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Č.p.:
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Stát:

District:
Část obce:

Orientation No.:
Č.o.:

Line of Credit – Amendment
Úvěrový rámec – dodatek

Article I

Purpose and Subject of the Amendment

1. The purpose of this Amendment is to allow the Client to use the 

Payment Services provided by AKCENTA even in cases when the 

Client does not have sufficient monetary funds on its IPA at the time 

of submitting the Order, and to regulate the mutual rights and 

obligations of the Contracting Parties related thereto. 

2. The subject of this Amendment is to stipulate the conditions for 

providing short-term credit by AKCENTA to the Client in cases when 

the Client requires the execution of a payment transaction consisting 

of the transfer of monetary funds to the account of the Client or a 

third party based on an Order, for the execution of which the Client 

does not have sufficient monetary funds on its IPA at the moment of 

submitting the Order (“Credit”), this up to the value of the Line of 

Credit determined by AKCENTA for the Client (“Line of Credit”). 

3. Unless stipulated otherwise in this Amendment, the terms used 

herein have the same meaning as in the Agreement and the GBTC, 

which form Schedule No. 3 to the Agreement.

4. By signing this Amendment, the Client undertakes to pay AKCENTA a 

Článek I.

Účel a předmět Dodatku

1. Účelem tohoto Dodatku je umožnit Klientovi využít Platebních 

služeb poskytovaných AKCENTOU také v případě, kdy Klient v 

okamžiku podání Příkazu nedisponuje dostatkem peněžních 

prostředků na svém IPÚ, a upravit vzájemná práva a povinnosti 

Smluvních stran s tím související.

2. Předmětem tohoto Dodatku je stanovení podmínek pro poskytování 

krátkodobých úvěrů ze strany AKCENTY Klientovi v případě, kdy 

Klient požaduje uskutečnění platební transakce spočívající v 

převodu peněžních prostředků na účet Klienta nebo třetí osoby na 

základě Příkazu, pro jehož provedení nedisponuje k okamžiku 

podání Příkazu dostatkem peněžních prostředků na svém IPÚ 

( ), a to do výše úvěrového rámce stanoveného ze strany „Úvěr”

AKCENTY pro Klienta ( ). „Úvěrový rámec“

3. Pokud není v tomto Dodatku uvedeno jinak, mají zde uvedené pojmy 

stejný význam, jako mají ve Smlouvě a ve VOP, které tvoří přílohu č. 3 

Smlouvy.

4. Klient se podpisem tohoto Dodatku zavazuje platit AKCENTĚ za 

Smluvní strany:

AKCENTA CZ a.s. se sídlem Praha 1, Salvátorská 931/8, PSČ 110 00, Česká 

republika, IČ 251 63 680, DIČ CZ 251 63 680, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9662

Korespondenční adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 

Hradec Králové 2, Česká republika, info@akcenta.eu

(dále jen „AKCENTA“) na straně jedné

A

Or Nebo

On the day, month and year below, the Contracting Parties have 

concluded this Amendment No.                        (hereinafter referred to as the 

“Amendment”) to Framework Agreement No.                                                    of 

                                                    (hereinafter referred to as the “Agreement”):

And
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Contracting parties:

AKCENTA CZ a.s., with its registered address at Prague 1, Salvátorská 

931/8, postcode 110 00, Czech Republic, Company ID No.: 251 63 680, Tax 

ID No.: CZ 251 63 680, registered in the Commercial Register kept by the 

Municipal Court in Prague, Section B, File No. 9662

Correspondence address: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 

Hradec Králové 2, Czech Republic, info@akcenta.eu

(hereinafter referred to as "AKCENTA") on the one hand

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 

č.                        (dále jen „Dodatek“) k Rámcové smlouvě č.                                                    ze 

dne                                                    (dále jen „Smlouva“): 

(dále jen „Klient”) na straně druhé

(AKCENTA a Klient dále označováni společně též jako „Smluvní strany“ 

nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

(hereinafter referred to as the “Client”) on the other part

(AKCENTA and the Client also collectively referred to as the “Contracting 

Parties” or individually as the “Contracting Party”)

Commercial name/Designation:
Obchodní firma/Název:
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Zastoupená
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House No.:
Č.p.:
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Část obce:
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Č.o.:
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consideration for provision of the Credit in the amount determined 

in the AKCENTA Pricelist.

Article II

Determination of the Line of Credit

1. Based on this Amendment, AKCENTA is authorised to determine the 

Client's Line of Credit, within the scope of which the Client shall be 

authorised to draw the Credit to execute an Order in the event of 

insufficient Available Balance on the Client's IPA, under the 

conditions set forth in Art. III hereof. 

2. In order to determine the Line of Credit, the Client shall provide 

AKCENTA with the following documents: 

i. Client's audited financial statements (balance sheet and profit 

and loss statement) for the past 3 accounting periods; if the 

Client does not have audited statements, it shall submit 

unaudited statements;

ii. a sample confirmation that payment has been made (“Advice”) 

issued by the bank from which the Client shall send monetary 

funds to AKCENTA's Tied Payment Account. If it intends to make 

payments from several banks, the Client shall submit the 

sample Advice issued by each of these banks;

iii. any other documents requested by AKCENTA.

3. AKCENTA shall inform the Client of determining the Line of Credit via 

the Broker or Business Representative along with information about 

the total value of the determined Line of Credit in EUR and the 

conditions of drawing the Credit. 

4. AKCENTA is authorised to refuse to determine the Line of Credit in 

particular if (i) the Client fails to submit the requested documents or 

information even within an additional deadline determined by 

AKCENTA, (ii) AKCENTA registers any unpaid receivable against the 

Client, or (iii) this would result in the breach of AKCENTA's obligations 

concerning the rules of credit exposure, capital adequacy, business 

prudence, etc. 

Article III

Validity, Renewal and Change of the Line of Credit

1. The Line of Credit shall be determined by AKCENTA for a typical term 

of twelve (12) months from the date of determining the Line of Credit 

by AKCENTA (“Line of Credit Validity”), i.e. the Line of Credit Validity 

expires on the day immediately preceding the anniversary day of 

determination of the Line of Credit by AKCENTA, or at a later date 

designated by AKCENTA.

2. The Client is obliged to submit to AKCENTA the financial statements 

for the past accounting period and any other documents required by 

AKCENTA sufficiently in advance, but at latest within 30 days before 

the end of the Line of Credit Validity. Based on these documents, 

AKCENTA shall determine the Line of Credit for the next twelve (12) 

months.

3. Should the Client fail to duly submit all the documents pursuant to 

paragraph (2), the Line of Credit shall automatically expire as of the 

last day of the Line of Credit Validity and the Client shall no longer be 

authorised to draw the Credit. If the Line of Credit expires pursuant 

to the previous sentence, the Client is authorised to request the new 

determination of a Line of Credit pursuant to Art. II hereof. 

4. The Client is authorised at any time during the Line of Credit Validity 

to ask AKCENTA to change the value of its Line of Credit (“Request to 

Change the Line of Credit”). The Request to Change the Line of Credit 

may be submitted to the Broker via telephone or e-mail. In order to 

assess the Request to Change the Line of Credit, AKCENTA is 

authorised to request additional documents and information from 

the Client, as per Art. II(2) hereof. AKCENTA shall decide about the 

Request to Change the Line of Credit within 5 Trading Days from the 

date of its submission or from the date of providing other 

documents and information requested by AKCENTA pursuant to the 

previous sentence. 

5. AKCENTA is authorised at any time during the Line of Credit Validity 

poskytnutí Úvěru úplatu ve výši stanovené podle Sazebníku 

AKCENTY.

Článek II. 

Stanovení Úvěrového rámce

1. Na základě tohoto Dodatku je AKCENTA oprávněna stanovit Klientovi 

Úvěrový rámec, v jehož rozsahu bude Klient oprávněn čerpat Úvěr 

k provedení Příkazu v případě nedostatečného Použitelného 

zůstatku na IPÚ Klienta, za podmínek uvedených v čl. III. tohoto 

Dodatku.

2. Za účelem stanovení Úvěrového rámce poskytne Klient AKCENTĚ 

tyto dokumenty: 

i. auditované účetní závěrky Klienta (rozvaha a výsledovka) za 

poslední 3 účetní období; nemá-li Klient auditované výkazy, 

předloží výkazy neauditované;

ii. příklad potvrzení o provedení platby ( ) vystaveného „Avízo”

bankou, ze které bude Klient provádět úhradu peněžních 

prostředků na Vázaný platební účet AKCENTY. Bude-li provádět 

úhradu z více bank, předloží Klient vzor Avíza vystavený každou 

takovou bankou;

iii. případně jakékoliv další dokumenty vyžádané AKCENTOU.

3. O stanovení Úvěrového rámce AKCENTA informuje Klienta 

prostřednictvím Obchodníka nebo Obchodního zástupce spolu s 

informací o celkové výši stanoveného Úvěrového rámce v EUR a o 

podmínkách čerpání Úvěru.

4. AKCENTA je oprávněna odmítnout stanovení Úvěrového rámce 

zejména tehdy, pokud (i) Klient ani v dodatečné lhůtě určené 

AKCENTOU jí neposkytne požadované dokumenty nebo informace, 

(ii) AKCENTA eviduje jakoukoliv neuhrazenou pohledávku za 

Klientem nebo (iii) by tím došlo k porušení povinností AKCENTY 

týkajících se pravidel úvěrové angažovanosti, kapitálové 

přiměřenosti, obezřetného podnikání atp.

Článek III. 

Platnost, obnovení a změna Úvěrového rámce

1. Úvěrový rámec stanoví AKCENTA na dobu zpravidla dvanácti (12) 

měsíců ode dne stanovení Úvěrového rámce AKCENTOU („Platnost 

Úvěrového rámce“), tzn. Platnost Úvěrového rámce končí dnem, 

který bezprostředně předchází dni výročí stanovení Úvěrového 

rámce AKCENTOU, popř. dnem pozdějším, určeným AKCENTOU.

2. V dostatečném předstihu, nejpozději však 30 dní, před koncem 

Platnosti Úvěrového rámce je Klient povinen předložit AKCENTĚ 

účetní výkazy za uplynulé účetní období a případně též další 

dokumenty vyžádané AKCENTOU, na jejichž základě AKCENTA 

stanoví Úvěrový rámec na následujících dvanáct (12) měsíců.

3. V případě, že Klient nepředloží řádně všechny dokumenty podle 

odstavce 2, Úvěrový rámec automaticky zanikne k poslednímu dni 

Platnosti Úvěrového rámce a Klient nadále nebude oprávněn k 

čerpání Úvěru. V případě zániku Úvěrového rámce podle věty první 

je Klient oprávněn požádat o nové stanovení Úvěrového rámce podle 

čl. II. tohoto Dodatku.

4. Klient je oprávněn kdykoliv během Platnosti Úvěrového rámce 

požádat AKCENTU o změnu výše svého Úvěrového rámce („Žádost o 

změnu Úvěrového rámce“). Žádost o změnu Úvěrového rámce lze 

podat Obchodníkovi prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Za 

účelem posouzení Žádosti o změnu Úvěrového rámce je AKCENTA 

oprávněna vyžádat si od Klienta další dokumenty a informace 

obdobně jako v čl. II. odst. 2 tohoto Dodatku. AKCENTA rozhodne o 

Žádosti o změnu Úvěrového rámce do 5 Obchodních dnů ode dne 

jejího podání nebo ode dne poskytnutí dalších dokumentů a 

informací vyžádaných AKCENTOU podle předchozí věty.

5. AKCENTA je oprávněna kdykoliv během Platnosti Úvěrového rámce 
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to review the value of the Line of Credit and request additional 

documents and information from the Client for this purpose. 

6. AKCENTA is authorised at any time during the Line of Credit Validity, 

at its own discretion, to unilaterally change the value of the Line of 

Credit determined for the Client, in particular for reasons of (i) 

fulfilling obligations concerning the rules of credit exposure, capital 

adequacy and business prudence, (ii) fulfilment of obligations 

pursuant to the Agreement, the GBTC or this Amendment, or (iii) if 

the Client breached any of its obligations pursuant to the 

Agreement, the GBTC or this Amendment. 

7. AKCENTA is authorised to condition the increase of the Client's Line 

of Credit by the provision of hedging on Credit by the Client in the 

form of a Bill of Exchange in favour of AKCENTA and the respective 

Agreement on Bill of Exchange. 

Article IV

Conditions for Drawing Credit

1. If the Client is interested in drawing the Credit, it is obliged to submit 

a request to draw the Credit to AKCENTA, in which it shall specify the 

value and currency of the requested Credit (“Drawing Request”) at 

latest at the moment of submitting the Order that is to be executed 

using the Credit. 

2. The Drawing Request may be submitted only via telephone, at least 1 

hour before the end of Service Hours (i.e. by 16:00 CET).

3. Upon evaluation of the Drawing Request, at latest within 30 minutes 

from receiving the Client's Drawing Request, AKCENTA shall inform 

the Client via telephone about (i) approval of drawing the Credit 

specified in the Drawing Request, or (ii) refusal of the Drawing 

Request. There is no legal claim to draw the Credit. 

4. AKCENTA is authorised to refuse the Drawing Request pursuant to 

paragraph (1) in particular if (i) it registers any unpaid receivable 

against the Client, or (ii) the provision of the Credit would lead to any 

breach of AKCENTA's obligations concerning the rules of credit 

exposure, capital adequacy and business prudence, the obligations 

under the Agreement, the GBTC or this Amendment or a decline in 

AKCENTA's available liquid funds to below the level required by legal 

regulations or regulatory standards, or (iii) if the Client breached any 

of its obligations pursuant to the Agreement, the GBTC or this 

Amendment. 

5. To eliminate doubts, the Contracting Parties confirm that refusal of 

the Drawing Request does not result in a change or cancellation of 

the Line of Credit determined for the Client pursuant to Art. II(3) of 

this Amendment. This does not affect AKCENTA's right pursuant to 

Art. III (6) of this Amendment. 

6. Without undue delay after receiving approval to draw the Credit 

pursuant to paragraph (3), the Client is obliged to submit the 

AKCENTA via e-mail or fax the Advice affirming that the payment was 

made by the Client to the AKCENTA Tied Payment Account in the 

amount of the provided Credit. 

7. If the Client does not deliver the Advice to AKCENTA by the end of the 

Trading Day on which the Client was informed of approval to draw 

the Credit pursuant to paragraph (3), approval of the Drawing 

Request shall automatically cease to be valid at this moment.

8. Without undue delay after receiving the Advice, AKCENTA shall 

execute the Order under the conditions set forth in the Agreement 

and the GBTC. If the Order is to be executed on the same Trading Day, 

it is necessary to deliver the Advice to AKCENTA at least 30 minutes 

before the cut off time for the given currency. 

9. The Client is authorised to draw multiple Credits simultaneously, but 

the sum of the Credits drawn may not exceed the value of the Line of 

Credit. 

10. If the Credit is to be drawn in a currency other than EUR, the current 

exchange rate determined by AKCENTA at the moment of providing 

the Credit shall be used to convert the value of the Line of Credit to 

this currency. 

přezkoumat výši Úvěrového rámce a za tím účelem si od Klienta 

vyžádat další dokumenty a informace.

6. AKCENTA je oprávněna kdykoliv během Platnosti Úvěrového rámce, 

dle svého vlastního uvážení, jednostranně změnit výši Úvěrového 

rámce stanoveného pro Klienta, a to zejména z důvodů (i) plnění 

povinností týkajících se pravidel úvěrové angažovanosti, kapitálové 

přiměřenosti, obezřetného podnikání, (ii) plnění povinností dle 

Smlouvy, VOP nebo tohoto Dodatku anebo (iii) v případě, kdy Klient 

porušil jakoukoliv svou povinnost podle Smlouvy, VOP nebo tohoto 

Dodatku.

7. AKCENTA je oprávněna podmínit zvýšení Úvěrového rámce Klienta, 

poskytnutí zajištění Úvěru ze strany Klienta ve formě Směnky ve 

prospěch AKCENTY a příslušné Směnečné smlouvy.

Článek IV.

Podmínky pro čerpání Úvěru

1. V případě zájmu Klienta čerpat Úvěr je Klient povinen podat 

AKCENTĚ žádost o čerpání Úvěru, ve které specifikuje výši a měnu 

požadovaného Úvěru ( ), a to nejpozději v „Žádost o čerpání”

okamžiku zadání Příkazu, který má být proveden s využitím Úvěru.

2. Žádost o čerpání lze podat pouze telefonicky, a to nejpozději 1 

hodinu před koncem Provozní doby (tj. do 16 hodin CET).

3. Po vyhodnocení Žádosti o čerpání, nejpozději do 30 minut od přijetí 

Žádosti o čerpání, AKCENTA telefonicky informuje Klienta o (i) 

souhlasu s čerpáním Úvěru specifikovaného v Žádosti o čerpání, 

nebo (ii) o zamítnutí Žádosti o čerpání. Na čerpání Úvěru není právní 

nárok.

4. AKCENTA je oprávněna Žádost o čerpání podle odstavce 1 zamítnout 

zejména tehdy, pokud (i) eviduje jakoukoliv neuhrazenou 

pohledávku za Klientem nebo (ii) by poskytnutím Úvěru došlo k 

jakémukoliv porušení povinností AKCENTY týkajících se pravidel 

úvěrové angažovanosti, kapitálové přiměřenosti a obezřetného 

podnikání, povinností dle Smlouvy, VOP či tohoto Dodatku či k 

poklesu volných likvidních prostředků AKCENTY pod úroveň 

vyžadovanou právními předpisy anebo regulačními standardy nebo 

(iii) v případě, kdy Klient porušil jakoukoliv svou povinnost podle 

Smlouvy, VOP či tohoto Dodatku.

5. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany potvrzují, že zamítnutí 

Žádosti o čerpání nemá za následek změnu či zrušení Úvěrového 

rámce stanoveného pro Klienta podle čl. II. odst. 3 tohoto Dodatku. 

Tím není dotčeno právo AKCENTY podle čl. III. odst. 6 tohoto 

Dodatku.

6. Bez zbytečného odkladu po obdržení souhlasu s čerpáním Úvěru 

podle odstavce 3 je Klient povinen doložit AKCENTĚ prostřednictvím 

e-mailu nebo faxu Avízo dokládající provedení platby Klientem na 

Vázaný platební účet AKCENTY ve výši poskytnutého Úvěru.

7. Pokud Klient nedoručí AKCENTĚ Avízo do konce Obchodního dne, v 

němž došlo k informování Klienta o souhlasu s čerpáním Úvěru dle 

odstavce 3, schválení Žádosti o čerpání tímto okamžikem 

automaticky pozbývá platnosti.

8. Bez zbytečného odkladu po obdržení Avíza provede AKCENTA Příkaz 

za podmínek uvedených ve Smlouvě a VOP. K provedení Příkazu ještě 

téhož Obchodního dne je nezbytné doručit AKCENTĚ Avízo 

nejpozději 30 minut před koncem cut off time dané měny. 

9. Klient je oprávněn čerpat více Úvěrů současně, součet čerpaných 

Úvěrů však nemůže překročit výši Úvěrového rámce.

10. Má-li být čerpán Úvěr v jiné měně než EUR, je k přepočtu výše 

Úvěrového rámce na tuto měnu použit aktuální kurz stanovený 

AKCENTOU k okamžiku poskytnutí Úvěru.
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Article V

Executing Orders Exceeding the Line of Credit

1. The Client is not authorised to draw the Credit in excess of the Line of 

Credit.

2. If the Client requests the execution of an Order using the Credit and 

the value of such transaction exceeds the Line of Credit, AKCENTA 

shall provide the Client with a Credit maximally up to the value of the 

Line of Credit, and the remaining part of the monetary funds 

required to execute the Order (“Missing Amount”) shall be drawn 

from the monetary funds on the Client's IPA (Internal Payment 

Account) in the scope of the Missing Amount. 

3. The procedure pursuant to paragraph (2) may be used only if the 

Available Balance on the Client's IPA suffices to cover the Missing 

Amount; otherwise, AKCENTA shall refuse to execute the submitted 

Order and shall reject the Drawing Request. 

4. AKCENTA shall inform the Client of the current Available Balance on 

the Client's IPA, the option of proceeding pursuant to paragraph (2), 

or potentially of refusing the Drawing Request and refusing to 

execute the Order, via telephone, based on the procedure pursuant 

to Art. IV(3) hereof. 

5. AKCENTA shall request the express consent of the Client to proceed 

pursuant to paragraph (2). If the Client does not consent to the 

procedure pursuant to paragraph (2), AKCENTA shall refuse the 

Drawing Request. 

Article VI

Client's Obligations

1. The Client is obliged to pay the monetary funds to the AKCENTA Tied 

Payment Account in the amount corresponding to the provided 

Credit, at latest within 5 Trading Days from the date of confirmation 

of approval to draw the Credit pursuant to Art. IV(3) hereof. 

2. Should the Client fail to pay the amount pursuant to paragraph (1), it 

is obliged to pay to the AKCENTA Tied Payment Account, in addition 

to the amount pursuant to paragraph (1), the applicable late charges 

calculated on the basis of the daily rate in the amount of 0,07% from 

the expiration of deadline pursuant to paragraph (1) until the time of 

its full payment. This does not affect AKCENTA's right to claim 

compensation for damages and contractual penalties pursuant to 

Art. III(4) of the GBTC. 

3. If the amount pursuant to paragraph (1) is not paid, AKCENTA also 

reserves the right to cancel the Line of Credit immediately and adopt 

additional measures if required. 

4. The Client is obliged to submit to AKCENTA

i. sample Advice pursuant to Art. II(2)(ii) during every change of 

the bank from which it shall be repaying the Credit;

ii. financial statements (balance sheets and profit and loss 

statements) for every accounting period, within 6 months from 

the end of the Client's accounting period, or within 30 days 

before expiration of the Line of Credit Validity, or at any time at 

the request of AKCENTA in accordance with Art. III(4), (5) and (7) 

hereof. 

5. The Client is also obliged to inform AKCENTA immediately of all 

relevant changes in the Client's financial standing and activity. This 

does not affect the obligation to inform AKCENTA of any other 

changes pursuant to the Agreement and GBTC. Failure to fulfil this 

condition on the part of the Client constitutes a severe breach of 

conditions of the Framework Agreement, in consequence of which 

AKCENTA shall be authorised to withdraw from the Agreement with 

immediate effect. 

Article VII

Final Provisions

1. This Amendment comes into validity and effect on the date of its 

signing by both Contracting Parties. 

2. This Amendment constitutes an integral part of the Agreement. All 

provisions of the Agreement not affected by this Amendment shall 

Článek V.

Provedení Příkazu překračujícího Úvěrový rámec

1. Klient není oprávněn k čerpání Úvěru nad výši Úvěrového rámce.

2. V případě, že Klient požaduje provedení Příkazu s využitím Úvěru a 

objem transakce převyšuje Úvěrový rámec, poskytne AKCENTA 

Klientovi Úvěr maximálně do výše Úvěrového rámce a zbývající část 

peněžních prostředků potřebných k provedení Příkazu („Chybějící 

částka“) čerpá z peněžních prostředků na IPÚ Klienta v rozsahu 

Chybějící částky.

3. Postup podle odstavce 2 lze použít pouze v případě, že Použitelný 

zůstatek na IPÚ Klienta postačuje k pokrytí Chybějící částky, jinak 

AKCENTA podaný Příkaz odmítne provést a Žádost o čerpání 

zamítne.

4. AKCENTA informuje Klienta o aktuální výši Použitelného zůstatku na 

IPÚ Klienta, o možnosti postupu podle odstavce 2, případně o 

zamítnutí Žádosti o čerpání a odmítnutí provést Příkaz, telefonicky 

postupem podle čl. IV. odst. 3 tohoto Dodatku.

5. K postupu dle odstavce 2 si AKCENTA vyžádá výslovný souhlas 

Klienta. Pokud Klient s postupem dle odstavce 2 nesouhlasí, 

AKCENTA Žádost o čerpání zamítne.

Článek VI.

Povinnosti Klienta

1. Klient je povinen uhradit na Vázaný platební účet AKCENTY peněžní 

prostředky ve výši odpovídající poskytnutému Úvěru, a to nejpozději 

do 5 Obchodních dní ode dne potvrzení souhlasu s čerpáním Úvěru 

podle čl. IV. odst. 3 tohoto Dodatku.

2. V případě neuhrazení částky podle odstavce 1 je Klient povinen 

uhradit na Vázaný platební účet AKCENTY spolu s částkou podle 

odstavce 1 také příslušné úroky z prodlení počítané podle denní 

sazby ve výši 0,07 % ode dne uplynutí lhůty podle odstavce 1, a to až 

do doby jejího úplného uhrazení. Tím není dotčeno právo AKCENTY 

na náhradu škody a smluvní pokutu podle čl. III. odst. 4 VOP. 

3. V případě neuhrazení částky podle odstavce 1 si AKCENTA dále 

vyhrazuje právo na okamžité zrušení Úvěrového rámce a případné 

přijetí dalších opatření.

4. Klient je povinen předložit AKCENTĚ

 i. vzor Avíza podle čl. II. odst. 2 bod (ii)  při každé změně banky, ze 

které bude provádět splacení Úvěru;

 ii. účetní závěrky (rozvahy a výsledovky) za každé účetní období, a 

to do 6 měsíců od skončení účetního období Klienta, případně 

do 30 dní před koncem Platnosti Úvěrového rámce, nebo 

kdykoliv na žádost AKCENTY v souladu s čl. III. odst. 4, 5 a 7 

tohoto Dodatku.

5. Klient je dále povinen neprodleně písemně informovat AKCENTU o 

všech významných změnách ve finanční situaci a činnosti Klienta. 

Tím není dotčena povinnost informovat AKCENTU o jakýchkoli 

dalších změnách dle Smlouvy a VOP. Nesplnění této povinnosti ze 

strany klienta se považuje za podstatné porušení podmínek 

Rámcové smlouvy, v důsledku čehož bude AKCENTA oprávněna od 

Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 

oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Veškerá ustanovení 

Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a 

Page 4 of 5 / Strana 4 z 5



Page 5 of 5 / Strana 5 z 5

účinnosti.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý 

bude považován za prvopis. Každá ze Smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení Dodatku.

remain valid and effective. 

3. This Amendment is drafted in two counterparts and each shall be 

considered an original. Each Contracting Party shall receive one 

counterpart of the Amendment. 

On behalf of AKCENTA CZ a.s. 
Za AKCENTA CZ a.s.

Signature
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

On behalf of the Client
Za klienta

In:
V:

On:
Dne:

Signature 
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

Position
Funkce

In:
V:

On:
Dne:

Signature 
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

Position
Funkce

In:
V:

On:
Dne:

Signature 
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

Position
Funkce

In:
V:

On:
Dne:
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