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Dodatek č. 1 ke smlouvě o vyplňovacím právu směnečném 
č. S/1396/14/LCD ze dne 13. 2. 2015 
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“) 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782  

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 
(dále jen „Banka”) 

a 

Explosia a.s. 

titul, jméno, příjmení / obchodní firma / název 

Semtín 107, 530 02 Pardubice 

trvalý pobyt / místo podnikání / sídlo 

25291581 

RČ (datum narození) / IČO 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1828 

(dále jen „Výstavce“) 

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě: 

I. 

1. Čl. I, odst. 1 Smlouvy, definice pojmu Zajištěné dluhy se nahrazuje a nově zní takto: 

„Zajištěné dluhy“ peněžité existující, budoucí, podmíněné i nepodmíněné dluhy Klienta vůči Bance, a to: 

a) dluhy ke splacení jistiny úvěru, částek vyplacených Bankou na základě kterékoli poskytnuté bankovní 
záruky a otevřeného akreditivu podle smlouvy č. 1396/14/LCD, o poskytnutí úvěrové linky do souhrnné 
výše XXXXX Kč (slovy: XXXXX korun českých), uzavřené mezi Bankou a Klientem dne 13. 2. 2015, a 
jejich příslušenství; 

b) dluhy k zaplacení veškerých cen a odměn podle kterékoli Zajištěné smlouvy a/nebo v souvislosti s ní a 
jejich příslušenství; 

c) dluhy k zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty podle kterékoli Zajištěné smlouvy a/nebo v souvislosti 
s ní a jejich příslušenství; 

d) dluhy k zaplacení případné náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) vzniklé 
v souvislosti s kteroukoli Zajištěnou smlouvou a jejich příslušenství; 

e) dluhy k vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné 
smlouvy nebo s její neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností a jejich 
příslušenství; 

f) dluhy, které vzniknou Klientovi vůči Bance v období ode dne uzavření této Smlouvy do XXXXX z kterékoli 
Zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s ní, resp. pohledávky z bankovních služeb poskytnutých na základě 
kterékoli Zajištěné smlouvy, jestliže by byla shledána neplatnou, a to vše až do celkové výše XXXXX Kč 
(slovy: XXXXX korun českých). 

II. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 

2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná. 

3. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro 
účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak. 
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4. Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 
vyhotovení. 

 
V(e) Pardubicích dne 26.1.2017 

 
Česká spořitelna, a.s. 

 
Titul, jméno, příjmení XXXXX 
Funkce Vedoucí obchodního týmu 

 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení XXXXX 
Funkce Bankovní poradce 

 podpis 
 

V(e)  Pardubicích  dne 26.1.2017 

 
Explosia a.s. 

 
Titul, jméno, příjmení  Ing. JOSEF TICHÝ, CSc. 
Funkce  Předseda představenstva  

 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení  Ing. ROBERT MACEK  
Funkce  Místopředseda představenstva  

 podpis 
 
 

Čas posledního podpisu:      :      hod. 
 
V(e)  Pardubicích  dne 26.1.2017 

 
Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše 
uvedených osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její 
totožnost.  
 
XXXXX 

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka Banky a jeho podpis 

 

 


