
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 
se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO:  492 41 494, společnost  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  2130  

společnost zastupuje Ing. Markéta Smočková, vedoucí oddělení Front office podpory, na 

základě pověření   

(dále jen „Fond“)  

 
 

a  

 

 

"LUBÍ" spol. s r.o. 

se sídlem Ptáčov 75, 674 01 Ptáčov, IČO: 469 73 940, společnost zapsaná v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7515  

společnost zastupuje Jaroslav Doležal, jednatel 

   David Pech, jednatel 

 (dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

 

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry 

Zemědělec č. 1856700321 ze dne 28.11.2018 (dále jen „Dodatek“) 
  

Článek I. 

 

1.1 Klient a Fond uzavřeli dne 28.11.2018 Smlouvu o investičním úvěru v rámci 

programu Investiční úvěry Zemědělec č. 1856700321 (dále jen „Smlouva o úvěru“), 

ve které se Fond jako úvěrující zavázal, že poskytne Klientovi jako úvěrovanému, 

peněžní prostředky – investiční  Úvěr - ve výši 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři 

sta tisíc korun českých) na pořízení: 

 

 nový secí stroj HORSCH Pronto 4 DC vč. příslušenství. 

 

1.2 Klient se naproti tomu zavázal, že tyto peněžní prostředky přijme a bude čerpat 

v souladu se Smlouvou o úvěru a Pokyny, a dále se zavázal, že tyto peněžní 

prostředky vrátí a zaplatí úroky, jakož i další příslušenství a případné smluvní pokuty, 

a to ve lhůtě 60 měsíců od vyčerpání Úvěru.  

 

Článek II. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 4.3 a čl. V., odst. 5.1 Smlouvy o úvěru.  

 

 

Nové znění čl. IV., odst. 4.3 Smlouvy o úvěru zní:  
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4.1 Podmínky čerpání Úvěru. Klient může čerpat Úvěr nejdříve poté, co Fondu budou 

předloženy níže uvedené listiny: 

 

(i) originál platné a účinné Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny 

investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry 

Zemědělec č. 1857700311; 

 

(ii) kopie platné a účinné kupní smlouvy nebo potvrzené závazné objednávky  

a kopie daňového dokladu (faktury);     

 

(iii) je-li Klient plátcem DPH - kopie potvrzení o zaplacení DPH; 

 

(iv) kopie dokladu o doplacení případného rozdílu mezi kupní cenou  

a poskytnutým Úvěrem; 

 

(v) originál Klientem podepsané Žádosti o čerpání Úvěru; 

 

(vi) originál platné a účinné Dohody o směnečném vyplňovacím prohlášení  

č. 1856700321-1; 
 

(vii) originál blankosměnky se všemi náležitostmi, opatřené podpisem Klienta nebo 

osoby oprávněné za Klienta podepisovat; 

 

(viii) originál platné a účinné Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce  

č. 1856700321-2; 
 

(ix) originál platné a účinné Zástavní smlouvy k nemovité věci č. 1856700321-5; 

 

(x) originál návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch Fondu opatřeného 

razítkem příslušného Katastrálního pracoviště s uvedením č.j., pod kterým 

je vkladové řízení zaevidováno. 

 

Nové znění čl. V., odst. 5.1 Smlouvy o úvěru zní:  

 

5.1 Fond a Klient se dohodli na níže uvedeném zajištění peněžitých dluhů Klienta 

vzniklých na základě této Smlouvy. Klient se zavazuje, že sjednané zajištění Fondu 

poskytne v plném rozsahu. Úvěr je zajištěn tímto typem zajištění: 

 

(i) Blankosměnkou, specifikovanou v Dohodě o směnečném vyplňovacím 

prohlášení č. 1856700321-1; 

(ii) Zajišťovacím převodem vlastnického práva k Předmětu Úvěru, dle 

Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 1856700321-2; 

(iii) Zástavním právem k pohledávkám z pojistného plnění dle Zástavní 

smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění č. 1856700321-3; 

(iv) Zástavním právem k nemovité věci, zřízeným ve prospěch Fondu na 

základě Zástavní smlouvy k nemovité věci č. 1856700321-5. 
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Článek III. 

 

3.1 Ustanovení Smlouvy o úvěru, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti 

beze změny. 

 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 

stranami. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že úplné znění 

Smlouvy o úvěru a tohoto Dodatku, včetně identifikačních údajů Smluvních 

stran,  bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), uveřejněno v Registru smluv. 

 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 

ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly s náležitou péčí, jejímu obsahu 

plně porozuměly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují 

níže své podpisy.  

 

 

V PRAZE dne 10. 01. 2019 V Třebíč 5 dne 08. 01. 2019 

  

Fond:     Klient: 

 

  

  

  

_________________________________  _________________________________ 

███████████████  

██████████████████████ 

█████████████████████████ 

██████ 

██████████ 

█████ 

████████████ 
 

  

 

 

             _________________________________ 

             ███████ 

             █████ 

             ████████████ 
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█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████   
 

 

 

█████████████████████   …………………………………… 

        ██████████████  

        ██████████████████ 

 


