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99025519977 

 registrační číslo 

 
 
Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“) 
 
a 
 
právnická osoba (dále jen „Klient“) 

Obchodní firma* / název**: Krajská zdravotní, a.s. 

Sídlo:  Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem  
Doručovací číslo: 401 13 

IČO 25488627 

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně 
spisové značky: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 1550. 

*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku 

 
se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23.6.2020, reg. č. 99025519977 (dále jen „Smlouva“). 
 
1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:  
 

Znění článku 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

2.1 Klient a Banka se dohodli, že Výše úvěru je Kč 2 200 000 000,00, slovy Dvě miliardy dvě stě miliónů Kč. 
 

Znění článku 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

6.1 a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ve výši Kč 2 200 000 000,00 způsobem podle článku 6.3 
 této Smlouvy v následujících splátkách: 

 

Pořadí splátek Počet splátek Termín splátky Výše splátky v Kč 

První splátka 1 30.9.2023 22 916 700,00 

Splátky 2 až 95 94 
Každý poslední den kalendářního 
měsíce od 31.10.2023 do 31.7.2031 

22 916 700,00 

Poslední splátka 1 31.8.2031 22 913 500,00 

CELKEM 96  2 200 000 000,00 
 
 

b) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně.  
 

c) Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru a nevyčerpaná výše jistiny Úvěru  
i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru 

podle článku 6.1 této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši nevyčerpané jistiny 
Úvěru o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše 
poslední splátky jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,  

ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží 
o nevyčerpanou výši jistiny Úvěru. 

 

d) Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně, pokud Klient uhradí část jistiny Úvěru předčasně 
nebo pokud Klient splatí kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky 
jistiny Úvěru. 

 
 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
 

3. Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku se nesjednává. 
 

4. Dodatek je vyhotoven ve 2  vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. 
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5. Čerpání dle tohoto dodatku je podmíněno: 

a) Ověřením Bankou, že tento dodatek byl řádně uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Předložením  dodatku ke Smlouvě o ručení reg. č. 10000760209 uzavřené dne 23.6.2020 mezi Ústeckým 
krajem a Bankou , prokazujícím  ručení Ústeckého kraje za dluhy Klienta ze Smlouvy do výše dle tohoto 
dodatku. 

c) Ověřením Bankou, že dodatek ke Smlouvě o ručení dle odstavce b) tohoto článku uzavřený mezi Bankou a 
Ústeckým krajem,  byl řádně uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat 
dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy, 
pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění 
tohoto dodatku  na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 

 
 
 

V Ústí nad Labem dne 23.7.2021 
 
Krajská zdravotní, a.s. 
 
 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Funkce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

V Ústí nad Labem dne 23.7.2021 
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Funkce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis   

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Funkce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Funkce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 
Osobní údaje zkontroloval(a) dne 23.7.2021 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 

 

 

 
 


