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Československá obchodní banka, a.s.  Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 

 

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, spisová značka BXXXVI 46 

(dále jen "Banka") 

za Banku: xxxxx 

 xxxxx 

pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu Brno, Milady Horákové 6, PSČ 601 79 

a 

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 

se sídlem: Polní 553/3, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO: 48512478 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 13 

(dále jen "Klient") 

za Klienta:  xxxxx 

   

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

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o úvěru č. 2302/17/05976 
(dále jen "Dodatek") 

 

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 21.12.2017 byla uzavřena Smlouva o úvěru  

č. 2302/17/05976 v platném znění (dále jen "Smlouva"), která se po vzájemné dohodě Smluvních 

stran mění a doplňuje takto: 

 

I. 

Ustanovení pod písm. a) Odstavce 1) Článku „Zajištění“ Smlouvy se mění a nově zní takto: 

a) zástavním právem na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2019010334. 
 

II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti. 
 

III. 

1) Dodatek nabývá platnosti 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 Brně dne 7.8.2019 

            

Československá obchodní banka, a. s. 

xxxxx 

xxxxx 
 

 

 

 Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková 

organizace 

xxxxx  

Banka  Klient 

  Ověření podpisu/totožnosti: 

 


