
ČESKOMORAVSKÁ 
ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ 
BÁNKA, a.s.

Dodatek č. 1 
Smlouvy

o zvýhodněném úvěru 
číslo 2005-3685 - UW

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČO 44848943,
se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl B, vložka číslo 1329,
kterou zastupují Ing. Jiří Keler, ředitel pobočky Ostrava a Ing. Ivana Holušová, obchodní pracovník pobočky Ostrava
(dále jen „Banka")

a

Město Rožnov pod Radhoštěm
IČO 00304271,
se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
kterou zastupuje Ing. Radim Holíš, starosta 
(dále jen „Klient")

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2005-3685 - UW uzavřené dne 
29. 11. 2006 (dále jen „Smlouva o úvěru"):

Článek I
Změny Smlouvy o úvěru

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o úvěru se mění v dosavadním způsobu splácení úvěru takto:

(1) V souvislosti s rušením běžného účtu Klienta č. 2188210104/4300 se ruší dosavadní, ve Smlouvě o úvěru dohodnutý 
způsob splácení úvěru formou inkasa z tohoto běžného účtu Klienta.

(2) Klient a Banka sjednávají, že k úhradě vzájemných dluhů ze Smlouvy o úvěru budou používat ode dne účinnosti tohoto 
Dodatku účet číslo 2014722302/4300 (dále jen „Vypořádací účet"). Vypořádací účet je vnitřním účtem Banky, není 
běžným ani platebním účtem Klienta. Případný zůstatek na Vypořádacím účtu není majetkem Klienta.

(3) Z Vypořádacího účtu bude Banka převádět příslušné částky k úhradě dluhů Klienta a na Vypořádací účet bude Banka 
uhrazovat dluhy Banky vůči Klientovi, není-li v konkrétním případě Smlouvou o úvěru stanoveno jinak.

(4) Klient převádí ve prospěch Vypořádacího účtu peněžní prostředky bezhotovostním převodem ze svého Účtu pro
vrácení přeplatku, který je uveden v bodě (5) níže. Pokud bude chtít Klient změnit účet, ze kterého bude převádět platby 
na Vypořádací účet, resp. změnit Účet pro vrácení přeplatku, je třeba o této skutečnosti uzavřít písemný dodatek ke 
Smlouvě o úvěru. Klient se zavazuje zabezpečit na Vypořádacím účtu dostatek prostředků pro splacení jistiny a úroků 
úvěru, a zároveň převádět na Vypořádací účet prostředky přiměřené jeho dluhům ze Smlouvy o úvěru.

(5) Klient je oprávněn požádat o vrácení přeplatku z Vypořádacího účtu na bankovní účet č. 249738406/0300, který vede
na jeho jméno Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Účet pro vrácení přeplatku"). Za přeplatek se 
nepovažují prostředky, které byly na Vypořádací účet převedeny čerpáním úvěru a dále prostředky do výše dluhu Klienta 
vůči Bance splatného v aktuálním kalendářním měsíci.
Pokud Banka žádost o vrácení přeplatku schválí, provede bezhotovostní převod v požadovaný den splatnosti, nejdříve 
však pátý pracovní den po doručení žádosti o vrácení přeplatku. Banka může na žádost Klienta souhlasit se zkrácením 
této lhůty. Převod v jiné měně než v českých korunách nebo na účet vedený mimo Českou republiku je Banka oprávněna 
odmítnout.

(6) Pokud bude na Vypořádacím účtu více finančních prostředků, než kolik činí dluhy Klienta ze Smlouvy o úvěru (splatné
i nesplatné), je Banka oprávněna převést částku převyšující dluhy Klienta na Účet pro vrácení přeplatku i bez výslovné
žádosti či souhlasu Klienta.
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(7) V případě, že na Vypořádacím účtu nebude dostatek finančních prostředků k úhradě splatných dluhů Klienta ze Smlouvy
o úvěru, sjednává se toto pořadí úhrady splatných dluhů:

- první pořadí: náklady spojené s uplatněním pohledávky Banky, dluhy ze smluvních pokut a úroků z prodlení,

- druhé pořadí: dluhy z úroků z úvěru a poplatků náležejících Bance,

- třetí pořadí: dluhy na jistině úvěru a další dluhy, které nemají povahu dluhů uvedených v prvém a druhém pořadí,

a to v každém pořadí od nejdříve splatného dluhu.

(8) Banka měsíčně informuje Klienta výpisem z Vypořádacího účtu o stavu a pohybech na účtu za uplynulý kalendářní
měsíc, pokud byl v jeho průběhu na účtu zaznamenán pohyb. K 31. 12. Banka vyhotoví výpis z Vypořádacího účtu vždy,
bude-li na Vypořádacím účtu k tomuto dni nenulový zůstatek.

(9) Klient je oprávněn požádat o mimořádný výpis z Vypořádacího účtu. Za jeho vyhotovení nehradí žádný poplatek.

(10) Výpisy Banka zasílá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na dříve dohodnutou adresu pro doručování
listinných písemností.

(11) Vypořádací účet bude zrušen společně s ukončením Smlouvy o úvěru po vyrovnání všech dluhů ze Smlouvy o úvěru
mezi Klientem a Bankou.

(12) Dosavadní podmínky splácení úvěru, vyjma výše uvedené, jako jsou např. termíny splatnosti a výše splátek zůstávají
beze změny.

Článek II
Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smiuv, uveřejňování těchto smiuv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"). Zveřejnění smlouvy
v Registru smluv zajistí Klient.

(2) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Banka a jedno vyhotovení obdrží
Klient.
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