
Financial collateral and final settlement
Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání

Article I

1. Unless otherwise specified in this Schedule, the terms used herein

shall have the same meanings as ascribed to them in the Agreement

and the GBTC attached as Schedule No. 1 to the Agreement.

2. In accordance with the Agreement, AKCENTA maintains for the Client

an Internal Payment Account (the “IPA”).

3. The Client has the obligation to maintain on the IPA a balance in the

amount corresponding to the Requested Collateral Value in

accordance with Art. V.3 of the GBTC.

4. In accordance with Art. V.3 of the GBTC, AKCENTA shall create a pledge

over the monetary funds referred to in paragraph 3 above which

pledge will be in place until the date of settlement of AKCENTA's

claims against the Client in accordance with Art. II of this Schedule.

5. In cases of Events of Default or Early Termination Events in accordance

with Art. VIII of this Schedule, the right to satisfaction from Financial

Collateral will be exercised through forfeiture of the pledged Financial

Collateral using the procedure under Art. IX of this Schedule. The Client

hereby agrees with the manner of exercising AKCENTA's right to

satisfaction from Financial Collateral.

Article II

Secured Claims

1. The Contracting Parties hereby agree to establish Financial Collateral

whose purpose shall be financial collateral specified in Art. III of this

Schedule, specifically for the purpose of hedging all of AKCENTA's

claims, existing and future, against the Client arisen under the

Agreement and, in particular:

i. Any of the claims, existing and future, that AKCENTA may have

against the Client for the payment of Charges and Fees for

Services provided by AKCENTA to the Client under the

Agreement, charged in accordance with the Pricelist, arisen or

which will arise after the date of signing of the Agreement, up to

the total sum constituting the Financial Collateral amount, as the

same is specified in Art. III. of this Schedule;

ii. Any future claims that AKCENTA may have against the Client for

the compensation for any and all losses arising under any future

Transactions agreed under the Agreement and, in particular, as

a consequence of the failure to realize any agreed Derivative

Transactions which will be agreed upon after the date of signing

of the Agreement, up to the total sum constituting the Financial

Collateral amount, as the same is specified in Art. III. of this

Schedule;

iii. Any future claims that AKCENTA may have against the Client for

the payment of any reasonable costs incurred, including legal,

administrative and other charges, costs incurred in connection

with legal representation in case of enforcement and protection

of AKCENTA's rights arising under the Agreement, costs incurred

in connection with the payment of bank and similar charges, and

any other costs that AKCENTA may incur in connection with the

provision of services to the Client under the Agreement, in

connection with the payment of contractual penalties, any

future claims arising by virtue of AKCENTA's right to claim from

the Client compensation for losses, and any other future claims

that AKCENTA may have against the Client under the Agreement,

which claims will arise after the date of signing of the Agreement,

up to the total sum constituting the Financial Collateral amount,

as the same is specified in Art. III. of this Schedule;

iv. Any other future claims that AKCENTA may have against the

Smluvní strany se výslovně dohodly na sjednání Finančního zajištění ve 

smyslu Zákona o finančním zajištění formou zástavního práva 

k finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY a o závěrečném vyrovnání 

ve smyslu ZPKT, a to za následujících podmínek:

The Contracting Parties have expressly agreed upon the creation of 

Financial Collateral in the form of a pledge over the Financial Collateral in 

favor of AKCENTA within the meaning of the Financial Collateral Act, and 

on final settlement within the meaning of the CMUA, on the following 

terms and subject to the following conditions:

Článek I.

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

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

Smlouvy.

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

(dále jen „IPÚ“).

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

Požadované hodnotě zajištění dle čl. V.3 VOP.

4. K peněžním prostředkům dle odstavce 3 bude AKCENTOU zřízeno

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

AKCENTA za Klientem dle čl. II této Přílohy.

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

Přílohy dojde k výkonu práva na uspokojení z finančního kolaterálu

propadnutím zastaveného finančního kolaterálu postupem podle čl.

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

uspokojení z finančního kolaterálu souhlasí.

Článek II. 

Zajištěné pohledávky

1. Smluvní strany tímto sjednávají Finanční zajištění, jehož předmětem

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

zajištění všech existujících a všech budoucích pohledávek AKCENTY

za Klientem vzniklých na základě Smlouvy, a to zejména:

i. existujících či budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem na

zaplacení Poplatků a Odměn za Služby poskytnuté AKCENTOU

Klientovi na základě Smlouvy, stanovených dle Sazebníku, které

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

celkové výše částky, která tvoří Finanční kolaterál, jak je

specifikován v čl. III. této Přílohy;

ii. budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem na zaplacení

veškeré újmy jí vzniklé z budoucích sjednaných Obchodů dle

Smlouvy, zejména v důsledku nerealizace sjednaných

Termínových obchodů, které budou dohodnuty ode dne

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

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

iii. budoucích pohledávek AKCENTA za Klientem na zaplacení

účelně vynaložených nákladů, soudních, správních a jiných

poplatků a nákladů na zaplacení právního zastoupení v případě

vymáhání a ochrany práv AKCENTY vzniklých na základě

Smlouvy, na zaplacení bankovních a obdobných poplatků a

případných jiných nákladů, které AKCENTĚ vzniknou při

poskytování služeb Klientovi na základě Smlouvy, na zaplacení

smluvní pokuty, budoucích pohledávek vzniklých z titulu nároku

AKCENTY za Klientem na náhradu újmy a dalších budoucích

pohledávek AKCENTY za Klientem na základě Smlouvy, které

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

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

této Přílohy;

iv. jiných budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem vzniklých na

Annex No. 3 (hereinafter referred to as “Annex”) / Příloha č. 3 (dále jen „Příloha”) 
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Client arising under the Agreement and this Schedule and, in 

particular, claims in respect of payment of contractual penalties 

in case of breach by the Client of its obligations, and claims 

relating to compensation for any losses suffered by AKCENTA as 

a consequence of a breach by the Client of its obligations after 

the date of signing of the Agreement, up to the total sum 

constituting the Financial Collateral amount, as the same is 

specified in Art. III. of this Schedule;

(hereinafter, collectively, the “Secured Claims”).

 

Article III

Financial Collateral

1. To secure the above specified Secured Claims, the Client and 

AKCENTA hereby agree upon Financial Collateral within the meaning 

of the Financial Collateral Act, having the nature of a pledge over the 

Financial Collateral in favor of AKCENTA.

2. The financial collateral which is the subject of the agreed Financial 

Collateral are the Client's monetary funds deposited by the Client in 

the IPA in accordance with Art. I.(2) of this Schedule (“Financial 

Collateral”). For the avoidance of any doubts, any amount deposited 

by the Client in the IPA as security within the meaning of Art. V.3 of the 

GBTC, both at agreeing upon the Services and at replenishing the 

security, shall be deemed Financial Collateral. The Client shall be 

informed about the depositing, and the amount of, Financial 

Collateral in accordance with Art. V.3 GBTC.

Article IV

Duties of Client

1. The Client shall:

i. Not assign, without AKCENTA's prior written consent, Financial 

Collateral to any other person;

ii. Refrain from any disposals of Financial Collateral which might 

impair AKCENTA's ability to exercise its right to satisfaction from 

Financial Collateral;

iii. Promptly inform AKCENTA in writing about any change in facts 

characterizing the Client, in particular, inform it of any change in 

its place of business/registered office or its business name;

iv. At AKCENTA's request, provide to AKCENTA the necessary 

cooperation in case that its right to satisfaction is realized from 

Financial Collateral;

v. In the event that it fails to comply with its obligations vis-à-vis 

AKCENTA, relating to the provision of the agreed performance or 

payment of charges under the Agreement, to facilitate the 

satisfaction by AKCENTA of all Secured Claims including 

accessories from Financial Collateral.

Article V

Representations of Client

1. The Client represents and warrants to AKCENTA that:

i. It has the full legal title to Financial Collateral and that, under the 

Agreement and this Schedule, AKCENTA shall obtain Financial 

Collateral to the Secured Claims having the nature of a pledge 

over Financial Collateral in favor of AKCENTA;

ii. Financial Collateral is free of and unencumbered with any 

pledge, and no third party has any right to Financial Collateral, 

contractual or otherwise, which might affect AKCENTA's right to 

freely dispose of Financial Collateral;

iii. During the duration of this Agreement, the Client shall not create 

any pledge over Financial Collateral in favor of any third party;

iv. To the best of the Client's knowledge, no fact exists which might 

impair or challenge the establishment of Financial Collateral 

agreed in accordance with Art. III of this Schedule, or which 

might affect the validity, effectiveness, binding character or 

enforceability of this Schedule to the Agreement, or the Client's 

ability to perform his obligations under this Schedule;

v. To the Client's knowledge, no Event of Default in accordance with 

Art. VII of this Schedule has occurred or is continuing, or any 

event which might with the lapse of time or the giving of notice 

(or both) constitute an Event of Default, nor has any Early 

Termination Event under Art. VII of this Schedule or in relation 

thereto occurred or is continuing;

vi. He is familiar with the contents of all of his obligations arisen in 

connection with or based on the agreed Financial Collateral.

2. Each of the Client's representations and warranties specified in this 

Article above shall be deemed repeated, valid and effective as of each 

day during the term of the Agreement and the agreed Financial 

základě Smlouvy a této Přílohy, zejména pohledávek na 

zaplacení smluvní pokuty v případě porušení závazků Klienta a 

pohledávek na náhradu újmy vzniklé AKCENTĚ porušením 

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

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

specifikován v čl. III. této Přílohy; 

(společně dále jen „Zajištěné pohledávky“).

Článek III. 

Finanční kolaterál

1. K zajištění výše uvedených Zajištěných pohledávek Klient a AKCENTA 

tímto sjednali Finanční zajištění ve smyslu Zákona o finančním 

zajištění mající povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu ve 

prospěch AKCENTY.

2. Finančním kolaterálem, jenž je předmětem sjednaného Finančního 

zajištění, jsou peněžní prostředky Klienta, jež jsou Klientem složeny 

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

vyloučení pochybností se za Finanční kolaterál považuje jakákoliv 

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

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

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

Článek IV.

Povinnosti Klienta

1. Klient je povinen:

i. bez předchozího písemného souhlasu AKCENTY nepostoupit 

Finanční kolaterál na jinou osobu;

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

znesnadňovala možnost AKCENTY realizovat právo na 

uspokojení z Finančního kolaterálu;

iii. neprodleně písemně AKCENTU informovat o změně ve 

skutečnostech charakterizujících Klienta, zejména pak 

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

iv. na požádání AKCENTY poskytnout v případě realizace práva na 

uspokojení z Finančního kolaterálu nezbytnou součinnost;

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

ohledně poskytnutí sjednaného plnění či úhrady poplatků, 

umožnit AKCENTĚ uspokojení všech Zajištěných pohledávek 

včetně příslušenství z Finančního kolaterálu.

Článek V. 

Prohlášení Klienta

1. Klient prohlašuje a ujišťuje AKCENTU, že:

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

základě Smlouvy a této přílohy získá finanční zajištění k 

Zajištěným pohledávkám mající povahu zástavního práva k 

Finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY;

 ii. Finanční kolaterál není zatížen žádným zástavním právem a že 

žádná třetí osoba nemá k Finančnímu kolaterálu smluvní nebo 

jiné právo, které by mohlo ovlivnit právo AKCENTY volně 

nakládat s Finančním kolaterálem;

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

k Finančnímu kolaterálu;

 iv. dle nejlepšího vědomí Klienta neexistuje žádná skutečnost, 

která by znemožnila nebo zpochybnila vznik Finančního zajištění 

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

platnost, účinnost, závaznost nebo vymahatelnost této Přílohy 

Smlouvy nebo schopnost Klienta plnit své závazky vyplývající z 

této Přílohy;

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

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

nebo na základě uskutečnění oznámení (či kombinací obého) 

stát Případem porušení, ani nenastal a netrvá žádný Případ 

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

 vi.  se seznámil s obsahem všech svých závazků vzniklých 

v souvislosti nebo na základě sjednaného Finančního zajištění.

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

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

trvání Smlouvy a sjednaného Finančního zajištění.
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Collateral.

3. The Client shall ensure and be liable for the above representations 

and warranties being true and correct. The failure of any of the 

Client's representations and warranties specified in this Article to be 

true and correct constitutes a gross breach of Financial Collateral and 

the Agreement.

Article VI

Satisfaction of Claims

1. In the event that a claim against the Client arises in favor of AKCENTA 

as a consequence of the failure to realize a Trade or early termination 

of a Trade or rescission of Agreement, AKCENTA may satisfy its claim 

against the Client, which is secured by Financial Collateral created 

under the Agreement and this Schedule and which has become due 

and payable and as a result of the occurrence of any of the above 

specified facts, by exercising its rights to satisfaction from Financial 

Collateral (see Art. I(5) of this Schedule), unless the claims which have 

become due and payable are satisfied in another way. In such case, 

the Client shall provide AKCENTA with any and all cooperation 

required for the exercise of its right to satisfaction from Financial 

Collateral in accordance with the provisions of Section 17 of the 

Financial Collateral Act.

2. In such case, the Contracting Parties have agreed that the right to 

satisfaction of claims from Financial Collateral will be exercised using 

the procedure specified in Art. IX of this Schedule. 

Article VII

Default and Early Termination

1. Upon the occurrence of any of the following events on the side of any 

of the Contracting Parties, each such event shall constitute, for the 

purposes of this Schedule to the Agreement, an event of default 

(each, an “Event of Default“):

i. The Client fails to effect any payment or provide performance 

under the Agreement, and the Client fails to remedy the 

situation within an additional time of two (2) Trading Days 

following receipt of a notice from AKCENTA to that effect;

ii. The Client fails to observe, meet in a due and timely fashion, or is 

otherwise in breach of, any obligation under the Agreement 

other than that specified in the foregoing sub-clause a), and the 

Client fails to comply with such obligation within an additional 

period of time of two (2) Trading Days following receipt of a 

notice from AKCENTA to that effect;

iii. The value of hedging provided for a Transaction ceases to exist 

or its value materially deteriorates, and such hedging is not 

promptly replenished;

iv. The Client becomes insolvent or incapable of paying its debts, or 

the Client admits in writing its inability to pay its debts upon 

maturity; 

v. The Client (in case of a Client - individual, also his spouse, if 

applicable) files a petition seeking the institution of bankruptcy 

proceedings, reorganization or any other measure against his 

person under the Insolvency Act or another legislation relating 

to creditor rights or similar foreign legal regulation, until such 

petition is rejected by a court having jurisdiction. No filing by a 

third party of a petition seeking the institution of bankruptcy 

proceedings in relation the Client or any other measure under 

the Insolvency Act relating to creditor rights where the Client 

proves to AKCENTA, to its full satisfaction, that such petition 

seeking bankruptcy is entirely unsubstantiated and vexatious 

(in particular, due to submission of an external legal opinion) 

shall be deemed an Event of Default;

vi. The Contracting Party has complied, or may be reasonably 

expected to comply, with the terms and conditions applicable to 

the imposition of forced administration (for the purposes 

hereof, 'forced administration' means any restriction on a 

Contracting Party's right dispose of its assets in favor of a person 

appointed by a court or administrative authority, including the 

CNB and a similar foreign institution);

vii. The Contracting Party adopts the decision to wind-up without a 

legal successor or to transfer any and all of the assets of the 

Contracting Parties or a material part thereof to  other persons 

or such decision is adopted, in relation to the Contracting Party, 

by any other Authorized Person (in particular, a court 

administering the Commercial Register or a similar foreign 

institution);

viii. Any representation made by either of the Contracting Parties in 

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

a ujištění jsou pravdivá. Nepravdivost prohlášení a ujištění Klienta 

uvedených v tomto článku představuje hrubé porušení Finančního 

zajištění a Smlouvy.

Článek VI. 

Uspokojení pohledávek

1. V případě vzniku pohledávky AKCENTY za Klientem v důsledku 

neuskutečnění Obchodu či předčasného ukončení Obchodu nebo 

odstoupení od Smlouvy, je AKCENTA oprávněna svou pohledávku za 

Klientem, která je zajištěna Finančním zajištěním zřízeným na 

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

výše uvedených skutečností splatnou, uspokojit výkonem práva na 

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

nedojde-li k uspokojení těchto splatných pohledávek jiným 

způsobem. V takovém případě je Klient povinen poskytnout 

AKCENTĚ v eškerou součinnost nezbytnou k výkonu práva na 

uspokojení z Finančního zajištění dle ustanovení § 17 Zákona 

o finančním zajištění. 

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

práva na uspokojení pohledávek z Finančního kolaterálu postupem 

uvedeným v čl. IX této Přílohy.

Článek VII. 

Porušení a předčasné ukončení

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

taková událost pro účely této Přílohy Smlouvy případem porušení 

(„Případ porušení“):

 i. Klient neprovede jakoukoliv platbu nebo plnění podle Smlouvy 

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

upozornění AKCENTY;

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

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

takový závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dvou (2) 

Obchodních dnů po upozornění AKCENTY;

 iii. dojde k zániku nebo podstatnému zhoršení hodnoty 

poskytnutého zajištění Transakce a takové zajištění není bez 

odkladu doplněno;

 iv. Klient se stane nesolventním nebo neschopným plnit své dluhy 

nebo připustí písemně svoji neschopnost plnit své dluhy při 

jejich splatnosti;

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

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

vůči ní navrženo zahájení řízení o prohlášení konkurzu, 

reorganizace nebo jakéhokoliv jiného opatření podle Zákona o 

úpadku či jiného zákona dotýkajícího se práv věřitelů nebo 

obdobného zahraničního právního předpisu, dokud takový 

návrh není příslušným soudem zamítnut. Za Případ porušení 

nebude považován případ, kdy je vůči Klientovi třetí osobou 

navrženo zahájení řízení o prohlášení konkurzu nebo 

jakéhokoliv jiného opatření podle Zákona o úpadku dotýkající se 

práv věřitelů a Klient prokáže AKCENTĚ k její plné spokojenosti, 

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

předložením externího právního posudku);

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

podmínky pro zavedení nucené správy (přičemž nucenou 

správou se rozumí jakékoli omezení práva Smluvní strany 

nakládat se svým majetkem ve prospěch osoby jmenované 

soudem či správním orgánem, včetně ČNB a obdobné 

zahraniční instituce);

  vii. Smluvní strana přijme rozhodnutí o zániku bez právního 

nástupce nebo o převodu veškerého jmění Smluvní strany nebo 

její podstatné části na jiné osoby či toto rozhodnutí přijme, 

vzhledem ke Smluvní straně, jakákoli jiná oprávněná osoba 

(zejména soud vedoucí obchodní rejstřík nebo obdobná 

zahraniční instituce);

 viii. jakékoli prohlášení učiněné kteroukoli ze Smluvních stran ve 
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the Agreement proves to be false as of the date on which such 

representation was made, and the other Contracting Party, 

acting in good faith, finds that the balance between its risks and 

benefits under the Agreement has been seriously and adversely 

affected as a result of such false representation (or as a 

consequence of any material or legal facts having been 

incorrectly specified);

ix. The relevant Client's general ability to pay his debts in a due and 

timely fashion is materially reduced notwithstanding the reason 

for such reduction including, in particular, an adverse change in 

the relevant Client's financial condition or business which might 

have a material adverse effect on the Client's ability to pay his 

debts under the Agreement;

x. A statutory pledge is created, or a decision issued regarding the 

executability of court order, in respect of the Client's assets to an 

extent which might impair the settlement of Trades or result in 

the failure to comply with any obligations under the Agreement;

xi. The Client (a) merges or consolidates with another entity, (b) 

divides, or (c) transfers all of its business assets or any material 

part thereof to a third party and, at the time of such merger, 

consolidation, division or transfer, the successor or acquiring 

person fails to take over, in accordance with applicable law or 

under the Agreement and in a fashion reasonably satisfactory to 

AKCENTA, any and all obligations of the company being taken 

over or the transferring company under the Agreement and all 

Trades made, but not yet settled, in a fashion reasonably 

satisfactory to AKCENTA.

xii. If the Contracting Parties agree in the Product Terms and 

Conditions that a Contracting Party shall not pay for a specific 

Trade or type of Trades (“Selected Trades”) covered by this 

Schedule, or a specific delivery under the Selected Trade, and 

such breach:

a. Results in the cancellation, early termination or early 

maturity of any obligations arising under such Selected 

Trade; or 

b. Is continuing after the expiration of the applicable time 

provided for remedying it (or, in case of absence of such 

time, for at least three Trading Days) from the last day or 

maturity or delivery under the Selected Trade, 

 provided that in none of the cases described under a. and/or b. above 

such breach is caused by circumstances whose occurrence would 

constitute an Early Termination Event under the Agreement as 

described in paragraph 2 (ii);

xiii. The Client declares that it will not comply with any material 

obligation under the Agreement or this Schedule to the 

Agreement (otherwise than in a good faith dispute concerning 

the existence, nature or scope of such obligation);

xiv. Client fails to pay or declares that it will not pay any of its 

material debts owed to any person who is a member of the 

same group of companies as AKCENTA (otherwise than in a 

good faith dispute concerning the existence, nature or scope of 

such obligation). 'Material debt' is a debt of the Client owed to 

one person [or persons who form part of the same holding] 

arisen under one or multiple obligations, in excess of [5 %] of the 

Client's owned capital; provided, however, that such sum is not 

less than [3.600 EUR].

2. Events of early termination of the Agreement (each, an “Early 

Termination Event”), are as follows:

i. If, as a consequence of any Adverse Regulatory Change or an 

Event Impairing Performance, any of the following acts become 

unlawful or impossible for such Contracting Party:

a. Performance of any obligation under such Agreement,

b. Performance or acceptance of payment or delivery under 

such Trade within the term of payment, or

c. Accurate fulfillment of any other material obligation 

arising from the Agreement in relation to the relevant 

Trade; or

ii. If, as a consequence of the adoption of, or any amendment to, 

any Act after the date of the execution of this Schedule to the 

Agreement, or of its binding interpretation, any of the 

Contracting Parties is required (in particular, under Act No. 

586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended) to make a tax 

deduction or the deduction of a charge in relation to any 

payment under the Agreement other than the payment of late 

charges which payment such Contracting Party was not 

Smlouvě se ukáže jako nepravdivé ke dni takového prohlášení a 

druhá strana v dobré víře zjistí, že v důsledku takového 

nepravdivého prohlášení (nebo v důsledku nesprávně 

uvedených věcných či právních skutečností) byla výrazně 

negativně ovlivněna vyváženost jejích rizik a výhod vyplývajících 

ze Smlouvy;

 ix. dojde k významnému snížení obecné způsobilosti příslušného 

Klienta plnit své dluhy řádně a včas, a to bez ohledu na důvod 

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

finanční situaci nebo podnikání Klienta k nepříznivé změně, 

která by mohla mít podstatný nepříznivý účinek na schopnost 

Klienta plnit jeho dluhy podle Smlouvy;

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

vydáno rozhodnutí o výkonu rozhodnutí vůči majetku Klienta 

postihující majetek Klienta v takovém rozsahu, který by mohl 

ohrozit vypořádání Obchodů nebo by mohl vést k neplnění 

závazků vyplývajících ze Smlouvy;

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

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

podstatnou část svého obchodního jmění na třetí osobu a v 

době fúze, splynutí, sloučení, rozdělení nebo převodu 

nástupnická nebo nabývající osoba nepřevezme, podle zákona 

nebo podle smlouvy přiměřeně uspokojivě pro AKCENTU, 

veškeré závazky zanikající nebo převádějící podle Smlouvy a 

všech uzavřených, avšak dosud nevypořádaných Obchodů;

 xii. pokud se Smluvní strany v Produktových podmínkách 

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

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

strana neprovede platbu nebo dodání podle Vybraného 

obchodu a takové porušení:

  a. způsobí zánik, předčasné ukončení nebo předčasnou 

splatnost závazků vyplývajících z takové Vybrané 

transakce; nebo

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

neexistence takové lhůty, po dobu alespoň tří Obchodních 

dnů) od posledního dne splatnosti nebo dodání v rámci 

Vybrané transakce,

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

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

by při výskytu podle Smlouvy znamenaly Případ předčasného 

ukončení popsaný v odstavci 2 (ii);

 xiii. Klient prohlásí, že nesplní jakýkoli podstatný závazek ze 

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

dobré víře týkajícího se existence, povahy nebo rozsahu 

takového závazku);

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

dluh vůči jakékoliv osobě, která je členem stejného koncernu 

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

existence, povahy nebo rozsahu takového závazku). 

Podstatným dluhem je dluh Klienta vůči jedné osobě [nebo 

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

vlastního kapitálu Klienta, nejméně však [3.600 EUR], vyplývající 

z jednoho nebo několika závazků.

2. Případem předčasného ukončení Smlouvy („Případ předčasného 

ukončení“), jsou následující události:

 i. pokud se v důsledku Nepříznivé regulační změny nebo Případu 

nemožnosti plnění pro takovou Smluvní stranu stane 

nezákonným nebo nemožným:

a. plnění kteréhokoliv závazku podle takové Smlouvy,

b. provedení nebo přijetí platby nebo dodání v rámci 

takového Obchodu v termínu splatnosti, nebo

c. přesné splnění jakéhokoliv dalšího podstatného závazku 

vyplývajícího ze Smlouvy ve vztahu k příslušnému 

Obchodu.

 ii. pokud v důsledku přijetí jakéhokoliv zákona nebo jakékoliv 

změny v zákoně po datu, kdy byla uzavřena tato příloha 

Smlouvy, nebo jeho závazného výkladu, bude kterákoli Smluvní 

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

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

poplatku ve vztahu k jakékoli platbě podle Smlouvy s výjimkou 

platby úroků z prodlení, ke které před přijetím takového zákona 

nebo změny v něm povinna nebyla.
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required to effect prior to the adoption of, or any amendment 

to, such Act.

3. 'Adverse Regulatory Change' means the adoption of, or any 

amendment to, any Act or legal regulation after the date of the 

execution of this Schedule, or a change in its binding interpretation, 

which Adverse Regulatory Change will in accordance with a decision 

of the Contracting Parties adopted in good faith result in:

i. A regulation or a material adverse adjustment of any corrective 

items, the required minimum reserves, obligation to make a 

special deposit with the relevant regulatory authority, or any 

similar requirement; 

ii. A material effect on the amount of capital adequacy, or

iii. Material losses as a consequence of a new classification of any 

payments or other performance to be made or provided under 

the Trade.

Should any event or circumstance which would otherwise constitute 

or mean an Event of Default simultaneously constitute an Adverse 

Regulatory Change, such event or circumstance will be deemed to 

constitute an Adverse Regulatory Change rather than an Event of 

Default.

4. 'Impaired Performance Event' means any catastrophe, military 

conflict, acts of terrorism, revolt or another circumstance affecting 

operations of the Contracting Parties lying beyond the Parties' 

reasonable control.

Article VIII 

Minimum Amount of Financial Collateral /

 Requested Collateral Value

1. During the term of the Agreement, the Contracting Parties agree that 

the requirement for the provision by the Client of the Requested 

Collateral Value to AKCENTA arising under the Agreement and the 

GBTC is complied with, if the amount of monetary funds provided as 

collateral at all times reaches the levels specified by AKCENTA as the 

Total Requested Collateral Value in respect of all Trades agreed under 

the Agreement in compliance with Art. V.3 of the GBTC.  

2. The Contracting Parties have agreed that AKCENTA may retain the 

provided Financial Collateral for the purposes of hedging other 

Secured Claims even after the debt corresponding to the Secured 

Claim has been discharged.

Article IX 

Notice of Termination and Final Settlement

1. If, at any time during the contractual relationship: 

i. Either of the Contracting Parties commits an Event of Default 

(the “Defaulting Party”), the other Contracting Party (the “Non-

Defaulting Party”) may terminate with immediate effect: 

a. The Agreement and all Trades and specify the date for their 

early termination (the “Early Termination Date”); or

b. The Trade affected by the Event of Default, and to specify 

the Early Termination Date for such Trade

ii. An Early Termination Event occurs, either Contracting Party may 

forthwith terminate, by delivering to the Defaulting Party a 

written notice of termination, all Trades affected by the Event of 

Default, and specify the Early Termination Date for the Trades 

concerned (“Terminated Trades”).

No date occurring prior to the date on which the notice of 

termination is delivered may be specified as the Early Termination 

Date under sub-clauses (i) and (ii) above.

2. If an Early Termination Date occurs or is effectively specified, the 

Terminated Trades are terminated as of the Early Termination Date 

and any and all mutual claims of the Contracting Parties in 

connection with such Agreements and Transactions will cease to exist 

and will be substituted by a claim of one of the Contracting Parties 

against the other Contracting Party for the payment of an amount 

determined in compliance with the provision of paragraph 4 below 

(the “Final Payment”).

3. For the purposes of this Article,

i. “Settlement Amount” means, in relation to a Contracting Party 

as of the Early Termination Date, an amount determined by 

AKCENTA as follows:

a. Market Quotation (whether positive or negative) for all 

Terminated Trades under paragraph 1 or a group of 

3. Za Nepříznivou regulační změnu se považuje přijetí jakéhokoliv 

zákona či právního předpisu nebo jakékoliv změny v zákoně či 

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

podle jeho závazného výkladu, která bude mít, podle rozhodnutí 

Smluvní strany učiněného v dobré víře, za účinek:

 i. nařízení nebo podstatné nepříznivé upravení jakýchkoliv 

opravných položek, povinných minimálních rezerv, povinnosti 

zvláštního vkladu u regulačního orgánu nebo podobný 

požadavek;

 ii. podstatné ovlivnění výše kapitálové přiměřenosti; nebo

iii. vznik podstatné ztráty v důsledku nové klasifikace jakýchkoliv 

plateb nebo jiných plnění, jež mají být provedeny podle tohoto 

Obchodu.

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

znamenala Případ porušení, rovněž Nepříznivou regulační změnou, 

bude považována za Nepříznivou regulační změnu a nikoliv za Případ 

porušení. 

4. Případem Nemožnosti plnění se rozumí jakákoli katastrofa, vojenský 

konflikt, teroristický čin, vzpoura nebo jiná okolnost postihující 

činnost strany, kterou nemůže Smluvní strana rozumně ovlivnit.

Článek VIII. 

Minimální hodnota finančního kolaterálu / 

Požadovaná hodnota zajištění

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

naplněn požadavek na poskytnutí Požadované hodnoty zajištění 

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

hodnota peněžních prostředků poskytnutých jako zajištění bude v 

každém okamžiku dosahovat výše AKCENTOU stanovené Celkové 

požadované hodnoty zajištění pro všechny sjednané Obchody dle 

Smlouvy v souladu s čl. V.3 VOP.

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

poskytnutý Finanční kolaterál i po splnění dluhu, který odpovídá 

Zajištěné pohledávce, pro účely zajištění jiných Zajištěných 

pohledávek.

Článek IX. 

Výpověď a Závěrečné vyrovnání

1. Pokud po dobu trvání smluvního vztahu

 i. se jedna ze Smluvních stran dopustí Případu porušení 

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

strana“) může písemnou výpovědí doručenou Porušující straně 

uvádějící příslušný Případ porušení vypovědět s okamžitou 

účinností:

a. Smlouvu a všechny Obchody a určit datum jejich 

předčasného ukončení („Datum předčasného ukončení“), 

nebo 

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

předčasného ukončení takového Obchodu. 

 ii. nastane Případ předčasného ukončení, může kterákoliv 

Smluvní strana písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 

straně vypovědět s okamžitou účinností všechny Obchody 

dotčené Případem předčasného ukončení a určit Datum 

předčasného ukončení předmětných Obchodů, („Ukončené 

obchody”).

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

dřívější datum než datum doručení výpovědi. 

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

ukončení, budou Ukončené obchody ukončeny k Datu předčasného 

ukončení a veškeré vzájemné pohledávky Smluvních stran v 

souvislosti s takovými Smlouvami a Transakcemi zaniknou a budou 

nahrazeny pohledávkou jedné Smluvní strany za druhou Smluvní 

stranou na zaplacení částky určené v souladu s ustanovením 

odstavce 4 („Závěrečná platba“).

3. Pro účely tohoto článku se rozumí: 

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

předčasného ukončení částka, kterou určí AKCENTA 

následovně:

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

všechny Ukončené obchody podle odstavce 1 nebo 

Page 5 of 8 / Strana 5 z 8



Terminated Trades, for which a Market Quotation is 

determined;  PLUS

b. Loss of Quotation (whether positive or negative) for all 

Terminated Trades or a group of Terminated Trades, for 

which Market Quotation cannot be determined or which 

(in AKCENTA's reasonable, good faith opinion) would not 

provide a commercially reasonable result;

ii. “Market Quotation” means, in relation to one or more 

Terminated Trades, the amount determined by AKCENTA on the 

basis of no less than 2 independent sources of information (e.g., 

REUTERs, or a quotation by an investment firm) selected by 

AKCENTA (“Reference Market Makers”) in compliance with the 

following principles:

a. Each quotation will be calculated for an amount which 

would be paid to such Contracting Party (an amount 

expressed as a negative number) or paid by such 

Contracting Party (an amount expressed as a positive 

number) in consideration of an agreement between such 

Contracting Party and the quoting Reference Market 

Maker to enter into replacement trades (each, a 

“Replacement Trade”), provided that any transaction 

whose effect would guarantee to such Contracting Party 

the economic equivalent of any payment or performance 

by the Contracting Parties in relation to such Terminated 

Trade or a group of Terminated Trades which should have 

been realized after such date but for the occurrence of the 

relevant Early Termination Date (notwithstanding whether 

the initial obligation was absolute or conditional, and 

assuming that all of the applicable conditions precedent 

have been complied with) shall be deemed a Replacement 

Trade;

b. For the purpose of the determination of a Market 

Quotation, any Unpaid Amounts in respect of an 

Terminated Trade or a group of Terminated Trades shall be 

excluded from the calculation of the Market Quotation;

c. AKCENTA shall request each of the Reference Market 

Makers to provide its quotation, if practicable, as of the 

same date and time for which the applicable Early 

Termination Date is scheduled or as soon as possible after 

such date. The date and time for which the applicable 

quotations are sought will be chosen by AKCENTA acting in 

good faith;

d. The Market Quotation will be determined as the arithmetic 

average of the quotations provided by the Reference 

Market Makers;

e. In the event that less than two quotations are obtained, it is 

agreed and understood that the Market Quotation for such 

Terminated Trade or a group of Terminated Trades cannot 

be determined;

iii. “Unpaid Amounts” means amounts payable to any Contracting 

Party in respect of any Early Termination Event or Event of 

Default which became due and payable to such Contracting 

Party prior to the Early Termination Date and which remain 

unpaid as of such Early Termination Date;

4. Prior to or no later than on the Early Termination Date, upon the 

occurrence of

i. An Event of Default, the mutual claims of the Contracting Parties 

arising under all Terminated Trades will cease to exist and will be 

fully replaced by a claim of one Contracting Party against the 

other Contracting Party for the satisfaction of the Final Payment 

amount determined by AKCENTA in accordance with this 

paragraph. The Final Payment will be equal to the sum of

a. the Settlement Amount in relation to the Non-Defaulting 

Party; and

b. the difference between (A) any Unpaid Amounts payable 

by the Defaulting Party to the Non-Defaulting Party, and (B) 

any Unpaid Amounts payable by the Non-Defaulting Party 

to the Defaulting Party.

 In the event that the resulting amount is a positive number, the Final 

Payment shall be paid by the Defaulting Party to the Non-Defaulting 

Party and, in the event that the resulting amount is a negative 

number, its absolute value shall be paid by the Non-Defaulting Party 

to the Defaulting Party;

ii. An Ear  pay the Final Payment to the other Contracting Party. The 

Final Payment will be calculated by AKCENTA acting in good 

faith, and will be equal to the sum of

skupinu Ukončených obchodů, pro něž je Tržní kotace 

stanovena; PLUS

  b. Ztráta Smluvní strany (ať kladná nebo záporná) pro 

všechny Ukončené obchody nebo skupinu Ukončených 

obchodů, pro něž nelze stanovit Tržní kotaci nebo by (podle 

přiměřeného názoru AKCENTY v dobré víře) neposkytla 

komerčně přiměřený výsledek;

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

Obchodům částka stanovená AKCENTOU na základě nejméně 2 

nezávislých informačních zdrojů (např. REUTERs, nebo kotace 

obchodníka s cennými papíry) vybraných AKCENTOU 

(„Referenční obchodníci“) při zachování následujících principů:

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

uhrazena takové Smluvní straně (částka vyjádřená jako 

záporné číslo) nebo uhrazena takovou Smluvní stranou 

(částka vyjádřená jako kladné číslo) jako platba v rámci 

Smlouvy mezi takovou Smluvní stranou a kotujícím 

Referenčním obchodníkem o uzavření náhradního 

obchodu („Náhradní obchod“), přičemž za Náhradní 

obchod se považuje obchod, jehož účinek by zachoval 

takové Smluvní straně ekonomický ekvivalent kterékoli 

platby nebo plnění Smluvními stranami týkající se 

takového Ukončeného obchodu nebo skupiny 

Ukončených obchodů, které se měly uskutečnit po 

takovém datu, nebýt vzniku příslušného Data předčasného 

ukončení (bez ohledu na to, zda byl výchozí závazek 

absolutní nebo podmíněný a za předpokladu splnění všech 

příslušných odkládacích podmínek);

  b. Pro účel určení Tržní kotace budou Neuhrazené částky 

týkaj íc í  se Ukončeného obchodu nebo skupiny 

Ukončených obchodů vyloučeny z výpočtu Tržní kotace;

   c. AKCENTA požádá každého z Referenčních obchodníků, aby 

poskytl svou kotaci, pokud možno, ke stejnému datu a 

času, ke kterému je určeno příslušné Datum předčasného 

ukončení nebo co možná nejdříve po tomto datu. Datum a 

čas, k nimž mají být příslušné kotace získány, budou 

AKCENTOU vybrány v dobré víře;

  d. Tržní kotace bude aritmetickým průměrem kotací 

poskytnutých Referenčními obchodníky;

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

kotaci pro takový ukončený Obchod nebo skupinu 

ukončených Obchodů nelze stanovit;

 iii. „Neuhrazené částky“ částky dlužné jakékoli Smluvní straně 

ohledně jakéhokoli Případu předčasného ukončení nebo 

Případu porušení, které se staly splatnými takové Smluvní 

straně do Data předčasného ukončení a které zůstávají 

neuhrazené k takovému Datu předčasného ukončení;

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

 i. Případ porušení, vzájemné pohledávky Smluvních stran 

vyplývající ze všech Ukončených obchodů zaniknou a budou 

plně nahrazeny pohledávkou jedné Smluvní strany za druhou 

Smluvní stranou na zaplacení Závěrečné platby určené 

AKCENTOU podle tohoto odstavce. Závěrečná platba se bude 

rovnat součtu

  a. Vypořádací částky ve vztahu k Neporušující straně a

  b. rozdílu (A) Neuhrazené částky splatné Porušující stranou 

Neporušující straně a (B) Neuhrazené částky splatné 

Neporušující stranou Porušující straně. 

 Bude-li výsledná částka kladným číslem, bude Závěrečná platba 

zaplacena Porušující stranou Neporušující straně; bude-li výsledná 

částka záporným číslem, bude její absolutní hodnota zaplacena 

Neporušující stranou Porušující straně;

 ii. Případ předčasného ukončení, budou závazky Smluvních stran 

vyplývající ze všech Ukončených obchodů nahrazeny v plném 

rozsahu závazkem jedné Smluvní strany zaplatit druhé Smluvní 
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a. the Settlement Amount of one Contracting Party (for the 

purposes of this paragraph, such Contracting Party 

hereinafter “Party X”) in relation to the other Contracting 

Party (for the purposes of this paragraph, such Contracting 

Party hereinafter “Party Y”); and 

b. the difference between (A) all Unpaid Amounts payable by 

Party X to Party Y, and (B) all Unpaid Amounts payable by 

Party Y to Party X.

 In the event that the resulting amount is a positive number, it shall be 

paid by Party X to Party Y and, in the event that the resulting amount is 

a negative number, its absolute value shall be paid by Party Y to Party 

X. 

5. The Contracting Parties are in agreement that the amounts paid in 

accordance with this Article of this Schedule constitute reasonable 

preliminary estimates of losses rather than a contractual penalty. The 

above amounts represent the sum of losses suffered from lost profit 

and any loss actually suffered (in particular, losses due to loss of 

protection against future risks). Unless otherwise specified in the 

Agreement, no Contracting Party shall have any right to claim 

damages due to other losses save as expressly specified in the 

Agreement. The Contracting Parties declare that, to their knowledge, 

the coming into existence of the obligation to make the Final 

Payment due to the occurrence of an Event of Default or an Early 

Termination Event (including the method used in determining the 

Loss amount and the nature of the Loss) was fully capable of being 

foreseen upon entering into the Agreement.

6. Any and all Final Payments will be made in CZK, unless otherwise 

provided for in relation to a specific payment in the agreement 

between the Contracting Parties. If a conversion from one currency 

into another is required to be made, the conversion shall be made 

using the market exchange rate designated by AKCENTA as the rate at 

which the relevant amount of one currency may be purchased or sold 

(exchanged) for another currency with prompt settlement (Spot 

Exchange Rate) at a given time on the domestic foreign exchange 

market (or, at AKCENTA's sole discretion, on such foreign exchange 

market on which foreign exchange transactions are executed at the 

given time).

7. Each Final Payment is payable on the second Trading Day after the 

day on which the calculation of its amount has been delivered by the 

Contracting Party required to make the Final Payment to AKCENTA or, 

as appropriate, in case that such obliged Contracting Party is 

AKCENTA, on the Trading Day on which the calculation of the Final 

Payment is completed.

8. In the event that the Final Payment is made by the Client, AKCENTA 

will take account of the accepted Financial Collateral in accordance 

with Art. 3 in view of the method elected by the Client for effecting the 

Final Payment. In satisfaction from Financial Collateral through 

forfeiture of Financial Collateral pledged in accordance with Art. 1(5) 

of this Schedule, AKCENTA may collect the applicable part or all of the 

pledged monetary funds of the Client comprising Financial Collateral 

in accordance with Art. 3 from the Client's IPA within the time 

specified in paragraph 7. The Client shall pay up the remaining 

portion of the Final Payment within the time specified in paragraph 7.

9. In the event that a Contracting Party (for the purposes of this 

paragraph, “Party A”) fails to pay the Final Payment to the other 

Contracting Party (for the purposes of this paragraph, “Party B”) in a 

due and timely fashion and in accordance with paragraphs 4 to 7, and 

such breach of the relevant contractual obligation is continuing, Party 

B may set-off any amount that has already become due and payable 

(or any Amounts so payable) or which will become due and payable in 

future, even after a condition has been complied with, 

notwithstanding the currency, place of payment or records of 

obligations, against the obligation to make the Final Payment, 

provided that

i. The applicable amounts (or their part) may be converted by 

Party B into currencies in which the Final Payment is expressed, 

at the exchange rate at what Party B would be able, acting 

reasonably and in good faith, to purchase the applicable 

amount of such currency on the market at the given time. If the 

exact amount of debt intended to be set off is unknown, Party B 

may make a good faith assessment of such amount and 

complete the set-off in the amount assessed as above, provided 

that Party B shall submit to Party A the relevant statement 

without delay after it has learnt the amount of debts;

straně Závěrečnou platbu. Závěrečná platba bude vypočtena v 

dobré víře AKCENTOU, přičemž se bude rovnat součtu

  a. Vypořádací částky jedné Smluvní strany (taková Smluvní 

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

vztahu k druhé Smluvní straně (taková Smluvní strana pro 

účely tohoto odstavce dále jen „Strana Y“)

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

X Straně Y a (B) všech Neuhrazených částek splatných 

Stranou Y Straně X. 

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

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

absolutní hodnota zaplacena Stranou Y Straně X.

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

článku této Přílohy jsou přiměřenými předběžnými odhady škody a 

nejsou smluvní pokutou. Tyto částky představují součet škody vzniklé 

z ušlého zisku a skutečné škody (zejména škody způsobené ztrátou 

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

jinak, žádná Smluvní strana nebude mít nárok na odškodnění v 

důsledku jiné újmy škod s výhradou výslovně uvedenou ve Smlouvě. 

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

uhradit Závěrečnou platbu v důsledku vzniku Případu porušení či 

Případu předčasného ukončení (včetně způsobu určení výše Ztráty a 

charakteru Ztráty) bylo možné při uzavření Smlouvy v plném rozsahu 

předvídat. 

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

dohoda mezi Smluvními stranami o některé takové platbě jinak. 

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

pro přepočet použito tržního směnného kursu, který AKCENTA určí 

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

devizovém trhu (nebo na základě volné úvahy AKCENTY na takovém 

zahraničním devizovém trhu, kde se v daný okamžik provádějí 

devizové obchody) nakoupeno nebo prodáno (směněno) příslušné 

množství jedné měny za jinou měnu s promptním vypořádáním 

(spotový kurz).

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

výpočet doručen AKCENTOU Smluvní straně povinné zaplatit 

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

povinnou Smluvní stranou, Obchodní den, kdy bude výpočet 

Závěrečné platby proveden.

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

přijatý Finanční kolaterál dle čl. 3 z hlediska způsobu úhrady 

Závěrečné platby Klientem. V rámci uspokojení z finančního 

kolaterálu propadnutím zastaveného finančního kolaterálu dle čl. 1 

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

příslušnou část nebo všechny zastavené peněžní prostředky Klienta 

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

povinen doplatit zbývající část Závěrečné platby ve lhůtě dle 

odstavce 7.

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

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

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

porušení smluvní povinnosti nadále trvá, je Strana B oprávněna 

provést započtení jakékoliv částky již splatné (nebo jakýchkoliv částek 

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

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

proti závazku zaplatit Závěrečnou platbu. Přitom

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

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

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

přiměřeným způsobem a v dobré víře, koupit v daný okamžik 

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

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

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

výhradou, že Strana B předloží Straně A vyúčtování bez odkladu 

poté, co jí budou výše dluhů známy;
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ii. This paragraph shall not be construed so as to establish a 

collateral; it shall not reduce, but rather supplement any other 

right to set-off, collateral or any other right that any of the 

Contracting Parties is otherwise authorized to enjoy (whether 

under applicable law, by contract or otherwise).

10. In relation to all Trades (including the related covenants regarding the 

creation of a pledge over the relevant amount of monetary funds on 

Client's IPA in accordance with Art. I.3 of this Schedule), this Schedule 

(and, in particular, the provisions of this Article) constitutes a 

covenant which regulates the final settlement within the meaning of 

the CMUA or such other regulation which may replace the CMUA, and 

within the meaning of the Insolvency Act or such other regulation 

that may replace the Insolvency Act. For the avoidance of any doubt, 

the Contracting Parties in agreement understand that, upon the 

occurrence of an Event of Default, the claim for the Final Payment 

constitutes, for the purposes of the final settlement, a claim which 

replaces all of the mutual claims of the Contracting Parties under the 

Agreements, which claims shall terminate in compliance with 

paragraph 1 and/or 2 of this Article of this Schedule.

11. Announcements under this Schedule shall be governed by the 

applicable provisions of the GBTC.

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

nezkracuje, nýbrž doplňuje jakékoliv jiné právo na zápočet, 

zajištění nebo jiné právo, k němuž je kterákoliv Smluvní strana 

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

důvodu). 

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

Obchodům (včetně souvisejících ujednání o zřízení zástavního práva 

k příslušnému množství peněžních prostředků Klienta na IPU dle čl. 

I.3 této Přílohy) ujednáním o závěrečném vyrovnání ve smyslu ZPKT 

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

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

odstranění pochyb Smluvní strany shodně rozumí, že v případě, 

pokud nastane Případ porušení, pohledávka na zaplacení Závěrečné 

platby je pro účely závěrečného vyrovnání pohledávkou, která 

nahrazuje všechny vzájemné pohledávky Smluvních stran ze Smluv, 

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

Přílohy. 

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