Rámcová smlouva o indosaci směnek

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaná:
(dále jen „Klient“)
a
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaná:

Factoring KB, a.s.
náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5
25148290
CZ25148290
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 4861

(dále jen „Faktor“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění tuto:

Rámcovou smlouvu o indosaci směnek č.
(dále jen „Rámcová smlouva“)
I. Definice a pojmy
Výrazům užívaným v této Rámcové smlouvě a jejích přílohách a začínajícím velkým písmenem, pokud z jejich textu
výslovně nevyplývá jinak, bude pro účely interpretace této Rámcové smlouvy přikládán následující význam:
„Avalistou“

se rozumí společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 49241214 a /nebo Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem se
sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, podle toho, která
avaluje příslušnou Směnku;

„Cenou“

se rozumí cena za Indosaci Směnky, jejíž výše bude stanovena postupem uvedeným v článku
6.3 této Rámcové smlouvy a případně upravena v souladu s ostatními ustanoveními této
Rámcové smlouvy;

„Dlužníkem“

se rozumí kterákoli ze společností uvedených v Příloze 1 této Rámcové smlouvy, vůči níž
budou Klientovi vznikat Pohledávky;

„Dohodou o vyrovnání závazků směnkou“
se rozumí dohoda mezi příslušným Dlužníkem a Klientem o
zániku příslušné Pohledávky a nahrazením Směnkou (placení Směnkou);
„Indosací“

se rozumí převod Směnky Klientem jako indosantem na Faktora jako indosatáře rubopisem,
který bude splňovat požadavky Zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb. a bude
obsahovat doložku „bez postihu“;

„Kontraktem“

se rozumí jakákoliv smlouva uzavřená mezi Klientem a Dlužníkem, ve znění pozdějších
dodatků, na jejímž základě má Klient pohledávku na peněžité plnění vůči Dlužníkovi;

„Limitem“

se rozumí limit, do jehož výše mohou být indosovány Směnky v souladu s touto Rámcovou
smlouvou a jehož výše je specifikována v čl. 2.3 této Rámcové smlouvy.
Limit představuje sdílený limit pro společnosti Skupiny VEOLIA, jak jsou tyto specifikovány
v Příloze 1 této Rámcové smlouvy, s tím, že se do Limitu započítává (i) součet nominálních
hodnot Směnek, které byly indosovány dle této Rámcové smlouvy na řad Faktora a nebyly
uhrazeny, a (ii) jako jiná angažovanost Faktora vůči společnostem ze Skupiny VEOLIA součet
(A) nominálních hodnot jistin neuhrazených pohledávek za třetími osobami postoupených na
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Faktora společnostmi ze Skupiny VEOLIA (tj. z obchodních případů, ve kterých jsou
společnosti ze skupiny VEOLIA v pozici klienta a postupitele pohledávek za svými odběrateli)
v souvislosti s Rámcovou smlouvou o odkupu pohledávek s postihem (jak je tato definována
níže) a (B) nominálních hodnost jistin neuhrazených pohledávek za společnostmi ze Skupiny
VEOLIA postoupených na Faktora třetími osobami. V případě směnečného rukojemství
a/nebo jiného zajištění závazků za jinou společností ze Skupiny VEOLIA se příslušná
pohledávka Faktora započte do Limitu pouze jednou.
Součet nominální hodnoty Směnek, které byly na Faktora indosovány v souvislosti s touto
Rámcovou smlouvou a nejsou uhrazeny, a nominálních hodnot pohledávek specifikovaných
pod bodem (ii) výše, nesmí překročit výši Limitu;
„Návrhem“

se rozumí návrh na uzavření Smlouvy o indosaci Směnek odpovídající ve všech podstatných
náležitostech vzoru uvedenému v Příloze 2 této Rámcové smlouvy;

„Oznámením o indosaci směnky“
se rozumí oznámení, které bude ve všech podstatných náležitostech odpovídat vzoru
uvedenému v Příloze 3 této Rámcové smlouvy;
„Pohledávkou“

se rozumí pohledávka (pohledávky), vzniklá Klientovi na základě Kontraktu, přičemž
Pohledávku bude na základě platebních podmínek uvedených v Kontraktu nebo na základě
Dohody o vyrovnání závazků směnkou uhrazena Směnkou a zanikne okamžikem předání této
Směnky Klientovi;

„Pracovním dnem“ se rozumí den, kdy jsou pobočky Faktora v České republice otevřeny pro obchodování s
klienty;
„Rámcovou smlouvou o odkupu pohledávek s postihem“ se rozumí Rámcová smlouva o odkupu pohledávek
s postihem č. 109 uzavřená dne 11.11.2019 mezi Faktorem a společností Veolia Energie
ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410 a
Rámcová smlouva o odkupu pohledávek s postihem č. 110 uzavřená dne 11.11.2019 mezi
Faktorem a společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 49241214;
„Skupinou VEOLIA“ se rozumí společně všechny společnosti uvedené v Příloze 1 této Rámcové smlouvy;
„Směnkou“

se rozumí směnka (směnky) vlastní vystavená Dlužníkem na řad Klienta s avalem Avalisty,
doložkou bez protestu, a dalšími náležitostmi dle této Rámcové smlouvy, uvedená v Návrhu,
jejímž předáním Klientovi zaniká Pohledávka;

„Smlouvou o indosaci Směnek“
se rozumí smlouva o indosaci Směnek, která bude uzavřena přijetím Návrhu dle článku III.
této Rámcové smlouvy;
„Účtem Klienta“

je účet Klienta č. [●] vedený u Komerční banky, a.s.

„Zákonem“

se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Zůstatkem Limitu" se rozumí částka vypočtená Faktorem tak, že se od Limitu odečte (i) nominální hodnota
veškerých Směnek, které byly dle této Rámcové smlouvy indosovány na řad Faktora a nejsou
doposud uhrazeny, (ii) součet nominálních hodnot jistin neuhrazených pohledávek za třetími
osobami postoupených na Faktora společnostmi ze Skupiny VEOLIA v souvislosti
s Rámcovou smlouvou o odkupu pohledávek s postihem, a (iii) součet nominálních hodnot
jistin neuhrazených pohledávek společnostmi ze Skupiny VEOLIA postoupených na Faktora
třetími osobami.
II. Předmět smlouvy
2.1

Klientovi budou na základě Kontraktů vznikat Pohledávky za Dlužníky. Za účelem úhrady Pohledávek budou
Dlužníky vystavovány Směnky s avalem Avalisty.

2.2

Předmětem této Rámcové smlouvy je rámcová úprava vztahu Klienta a Faktora vyplývajícího z budoucí
opakované Indosace Směnek do výše Limitu.
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2.3

Limit činí Kč

(slovy:

korunčeských 00/100).

III. Indosace Směnky
3.1

Za podmínek stanovených touto Rámcovou smlouvou je Klient oprávněn zasílat Faktorovi Návrhy. Přijetím
těchto Návrhů ze strany Faktora bude docházet k uzavření Smluv o indosaci Směnek.

3.2

Faktor není povinen přijmout Návrh Klienta zejména tehdy, přesáhne-li směnečná suma ze Směnky, která
je předmětem Indosace, Zůstatek Limitu nebo v případě, že jakákoli Směnka nebo Návrh nebudou splňovat
podmínky požadované touto Rámcovou smlouvou.

3.3

V případě přijetí Návrhu je Faktor povinen zaslat Klientovi jedno podepsané vyhotovení Návrhu (Smlouvy o
indosaci Směnek), a to nejpozději do sedmi (7) Pracovních dnů ode dne doručení Návrhu, není-li v Návrhu
stanovena lhůta delší, vždy však až po obdržení příslušných dokumentů. Přijetí Návrhu je účinné okamžikem
jeho doručení Klientovi, přičemž za doručení považují smluvní strany též doručení podepsaného Návrhu emailem; v tomto případě je Faktor povinen zaslat formou doporučeného dopisu nebo doručit osobně originál
podepsaného Návrhu Klientovi ve lhůtě výše uvedené.

3.4

Faktor si vyhrazuje právo nepřijmout Návrh, pokud nebudou splněny zvláštní podmínky dle čl. IV. Rámcové
smlouvy a to i v případě nedočerpání Limitu.

3.5

V případě nepřijetí Návrhu je Faktor povinen odeslat Klientovi do sedmi (7) Pracovních dnů od doručení
Návrhu veškeré originály dokumentů předané Faktorovi v souladu s článkem 4.1 této Rámcové smlouvy a
Směnku indosovat zpět na Klienta připojením indosamentu s doložkou „bez postihu“.

IV. Zvláštní podmínky
4.1

Přijetí Návrhu Faktorem je vázáno na předložení následujících dokumentů Faktorovi, týkajících se Směnky
indosované na základě příslušného Návrhu:
a) originál řádně podepsaného Návrhu osobou oprávněnou zastupovat Klienta v souladu s touto Rámcovou
smlouvou, a to ve dvou (2) vyhotoveních;
b) originál Směnky řádně vystavené Dlužníkem na řad Klienta, avalované Avalistou a indosované Klientem
na Faktora s doložkou „bez postihu“. Směnka musí být vystavena v souladu se zákonem směnečným a
šekovým č. 191/1950 Sb. a musí být podepsaná Klientem, Dlužníkem a Avalistou. Datum splatnosti na
Směnce musí být určené konkrétním datem s odloženou splatností maximálně 180 dnů od data vystavení
Směnky;
c) kopie daňových dokladů (faktur) včetně soupisu poskytnutého plnění, na jejichž základě byla Směnka
vystavena;
d) kopii Kontraktu, včetně všech příloh a dodatků, ledaže kopie kontraktu byla již dříve Faktorovi předána;
e) originál Dohody o vyrovnání závazků směnkou uzavřené mezi Klientem a Dlužníkem, kterou je upravena
úhrada a zánik Pohledávek, na jejichž základě byla vystavena a avalována Směnka, a která bude ve
všech podstatných náležitostech odpovídat vzoru uvedenému v Příloze 4 této Rámcové smlouvy, je-li
tato dohoda uzavírána, tj. není-li způsob zániku Pohledávek vystavením Směnky upraven přímo v
Kontraktu.

4.2

Faktor uzná a přijme dokumenty předložené mu v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou pouze pokud je
shledá bez závad.

V. Zmocnění k podepisování
5.1

Klient je oprávněn zmocnit k podepisování Návrhů, indosamentů Směnek a uzavírání Dohod o vyrovnání
závazků směnkou a jejich zasílání Faktorovi třetí osoby, a to na základě plné moci, jejíž vzor je uveden
v Příloze 5 této Rámcové smlouvy. Takto zmocněné osoby jsou oprávněny podepisovat výše uvedené
dokumenty samostatně. Klient je oprávněn udělit novou plnou moc a zaslat ji Faktorovi doporučeným
dopisem nebo doručit osobně. Nová plná moc je účinná dnem jejího doručení Faktorovi, přičemž tímto dnem
nahrazuje původní plnou moc. Pokud nebude nová plná moc vyplněna před Faktorem, musí být podpisy
zmocněných osob a Klienta uvedené v plné moci úředně ověřeny.
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5.2

Klient ke dni podpisu Rámcové smlouvy zmocňuje Faktora na základě plné moci, jejíž vzor je uveden
v Příloze 6 Rámcové smlouvy, aby za Klienta jeho jménem oznamoval Dlužníkovi a Avalistovi indosování
Směnek. Faktor je na základě takto udělené plné moci oprávněn informovat Dlužníka a Avalistu o indosování
Směnek.

VI. Cena, provize, poplatky
6.1

Faktor je povinen za Indosaci Směnky zaplatit Klientovi Cenu. Výše Ceny se rovná nominální hodnotě
směnečné sumy. Odkládací podmínkou pro zaplacení Ceny je (kumulativně):
a)
b)

doručení Oznámení o indosaci směnky Faktorem Dlužníkovi a Avalistovi, přičemž za doručení považují
smluvní strany též doručení Oznámení o indosaci směnky e-mailem; a
obdržení Avalistou originálně podepsané kopie Oznámení o indosaci směnky.

6.2

Klient je povinen uhradit Faktorovi provizi a poplatek za poskytnutí služeb v souladu s touto Rámcovou
smlouvou.

6.3

Provize bude vypočtena z výše směnečné sumy Směnky metodou přímého úročení (365/360) za období od
data poskytnutí Ceny do data splatnosti Směnky + dva (2) darovací dny na základě roční sazby p.a. určené
jako součet příslušné referenční sazby a sjednané marže takto:
1M PRIBOR + 0,65 % p.a.
Pro určení výše příslušné referenční sazby – IBOR se použije sazba platná dva (2) Pracovní dny před datem
úhrady Ceny. Tato sazba je stanovena jako pevná.
Pro účely této Rámcové smlouvy budou sazby – IBOR zjištěny ve stanovený den na příslušných stránkách
agenturního zpravodajství Thomson Reuters (tj. zejména na stránce „PRBO“ nebo „PRBORECAP“), a v
případě, že toto agenturní zpravodajství nebude funkční, jiným způsobem stanoveným Faktorem, zejména
od jiných obecně uznávaných poskytovatelů těchto sazeb. Pokud je jakákoliv sazba –IBOR nebo sazba ji
nahrazující nižší než nula (0), bude se pro účely této Rámcové smlouvy za tuto sazbu považovat sazba ve
výši 0,00% p.a.

6.4

Cena bude Klientovi Faktorem zaplacena bankovním převodem na Účet Klienta, a to nejpozději do čtyř (4)
Pracovních dnů ode dne (i) účinnosti přijetí Návrhu a (ii) splnění odkládací podmínky dle článku 6.1 této
Rámcové smlouvy.

6.5

Smluvní strany sjednávají, že Cena se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy dojde k odepsání Ceny
z účtu Faktora ve prospěch Účtu Klienta.

6.6

Faktor sdělí před uhrazením Ceny Klientovi e-mailem termín úhrady Ceny a její výši stanovenou v souladu
se zněním článku 6.3 této Rámcové smlouvy.

6.7

Faktor není povinen uhradit Cenu, pokud nastane do dne splatnosti Ceny za Indosaci Směnek některá z
těchto skutečností:
a)
b)
c)
d)
e)

Klient poruší kterékoliv ustanovení této Rámcové smlouvy;
Avalista nebo Dlužník bude v prodlení s úhradou jakékoli částky Faktorovi;
Směnka je po splatnosti;
Směnka je zatížena právem třetí osoby;
Avalista bude rozporovat aval Směnky ve lhůtě uvedené v článku 6.1 písm. b) této Rámcové smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že pokud Faktor neuhradí Cenu dle tohoto článku, Smlouva o indosaci Směnek
zaniká pátý (5) Pracovní den ode dne účinnosti přijetí Návrhu. Pokud Faktor neuhradí Klientovi Cenu za
Indosaci pouze některých Směnek indosovaných na základě příslušné Smlouvy o indosaci Směnek, zaniká
příslušná Smlouva o indosaci Směnek pouze v rozsahu Směnek, za jejichž Indosaci nebyla Cena uhrazena.
6.8

Faktor a Klient sjednávají, že Klient uhradí Faktorovi za uzavření této Rámcové smlouvy jednorázový
poplatek ve výši Kč 80.000,- (slovy: Osmdesáttisíckorunčeských 00/100) a poplatek za trvání Rámcové
smlouvy ve výši Kč 20.000,- (slovy: Dvacettisíckorunčeských 00/100) při každém výročí této Rámcové
smlouvy. Jednorázový poplatek za uzavření Rámcové smlouvy je splatný do pěti (5) Pracovních dnů po
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uzavření této Rámcové smlouvy, poplatek za trvání Rámcové smlouvy ke dni každého výročí Rámcové
smlouvy.
6.9

Faktor a Klient sjednávají, že Faktor je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vůči Klientovi na
zaplacení provize a poplatků dle této Rámcové smlouvy proti jakékoli pohledávce Klienta vůči Faktorovi na
zaplacení Ceny. Faktor uhradí v takovém případě Klientovi Cenu způsobem dle článku 6.4 této Rámcové
smlouvy sníženou o započtenou pohledávku dle předchozí věty.

6.10

Klient bere na vědomí, že Faktor je plátcem DPH a že všechny provize, poplatky apod. stanovené v této
Rámcové smlouvě jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou
sazby DPH v případě změny zákona, popř. přijetí nového zákona, bude Faktor ode dne účinnosti takové
novely, resp. nového zákona uplatňovat novou sazbu DPH. Smluvní strany se dohodly, že druhá smluvní
strana bude povinna kromě příslušné odměny, poplatku, provize či jiné podobné úplaty dle této Rámcové
smlouvy zaplatit oprávněné smluvní straně také odpovídající DPH, bude-li oprávněná Smluvní strana
plátcem DPH a bude-li existovat její povinnost z takové platby DPH odvést, ledaže se Smluvní strany
dohodnou jinak.

6.11

Smluvní strany se pro účely této Rámcové smlouvy a vzájemných závazků z ní vyplývajících výslovně
dohodly, že, ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 Zákona, (i) nebudou přihlížet k obecně zachovávaným
obchodním zvyklostem, a (ii) obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními Zákona.

6.12

Smluvní strany sjednaly, že (i) podle ustanovení § 1801 Zákona pro své právní vztahy vzniklé z nebo v
souvislosti s touto Rámcovou smlouvou vylučují právní úpravu smluv uzavíraných adhezním způsobem
obsaženou v ustanovení § 1799 a 1800 Zákona, tj. zejména úpravu neplatnosti doložek uvedených mimo
vlastní text Rámcové smlouvy, doložek pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelných a doložek pro
slabší smluvní stranu bez rozumného důvodu zvláště nevýhodných, a (ii) vylučují aplikaci ustanovení § 545
Zákona v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a
zavedené praxe stran.

6.13

Obsah práv a povinností Smluvních stran z této Rámcové smlouvy se vykládá v prvé řadě vždy podle
jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této Rámcové smlouvy. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout,
jen není-li v rozporu s takovým jazykovým vyjádřením. Teprve v případě nejasností ohledně významu
jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení se použijí ostatní zákonná pravidla pro určení obsahu práv a
povinností Smluvních stran. K tomu, co předcházelo uzavření této Rámcové smlouvy, se v takovém případě
přihlíží, jen není-li to v rozporu s obsahem anebo smyslem a účelem této Rámcové smlouvy.

6.14

V případě, že by Faktor měl podle této Rámcové smlouvy zaslat Klientovi jakoukoliv částku na takový
bankovní účet Klienta, který není bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, je Faktor oprávněn zadržet platbu takové částky, a to až do doby, než Klient
Faktorovi pro účely platby takové částky oznámí číslo bankovního účtu Klienta, které je zveřejněno správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. O zadržení platby je Faktor povinen Klienta informovat bez
zbytečného odkladu poté, co svého práva zadržet platbu využil, nejpozději však do nejpozději do pěti (5)
Pracovních dnů od využití tohoto práva.

6.15

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že by se kterékoliv ustanovení této Rámcové smlouvy ukázalo být
neplatné, zdánlivé či neúčinné, nahradí jej do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti (nejpozději však do
30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, kterým byla neplatnost, zdánlivost či neúčinnost tohoto ustanovení
potvrzena) ustanovením, které bude obsahem a účelem nejbližší ustanovení, které bylo shledáno
neplatným, zdánlivým či neúčinným. Smluvní strany vylučují své právo domáhat se u soudu spravedlivého
uspořádání práv a povinností smluvních stran podle ustanovení § 577 Zákona.

VII. Prohlášení a závazky Klienta
7.1

Klient prohlašuje, že ke dni doručení Návrhu bude ve vztahu ke každé Směnce v něm uvedené platit
následující:
a) Klientovi nejsou známy žádné skutečnosti, které by dávaly Dlužníkovi nebo Avalistovi možnost odmítnout
zcela nebo zčásti uhrazení směnečné sumy v případě řádného předložení Směnky k placení;
b) na Směnce neváznou žádná práva třetích osob;
c) Indosace Směnky neodporuje dohodě s Dlužníkem a/nebo Avalistou;
d) neexistují žádné další skutečnosti a informace, u kterých lze důvodně předpokládat, že by je měl Faktor
s ohledem na právní vymahatelnost Směnky znát;
e) Dlužník ani Avalista nemá pohledávky jakkoli způsobilé k započtení vůči směnečné sumě Směnky;
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f) směnečná suma jednotlivých Směnek nebude snížena o žádnou srážkovou daň, clo nebo jinou
obdobnou platbu ve prospěch orgánů žádného státu.
7.2

Klient dále prohlašuje, že veškeré kopie dokladů předkládané Faktorovi podle článku 4.1 této Rámcové
smlouvy souhlasí s originály těchto dokladů, které Klient drží u sebe a zavazuje se je vydat Faktorovi na
jeho vyžádání.

7.3

Pokud by Dlužník nebo Avalista plnil Klientovi po přijetí Návrhu Faktorem cokoliv na indosovanou Směnku,
zavazuje se Klient Faktora neprodleně o této skutečnosti informovat a vydat veškeré takové plnění Faktorovi
neprodleně, nejpozději však do dvou (2) Pracovních dnů po jeho obdržení. Dále se Klient zavazuje předat
Faktorovi všechny dokumenty související s touto platbou, které případně obdrží.

7.4

Klient se dále zavazuje:
a) předat Faktorovi na jeho žádost neprodleně veškeré dokumenty související s indosovanou Směnkou,
které nebyly poskytnuty v souladu s článkem 4.1 této Rámcové smlouvy;
b) poskytovat Dlužníkovi plnění řádně a včas tak, aby nemohla být důvodně zpochybněna výše a existence
jednotlivých indosovaných Směnek;
c) informovat Faktora o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této
Rámcové smlouvy či s ní souvisejících, a to neprodleně po vzniku takové skutečnosti;
d) informovat Faktora o tom, že u příslušného soudu bylo zahájeno insolvenční řízení insolvenční, ledaže
byl insolvenční návrh podaný věřitelem soudem odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost podle ustanovení §
128a zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, exekuční (vykonávací), trestní nebo jiný podobný úkon ve
vztahu k majetku Klienta nebo Dlužníka nebo Avalisty týkající se majetku Klienta, Dlužníka nebo Avalisty
v hodnotě přesahující [k doplnění částka relevantní k osobám Klienta/Dlužníka/Avalisty – např. 10 mil.
Kč], a to neprodleně po vzniku takové skutečnosti, nejdéle však do dvou (2) Pracovních dnů ode dne,
kdy se o takové skutečnosti dozvěděl či mohl dozvědět.

7.5

Klient není oprávněn bez písemné dohody s Faktorem provést započtení jakékoli své pohledávky za
Faktorem.

VIII. Sankce, smluvní pokuta
8.1

Ukáže-li se (i) jakékoli prohlášení Klienta uvedené v článku 7.1 a 7.2 této Rámcové smlouvy nepravdivým,
neúplným nebo zavádějícím, nebo (ii) nesplní-li Klient jakýkoli svůj závazek obsažený v článku VII. této
Rámcové smlouvy, je Klient povinen uhradit Faktorovi smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,- (slovy:
desettisíckorunčeských 00/100) za každý takový případ porušení, a to i opakovaně, a u závazku s uvedenou
lhůtou k jeho splnění za každý den prodlení se splněním závazku. Smluvní pokutu je Klient povinen
Faktorovi uhradit do pěti (5) Pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy obsahující důvod jejího
vzniku.

8.2

Úhrada smluvní pokuty nezbavuje Klienta povinnosti k náhradě škody v plném rozsahu, ani povinnosti splnit
závazky zajištěné smluvní pokutou. Výše náhrady škody se nesnižuje o uhrazenou smluvní pokutu.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1

Klient a Faktor jsou oprávněni odstoupit od jednotlivé Smlouvy o indosaci směnek z důvodu uvedeného v §
2002 občanského zákoníku. Faktor je dále oprávněn odstoupit od příslušné Smlouvy o indosaci směnek též
v případě, že:
a) Klient nesplní jakýkoliv svůj závazek dle této Rámcové smlouvy nebo se jakékoliv jeho prohlášení dle
Rámcové smlouvy ukáže jako nepravdivé či zavádějící a tato skutečnost by mohla mít dle názoru Faktora
vliv na řádné uhrazení indosovaných Směnek či jejich vymáhání, nebo
b) bylo zahájeno řízení insolvenční, exekuční (vykonávací), trestní nebo jiný podobný úkon ve vztahu k
majetku Klienta nebo Dlužníka nebo Avalisty.
Příslušná Smlouva o indosaci směnek zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně s uvedením důvodu.
Faktor v takovém případě bez zbytečného odkladu přeškrtne příslušný převodní indosament a předá
Směnku Klientovi. Klient je povinen na výzvu Faktora Směnku převzít. Faktor dále oznámí Dlužníkovi a
Avalistovi zrušení indosace Směnky a její vrácení Směnek Klientovi.

9.2

Pokud se skutečnosti uvedené v článku 9.1 této Rámcové smlouvy týkají pouze některé z indosovaných
Směnek, je Faktor oprávněn odstoupit od příslušné Smlouvy o indosaci Směnek pouze v rozsahu dotčených
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Směnek. Příslušná Smlouva o indosaci Směnek pak zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení
Klientovi, a to v rozsahu indosovaných Směnek uvedených v oznámení.
X. Výpověď
10.1

Každá ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto Rámcovou smlouvu písemnou výpovědí doručenou
druhé smluvní straně s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce. Výpověď musí být druhé smluvní straně
zaslána doporučeným dopisem nebo doručena osobně s tím, že se na doručení výpovědi nevztahuje článek
11.3 této Rámcové smlouvy. Výpovědní doba běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé straně.

10.2

K prvnímu Pracovnímu dni následujícímu po doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně zanikají
práva a povinnosti spojená s veškerými Návrhy, které dosud nebyly ze strany Faktora přijaty. Veškerá jiná
práva a povinnosti, která smluvním stranám na základě této Rámcové smlouvy nebo úkonů v ní
předpokládaných vznikla nebo vzniknou, se budou do jejich úplného splnění nadále řídit touto Rámcovou
smlouvou.

10.3

Žádná ze smluvních stran není oprávněna vypovědět jednotlivou již uzavřenou Smlouvu o indosaci Směnek.

XI. Doručování
11.1

Veškeré písemnosti smluvních stran dle této Rámcové smlouvy budou učiněny v písemné formě a doručeny
osobně nebo doporučeným dopisem a tam, kde si to smluvní strany v Rámcové smlouvě výslovně sjednají, též
elektronickou poštou, a to na následující adresy druhé smluvní strany:
a) Klientovi:
k rukám: [●]
e-mail: [●]
b) Faktorovi:

11.2

Factoring KB, a.s.
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
k rukám: Ing. Marcela Kubišová
e-mail: mkubisova@factoringkb.cz

Každá ze smluvních stran je povinna doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou sdělit druhé smluvní straně
změnu ve výše uvedených identifikačních údajích, tj. zejména změnu svého sídla či adresy pro doručování, a to
neprodleně poté, co se o takové změně dozví.

XII. Závěrečná ustanovení
12.1

Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Faktora postoupit své pohledávky z Rámcové
smlouvy ani jednotlivé Smlouvy o indosaci Směnek na třetí osoby.

12.2

Veškeré změny této Rámcové smlouvy musí být provedeny písemně formou dodatku k této Rámcové
smlouvě.

12.3

Nedílnou součástí Rámcové smlouvy jsou následující přílohy:







Přílohy 1 Seznam společností ze skupiny VEOLIA,
Příloha 2 vzor Návrhu na uzavření Smlouvy o indosaci Směnek,
Příloha 3 vzor Oznámení o indosaci směnky,
Příloha 4 vzor Dohody o vyrovnání závazků směnkou,
Příloha 5 vzor Plné moci,
Příloha 6 vzor Plné moci k oznamování postoupení.

12.4

Rámcová smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má sílu originálu. Faktor i Klient
obdrží jeden (1) stejnopis.

12.5

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Rámcová smlouva byla sepsána dle jejich přání a svobodné vůle,
na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.

12.6

Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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V Ostravě dne [●]

V Praze dne [●]
Factoring KB, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:



Jméno:
Funkce:

Jan Kotík
předseda představenstva

Jméno: Ing. Eva Březinová
Funkce: člen představenstva
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Příloha 1
Přehled společností Skupiny VEOLIA

1)

Veolia Energie ČR, a.s.
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 45193410
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 318

2)

Veolia Energie Praha, a.s.
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 03669564
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20284

3)

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PSČ 709 74
IČO: 27826554
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3722

4)

Veolia Komodity ČR, s.r.o.
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00
IČO: 25846159
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21431

5)

AmpluServis, a.s.
se sídlem Ostrava – Třebovice, Elektrárenská 5558, 709 74
IČO: 65138317
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1258

6)

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
se sídlem Olomouc, Povel, Janského 469/8, PSČ 779 00
IČO: 47677511
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 872

7)

Veolia Energie Kolín, a.s.
se sídlem Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63
IČO: 45148091
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1523

8)

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
se sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, Nádražní náměstí 294, PSČ 353 01
IČO: 49790676
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4776

9)

Institut environmentálních služeb, a.s.
se sídlem Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4
IČO: 62954865
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9967
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10)

LG Systems spol. s r.o.
se sídlem V Lázních 224, 252 42 Jesenice
IČO: 03081761
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227174

11)

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 49241214
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2098

12)

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
se sídlem Dělnická 6082/34, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO: 24715964
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63276

13)

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 25656635
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5297

14)

Královéhradecká provozní, a.s.
se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 893/6, PSČ 500 03
IČO: 27461211
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2383

15)

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
se sídlem Olomouc, Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 779 00
IČO: 61859575
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1943

16)

Česká voda - Czech Water, a.s.
se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971/1, PSČ 102 00
IČO: 25035070
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

17)

VWS MEMSEP s.r.o.
se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 41693752
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3925

18)

RAVOS, s.r.o.
se sídlem Rakovník, Františka Diepolta 1870, PSČ 269 01
IČO: 47546662
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19602
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19)

Středočeské vodárny, a.s.
se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80
IČO: 26196620
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6699

20)

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.
se sídlem Sedláčkova 651, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany
IČO: 45351325
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2378

21)

1. SčV, a.s.
se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00
IČO: 47549793
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383

22)

Solutions and Services, a.s.
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 27208320
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11409
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Příloha 2
Návrh na uzavření Smlouvy o indosaci Směnek - VZOR
Factoring KB, a.s.
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
V

dne

Věc: Návrh na uzavření Smlouvy o indosaci Směnek („Smlouva“)
Vážení,
ve smyslu Rámcové smlouvy o indosaci směnek č. ze dne [●] uzavřené mezi Factoringem KB, a.s. a společností
se sídlem
, IČO
(„Rámcová smlouva“) navrhujeme Factoringu KB, a.s. indosaci směnky/směnek
ve výši/v celkové výši [výše směnečné sumy] , se splatností [splatnost Směnky], která/é byla/y vystavena/y společností
[●] na řad naší společnosti a byla avalována společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 49241214 a Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410.
Specifikace směnky/směnek vlastní/vlastních:
Datum vystavení
vlastní směnky

Výstavce / Avalista

Měna

Výše směnečné
sumy

Splatnost
směnky

V případě Vašeho přijetí tohoto návrhu bude mezi námi uzavřena Smlouva ve smyslu Rámcové smlouvy.
S pozdravem,

Za

_______________________
Jméno:
Funkce:
Návrh na uzavření Smlouvy přijímáme:
V Praze dne
Factoring KB, a.s.



Factoring KB, a.s. se sídlem:
náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00, IČO: 25148290
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝCH SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 4861

12/19

Rámcová smlouva o indosaci směnek
Příloha 3
Oznámení o indosaci směnky – VZOR

[Výstavce]
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 - Nové Město
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
V Ostravě, dne [ ]
Věc:

Oznámení o indosaci směnky

Vážení,
tímto Vám oznamujeme, že jsme v souladu s Rámcovou smlouvu o indosaci směnek č.
uzavřenou dne [●] mezi
naší společností
se sídlem
, IČO
(„Věřitel“) a společností Factoring KB, a.s., se sídlem
náměstí Junkovýcb 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00, IČO 25148290 („Faktor“) indosovali na Faktora níže
specifikovanou vlastní směnku s doložkou bez prostestu („Směnka“):
Specifikace Směnky:
směnečná suma:

[výše směnečné sumy]

výstavce:

[●]

avalista:

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČO: 49241214
a
Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410

remitent:
datum vystavení:

[●]

datum splatnosti:

[●]

splatno u:

Komerční banky, a.s. ve prospěch: Factoring KB, a.s.

S pozdravem,
[●]
na základě plné moci
Factoring KB, a.s.

..............................

..............................

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis
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Prosíme dlužníka a avalistu o podepsání níže uvedeného prohlášení a zaslání zpět na naši adresu Věřitele a Faktora
Adresováno:
1)

Faktorovi jako indosatáři
Factoring KB, a.s.,
se sídlem náměstí Junkovýcb 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00,
IČO 25148290

a
2)

Věřiteli jako indosantovi
se sídlem
IČO

Společnost [Výstavce]:
a
společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO:
49241214
a
společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410:
každá samostatně
1. se tímto zavazuje uhradit výše uvedenou směnku vlastní na směnečnou sumu ……………..v den její splatnosti, tj. dne
v plné hodnotě, v uvedené měně, bez jakýchkoliv poplatků a výloh Faktorovi jako indosatáře ve prospěch účtu č. 271445030207/0100 v souladu s tímto oznámením, případně v souladu s instrukcemi Factoringu KB, a.s. V případě, že
den splatnosti připadne na den, který není dnem pracovním, je směnka splatná následující pracovní den.
2. potvrzuje, že výše popsaná směnka vlastní je platná, byla podepsaná osobami pověřenými právně zastupovat a
zavazovat výstavce směnky a avalisty.
3. uznává Faktora za vlastníka výše uvedené směnky vlastní.
4. potvrzuje, že ke dni oznámení o indosaci směnek nemá žádné pohledávky způsobilé k započtení.

V [●] dne [●]
Za Výstavce
[●]

_______________________
Jméno:
Funkce:
Za Avalistu
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

_______________________
Jméno:
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Funkce:
Za Avalistu
Veolia Energie ČR, a.s.

_______________________
Jméno:
Funkce:
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Příloha 4
DOHODA O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ SMĚNKOU – VZOR
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaná:
(dále jen „Věřitel“)
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaná:

[●]
[●]
[●]
CZ[●]
v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●] oddíl [●], vložka [●]

(dále jen „Dlužník“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu
I.
Předmět dohody
1.1

Předmětem této dohody je stanovení způsobu zániku závazků Dlužníka vůči Věřiteli v celkové výši Kč [●] (slovy:
[●]korun českých[●]00/100 ) vzniklých na základě [Smlouva o Dílo č. [●]] na [●] uzavřené dne [●] mezi Věřitelem
jako zhotovitelem a Dlužníkem jako objednatelem, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Kontrakt“).

1.2

K úhradě těchto závazků bude vystavena Dlužníkem směnka vlastní na řad Věřitele s avalem společnosti VEOLIA
ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 49241214 a Veolia
Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410 („Avalista“)
znějící na směnečnou sumu Kč [●] (slovy: [●] korun českých [●] 00/100 ) se splatností [●], s doložkou „bez
protestu“ (dále jen „Směnka“).

1.3

Strany této dohody sjednávají, že závazky Dlužníka vyplývající z Kontraktu a specifikované na fakturách –
daňových dokladech uvedených níže v této dohodě zanikají okamžikem předání Směnky Věřiteli Dlužníkem
opatřené avalem Avalisty. Okamžikem zániku závazků z Kontraktu dle předchozí věty se tyto závazky Dlužníka z
Kontraktu nahrazují směnečným závazkem Dlužníka a Avalisty ze Směnky.

Specifikace závazků z Kontraktů - vystavených faktur
Číslo faktury

Měna

Celková částka faktur

Kč

1.4

Částka k úhradě

Splatnost

Věřitel není oprávněn Směnku indosovat na třetí osobu s výjimkou indosace Směnek na společnost Factoring
KB, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00, IČO: 25148290 („Faktor“). Pokud
Věřitel takto Směnku indosuje a písemně tuto skutečnost oznámí Dlužníkovi, je Dlužník povinen bez zbytečného
odkladu (a nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení takového oznámení) doručit Věřiteli a Faktorovi písemné
prohlášení podepsané Dlužníkem i Avalistou, v němž Dlužník i Avalista, každý samostatně, potvrdí platnost
Směnky a podpisová oprávnění osob podepsavších se na Směnku, uznají Faktora za vlastníka Směnky, potvrdí,
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že ke dni oznámení o indosaci nemají vůči Věřiteli žádné pohledávky způsobilé k započtení a zaváží se uhradit
Faktorovi směnečnou sumu Směnky v den její splatnosti a v souladu s jeho instrukcemi. Porušení této povinnosti
opravňuje Věřitele k odstoupení od této dohody. V takovém případě je Věřitel povinen spolu s odstoupením od
této dohody Dlužníkovi zaslat originál Směnky, jinak je odstoupení neplatné.
1.5.

[Dlužník bere na vědomí, že za účelem indosace Směnky uzavřel Věřitel s Faktorem rámcovou smlouvu o indosaci
směnek („Rámová smlouva“), na základě které je Věřitel povinen uhradit Faktorovi (i) poplatek ve výši Kč 80.000,(slovy: osmdesáttisíckorunčeských 00/100) za její uzavření, splatný do pěti (5) pracovních dnů po uzavření
Rámcové smlouvy, dále (ii) poplatek za trvání rámcové smlouvy ve výši Kč 20.000,- (slovy:
dvacettisíckorunčeských 00/100), splatný při každém výročí Rámcové smlouvy, a dále (iii) provizi určenou z výše
směnečné sumy Směnky ve výši Kč [●] (slovy: [●]korunčeských 00/100). Dlužník se zavazuje nahradit Věřiteli
náklady v podobě uvedených poplatků [●], jakož i jakékoli jiné náklady, poplatky či sankce uplatněné vůči Věřiteli
ze strany Faktora z důvodů majících původ na straně Dlužníka či osob s ním spojených, a to se splatností do 2
pracovních dnů po jejich zaúčtování Faktorem Věřiteli.

1.6.

Dále Dlužník bere na vědomí, že podle Rámcové smlouvy je Faktor oprávněn odmítnout indosaci Směnky
z důvodů na straně Dlužníka a/nebo osob propojených s Dlužníkem (tzv. skupina VEOLIA), zejména z důvodu
překročení limitu angažovanosti Faktora vůči takovým osobám. Pokud takto Faktor indosaci Směnky skutečně
odmítne, je Dlužník nadále povinen uhradit směnečnou sumu ze Směnky přímo Věřiteli podle Směnky, prohlášení
učiněné podle odstavce 1.4 se nadále bude považovat za prohlášení učiněné vůči Věřiteli a v jeho prospěch, a
Věřitel je rovněž oprávněn od této dohody odstoupit. V takovém případě je Věřitel povinen spolu s odstoupením
od této dohody Dlužníkovi zaslat originál Směnky, jinak je odstoupení neplatné
II.
Ostatní ujednání

2.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž oba mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení
obdrží Věřitel a jedno Dlužník.
2.2 Případné změny a dodatky k této dohodě lze činit pouze písemnou formou, za souhlasu obou stran této dohody,
jinak jsou neplatné.
2.3 Záležitosti výslovně neupravené touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění, a ostatními právními předpisy České republiky.
2.4 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.
V Ostravě dne ………………

V ………….. dne …………………
Dlužník

.......................................................

.......................................................

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:
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Příloha 5
Plná moc – VZOR

Plná moc
Klient
se sídlem
, IČO („Klient“), tímto zmocňuje níže uvedené osoby k podepisování Návrhů, indosamentů
Směnek a k uzavírání Dohod o vyrovnání závazků směnkou (tak jak jsou definovány dále specifikovanou Rámcovou
smlouvou) a jejich zasílání společnosti Factoring KB, a.s. se sídlem náměstí Junkovýcb 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ
155 00, IČO 25148290 („Faktor“) dle Rámcové smlouvy o indosaci směnek č. ze dne [●] uzavřené mezi Faktorem a
Klientem. Zmocněné osoby jsou oprávněny podepisovat výše uvedené dokumenty samostatně.
Identifikace zmocněných osob
jméno
funkce
RČ: ...........

………………………………............................
vlastnoruční podpis

jméno
funkce
RČ: ...........

………………………………..............................
vlastnoruční podpis

jméno
funkce
RČ: ...........

………………………………..............................
vlastnoruční podpis

Zmocněné osoby svým podpisem uvedené zmocněním přijímají.

V Ostravě dne ………………..

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:
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Příloha 6
Plná moc k oznamování indosace směnek – VZOR

Plná moc
se sídlem

, IČO, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje
Factoring KB, a.s. se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00, IČO: 25148290, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 4861 („Zmocněnec“),
aby za ní jejím jménem oznamovala dlužníkům ze směnek vystavených na řad Zmocnitele indosování těchto směnek
v souvislosti s Rámcovou smlouvou o indosaci směnek č.
ze dne [●] na základě příslušných dílčích Smluv o
indosaci Směnek uzavřených mezi Zmocnitelem a Zmocněncem.
V Ostravě dne

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

V Praze dne
Uvedené zmocnění přijímáme:

……………………………….
Factoring KB, a.s.
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