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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí bankovní záruky 
č. BZ/988/14/LCD ze dne 10.9.2014 
(dále jen „Dodatek" a „Smlouva") 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929162, PSČ 140 00, IČO: 45244782 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 
(dále jen "Banka") 

a 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 
titul, jméno, příjmení I obchodní firma I název 

české Budějovice, Novohradská 738/40, PSČ 370 33 

trvalý pobyt I místo podnikání I sídlo 

25166115 
""iic5 (datum narození) I ICO 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, sp. zn. B 868 

(dále jen „Klient") 

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě: 

I. 

1. Ustanovení Článku li (Bankovní záruka a Záruční listina), odst. 4 písm. g) Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto: 

g) pro Banku průkazné oznámení, resp. doklad o skutečnosti, že Rada města Čes�é Budějovice přijala 
usnesení, kterým schválila Smlouvu o dílo a její uzavření Statutárním městem Ceské Budějovice. 

li. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 

2. Zajištění, které poskytl Klient v souvislosti se Smlouvou, se vztahuje na pohledávky Banky vyplývající ze Smlouvy 
ve znění tohoto Dodatku. 

3. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná. 

4. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro 
účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak. 
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5. Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 
vyhotovení. 

V(e} 

česká spořitelna, a.s. 

Titul, jméno, příjmení 
Funkce 

Titul, jméno, příjmení 
Funkce 

Reditel odboru Veřejný sektor-východ 

--
Bankovní poradce 

V(e) 
----------------------------

Dopravní podnik města české Budějovice, a.s. 

Titul, jméno, příjmení 
Funkce 

Ing. Slavoj Dolejš 
Místopředseda představenstva 

č:as posledního podpisu: ( IÍ (_ 
{_ �SDVtCL1{ 

: Cf) hod. 

V(e) 
---------------------------

dne 3 1 ·12- 201� 

podpis 

dne 

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených 
osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost. 
Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen notářem 
nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) jeji podpis pomocí vzorového podpisu, který má č:eská 
spořitelna, a.s. k dispozici. 

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis 
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