
   Číslo dohody Věřitele: 2019002                                               Číslo dohody Dlužníka: Tsm/2019/653/Bú                                                                                                                               

 

Dodatek č. 1 k Dohodě o hrazení ve splátkách  

(dále jen „Dodatek“) 

CABD Invest s.r.o. 

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 078 71 511, DIČ: CZ07871511, 

zapsaná v obchodním rejstříku – Spisová značka: C 309030 vedená u Městského soudu v Praze, 

zastoupena xxxxxxxxxxxx, jednateli 

(dále jen „Věřitel“) 

a 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  

se sídlem Brno, Pekařská 53, PSČ 656 91, IČ: 001 59 816, DIČ: CZ00159816, zastoupená Ing. 

Vlastimilem Vajdákem, ředitelem 

 (dále jen „Dlužník“) 

 

uzavírají dnešního dne následující Dodatek k Dohodě o hrazení ve splátkách č. Věřitele 2019002, č. 

Dlužníka Tsm/2019/653/Bú, uzavřené dne 23.9.2019 (dále jen „Dohoda“) 

 

I. 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně znění bodu 3.2. článku III. Dohody. 

Bod 3.2. článku III. Dohody zní nově takto: 

3.2. Dlužník ke dni 9. 10. 2019 uhradil z dlužné jistiny závazku částku 13.705.758,40 Kč 

(slovy: třináctmilionůsedmsetpěttisícsedmsetpadesátosm korun českých a čtyřicet halířů). 

Smluvní strany se dohodly, že zbývající část jistiny závazku Dlužníka vůči Věřiteli ve výši 

58.469.920,- Kč (slovy padedesátosmmilionůčtyřistašedesátdevěttisícdevětsetdvacet korun 

českých bude plněna dle níže uvedeného splátkového kalendáře: 
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Celkem   58 469 920,00 

 

II. 

1. Ustanovení Dohody, která nepodléhají změnám uvedeným v článku I. tohoto Dodatku, 
zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

 
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Dohody. 
 
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 
 
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.  
 

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

6. Dlužník je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek zveřejnit v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se tohoto Dodatku a to 
v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv 
nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést Dlužník bez zbytečného odkladu po uzavření 
této Dohody, zpravidla v den jejího uzavření.  
 

7. Smluvní strany jsou povinny před zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv znepřístupnit 
třetím osobám informace ze smlouvy, které smluvní strany považují za obchodní tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro účely tohoto ustanovení 
považují smluvní strany za svoje obchodní tajemství splátkový kalendář.  

 

Dlužník        Věřitel 

 

V BRNĚ dne 10. 10. 2019     V Praze dne 14.10.2019 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně    CABD Invest s.r.o. 

Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel     xxxxxxxxx, jednatel 

        xxxxxxxx, jednatel 

 


