zástavce na vyplacení
peněžních prostředků v souvislosti s ukončením příslušné smlouvy o účtu výpovědí nebo jiným
způsobem.
2. Věřitel zástavní právo přijímá.
3. Věřitel je oprávněn vznik zástavního práva kdykoli oznámit příslušnému peněžnímu ústavu jako
poddlužníkovi.
4. Dlužník je oprávněn nakládat s prostředky na účtu (ve smyslu účetního zůstatku) až do výše
zajišťovacího limitu uvedeného ve smlouvě jen se souhlasem prodávajícího/zástavního věřitele.
5. Uspokojení věřitele ze zástavy se řídí občanským zákoníkem.
Čl. 4. Zastavení ostatních pohledávek
1. Je-li toto zajištění sjednáno ve smlouvě, dlužník coby zástavce zřizuje za účelem zajištění
řádného a včasného splnění pohledávek věřitele uvedených ve smlouvě ve prospěch věřitele coby
zástavního věřitele zástavní právo k veškerým peněžitým pohledávkám za svými dlužníky
uvedeným/i ve smlouvě. Zástavou je též veškeré příslušenství a zajištění výše uvedených
pohledávek dlužníka, zejména úroky a smluvní pokuty. Zástavou je také pohledávka dlužníka na
vyplacení zádržného z uvedených právních vztahů.
2. Věřitel zástavní právo přijímá.
3. Věřitel je oprávněn vznik zástavního práva kdykoli oznámit příslušnému dlužníku dlužníka jako
poddlužníkovi.
4. Dlužník je oprávněn nakládat se zastavenými pohledávkami jen se souhlasem věřitele.
5. Uspokojení věřitele ze zástavy se řídí občanským zákoníkem.
Čl. 5. Zajišťovací postoupení pohledávek
1. Je-li toto zajištění sjednáno ve smlouvě, dlužník coby postupitel tímto za účelem zajištění řádného
a včasného splnění pohledávek věřitele uvedených ve smlouvě postupuje věřiteli coby postupníkovi
veškeré peněžité pohledávky za svými dlužníky uvedeným/i ve smlouvě, včetně příslušenství a
zajištění výše uvedených pohledávek dlužníka/postupitele, zejména úroky a smluvní pokuty.
Postoupeny jsou také pohledávky dlužníka/postupitele na vyplacení zádržného z uvedených
právních vztahů.
2. Věřitel zajišťovací postoupení pohledávek přijímá.
3. Dlužník je povinen bezodkladně oznámit zajišťovací postoupení pohledávek svému dlužníkovi.
4. Uspokojení věřitele se řídí občanským zákoníkem. Věřitel použije/započte plnění přijatá
z postoupených pohledávek na úhradu zajištěných pohledávek, zbytek vydá dlužníku/postupiteli.
5. Zajišťovací postoupení pohledávek se sjednává s rozvazovací podmínkou úplné úhrady
zajištěných pohledávek.
6. Dlužník/postupitel a osoba jednající za dlužníka/postupitele prohlašuje, že je oprávněn k tomuto
zajišťovacímu postoupení pohledávek, zejména že neodporuje dohodě s jeho dlužníky. V případě
nepravdivosti či nepřesnosti uvedených prohlášení se dlužník a osoba jednající za dlužníka zavazují
nahradit prodávajícímu škodu v plné výši.
Čl. 6. Ručení
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1. Je-li toto zajištění sjednáno ve smlouvě, ručitel tímto závazně prohlašuje a zavazuje se, že
bezpodmínečně splní věřiteli veškeré stávající i budoucí závazky dlužníka vzniklé ze smlouvy a
z dílčích smluv nebo jakýchkoli jiných ujednání učiněných na základě smlouvy nebo v souvislosti
s ní, zejména, avšak nikoli výlučně, závazky k úhradě kupní ceny za zboží, závazky z porušení
povinností dlužníka (kupujícího), závazky k úhradě smluvních pokut, závazky k náhradě škody,
včetně příslušenství, zejména dohodnutých smluvních úroků z prodlení a veškerých nákladů
spojených s uplatňováním nároků věřitele, jestliže tyto závazky v době splatnosti nesplní dlužník
(kupující), a to nejpozději do 10 dnů od výzvy věřitele, ledaže věřitel stanoví lhůtu pozdější.
2. Věřitel ručitelské prohlášení podle článku 6. odst. 1 přijímá.
3. Nepodaří-li se doručit ručiteli výzvu na poslední věřiteli známou adresu ručitele, považuje se
taková výzva za doručenou nejpozději pátý pracovní den po odeslání. Za výzvu dle tohoto
prohlášení se považuje rovněž výzva zaslaná na faxové číslo anebo na elektronickou adresu
ručitele, které se považují za doručené v den odeslání věřitelem. Při více způsobech odeslání platí
první doručení.
Čl. 7. Přistoupení k dluhu
1. Je-li toto zajištění sjednáno ve smlouvě, přistupující dlužník se věřiteli zavazuje splnit za dlužníka
peněžitý závazek uvedený ve smlouvě.
2. Tím se přistupující dlužník stává dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni
věřiteli společně a nerozdílně.
Čl. 8. Souhlas s poskytnutím bankovních informací
Dlužník, osoba jednající za dlužníka, ručitel, avalista a přistupující dlužník (dále jen „subjekt údajů“)
tímto dává souhlas dle § 38 zákona č. 21/1992 Sb., v platném znění, aby kterýkoli peněžní ústav
s oprávněním působit na území České republiky poskytl věřiteli informace o záležitostech subjektu
údajů, včetně informací spadajících pod bankovní tajemství, zejména informace o stavu a účtech a
depozitech a pohybech na účtech subjektu údajů, včetně identifikace stran transakcí. Náklady s tím
spojené se zavazuje subjekt údajů uhradit.
Čl. 9. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dlužník, osoba jednající za dlužníka, ručitel, avalista a přistupující dlužník coby subjekt osobních
údajů (dále jen „subjekt údajů“) tímto dává věřiteli coby správci osobních údajů souhlas dle § 5
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, ke zpracování veškerých
osobních údajů uvedených ve smlouvě nebo těchto ROPV-Z pro účely vedení evidence smluvních
partnerů, výkon práv a povinností prodávajícího z příslušných právních vztahů, kde se uplatní tyto
ROPV-Z. Věřitel je oprávněn osobní údaje uchovávat v informačním systému a zpracovávat je, a to i
za použití zpracovatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující prodávajícímu na
dobu neurčitou. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat na adrese věřitele. Subjekt údajů
potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů
prodávajícím, zejména na práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že svůj souhlas lze bezplatně kdykoliv na adrese prodávajícího odvolat, že má právo
přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných
osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Čl. 10. Rozhodčí doložka a volba práva
Není-li jiného ujednání, ROPV-Z a právní vztahy, v nichž se tyto ROPV-Z uplatní, se řídí českým
právním řádem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že vylučují použití veškerých kolizních norem
mezinárodního práva soukromého a procesního, v jejichž důsledku by mělo být použito jiné právo
než právo České republiky. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že vylučují použití Úmluvy OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. Vídeňské úmluvy. Všechny spory vznikající z právních
vztahů, v nichž se uplatní tyto ROPV-Z anebo v souvislosti s nimi, včetně veškerých sporů
vznikajících ze směnky (blankosměnky) a v souvislosti s ní, a to i ve vztahu k avalistům směnky
(blankosměnky), budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu jedním rozhodcem
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Ve smlouvě lze sjednat jiný subjekt rozhodce a jiné
podmínky rozhodčího řízení.
Čl. 11. Výkladové ustanovení
Tyto ROPV-Z se v právních vztazích, ve kterých je na ně odkázáno, použijí vždy v rozsahu čl. 1, čl.
8, čl. 9, čl. 10, čl. 11, a čl. 12 a dále v rozsahu článků upravujících sjednané zajišťovací instituty dle
příslušné smlouvy.
Čl. 12. Závěrečná ustanovení
Dlužník, osoba jednající za dlužníka, ručitel, avalista a přistupující dlužník (dále jen „povinný“)
nesmí bez předchozího písemného souhlasu věřitele přenechat, převést, zastavit či postoupit na třetí
osobu právo či povinnost z právního vztahu s věřitelem, ve kterém se uplatní tyto ROPV-Z. Povinný
není dále oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svoji pohledávku vůči prodávajícímu proti
pohledávce prodávajícího vůči povinnému. Smluvní strany sjednávají u práv prodávajícího
z právních vztahů mezi prodávajícím a povinným, kde se uplatní tyto ROPV-Z, prodloužení
promlčecí lhůty na 10 let. Písemně uzavřené smlouvy mohou být měněny pouze písemně. Otázky
výslovně neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
jakož i souvisejícími právními předpisy.

Jaroslav Rudolf
jednatel společnosti

