
 

 
1/2 

   
 
 
 
  REGISTR SMLUV                

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru  
č. 467/18/LCD ze dne 29. 5. 2018 
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“) 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 
(dále jen „Banka”) 

a 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 

Název 

66491 Ivančice, Kounická 1598/78 

Sídlo 

49458892 

IČO 

(dále jen „Klient“) 

 

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě: 

I. 

1. Čl. III, odst. 1 Smlouvy, se nahrazuje a nově zní takto: 

1. Úroková sazba, období její platnosti. Úroková sazba se sjednává jako sazba, jejíž výše je neměnná v době 
trvání příslušného období platnosti úrokové sazby. Úroková sazba pro první období platnosti úrokové sazby 
činí 2,85 % ročně.  

Období platnosti úrokové sazby je pravidelné a jeho délka činí 5 let. První období platnosti úrokové sazby 
začíná prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
došlo k nabytí účinnosti tohoto Dodatku a končí v poslední den kalendářního měsíce předcházejícího 
kalendářnímu měsíci, v němž uplyne 5 let od uzavření tohoto Dodatku (včetně). 

Smluvní strany se dohodly, že Klient nejpozději 25 pracovních dnů přede dnem ukončení každého období 
platnosti úrokové sazby požádá Banku o stanovení nové úrokové sazby s upřesněním, o jaký typ úrokové 
sazby se má jednat. Banka dle požadavku Klienta a podle svých vnitřních pravidel a postupů a v závislosti 
na situaci na finančních trzích, na kterých se Banka refinancuje, stanoví výši úrokové sazby a oznámí ji 
Klientovi písemně do 5 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti Klienta o stanovení nové úrokové sazby. 

Pokud Klient po obdržení oznámení o výši úrokové sazby pro příslušné období platnosti úrokové sazby 
nesplatí Úvěr v plné výši podle čl. V, odst. 6 této Smlouvy anebo provede Čerpání, platí, že oznámenou výši 
akceptoval. 

 

2. Čl. V, odst. 7 Smlouvy se nahrazuje a nově zní následovně: 

7. Předčasná splátka po ukončení Období čerpání. Klient je oprávněn provést splátku Úvěru nebo jeho části 
k datu řádné splátky Úvěru. Úmysl provést Předčasnou splátku podle tohoto ustanovení je Klient povinen 
Bance předem písemně oznámit minimálně 20 kalendářních dní před tímto datem. Spolu s Předčasnou 
splátkou je Klient povinen Bance zaplatit příslušenství.  

Klient se zavazuje zaplatit Bance ve lhůtě stanovené Bankou náklady přerušení v případě, že je jakákoliv 
část Úvěru splacená jindy než v poslední den příslušného Úrokového období nebo v Den konečné splatnosti 
(dále jen „Náklady přerušení“). Náklady přerušení jsou náklady, ztráty či škody, které Bance vzniknou v 

důsledku přerušení probíhajícího Úrokového období, zejména za rezervování likvidity, navazujících opatření 
na finančních trzích, na kterých se Banka refinancuje, jakož i ušlého budoucího úrokového výnosu 
plynoucího z rozdílu tržních úrokových sazeb. 
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Oznámení o Předčasné splátce, akceptované Bankou, je neodvolatelné. Je-li řádná splátka Úvěru 
zaplacena 5 nebo méně pracovních dnů před sjednaným termínem splatnosti, nepovažuje se za předčasně 
zaplacenou. Cena za Předčasnou splátku se v tomto případě nehradí.  

V případě provedení Předčasné splátky je Klient povinen splácet Úvěr v původně sjednaných částkách a 
termínech, přičemž doba splácení se přiměřeně zkrátí, případně se upraví výše poslední splátky. 

II. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran.  

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy nastane poslední z následujících podmínek: 

i) dojde k jeho řádnému zveřejnění v Registru smluv; 

ii) Bance budou předloženy dokumenty prokazující schválení tohoto Dodatku příslušným orgánem Klienta. 

Smluvní strany se dohodly vyloučit použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, tedy že marné 
uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od tohoto Dodatku. 

3. Zajištění, které poskytl Klient v souvislosti se Smlouvou, se vztahuje na pohledávky Banky vyplývající ze Smlouvy 
ve znění tohoto Dodatku. 

4. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná. 

5. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro 
účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak. 

6. Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 
vyhotovení. 

 
V(e) Praze dne 30.7.2019 

 
Česká spořitelna, a.s. 

 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       

 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       

 podpis 
 
 

V(e) Ivančicích dne 25.7.2019 

 
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 

 
Titul, jméno, příjmení Vít Aldorf 
Funkce jednatel, předseda provozu Ivančicko 

 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení Ing. Tomáš Hájek 
Funkce jednatel, předseda provozu Rosicko 

 podpis 
 
 
Čas posledního podpisu:      :      hod. 
 
V(e)       dne       

 
Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených 
osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost. 
Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen notářem 
nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Česká 
spořitelna, a.s. k dispozici. 
 
      

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis 

 


