
RÁMCOVÁ SMLOUVA O STRUKTUROVANÝCH
DEPOZITECH
DODATEK Č. 4

Československá obchodní banka, a. s.
sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
(dále jen "Banka" nebo "ČSOB")
za Banku: Ing. Irena Vanclová, firemní bankéř

Bc. Vladimír Voda, firemní bankéř
pobočka, adresa pobočky: FIB Náchod - Karlovo nám.,

Karlovo náměstí 177, Náchod, 54701
 
a
 
obchodní firma: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
sídlo: náměstí Svobody 272, Janské Lázně, 54225, CZ
IČO/ZEČO: 00024007
zápis v rejstříku/registru: obchodní
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl AXII, vložka 253
(dále jen "Klient")
zasílací adresa: náměstí Svobody 272, Janské Lázně, 54225, CZ
za Klienta
jméno, příjmení, titul: Mgr. Martin Voženílek - statutární zástupce
 

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

Vzhledem k tomu, že
 
(A) Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2014 rámcovou smlouvu o strukturovaných depozitech č. FT/10511/14/5650, ve

znění případných dodatků (dále jen "Rámcová smlouva"); a
(B) Smluvní strany mají zájem změnit některá ustanovení Rámcové smlouvy tak, jak je uvedeno níže;

uzavírají
 

ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, následující
 

dodatek č. 4 k rámcové smlouvě o strukturovaných depozitech č. FT/10511/14/5650
(dále jen "Dodatek")

 
Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se aktuální příloha č. 1 Rámcové smlouvy mění a nahrazuje se novou přílohou
č. 1 Rámcové smlouvy, která je uvedena v příloze tohoto Dodatku jako Seznam osob oprávněných za klienta uzavírat
a konfirmovat transakce.

2. Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
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Článek II.
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. V případě neplatnosti či neúčinnosti

jednotlivých ustanovení Dodatku nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Klient obdrží jeden a Banka jeden stejnopis. Každý ze stejnopisů

Dodatku má právní sílu 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.
4. Je-li Dodatek uzavřen i v jakémkoli jiném jazyce, je v případě neshody jazykových verzí rozhodující znění v češtině.
 
 
V příloze:
Příloha č. 1 - Podpisový vzor, Pověření a podpisový vzor
 
 
V Trutnově, dne 19.9.2019
 
Za Československou obchodní banku, a. s. Za Klienta Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní

podnik

Ing. Irena Vanclová,
firemní bankéř

Bc. Vladimír Voda,
firemní bankéř

Mgr. Martin Voženílek
statutární zástupce

Ověření podpisu/totožnosti:
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PŘÍLOHA Č. 1
PODPISOVÝ VZOR

 
 

obchodní firma: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
sídlo: náměstí Svobody 272, Janské Lázně, 54225, CZ
IČO/ZEČO: 00024007
zápis v rejstříku/registru: obchodní
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl AXII, vložka 253
(dále jen "Klient")
zasílací adresa: náměstí Svobody 272, Janské Lázně, 54225, CZ
za Klienta
jméno, příjmení, titul: Mgr. Martin Voženílek - statutární zástupce
 

potvrzuje
pro účely jednání o uzavření, uzavírání a konfirmování transakcí dle Rámcové smlouvy o strukturovaných depozitech
č. FT/10511/14/5650 uzavřené dne 13.11.2014 mezi Klientem a společností 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"), níže uvedené identifikace a podpisy svých oprávněných
zástupců, přičemž níže uvedené osoby svým podpisem vyjadřují bezpodmínečný souhlas s automatickým záznamem jejich
telefonního spojení s Bankou a s tím, že nahrávka telefonické komunikace bude oběma Smluvními stranami považována
za průkazný materiál do maximálního rozsahu povoleného právními předpisy a za důkaz o obsahu Smlouvy. Níže uvedené
osoby tímto udělují svůj souhlas s tím, že nahrávka může být jako důkaz použita i v řízení před soudem nebo jiným
obdobným orgánem.
 
Jméno a příjmení Trvalé bydliště/

jiný pobyt

Rodné číslo

nebo datum

narození

Rozsah

oprávnění

Telefon (pro účely uzavírání) a faxové

číslo a/nebo e-mailová adresa (pro účely

konfirmace)

Potvrzuji, že můj podpis

slouží jako podpisový vzor

Mgr. Martin Voženílek Labská 250  Předměřice

nad Labem 50302

800731/3072

31.07.1980

konfirmovat

a uzavírat

+420739474987
martin.vozenilek@janskelazne.c
om

 

 
V Trutnově, dne 19.9.2019
 

Za Klienta Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní
podnik

Mgr. Martin Voženílek
statutární zástupce

Ověření podpisu/totožnosti:
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PŘÍLOHA Č. 1
POVĚŘENÍ A PODPISOVÝ VZOR

 
 

obchodní firma: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
sídlo: náměstí Svobody 272, Janské Lázně, 54225, CZ
IČO/ZEČO: 00024007
zápis v rejstříku/registru: obchodní
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl AXII, vložka 253
(dále jen "Klient")
zasílací adresa: náměstí Svobody 272, Janské Lázně, 54225, CZ
za Klienta
jméno, příjmení, titul: Mgr. Martin Voženílek - statutární zástupce
 

pověřuje

následující osoby k tomu, aby za Klienta samostatně jednaly o uzavření, samostatně uzavíraly a samostatně konfirmovaly
transakce dle Rámcové smlouvy o strukturovaných depozitech č. FT/10511/14/5650 uzavřené dne 13.11.2014 mezi
Klientem a společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen "Banka"),
přičemž níže uvedené osoby svým podpisem vyjadřují bezpodmínečný souhlas s automatickým záznamem jejich
telefonního spojení s Bankou a s tím, že nahrávka telefonické komunikace bude oběma Smluvními stranami považována
za průkazný materiál do maximálního rozsahu povoleného právními předpisy a za důkaz o obsahu Smlouvy. Níže uvedené
osoby tímto udělují svůj souhlas s tím, že nahrávka může být jako důkaz použita i v řízení před soudem nebo jiným
obdobným orgánem.
 
Jméno a příjmení Trvalé bydliště/

jiný pobyt

Rodné číslo

nebo datum

narození

Rozsah

oprávnění

Telefon (pro účely uzavírání) a faxové

číslo a/nebo e-mailová adresa (pro účely

konfirmace)

Potvrzuji, že můj podpis

slouží jako podpisový vzor

Mgr. Helena Kokešová Dolní Malá Úpa 25  Malá

Úpa 54227

735517/4860

17.05.1973

konfirmovat

a uzavírat

helena.kokesova@janskelazne.co
m
+420499860107

 

 
V Trutnově, dne 19.9.2019
 

Za Klienta Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní
podnik

Mgr. Martin Voženílek
statutární zástupce

Ověření podpisu/totožnosti:
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