
 

  Dodatek ke smlouvě o úvěru 

   Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru    Dodatek ke smlouvě o hypotečním úvěru    Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru 

 

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 

1/2 
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY  14. 10. 2019 

VER F DODATUSN.DOT  17.8.2022  1:57 ODP. 

 

 
99016307709 

 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**: Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

Sídlo:  J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

IČO 27660915 

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

zapsaná  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl B, vložka 4420 

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

 
 
se dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru ze dne 15.11.2016, reg. č. 99016307709 (dále jen „Smlouva“). 
 
1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:  
 

Znění článku 11.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 
11.2  Dluhy Klienta vůči Bance z této Smlouvy, jsou zajištěny v rozsahu a způsobem sjednaným v samostatné smlouvě 

či smlouvách o poskytnutí zajištění, jmenovitě ve Smlouvě o zástavě nemovitostí registrační číslo 10000596099 
uzavřené mezi Bankou a Klientem, kdy zajištěním se rozumí zástavní právo k nemovitosti. 

 Identifikace zástavy: parcela st. 2923/1, parcely 383/6, 383/21 a 383/22 v katastrálním území Uherské Hradiště. 
 

Znění článku 11.6 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 
11.6  Dluhy Klienta vůči Bance z této Smlouvy, jsou zajištěny v rozsahu a způsobem sjednaným v samostatné smlouvě 

či smlouvách o poskytnutí zajištění, jmenovitě ve Smlouvě o zástavě nemovitostí registrační číslo 10000637474 
uzavřené mezi Bankou a Klientem, kdy zajištěním se rozumí zástavní právo k nemovitosti. 

 Identifikace zástavy: parcela st. 2923/1, parcely 383/6, 383/21 a 383/22 v katastrálním území Uherské Hradiště. 
 

 Znění článku 11. Smlouvy se doplňuje o bod 11.7 v následujícím znění: 

 
11.7 Dluhy Klienta vůči Bance z této Smlouvy, jsou zajištěny v rozsahu a způsobem sjednaným v samostatné smlouvě 

či smlouvách o poskytnutí zajištění, jmenovitě ve Smlouvě o zástavě nemovitostí registrační číslo 10000850254 
uzavřené mezi Bankou a Klientem, kdy zajištěním se rozumí zástavní právo k nemovitosti. 

 
 Identifikace zástavy: parcela st. 2923/2, st. 2923/3, st. 2923/4 a st. 2923/5 v katastrálním území Uherské Hradiště. 
 

Znění článku 12.3 Smlouvy se doplňuje o bod 12.3.13 v následujícím znění: 

12.3.13 Banka se zavazuje, že na žádost Klienta vystaví a předá Klientovi prohlášení o vzdání se zástavních práv 
k pozemku: parcela st. 383/6 v katastrálním území Uherské Hradiště, zřízených dle zástavních smluv 
uvedených v článku 11.2 a 11.6 Smlouvy, a to za následujícíh podmínek: 
a) bude zřízeno  zástavní právo dle článku 11.7 Smlouvy a 
b) ke dni žádosti Klienta nenastal ani nehrozí Případ porušení. 

Zástavní právo k pozemkům: parcely st. 2923/1, parcely 383/21 a 383/22 v katastrálním území Uherské 
Hradiště, nebude dotčeno.  
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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: zemanj@nemuh.cz. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

V Uherském Hradišti dne 17.8.2022 
 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: MUDr. Petr Sládek 
Funkce: předseda představenstva 
 

 

Ve Zlíně dne 17.8.2022 
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Pavel Mizera 
Funkce: bankovní poradce - Corporate 
 
 

  
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Hana Klímová 
Funkce: vedoucí komerční pracovník 
 
 

  
 
Osobní údaje zkontroloval(a) dne  17.8.2022 

Ing. Pavel Mizera 
bankovní poradce - Corporate 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 

 

 


