
 

 
 

 

 
   1/3 
 

 

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K CENNÝM PAPÍRŮM 
č. [číslo] 

(dále jen „Smlouva”) 
 
 
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČ 49240901, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, 
kterou zastupují [jméno, funkce], a [jméno, funkce] 
(dále jen „Zástavní věřitel“)  
  
a 
 
pan/í [jméno a příjmení], nar. [datum narození], trvale bytem trvale bytem],  
(dále jen „Zástavce“) 

 

se ve smyslu § 152 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a § 39 a násl. 
zákona č. 591/1992 Sb., Zákona o cenných papírech, v platném znění, dohodli takto: 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Zástavní věřitel a Zástavce uzavřeli dne [datum] Dohodu o Margin Trading (dále jen „Úvěrová smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se dohodly za účelem zajištění závazků Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli, které vyplývají z 
Úvěrové smlouvy, na uzavření této Smlouvy. 

1.3 Pokud není uvedeno v této Smlouvě jinak, mají pojmy použité v této Smlouvě a v ní nevysvětlené stejný 
význam, jako mají v Úvěrové smlouvě. 

2. ZAJIŠTĚNÍ  

2.1 Smluvní strany tímto sjednávají zástavní právo k Předmětu zástavy specifikovanému v článku 3.1 této 
Smlouvy, k zajištění všech níže v tomto článku uvedených pohledávek Zástavního věřitele za Zástavcem: 

(i) z Úvěrové smlouvy, včetně pohledávek na úhradu jistin a příslušenství k nim, pohledávek na úhradu 
smluvních pokut, odměn a poplatků vyplývajících z Úvěrové smlouvy, jakož i 

(ii) z titulu bezdůvodného obohacení  (tj. plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného 
právního úkonu či plněním z právního důvodu, který odpadl) na straně Zástavce v souvislosti s 
Úvěrovou smlouvou, 

které vznikly k datu uzavření této Smlouvy a které budou vznikat ode dne uzavření této Smlouvy do 
[doplnit konkrétní datum], a to do celkové výše zajištěných pohledávek, tj. CZK [doplnit maximální výši 
Úvěru + cca 10% navíc] (slovy: Korun českých [doplnit maximální výši Úvěru + cca 10% navíc]) 

 (dále jen „Zajištěné pohledávky“).  

2.2 Zástavní věřitel zástavní právo k Předmětu zástavy specifikovanému v článku 3.1 této Smlouvy přijímá. 

3. PŘEDMĚT ZÁSTAVY 

3.1 K zajištění výše uvedených Zajištěných pohledávek Zástavce zřizuje tímto zástavní právo a zastavuje níže 
specifikované cenné papíry: 
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emitent: 
specifikace emitenta 
počet kusů: 
počet (slovy: počet) kusů akcií/certifikátů/dluhopisů atd. 
druh, podoba, forma: 
specifikace 
evidenční čísla/ISIN: 
čísla 
jmenovitá hodnota jednotlivých zastavených cenných papírů 
CZK částka (slovy: Korun českých částka) 
celková jmenovitá hodnota zastavených cenných papírů: 
CZK částka (slovy: Korun českých částka) 

(dále jen „Předmět zástavy“). 

3.2 Zástavní právo k Předmětu zástavy vzniká registrací tohoto zástavního práva v evidenci Střediska cenných 
papírů. 

4. ZÁVAZKY ZÁSTAVCE 

4.1 Zástavce se zavazuje:   

(a) bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nepřevést Předmět zástavy na jinou 
fyzickou nebo právnickou osobu; 

(b) zdržet se jakékoliv dispozice s Předmětem zástavy, která by znesnadňovala možnost realizace 
Předmětu zástavy; 

(c) zajistit potřebnou plnou moc pro Zástavního věřitele, aby mohl provést ve svůj prospěch registraci 
pozastavení výkonu práva nakládat s Předmětem zástavy v příslušném registru cenných papírů, a to 
na dobu neurčitou, neurčí-li Zástavní věřitel jinak;  

(d) neprodleně písemně Zástavního věřitele informovat o změně ve skutečnostech charakterizujících 
Zástavce, zejména o změně bydliště, případně sídla, změně jména, popř. obchodní firmy; 

(e) poskytnout vyžádanou součinnost v případě  realizace zástavního práva; 

5. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ ZÁSTAVCE 

5.1 Zástavce prohlašuje a ujišťuje Zástavního věřitele, že: 

(a) je neomezeným a výlučným vlastníkem Předmětu zástavy a že Zástavní věřitel na základě této 
Smlouvy získá zástavní právo k Předmětu zástavy. Dále Zástavce prohlašuje, že Předmět zástavy není 
zatížen žádným zástavním právem, předkupním právem a že žádná třetí osoba nemá k Předmětu 
zástavy smluvní nebo věcné právo; 

(b) podle nejlepšího vědomí Zástavce neexistuje žádná skutečnost, která by znemožnila nebo 
zpochybnila vznik zástavního práva dle této Smlouvy; 

(c) uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících probíhá v souladu s jeho oprávněními a 
není v rozporu s jeho zákonnými, úředními či smluvními omezeními, která jsou pro něj závazná;  

(d) ke dni podpisu této Smlouvy není v prodlení s plněním svých daňových povinností ani jiných 
platebních povinností a veřejných odvodů vzniklých na základě právního předpisu (zejména 
s platbami pojistného na sociální zabezpečení), právních či protiprávních úkonů; 

(e) podle nejlepšího vědomí Zástavce neprobíhá ani nehrozí žádné jednání, žaloba anebo jiné řízení 
před soudem či správním orgánem, rozhodčí řízení, exekuce ani šetření týkající se záležitostí 
Zástavce, jeho majetku nebo jeho práv, které by při nepříznivém rozhodnutí mohlo bránit Zástavci 
v plnění jeho povinností podle této Smlouvy, nebo které by mohlo znemožnit či ztížit vznik nebo 
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realizaci zástavního práva a dle Zástavcova vědomí nebyl vůči němu podán návrh na zahájení 
konkursu či vyrovnání. 

5.2 Každé z prohlášení a ujištění Zástavce uvedené v tomto článku výše se považuje za zopakované ke 
každému dni v období trvání této Smlouvy. Zástavce je povinen zajistit, aby prohlášení a ujištění byla 
pravdivá. Nepravdivost uvedených prohlášení a ujištění je případem porušení pro účely Úvěrové smlouvy. 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Zástavce zplnomocňuje Zástavního věřitele, aby podal nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne 
podpisu této Smlouvy příkaz k zápisu zástavního práva k Předmětu zástavy, přičemž příkaz musí 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy.  

6.2 Pokud by Zástavce požádal Zástavního věřitele písemně o součinnost při uplatnění nebo vykonání práv 
vyplývajících ze Zástavy, jež by Zástavce nebyl schopen bez součinnosti Zástavního věřitele vykonat, je 
povinen tak Zástavní věřitel učinit. V takovém případě je Zástavce povinen oznámit Zástavnímu věřiteli 
předpokládaný den pro vykonání nebo uplatnění práv vyplývajících z vlastnického práva, jakož i předat 
Zástavnímu věřiteli veškeré nezbytné dokumenty. 

6.3 V případě vykonání součinnosti Zástavním věřitelem dle předchozího článku je na výzvu povinen Zástavce 
uhradit náklady, které v této souvislosti Zástavnímu věřiteli mohou vzniknout, nejpozději deset  (10) dní od 
data vyúčtování příslušných nákladů Zástavním věřitelem. Obě strany souhlasí, že úhrada nákladů dle 
tohoto článku bude provedena formou inkasa z běžného investičního účtu Zástavce č. [číslo] vedeného u 
Zástavního věřitele. Zástavce je povinen zajistit dostatek peněžních prostředků na běžném investičním účtu 
nejméně tři (3) bankovní dny přede dnem zaplacení náhrady příslušných nákladů. V této souvislosti tímto 
Zástavce zmocňuje zástavního věřitele, a Zástavní věřitel má právo, debetovat výše uvedený běžný 
investiční účet Zástavce nebo jiné účty Zástavce vedené Zástavním věřitelem. 

6.4 Veškeré daně, poplatky nebo jiné účelně vynaložené náklady, vzniklé v souvislosti s poskytnutím zajištění 
na základě této Smlouvy, jakož i s jeho realizací, ponese Zástavce a na požádání je uhradí Zástavnímu 
věřiteli. 

7.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 V případě porušení a/nebo nedodržení závazků, uvedených výše v této Smlouvě, je Zástavní věřitel 
oprávněn požadovat, aby mu Zástavce zaplatil smluvní pokutu ve výši 1% hodnoty Předmětu zástavy, 
přičemž hodnota Předmětu zástavy bude určena Zástavním věřitelem jako závěrečná (zavírací) hodnota 
(kurs) Předmětu zástavy ke dni vzniku oprávnění Zástavního věřitele požadovat zaplacení  smluvní pokuty. 
Smluvní pokuta je splatná dnem doručení výzvy Zástavního věřitele na zaplacení smluvní pokuty Zástavci. 
Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká nároku Zástavního věřitele na náhradu škody, která vznikne v 
důsledku porušení příslušné povinnosti Zástavcem dle této Smlouvy.  

7.2 Zástavní právo, zřízené na základě této Smlouvy k Předmětu zástavy, zaniká dnem splnění veškerých 
Zajištěných pohledávek. Zástavní věřitel vydá Zástavci o této skutečnosti písemné prohlášení, které bude 
obsahovat souhlas s registrací zániku zástavního práva k Předmětu zástavy.  

7.3 Tato Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu.  
 
 
V ………………………… dne ………………   V ………………………… dne ……………… 
 
 
 
______________________________                               ______________________________ 
Raiffeisenbank a.s.     Zástavce 
zástupci zástavního věřitele    zástupce Zástavce 
na základě plné moci               funkce/ na základě plné moci 


