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Komerění banka, a. s., se sídlem Praha 1 , Na PřÍkopě 33 čp. 969, PSČ 1 14 0z' lČo: 4531 7054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 1360 (dále jen ,,Banka")

Právnická osoba le KI

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

se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontokorentnÍm Úvěru ze dne 8'2'2018' reg. č.99019728482 (dále jen
,,Smlouva").

1' TÍmto dodatkem se měnÍ Smlouva takto:

Znění článku 2. Kontokorentní úvěr, bod 2'1 se ruší a nahrazuje zněním:

2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi kontokorentní Úvěr do výše Limitu Kč 3 ooo ooo,oo, slovy tři milióny Kč.
Klient se zavazuje splatit kontokorentní Úvěr nejpozději ke Konečnému dni splatnosti, kterým je 60' kalendářnĺ
den po zrušenĺ Limitu dle článku 9.1.2 této Smlouvy nebo 2. obchodnĺ den po zrušení Limitu dle článku 9.1.3 této
Smlouvy.

2. Klient a Banka se dohodli' Že Klient zaplatĺ Bance cenu za uzavŕeni dodatku ve výši Kč 3 000,00. Cena za uzavřeni
dodatku je splatná nejpozději ke dni následujĺcímu po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Banka je oprávněna provést
úhradu ceny za uzavřenĺ dodatku převodem z účtu Klienta čĺslo'l07119237023710100 v Kč vedeného u Banky,
bez dalšího souhlasu Klienta.

3. Dodatekje vyhotoven ve dvou vyhotovenĺch akaždâ strana obdrŽí pojednom vyhotovení

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavřenĺ a účinnosti dnem uveřejněnĺ prostřednictvĺm registru smluv
způsobem dle zákona ć.34012015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějšĺch předpisů. Klient se zavazuje odeslat
dodatek (včetně Smlouvy se všemi přĺpadnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy,
pokud uŽ nebyla dřĺve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavřenĺ.
Klient se dâle zavazuje, Že Banka obdrŽí potvrzení o uveřejněnĺ v registru smluv zasĺlané správcem registru smluv
na e-mailovou adresu Banky capbl5080ret@kb.cz. Banka za tĺm účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e-
mailovou adresu brezinova.bohdana@pontis.cz.

Zvýšenĺ limitu dle tohoto dodatku je podmíněno ověřenĺm Bankou, Že dodatek byl řádně uveřejněn
prostřednictvÍm registru smluv v souladu se zákonem ć. 34012015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějŠích
předpisů. Banka je oprávněna poskytnout Čerpánĺ i bez tohoto ověřenĺ.

V Šumperku dne V Šumperku dne

Komerční banka' a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, Pst 1 14 07' lČo: 45317054
aPsANÁ V o8cHooNlM REJSTŔlKU VĚDÉNÉM MĚsTsKÝM soUDEM v PRAZE' oDolL B' VLoŹei 1360
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obchodní firma* / název**: m .s.
Sĺdlo Gen. Svobodv 2800/68, 787 01 Sumperk
rco 25843907
Zápis v obchodnĺm rejstřĺku čijiné evidenci,
ilčetně spisové značkv:

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společnostĺ, vedeného
Kraiským soudem v ostravě oddĺl o, vloŽka 96


