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Zveme Vás na odborný seminář! 

Standardní úvěrová dokumentace  
Jak se ve firmě připravit na vyjednávání a uzavření nové úvěrové 
smlouvy 
 
Česká asociace pro finanční řízení pro Vás ve spolupráci s Českou Asociací Treasury připravila 
odborný seminář na téma, které ve firmách prošel snad každý treasurer a nebo člověk z finančního 
řízení společnosti. První část semináře, na téma úvěrové dokumentace v ČR i v Evropě a její 
záludnosti z pohledu klienta se zkušenostmi přednášejících zaměřené na to, co je vstřícné pro 
dlužníky a co je naopak nemožné a co v ní není vůbec upraveno, či co si lze dovolit vůči bance při 
vyjednávání, doplní praktická část související s přípravou na vyjednávání a následné uzavření uvěrové 
smlouvy. 

 
Vystupující:  
 
Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka  

 
Program odborného semináře: 
 

• 13.45 - 14.00 Registrace účastníků 
 

• 14:00 - 15:15 

• 1a. Standardní uvěrová dokumentace v Evropě a její záludnosti z pohledu klienta 
o doporučené vzory dokumentace LMA 

• 1b. Standardní úvěrová dokumentace v České republice 
o Mohou být standardní uvěrové dokumentace pro hlavní typy obchodů někdy v češtině 

a podle českého práva? 
o Vzor smlouvy o úvěru vytvořený na půdě ČBA 
o Odchylky od LMA 
o Vylučování ustanovení nového občanského zákoníku 

• 1c. Zajišťovací dokumentace podle českého práva a její záludnosti z pohledu klienta 
o Zástavní právo k závodu vs. zajištění k jednotlivým aktivům 
o Ocenění hodnoty příslušných aktiv 
o Due diligence ohledně jednotlivých aktiv 
o Součinnost třetích osob (notář, banky vedoucí účty, pojišťovny, odběratelé,…)  

 

• 15.15 - 15.30 Coffee break 
 



 

• 15:30 - 17:00 

• 2. Jak se ve firmě připravit na vyjednávání a uzavření nové uvěrové smlouvy 
o Odladění struktury transakce včetně financování  
o Kontrola zakladatelských dokumentů, potřeba korporátních souhlasů  
o Finanční plán/model a ocenění vybraných aktiv 
o Finanční výkazy, promyslet si hladiny pro případné finanční ukazatele 
o Podkladová/realizační smluvní dokumentace a její „bankabilita“ (např. smlouva o 

vývozu, smlouva o koupi akcií,…) 
o Co možná nejdříve si vybrat zkušené poradce (finanční, právní, ale podle potřeby na 

pojištění, otázky životního prostředí, analýzu trhu, atd.) 
o Co se stane po uskutečnění transakce  
o Součinnost třetích subjektů (například akcionáři dle akcionářské dohody, EGAP, 

regulátor, existující financiéři či právní poradci) 
o Vyhodnotit aplikovatelnost předpisů o veřejných zakázkách, nedovolené státní 

podpoře, apod. 

 
 

Čas a místo konání: 
27. listopadu 2014, od 14:00 hod. 
Allen & Overy, V Celnici 1031/4, Praha 1 

 

Přihlášení: 
Přihlášku prosím zasílejte na emailovou adresu mailto:info@czechtreasury.cz. 
Akce je pro členy s osobním, firemním a VIP členstvím zdarma. 
Pro ostatní účastnický poplatek činí 1.500,- Kč bez DPH. 
Počet účastníků je omezen, přihlaste se proto co nejdříve. 
 
Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 26. listopadu 
2014. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za Vás poplatek hradí firma, číslo 
112014 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. 
Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře. 

    

 

 

 

    


