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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: XXX 

 XXX 

pobočka: Náchod, Karlovo nám. 177, PSČ 547 01 

a 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 

se sídlem: náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně 

IČO: 00024007  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 253  

(dále jen "Klient") 

za Klienta:              XXX 

 

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

 

Dodatek č. 2 

k Rámcové smlouvě o devizových obchodech č. 1571/16/5650 

(dále jen "Dodatek") 

 

Rámcová smlouva o devizových obchodech č. 1571/16/5650 uzavřená mezi Smluvními 

stranami dne 14.12.2016 (dále jen "Rámcová smlouva") se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto 

Dodatkem z dnešního dne mění a doplňuje takto: 

 

I. 

Dosavadní znění Článku VI. Rámcové smlouvy se doplňuje o písm. bb) a cc), která zní takto: 

 

bb) souhlasí s tím, aby mu Banka poskytovala informace o poplatcích a pobídkách, sdělení 

klíčových informací, informace o vhodnosti transakce a jiné informace vyžadované právními 

předpisy prostřednictvím elektronické pošty, vybraných služeb elektronického bankovnictví, 

prostřednictvím internetové stránky www.csob.cz/mifid nebo jiné internetové stránky, jejíž 

přesnou adresu Banka za takovým účelem oznámí. Klient bere na vědomí, že může vždy 

požádat Banku o předávání těchto informací v papírové podobě; 

cc) souhlasí s tím, že pokud mu bude poskytnuto investiční poradenství před uzavřením Transakce  

a to za použití prostředků pro komunikaci na dálku, obdrží Klient prohlášení o vhodnosti bez 

zbytečného odkladu po jejím uzavření s tím, že Klient má vždy možnost požadovat odložení 

uzavření Transakce, pokud trvá na tom, že chce prohlášení o vhodnosti obdržet předem. Klient 

bere na vědomí, že v případě odložení Transakce není Banka schopna zaručit neměnnost těch 

parametrů Transakce, které jsou závislé na aktuálních tržních podmínkách. 

 

II. 

Ruší se dosavadní znění Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy a nahrazuje se v celém rozsahu zněním 

Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. 

 

III. 

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

2)  Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. V případě 

neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti 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. 
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3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po 

jednom. Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu. 

4) 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. 

 

Příloha č. 1 – Podpisový vzor a Pověření a podpisový vzor 

 

V Trutnově dne 17.9.2018 

 
Československá obchodní banka, a. s. 

XXX 

XXX 

 

 

 

 Státní léčebné lázně Janské Lázně,  

státní podnik  
XXX 

 

 

Banka  Klient 

  Ověření podpisu/totožnosti: 
 


