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Československá obchodní banka, a. s. Teplárna Písek, a.s. 

 

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, spisová značka BXXXVI 46 

(„Banka“) 

 za Banku: XXX 

  XXX 

 Pobočka: FIB Písek - Karlova, Karlova 107/1, 397 01, Písek 

 

a 

 

Teplárna Písek, a.s. 

 se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 

 IČO: 60826801 

 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 

B 640 

(„Klient“) 

 za Klienta: XXX 

  XXX 

  

 

 

(Banka a Klient společně dále též „Smluvní strany“) uzavírají 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), 

následující 

  

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o úvěru č. 2019008683 

(„Dodatek“). 

  

Smlouva o úvěru č. 2019008683 uzavřená mezi Smluvními stranami dne 13.8.2019 („Smlouva“) 

se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto Dodatkem mění a doplňuje takto: 

  

  

I. 

1) Ruší se dosavadní znění odstavce 2) a 3) Článku Úvěr a čerpání Smlouvy bez náhrady. Pro 

zachování kontinuity následného označení odstavce 2) a 3) Článku Úvěr a čerpání 

zůstávají s textem: 
2) Zrušeno 

3) Zrušeno 

2) Ruší se dosavadní znění písmene d) odstavce 5) Článku Úvěr a čerpání Smlouvy bez 

náhrady. Pro zachování kontinuity následného označení písmeno d) odstavce 5) Článku 

Úvěr a čerpání zůstává s textem: 
d) Zrušeno 

3) Ruší se dosavadní znění odstavce 7) Článku Úvěr a čerpání Smlouvy a nahrazuje se v 

celém rozsahu tímto zněním: 
7) „Banka Klientovi poskytne Úvěr převody příslušných částek z úvěrového účtu na: 

a) Účet v případě čerpání Úvěru za účelem:  

i) proplacení 5 či více faktur (účtů apod.) v nejvyšší souhrnné výši 

(protihodnotě) 50 000 Kč, po doložení Klientem neuhrazených faktur (včetně 

zálohových), účtů apod. a po předložení příkazu (v písemné formě) k jejich 

úhradě z Účtu na účet příslušného dodavatele / prodávajícího, nebo 
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ii) úhrady dluhu (faktury, účtu) v jiné měně, než je měna Úvěrového limitu, 

po doložení Klientem neuhrazených faktur (včetně zálohových), účtů apod. a 

po předložení příkazu (v písemné formě) k úhradě z jakéhokoliv platebního 

účtu Klienta vedeného Bankou na účet příslušného dodavatele / 

prodávajícího, nebo 

iii) úhrady DPH, po doložení faktur (včetně zálohových), účtů apod., pokud je 

financování poskytováno včetně DPH a uplatní se „přenesená daňová 

povinnost“ ve smyslu přísl. právních předpisů, 

iv) refundace částek již Klientem uhrazených v souladu s Účelem, po doložení 

faktur (včetně zálohových), účtů apod. a prokázání, že tyto faktury, účty 

apod. byly Klientem příslušnému dodavateli / prodávajícímu plně uhrazeny; 

refundace je možná (i) pouze v případě částek (faktur, účtů apod.) 

uhrazených nad sjednaný podíl vlastních zdrojů Klienta na financování a (ii) 

jen u faktur (účtů apod.) vystavených a zároveň i uhrazených v roce 2018 a 

2019, 

b) účet příslušného dodavatele / prodávajícího po doložení faktur (včetně zálohových), 

účtů apod. v ostatních případech, 

vždy nejvíce do výše 83 % předmětného dluhu vůči dodavateli / prodávajícímu bez 

DPH sníženého o již uhrazené zálohy (netýká se refundace), přičemž zálohové faktury lze 

uhradit pouze do souhrnné výše 30 000 000 Kč.“ 

4) Ruší se dosavadní znění odstavce 2) a 3) Článku Prohlášení Smlouvy bez náhrady. Pro 

zachování kontinuity následného označení odstavce 2) a 3) Článku Prohlášení zůstávají s 

textem: 
2) Zrušeno 

3) Zrušeno 

5) Ruší se dosavadní znění písmene b) až d) odstavce 1) Článku Závazky Smlouvy bez 

náhrady. Pro zachování kontinuity následného označení písmena b) až d) odstavce 1) 

Článku Závazky zůstávají s textem: 
b) Zrušeno 

c) Zrušeno 

d) Zrušeno 

6) Ruší se dosavadní znění odstavce 2) Článku Závazky Smlouvy bez náhrady. Pro zachování 

kontinuity následného označení odstavec 2) Článku Závazky zůstává s textem: 
2) Zrušeno 

7) Ruší se dosavadní znění písmene h) odstavce 1) Článku Případy porušení Smlouvy bez 

náhrady. Pro zachování kontinuity následného označení písmeno h) odstavce 1) Článku 

Případy porušení zůstává s textem: 
h) Zrušeno 

8) Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy bez náhrady. 
  

 

II. 

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, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Dodatku nejsou 

dotčena jeho ostatní ustanovení. Smluvní strany jsou neodkladně povinny učinit veškeré kroky 

nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným 

ustanovením, které je platné, účinné a vymahatelné a odpovídá účelu nahrazovaného 

ustanovení, Dodatku i celé Smlouvy. 

4) Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdržela 1. 
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Československá obchodní banka, a. s. Teplárna Písek, a.s. 

 

  

 

V Písku dne 11.12.2019 

 

 

Československá obchodní banka, a. s. 

XXX 

XXX 

Teplárna Písek, a.s. 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

Banka   

 

 

 

 

 

 

Klient   

Ověření podpisu/totožnosti: 
 

 
 

 


