
 

     

      

 

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 
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DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY  14. 10. 2019 

VER F DODATUSN.DOT  6.9.2022  8:59 DOP. 

 

 
99036671288 

 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**: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. 

Sídlo: 434 01 Most, Jana Žižky 835/9 

IČO: 47325011 

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

Jiný povolený doklad, číslo: WWW.RES.CZ 5.2.2020, Česká 
republika, Ministerstvo financí ČR 

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

 

 
se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 1.9.2022, reg. č. 99036671288 (dále jen 
„Smlouva“). 
 
1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:  
 
Znění článku 4.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 
4.4 Banka je oprávněna provádět úhradu cen za Bankovní služby poskytnuté Klientovi na základě této Smlouvy 

převodem z  účtu Klienta číslo 38532491/0100 v Kč vedeného u Banky, bez dalšího souhlasu Klienta. Článek 6.3 
této Smlouvy, poslední odstavec, se použije obdobně.  

 
Znění článku 6.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 
6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: 38532491/0100 

v Kč vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na 
tomto účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků. 

 

 Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance způsobem uvedeným v předcházejícím 
odstavci, je Klient povinen provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém 
případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směrována. 

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

3. 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 capbl5080ret@kb.cz 

 

 
 
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.  
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Komerční banka, a.s. 
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