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Komerční banka, a.s. , se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp . 969, PSČ 114 07, IČO : 45317054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka") 

a 

právnická osoba (dále ien „Klient") 
Obchodní firma* I název·~: ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. 

Sldlo: Vídeňská 1083, 142 00, Praha 4 - Krč 

IČO : 68378050 

Zápis v obchodním rejstříku či jiné zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, 
evidenci , včetně spisové značky: mládeže a tělovýchovy , Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
*je-li Klient zapsán v obchodnlm rejstříku ; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku 

(Klient a Banka dále společně jen „Strany") 

Strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný 
právní subjekt uzavřené dne 21.04.2016 mezi Bankou a Klientem (dále jen „Dohoda"). 

I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem: 

1. Znění článku 2. Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

2. Úročení 

2.1 Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu , tedy denní součet kreditních a debetních zůstatků všech 
Zapojených účtů , úročit takto: 

(i) Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude úročen úrokovou sazbou stanovenou v aktuálním Oznámení o 
úrokových sazbách v českých korunách, a to sazbou stanovenou pro úročení běžných účtů pro obce a města ; 

Strany se dohodly, že způsob úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu je Banka oprávněna kdykoliv 
jednostranně změnit. Tato změna bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi oznámení o novém způsobu 
úročení způsobem uvedeným v článku 8.2 této Dohody. Taková změna úročení bude účinná od data uvedeného v 
oznámení Banky, přičemž datum účinnosti změny nesmí být stanoveno na dřívější datum než dva (2) Obchodní 
dny po datu odeslání oznámení Klientovi. 

Pro vyloučení pochybností platí , že výše popsaná změna způsobu úročení nevyžaduje uzavření dodatku k této 
Dohodě . 

(ii) úrok z debetního zůstatku Pool účtu bude úročen úrokovou sazbou uvedenou v čl. 2.4 a 2.5 Smlouvy o 
kontokorentním úvěru reg.č . 99027609259 uzavřenou mezi Bankou a Klientem k Zapojenému účtu č. 107-
898680267/0100 nebo ve smlouvě , která uvedenou smlouvu nahradí (dále jen „Smlouva o kontokorentním 
úvěru" ). 

2.2 Při výpočtu úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů , měsíc = skutečný počet dnů v 
měsíci . Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají , pokud tento den není 
Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den. Rozúčtování úroků ze 
zůstatku Pool účtu Banka provede podle článku 3.2 této Dohody . 

2.3 Pro účely úročení kreditního zůstatku na Pool účtu platí, že úrokovým obdobím je jeden den s tím, že první 
den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody. 

Pro účely úročení debetního zůstatku na Pool účtu platí, že úrokové období je shodné s úrokovým obdobím 
stanoveným ve Smlouvě o kontokorentním úvěru s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této 
Dohody je shodný se dnem účinnosti Dodatku č . 1 k této Dohodě. 

2.4 Strany se dohodly, že zůstatky na Zapojených účtech nebudou Bankou úročeny . 

Komerční banka, a.s ., se sldlem: 
Praha 1, Na Příkopě 33 čp . 969, PSČ 114 07, IČO : 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNIM REJST~iKU VEDENÉM Mt::STSK'i'M SOUDEM V PRAZE, OOolL B. VL02:KA. 1360 

1/3 
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 9. 4. 2018 

VER F OODAOOCP.DOT 11.12.20202:1300P. 



KB 

2.5 Pouze v případě vzniku nepovoleného debetu na kterémkoliv ze Zapojených účtů bude takovýto zůstatek 
úročen sazbou pro nepovolený debet stanovenou Bankou v aktuálním Oznámení o úrokových sazbách, a to 
sazbou stanovenou pro úročení nepovolených/vynucených debetů na běžném (kontokorentním) účtu pro 
právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Banka odepíše debetní úroky z příslušného Zapojeného účtu . 

Vznik takovéhoto nepovoleného debetu nesnižuje výši zůstatku na Poolovém účtu . 

li. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny. 

Ill. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem používané v tomto dodatku (včetně jeho příloh), avšak 
nedefinované v tomto dodatku, mají význam uvedený v Dohodě, popřípadě v dokumentech, které jsou 
nedílnou součástí Dohody. 

IV. Strany z důvodu již uzavřené Dohody a nově uzavřené Smlouvy o kontokorentním úvěru a z důvodu ujednání 
v čl. 6.2 a 6.3 Dohody, pro zamezení jakýchkoliv pochybností zejména s ohledem na časové hledisko 
uzavíraných dohod, výslovně potvrzují, že ujednání uvedená v čl. 6.2 a 6.3 Dohody jsou plně účinná i ve 
vztahu k Zapojenému účtu č. 107-898680267/0100, byť byla Smlouva o kontokorentním úvěru sjednána až po 
sjednání Dohody; tj. Dohodou, ve znění tohoto dodatku, se mění a doplňuje Smlouva o kontokorentním 
úvěru. 

V. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že dodatek byl 
prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat dodatek k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po 
jeho uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané 
správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky cashpooling@kb.cz. Banka za tím účelem zašle 
Klientovi znění dodatku na e-mailovou adresu : 

VI . Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, po jednom pro každou Stranu. 
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V Praze dne f1 L, · lf 2 . 1. () t 0 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

vlastnoručni podpis 

Jméno: RNDr. Petr Dráber, DrSc. 
Funkce: ředitel 

Osobní údaje zkontroloval(a) dne /1''1. lf l . '2.V2-0 

V Praze dne 

Komerční banka, a.s. 

vlastnoruční podpis 

Jméno: 
Funkce: bankovní poradce - Corporate 

Dodatek 

bankovní poradce - Corporate/ vlastnoruční podpis 

Jméno: 

vlastnoručni podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 
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