
 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 

K ÚVĚROVÉ SMLOUVĚ 

 

 

 

uzavřený mezi 

 

Pražské služby, a.s. 

 

a 

 

  Československá obchodní banka, a.s. 

 

 

dne                                                                                           
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Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Úvěrové smlouvě uzavřené dne 14. ledna 2019 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

(1) Pražské služby, a.s., se sídlem se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, 
IČO: 601 94 120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, sp. zn. B 2432 („Dlužník“); 

a 

(2) Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 
15057, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, sp. zn. BXXXVI 46 („Banka“) 

(Dlužník a Banka společně též „Smluvní strany“ a každý jednotlivě „Smluvní 
strana“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Dne 14. ledna 2019 uzavřeli Dlužník jako úvěrovaný s Bankou jako úvěrujícím 
úvěrovou smlouvu, na jejímž základě se Banka zavázala poskytnout Dlužníkovi 
prostřednictvím Tranše A a Tranše B dlouhodobý investiční úvěr do celkové výše 
1.600.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set milionů korun českých) za účelem 
částečného financování obnovy zařízení na energetické využití odpadů v Malešicích   
a refinancování vlastních zdrojů Dlužníka vložených do Projektu (dále jen „Úvěrová 
smlouva“); 

(B) Dlužník a Banka si nyní přejí změnit některá ustanovení Úvěrové smlouvy; 

 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

I. 
DODATEK 

Čl. 5.5 Úvěrové smlouvy se doplňuje o nový odstavec 5.5.8., který zní takto: 

5.5.8. Žádost o čerpání je za Dlužníka podepsána některou z oprávněných osob, 

které jsou uvedeny v Příloze č. 7 Smlouvy (Osoby oprávněné podepisovat za 

Dlužníka Žádost o čerpání).  

Čl. 13.1 písmeno (b) Úvěrové smlouvy se mění a nově zní takto (tato úprava Úvěrové 

smlouvy se vztahuje též na neauditované finanční výkazy Dlužníka k 31.12.2018): 

   
       

 
  

 

Čl. 20.2 Úvěrové smlouvy (Dodatky) se mění a nově zní takto: 

Jakýkoli Finanční dokument lze měnit výhradně prostřednictvím písemných dodatků 
uzavřených mezi všemi stranami příslušného dokumentu. Ve smyslu § 1758 
Občanského zákoníku Smluvní strany sjednávají, že nechtějí být vázány bez 
dodržení písemné formy. Výjimkou z výše uvedeného je změna Přílohy č. 7 Smlouvy 
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(Osoby oprávněné podepisovat za Dlužníka Žádost o čerpání), kterou je možné 
změnit jednostranným písemným oznámením ze strany Dlužníka, přičemž tato změna 
nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Bance.  

 

Čl. 20.4 Úvěrové smlouvy (Doručování) se mění a nově zní takto: 

„Oznámení a jiné sdělení podle Finančních dokumentů musí být učiněno písemně 
a doručeno prostřednictvím Virtuální pobočky CEB, jak je tato definována ve Smlouvě 
o využívání služby ČSOB CEB, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 22.2.2019 
(dále jen „Smlouva CEB“) nebo osobně, doporučenou poštou, kurýrem nebo e-
mailem (se scanem originálního dokumentu) na níže uvedenou adresu adresáta nebo 
prostřednictvím: 

(a) V případě Banky: 

Československá obchodní banka, a. s. 

Radlická 333/150 
150 57 Praha 5 

 
  

 

(b) V případě Dlužníka: 

Pražské služby, a.s.  
Pod Šancemi 444/1 
180 77 Praha 9 

 
  

 Jakékoli písemné oznámení učiněné 
jinak než e-mailem bude vždy současně v kopii zasláno druhé straně i e-mailem. 

Každý adresát může změnit výše uvedené adresy nebo určit jinou adresu pro účely 
tohoto článku doručením oznámení všem Smluvním stranám alespoň pět (5) 
Bankovních dnů předem. 

Jakékoli oznámení či sdělení bude považováno za řádně doručené: 

(a) je-li zanecháno na adrese adresáta nebo jeho zmocněnce pro doručování 
a doručení je potvrzeno adresátem nebo jeho zmocněncem pro doručování 
(v případě osobního doručení); 

(b) je-li doručeno prostřednictvím doporučené pošty nebo kurýra; 

(c) je-li doručeno prostřednictvím Virtuální pobočky CEB, pokud odeslání za 
Dlužníka bude učiněno osobami k tomu oprávněnými dle Smlouvy CEB. 

Smluvní strany se dohodly, že vedle originálu jakéhokoli oznámení či sdělení 
doručovaného podle písm. (a) až (b) výše bude zároveň zasílána prostřednictvím 
Virtuální pobočky CEB nebo prostřednictvím elektronické pošty kopie (scan) takového 
oznámení či sdělení; v případě elektronické pošty na emailové adresy uvedené výše 
v tomto článku, příp. na emailové adresy, které si Smluvní strany navzájem sdělí. 
Zaslání kopie (scanu) oznámení či sdělení podle předchozí věty nenahrazuje 
povinnost Smluvních stran zasílat oznámení a sdělení podle jakéhokoli Finančního 
dokumentu některým ze způsobů uvedených výše v tomto článku a nemá vliv na 
posouzení řádnosti a včasnosti doručení takového oznámení či sdělení.“ 
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Úvěrová smlouva se doplňuje o Přílohu č. 7 (Osoby oprávněné podepisovat za Dlužníka 
Žádost o čerpání a Osvědčení o souladu s povinnostmi), která se stává nedílnou součástí 
Úvěrové smlouvy a Dodatku.  

 

II. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tento dodatek je Finančním dokumentem ve smyslu Úvěrové smlouvy. 

2.2. Pokud není uvedeno v tomto Dodatku jinak, mají pojmy použité v tomto Dodatku a v 
něm nedefinované stejný význam, jako mají v Úvěrové smlouvě. 

2.3. Veškerá další ustanovení Úvěrové smlouvy zůstávají nezměněna.  

2.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží jeden stejnopis. 

2.5. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu všemi 
Smluvními stranami, účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.  

  

V Praze dne  

Pražské služby, a.s. 
 
 
 
______________________ 

 
 
______________________ 

Jméno:  Jméno:  

Funkce:  Funkce:  

 

 

Československá obchodní banka, a.s. 

 
 
______________________ 

 
 
______________________ 

Jméno:  Jméno:  

Funkce:  Funkce:  
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PŘÍLOHA Č. 7 
OSOBY OPRÁVNĚNÉ PODEPISOVAT ZA DLUŽNÍKA ŽÁDOST O ČERPÁNÍ A 

OSVĚDČENÍ O SOULADU S POVINNOSTMI 

 

Tímto potvrzujeme, že osoby níže uvedené jsou zmocněny, a to každá samostatně, 

společností Pražské služby, a.s. k podpisu Žádostí o čerpání a k podpisu Osvědčení 

o souladu s povinnostmi podle článku 13.8. dle Úvěrové smlouvy uzavřené mezi naší 

společností a Československou obchodní bankou, a. s. dne 14. ledna 2019:  

Jméno a příjmení 

Oprávněné osoby 

Rodné číslo / Datum 

narození Oprávněné osoby 

Potvrzuji, že můj podpis 

slouží jako podpisový vzor 

   

   

   

 

 

V Praze dne  

 

Pražské služby, a.s. 
 
 
 
______________________ 

 
 
______________________ 

Jméno:  Jméno:  

Funkce:  Funkce:  

 




