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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. 3 

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. dd)), které zní takto: 

 

dd) je právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 

(dále jen „Zákon o registru smluv“) a že na Rámcovou smlouvu a každou Smlouvu se vztahuje 

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 

 

II. 

Dosavadní znění odst.1) Článku VII. Rámcové smlouvy se doplňuje o písm. i), které zní takto: 

 

i) uveřejní prostřednictvím registru smluv Rámcovou smlouvu a každou Konfirmaci bez 

zbytečného odkladu po uzavření takové Rámcové smlouvy nebo každé Smlouvy v rozsahu 

nezbytném pro splnění povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Klient přitom 

znečitelní veškeré chráněné osobní údaje (včetně kontaktních údajů, podpisů či podpisových 

vzorů) osob jednajících za Banku a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o 

jejichž znečitelnění Banka požádá Klienta, pokud to Zákon o registru smluv u takových 

informací umožňuje.   

III. 

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

Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. 

 

IV. 

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

2) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 

3) 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 
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ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného 

ustanovení tohoto Dodatku a celé Smlouvy. 

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 19.9.2019 

 
Československá obchodní banka, a. s. 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

 Státní léčebné lázně Janské Lázně,  

státní podnik  
XXX 

 

 

Banka  Klient 

  Ověření podpisu/totožnosti: 
 


