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Patria Finance, a.s. 

so sídlom Výmolova 353/3, Praha 5, PSČ 150 27 

IČO: 26455064 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7215 

(ďalej len „Patria”) 

a 

Meno a priezvisko/názov spoločnosti:        

adresa trvalého bydliska/sídla 

Ulica a číslo:       

Mesto a PSČ:             

r.č./IČO:       

(ďalej len „Zákazník”) 

(Patria a Zákazník ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana“ či spoločne ako „Zmluvné strany”) 

1.  PREDMET ZMLUVY O FINANČNEJ ZÁBEZPEKE 

1.1 V tejto zmluve o finančnej zábezpeke (ďalej len „Zabezpečovacia zmluva“) Zmluvné strany 

dojednávajú finančnú zábezpeku nižšie uvedených dlhov z rámcovej zmluvy o poskytovaní 

investičných služieb uzatvorenej medzi Patriou a Zákazníkom, vrátane ich produktových príloh 

(ďalej len „Zmluva“). Zabezpečovacia zmluva sa dojednáva v súvislosti so Zmluvou a 

primerane sa na ňu použijú aj Obchodné podmienky. 

1.2 Finančná zábezpeka sa dojednáva v súvislosti s Úverom alebo Zápožičkou poskytnutými 

Patriou Zákazníkovi na základe produktových príloh Zmluvy za účelom umožnenia obchodu 

s Cennými papiermi, na ktorom sa Patria podieľa ako úvěrující, alebo zapůjčitel podľa českého 

právneho poriadku. 

1.3 V rámci dojednanej finančnej zábezpeky Zákazník bude Patrii poskytovať Kolaterál podľa čl. II 

Zabezpečovacej zmluvy a Patria bude Kolaterál prijímať za podmienok stanovených 

v Zabezpečovacej zmluve. Zabezpečovacou zmluvou nie je dotknuté zabezpečenie zjednané 

medzi Zákazníkom a Patriou v iných ustanoveniach Zmluvy alebo inak. 

1.4 Ak nie je v Zabezpečovacej zmluve uvedené inak, majú pojmy s veľkým začiatočným 

písmenom význam uvedený v Zmluve. Pre účely Zabezpečovacej zmluvy majú nižšie uvedené 

pojmy nasledujúci význam. 

Cenné papiere zaknihované cenné papiere 

Minimálna hodnota 

zábezpeky 

minimálna hodnota Parametra zábezpeky stanovená vo vzťahu 

k Úveru a vo vzťahu k Zápožičke v Sadzobníku poplatkov 

Občiansky 

zákonník 

zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon platný v Českej republike) 
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Parameter 

zábezpeky 

vo vzťahu k Úveru sa jedná o parameter vypočítaný podľa 

nasledujúceho vzorca (CTH-PU) / CTH * 100, kde PU znamená výšku 

poskytnutého Úveru a CTH znamená celkovú trhovú hodnotu 

kolaterálu 

vo vzťahu k Zápožičke sa jedná o parameter vypočítaný podľa 

nasledujúceho vzorca PP / CTH, pričom PP znamená sumu peňažných 

prostriedkov a CTH znamená celkovú trhovú hodnotu Cenných 

papierov, ktoré sú predmetom Zápožičky 

Uzatváracia 

hodnota zábezpeky 

uzatváracia hodnota Parametra zábezpeky stanovená vo vzťahu 

k Úveru a vo vzťahu k Zápožičke v Sadzobníku poplatkov 

Úver peňažné prostriedky poskytnuté Patriou Zákazníkovi za účelom 

povolenia kúpy Cenných papierov na základe úverovej zmluvy 

uzatvorenej v rámci Prílohy o obchodovaní na úver 

Základná hodnota 

zábezpeky 

ako je tento pojem definovaný vo vzťahu k Úveru a Zápožičke 

v príslušných produktových prílohách. Konkrétne výšky príslušných 

hodnôt Základnej hodnoty zábezpeky sú uvedené v Sadzobníku 

poplatkov 

ZFZ zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon platný v Českej republike) 

Zápožička Cenné papiere zapožičané Patriou Zákazníkovi za účelom umožnenia 

ich predaja na základe zmluvy o Zápožičke uzatvorenej podľa 

českého právneho poriadku v rámci Prílohy o obchodovaní na krátko 

2.  ZABEZPEČENÝ DLH, PRÁVNA POVAHA FINANČNEJ ZÁBEZPEKY, 

FINANČNÝ KOLATERÁL 

2.1 Zmluvné strany týmto zabezpečujú akékoľvek existujúce aj budúce, podmienené aj 

nepodmienené dlhy Zákazníka voči Patrii: 

a) z Úveru a akékoľvek ďalšie dlhy Zákazníka vznikajúce z úverovej zmluvy uzatvorenej 

v rámci Prílohy o obchodovaní na úver, vrátane príslušenstva a zmluvných pokút (spolu 

ďalej len „Dlh z Úveru“); 

b) zo Zápožičky a akékoľvek ďalšie dlhy Zákazníka vznikajúce zo zmluvy o Zápožičke 

uzatvorenej v rámci Prílohy o obchodovaní na krátko, vrátane príslušenstva a zmluvných 

pokút. (spolu ďalej len „Dlh zo Zápožičky“) 

(Dlh z Úveru a Dlh zo Zápožičky spolu tiež len „Dlhy“). S tým, že Dlhy zodpovedajú dlhom 

finančného charakteru v zmysle ZFZ. 

2.2 Zákazník týmto zjednáva v prospech Patrie za účelom zabezpečenia: 

a) Dlhu z Úveru záložné právo k účtu vlastníka Cenných papierov zriadeného Patriou pre 

Zákazníka v rámci Úverového účtu (ďalej len „Úverový majetkový účet“); a 

b) Dlhu zo Zápožičky záložné právo k pohľadávkam Zákazníka voči Patrii na výplatu 

peňažných prostriedkov vznikajúcich na základe Zmluvy (najmä peňažných prostriedkov 
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vedených Patriou pre Zákazníka na zberných účtoch v bankách) vo výške evidovanej 

v peňažnej zložke Evidenčného účtu („ďalej len Evidenčný peňažný účet“), 

ako finančnú zábezpeku (finanční zajištění) v zmysle ZFZ. Patria tieto záložné práva prijíma. 

Patria záložné práva k Úverovému majetkovému účtu zapíše na príslušnom účte v súlade 

s Občianskym zákonníkom. 

2.3 Predmetom finančnej zábezpeky budú: 

a) Cenné papiere evidované na Úverovom majetkovom účte (ďalej len „Majetkový 

kolaterál“); 

b) pohľadávky Zákazníka na výplatu peňažných prostriedkov vo výške evidovanej 

na Evidenčnom peňažnom účte (ďalej len „Peňažný kolaterál“) 

(Majetkový kolaterál a Peňažný kolaterál spolu tiež len „Kolaterál“) s tým, že sa jedná 

o finančný kolaterál (finanční kolaterál) v zmysle ZFZ. 

2.4 Patria je oprávnená na Internetových stránkach stanoviť a priebežne meniť zoznam Cenných 

papierov prijateľných ako Majetkový kolaterál. Všetky ostatné Cenné papiere či Cenné papiere 

zaťažené právom tretej osoby majú pre účely zabezpečenia akéhokoľvek Dlhu hodnotu nula, 

a to aj v prípade, že k takej zmene zoznamu Cenných papierov prijateľných ako Majetkový 

kolaterál dôjde aj po poskytnutí Majetkového kolaterálu. V prípade, že dôjde k premene 

Cenného papiera, ktorý tvorí Majetkový kolaterál, na (listinný) cenný papier, má takýto Cenný 

papier pre účely zabezpečenia akéhokoľvek Dlhu rovnako hodnotu nula. 

3.  PARAMETER FINANČNEJ ZÁBEZPEKY A POKLES HODNOTY 

FINANČNEJ ZÁBEZPEKY 

3.1 Pre účely posúdenia dostatočnosti zabezpečenia Dlhu z Úveru alebo Dlhu zo Zápožičky 

vychádza Patria z príslušného Parametra zábezpeky s tým, že tento Parameter zábezpeky 

musí dosahovať najmenej príslušnú Základnú hodnotu zábezpeky v okamihu, kedy Zákazník 

dá Pokyn na kúpu Cenných papierov na Úver alebo Pokyn k Zápožičke Cenných papierov. 

3.2 Pokiaľ kedykoľvek počas čerpania Úveru alebo trvania Zápožičky príslušný Parameter 

zábezpeky poklesne pod príslušnú Minimálnu hodnotu zábezpeky, Zákazník vykoná niektoré z 

nasledujúcich opatrení tak, aby príslušný Parameter zábezpeky dosiahol aspoň príslušnú 

Základnú hodnotu zábezpeky: 

a) previedol (i) Majetkový kolaterál na Úverový majetkový účet v prípade poklesu Parametra 

zábezpeky vo vzťahu k Úveru alebo (ii)  prevedie na Patriu peňažné prostriedky, ktoré 

Patria zaeviduje na Evidenčnom peňažnom účte, v prípade poklesu Parametra zábezpeky 

vo vzťahu k Zápožičke, a to v takej hodnote, aby príslušný Parameter zábezpeky dosiahol 

aspoň príslušnú Základnú hodnotu zábezpeky alebo v inej hodnote uvedenej vo výzve 

Patrie; 

b) splatil takú časť Dlhu z Úveru, aby príslušný Parameter zábezpeky dosiahol aspoň príslušnú 

Základnú hodnotu zábezpeky alebo inú hodnotu uvedenú vo výzve Patrie; 

c) vrátil Cenné papiere, ktoré sú predmetom Zápožičky, pričom Patria a Zákazník zjednali, že 

okrem ďalších situácií predpokladaných Zmluvou je Patria oprávnená žiadať predčasné 

vrátenie týchto Cenných papierov od okamihu, kedy príslušný Parameter zábezpeky klesne 

pod príslušnú Základnú hodnotu zábezpeky; alebo 
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d) dal Patrii Pokyn na predaj Majetkového kolaterálu na Úverovom majetkovom účte v prípade 

poklesu Parametra zábezpeky vo vzťahu k Dlhu z Úveru. 

3.3 Patria informuje Zákazníka o aktuálnej výške príslušného Parametra zábezpeky 

prostredníctvom Obchodnej aplikácie a v prípade jeho nesplnenia má Zákazník povinnosť 

podniknúť opatrenia predvídané v ods. 2 tohto článku. Patria rovnako môže informovať 

Zákazníka o poklese Parametra zábezpeky, a to spravidla do 12 hodín od okamihu, kedy túto 

skutočnosť zistí (ďalej len „Informačná služba“). Patria plní Informačnú službu najmä 

prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo písomne. Informačná služba Patrie nezbavuje 

Zákazníka povinnosti samostatnej kontroly dostatočnej zábezpeky podľa ods. 1 a ods. 2 tohto 

článku. Nesplnenie Informačnej služby nie je prekážkou postupu podľa ods. 4 a ods. 5 tohto 

článku. 

3.4 Pokiaľ Zákazník nevykoná žiadne z opatrení predvídaných v ods. 2 tohto článku najneskôr v 

lehote 2 Obchodných dní od doby, kedy dôjde k poklesu príslušného Parametra zábezpeky 

podľa ods. 2 tohto článku, alebo príslušný Parameter zábezpeky klesne pod Uzatváraciu 

hodnotu zábezpeky, bude Patria oprávnená, a to podľa vlastného uváženia, predať príslušný 

Majetkový kolaterál alebo jeho časť, alebo použiť príslušný Kolaterál k nákupu a vráteniu 

Cenných papierov, ktoré sú predmetom Zápožičky tak, aby príslušný Parameter zábezpeky 

dosiahol aspoň hodnotu príslušnej Základnej hodnoty zábezpeky. Pri predaji Majetkového 

kolaterálu a použití Peňažného kolaterálu k nákupu a vráteniu Cenných papierov, ktoré sú 

predmetom Zápožičky, bude Patria postupovať primerane podľa čl. V Zabezpečovacej zmluvy, 

pričom bude oprávnená uprednostniť rýchlosť predaja alebo nákupu pred potenciálnym vyšším 

výnosom alebo nižšou stratou. 

3.5 Patria je oprávnená podľa vlastného uváženia predať príslušný Majetkový kolaterál alebo 

použiť príslušný Peňažný kolaterál k nákupu a vráteniu Cenných papierov, ktoré sú predmetom 

Zápožičky, v prípade, že nastanú okolnosti, z ktorých vyplýva, že je Dlh z Úveru alebo Dlh zo 

Zápožičky nesplniteľný alebo sa ním stane podľa § 2006 a nasl. Občianskeho zákonníka a ďalej 

vtedy, ak nastanú na kapitálovom či finančnom trhu alebo všeobecne v ekonomickom 

prostredí také okolnosti, ktoré inak predstavujú prekážku zbavujúcu škodcu povinnosti 

na náhradu škody podľa § 2913 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

4.  ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PO DOBU 

TRVANIA ZÁBEZPEKY  

4.1 Zákazník bude oprávnený nakladať s príslušným Kolaterálom na základe Pokynov podľa 

Zmluvy a Obchodných podmienok, okrem prípadov, keď príslušný Parameter zábezpeky bude 

pod príslušnou Základnou hodnotou zábezpeky, alebo by príslušný Parameter zábezpeky pod 

príslušnú Základnú hodnotou zábezpeky klesol v dôsledku vykonania Pokynu Zákazníka, alebo 

nastanú iné skutočnosti určené v príslušnej produktovej prílohe Zmluvy. 

4.2 Patria súhlasí so všetkými prevodmi Majetkového kolaterálu z Úverového majetkového účtu 

alebo Evidenčného účtu vykonanými v súlade s ods. 1 tohto článku. Pokiaľ by došlo k prevodu 

Majetkového kolaterálu v rozpore s ods. 1 tohto článku, záložné právo k takto prevedenému 

Cennému papieru by nezaniklo. 

4.3 Zákazník má právo vymeniť poskytnutý Kolaterál za iný Kolaterál, pokiaľ pri takej výmene 

nedôjde k poklesu príslušného Parametra zábezpeky pod príslušnú Základnú hodnotu 

zábezpeky. 
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4.4 Výšku Základnej hodnoty zábezpeky, Minimálnu hodnotu zábezpeky a Uzatváraciu hodnotu 

zábezpeky môže Patria jednostranne meniť s okamžitou platnosťou aj vo vzťahu k už 

poskytnutým Úverom alebo Zápožičkám prostredníctvom zmeny v Sadzobníku poplatkov. 

4.5 Zákazník sa okrem iného zaväzuje: 

a) poskytovať Kolaterál, ktorý nebude zaťažený žiadnym právom tretích osôb; 

b) nezaťažovať Kolaterál žiadnym právom v prospech tretích osôb; 

c) nespochybňovať platnosť a vymáhateľnosť zábezpeky podľa Zabezpečovacej zmluvy; a 

d) sledovať zoznam Cenných papierov prijateľných ako Majetkový kolaterál uverejnený na 

Internetových stránkach. 

4.6 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže ukončiť Zabezpečovaciu zmluvu písomnou výpoveďou 

druhej strane s výpovednou dobou dvoch mesiacov začínajúcou od prvého dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď urobená. Táto výpovedná doba 

neuplynie skôr, ako budú uspokojené všetky Dlhy. 

5.  USPOKOJENIE DLHU 

5.1 Bez ohľadu na čl. III ods. 4 Zabezpečovacej zmluvy, ak Zákazník nesplní voči Patrii Dlh z Úveru 

alebo Dlh zo Zápožičky v dobe splatnosti, bude Patria oprávnená príslušný Dlh uspokojiť 

z príslušného Kolaterálu. V prípade, že sa bude jednať o Majetkový kolaterál, Patria tento 

Majetkový kolaterál podľa svojho vlastného uváženia predá na relevantnom Prevodnom 

mieste. V prípade, že sa bude jednať o Peňažný kolaterál, Patria započíta Dlh voči Zákazníkovi 

oproti (aj nesplatnej) pohľadávke na výplatu peňažných prostriedkov Zákazníka, ktoré sú 

evidované na Evidenčnom peňažnom účte, alebo odpíše vo svoj prospech príslušnú čiastku 

peňažných prostriedkov. V prípade, že bude Dlh premietnutý do navrátenia zapožičaných 

Cenných papierov, potom Patria použije Kolaterál na získanie a vrátenie zapožičaných Cenných 

papierov. Patria je rovnako oprávnená započítať pohľadávku vzniknutú z nadobudnutia a 

vrátenia zapožičaných Cenných papierov oproti (aj nesplatnej) pohľadávke na výplatu 

peňažných prostriedkov, ktoré sú evidované na Evidenčnom peňažnom účte, alebo speňažiť 

Majetkový kolaterál evidovaný na Evidenčnom majetkovom účte a ponechať si čiastku 

zodpovedajúcu aktuálnej tržnej hodnote zapožičaných Cenných papierov. 

5.2 Pokiaľ nebude výnos z predaja príslušného Majetkového kolaterálu použitý v plnej výške na 

úhradu príslušného Dlhu voči Zákazníkovi, prevedie Patria zostávajúcu čiastku Zákazníkovi, 

ktorá bude následne zaevidovaná na Evidenčnom peňažnom účte. Patria prevedie Cenné 

papiere evidované na Úverovom majetkovom účte, ktoré neboli použité k uspokojeniu Dlhu 

z Úveru, na Evidenčný majetkový účet. 

5.3 Patria bude postupovať podľa vyššie uvedeného postupu iba v rozsahu nevyhnutnom na 

uspokojenie Dlhu z Úveru alebo Dlhu zo Zápožičky, a to s odbornou starostlivosťou 

a s ohľadom na oprávnené záujmy Zákazníka. Náklady spojené s predajom Majetkového 

kolaterálu alebo s použitím Peňažného kolaterálu na obstaranie Cenných papierov znáša 

Zákazník. 

5.4 V prípade, že ostatné dlhy Zákazníka voči Patrii nebudú dostatočne zabezpečené, má Patria 

zádržné právo na akýkoľvek majetok Zákazníka, ktorý má Patria v držbe alebo ho inak právne 

alebo fakticky ovláda. Aj pre prípad, že Zákazník uskutoční Pokyn ohľadom takéhoto majetku, 

Patria je oprávnená zadržať potrebnú časť majetku na úhradu takejto pohľadávky a takéto 

zadržanie nie je nezlučiteľné s akýmkoľvek Pokynom Zákazníka v zmysle § 1396 ods. 2 

Občianskeho zákonníka. 
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5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie z Cenných papierov obstaraných na Úver (tj. najmä 

kupóny, dividendy) budú použité na úhradu Úveru. 

6.  ZÁNIK FINANČNEJ ZÁBEZPEKY 

V prípade, že po výmaze záložného práva dôjde k novej Zápožičke, má sa za to, že Zákazník 

zjednáva nové záložné právo podľa čl. II ods. 2 písm. b) Zabezpečovacej zmluvy. 

7.  INFORMÁCIE O FINANČNEJ ZÁBEZPEKE 

7.1 Finančná zábezpeka slúži všeobecne k zabezpečeniu transakcií uzatváraných na finančných 

trhoch. Finančná zábezpeka môže byť zjednaná ako prevod finančného kolaterálu alebo ako 

záložné právo k finančnému kolaterálu. Oproti občianskoprávnej zábezpeke má špecifický 

režim, ktorý viac zodpovedá potrebám finančného trhu. 

7.2 Hlavné odlišnosti finančnej zábezpeky sú nasledujúce: 

− finančnou zábezpekou môžu byť zabezpečené iba tzv. pohľadávky finančného charakteru; 

− predmetom finančnej zábezpeky môžu byť najmä finančné nástroje a peňažné prostriedky; 

− finančnú zábezpeku môžu zjednať iba zákonom vymedzené osoby. V zásade je vylúčené 

zjednanie finančnej zábezpeky medzi osobami, ktoré štandardne nepôsobia na finančnom 

trhu (napr. medzi fyzickými osobami). Fyzická osoba môže byť za určitých okolností iba 

poskytovateľom finančného kolaterálu; 

− finančná zábezpeka má v určitých prípadoch menej formálne požiadavky na jej vznik (nie 

je nutné, aby bola zábezpeka označená ako finančná, ale vychádza sa všeobecne 

z posúdenia predpokladov jej vzniku; k vzniku finančnej zábezpeky postačí aj len 

odovzdanie finančného kolaterálu príjemcovi a faktické ovládanie finančného kolaterálu 

príjemcom); 

− príjemca finančného kolaterálu sa môže v prípade omeškania so zabezpečenou 

pohľadávkou, či v iných prípadoch predpokladaných zmluvou, uspokojiť  spôsobom 

predpokladaným zmluvou, inak sa môže uspokojiť speňažením finančného kolaterálu alebo 

započítaním hodnoty finančného kolaterálu voči zabezpečenej pohľadávke; 

− ak zmluva neustanoví inak, na vykonanie práva na uspokojenie z finančného kolaterálu sa 

nepoužijú právne predpisy, pokiaľ stanoví (i) povinnosť vopred oznámiť speňaženie 

finančného kolaterálu, (ii) povinnosť výkon práva na uspokojenie z finančnej zábezpeky 

schváliť súdom, správnym orgánom alebo inou osobou, (iii) aby finančná zábezpeka bola 

speňažená vo verejnej dražbe alebo iným stanoveným spôsobom, alebo (iv) aby pred 

vykonaním práva na uspokojenie z finančnej zábezpeky uplynula určitá lehota; 

− finančná zábezpeka požíva zvláštnu ochranu v exekučnom a insolvenčnom (konkurznom, 

resp. reštrukturalizačnom) konaní. 

7.3 Detailnejšie informácie je možné získať zo samotného ZFZ. 

7.4 Zákazník prehlasuje, že ho Patria dostatočne informovala o hlavných charakteristikách právnej 

úpravy finančnej zábezpeky a o tom, ako sa právna úprava finančnej zábezpeky odlišuje od 

všeobecnej úpravy záložného práva a prevodu vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt v 

prospech veriteľa. 
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8.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 V prípade neplatnosti či neúčinnosti či zdanlivosti jednotlivých ustanovení Zabezpečovacej 

zmluvy nebudú dotknuté jej ostatné ustanovenia. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že 

uskutočnia všetky kroky nevyhnutné k nahradeniu takéhoto neplatného, neúčinného alebo 

zdanlivého ustanovenia iným ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné a bude 

zodpovedať účelu nahrádzaného ustanovenia a celej Zabezpečovacej zmluvy. 

8.2 Zabezpečovacia zmluva môže byť menená alebo doplňovaná iba na základe dohody Zmluvných 

strán formou písomného dodatku. 

8.3 Zákazník nie je oprávnený previesť na inú osobu akékoľvek práva alebo povinnosti 

zo Zabezpečovacej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Patrie. Dlhy či akákoľvek 

ich časť neprechádza na akéhokoľvek nadobúdateľa pri prevode Kolaterálu. 

8.4 Zabezpečovacia zmluva nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania 

súvisiace s predmetom Zabezpečovacej zmluvy. Žiadna zo Zmluvných strán sa nemôže 

dovolávať žiadnej dohody či dojednania, ktoré nie sú explicitne uvedené v Zabezpečovacej 

zmluve. 

8.5 Patria aj Zákazník týmto na seba preberajú nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 

ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

8.6 Pokiaľ sa ktorákoľvek Zmluvná strana vzdá nároku z porušenia akéhokoľvek ustanovenia 

Zabezpečovacej zmluvy, nebude to znamenať alebo sa vykladať ako vzdanie sa nároku 

z ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zabezpečovacej zmluvy, ani ako vzdanie sa nároku 

z akéhokoľvek ďalšieho porušenia daného ustanovenia. Žiadne predĺženie lehoty pre plnenie 

ktoréhokoľvek dlhu či opatrenia podľa Zabezpečovacej zmluvy nebude považované 

za predĺženie lehoty pre budúce plnenie daného záväzku alebo opatrenie, alebo akéhokoľvek 

iného záväzku či opatrenia. Neuplatnenie či omeškanie pri uplatnení akéhokoľvek práva alebo 

akejkoľvek podmienky nebude predpokladať, že sa ich ktorákoľvek Zmluvná strana vzdala. 

Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek práva alebo podmienky nebude účinné v prípade, že nebude 

vyhotovené v písomnej forme. 

8.7 Zmluvné strany týmto zjednávajú, že v prípade akéhokoľvek ukončenia Zabezpečovacej 

zmluvy bude mať takéto ukončenie účinky iba do budúcnosti. 

8.8 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že ich zmluvný vzťah založený 

Zabezpečovacou zmluvou sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. 

8.9 Zabezpečovacia zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží 

Zákazník a Patria. Oba rovnopisy Zabezpečovacej zmluvy majú právny význam originálu. 

 

V Prahe dňa   V  dňa  

 

 

 

             

za Patria Finance, a.s. na základe plnej moci podpis Zákazníka 


