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99009483204 

 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**: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 

Sídlo:  Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín 

IČO 00226637 

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

Pr 1228 vedená u Krajského soudu v Brně 

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

 
 
se dohodli na tomto dodatku č. 7 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 21.1.2015, reg. č. 99009483204 (dále jen 
„Smlouva“). 
 
1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:  
 

(i) Znění článku 3. Čerpání úvěru, bod 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 

3.1 Klient je oprávněn čerpat Úvěr opakovaně, nejpozději však do 29.09.2022. 
 

(ii) Znění článku 6. Splácení jistiny a úhrada úroků, bod 6.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

6.1. Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru nejpozději do 30.09.2022. 
 
 
2. Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku se nesjednává. 
 

 
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. 
 

4. 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 capbl5080corp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto 
dodatku  na e-mailovou adresu slajfercik@nemho.cz. 

Čerpání  dle tohoto dodatku je podmíněno ověřením Bankou, že dodatek byl řádně uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Banka je 
oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření. 

 

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy 
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným 
nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady 
Jihomoravského kraje č. 1345/21/R21 přijatým na jeho 21. schůzi konající se dne 19.5.2021. 
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V Hodoníně dne 16.9.2021 
 
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno:  
Funkce:  
 

 

V Brně dne 16.9.2021 
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno:  
Funkce:  
 

Osobní údaje podepisující osoby: 
 
 ___________________________________________________________________  

titul, jméno, příjmení 
 
 ___________________________________________________________________  

rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo) 
 
 ___________________________________________________________________  

adresa (trvalý pobyt) 
 
 ___________________________________________________________________  

druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který 
jej vydal 

 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno:  
Funkce:  
 
 
 
 
 

 
Osobní údaje zkontroloval(a) dne 16.9.2021 

 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 
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