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Československá obchodní banka, a. s. Nemocnice Rudolfa a Stefanice Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Důvěrné 
  

Československá obchodní banka, a. s. 

se sídlem:  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

IČO: 00001350 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 

(dále jen "Banka") 

za Banku: xxxxx 

  

pobočka: Korporátní pobočka pro finanční a veřejný sektor   

a 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

se sídlem: Máchova 400, 256 01 Benešov 

IČO: 27253236 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9996 

(dále jen "Klient") 

za Klienta: xxxxx 

  

 

(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají 

 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o úvěru č. 0755/17/10327 
(dále jen "Dodatek"). 

 

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 27.6.2017 byla uzavřena Smlouva o úvěru  

č. 0755/17/10327 v platném znění (dále jen "Smlouva"), která se po vzájemné dohodě Smluvních 

stran mění a doplňuje takto: 

 

I. 

Odstavec 1) Článku „Výše a účel úvěru“ Smlouvy se mění a nově zní takto: 

1) Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky formou kontokorentního úvěru jako povolený 

debetní zůstatek na Účtu Klienta č. 117839213/0300 

a) v  období trvajícím do 31.10.2018 včetně do výše Úvěrového limitu =45.000.000,- Kč a 

b) v období trvajícím od 1.11.2018 do 30.5.2019 včetně do výše Úvěrového limitu 

=65.000.000,-Kč a 

c) v období trvajícím od 31.5.2019 do dne předcházejícího dni konečné splatnosti úvěru do 

výše Úvěrového limitu =45.000.000,-Kč. 

Čerpání úvěru, které přesahuje výši Úvěrového limitu stanoveného pro příslušné období, se 

považuje za neoprávněné přečerpání úvěru a je úročeno sazbou úroku z prodlení dle odst. 3) 

Článku “Úročení, poplatky, odměny a provize“ Smlouvy.  

 

II. 

Odstavec 1) Článku „Splácení“ Smlouvy se mění a nově zní takto: 

1) Poskytnuté peněžní prostředky se Klient zavazuje Bance vrátit ke dni konečné splatnosti úvěru 

dle odst. 2) Článku “Závěrečná ustanovení“ Smlouvy. Nejpozději ke dni konečné splatnosti úvěru 

Klient uhradí aktuálně čerpanou částku z Úvěrového limitu, tzn. zavazuje se zajistit na Účtu 

peněžní krytí, aby Účet vykazoval kreditní zůstatek ve výši postačující  minimálně k úhradě 

aktuálně čerpané částky z Úvěrového limitu a splatného příslušenství (úrok, poplatky, provize).   

Klient se zavazuje vrátit aktuálně čerpanou částku přesahující výši Úvěrového limitu sjednaného 

pro období trvající od 31.5.2019 do dne předcházejícího dni konečné splatnosti úvěru ke dni 

31.5.2019. 

 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti. 
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Československá obchodní banka, a. s. Nemocnice Rudolfa a Stefanice Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Důvěrné 
  

IV. 

1) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých 

ustanovení Dodatku nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, 

že učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého 

ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu 

nahrazovaného ustanovení, tohoto Dodatku a celé Smlouvy. 

2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží Smluvní strany po jednom stejnopise. 

Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu.  

3) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Dodatku se shodly na jeho obsahu ve 

všech bodech a Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle. 

 

 

V Praze dne 28.3.2019 

 

Československá obchodní banka, a. s. 

xxxxx 

 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje 
 

 

 

 

 

 

xxxxx 

 

Banka  Klient 
  Ověření podpisu/totožnosti: 

 


