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Československá obchodní banka, a.s.  Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 

 

Důvěrné 
  

Československá obchodní banka, a. s. 

se sídlem:  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

IČO: 00001350 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 

(dále jen "Banka") 

za Banku: xxxxx 

 xxxxx 

pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu Brno, Milady Horákové 6, PSČ 601 79 

a 

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 

se sídlem: Polní 553/3, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO: 48512478 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 13 

(dále jen "Klient") 

za Klienta:  xxxxx 

   

(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají následující 

 

 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o úvěru č. 2302/17/05976 
(dále jen "Dodatek") 

 

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 21.1.2017 byla uzavřena Smlouva o úvěru  

č. 2302/17/05976 (dále jen "Smlouva"), která se po vzájemné dohodě Smluvních stran mění a 

doplňuje takto: 

 

I. 

Odstavce 1) Článku „Výše a účel úvěru“ Smlouvy se mění a nově zní takto: 

1) Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky formou kontokorentního úvěru jako povolený 

debetní zůstatek ode dne 11.4.2018 (dále jen „Den účinnosti změny“) na Účtu Klienta č. xxxxx 

do výše Úvěrového limitu =20.000.000,- Kč. 

Čerpání kontokorentního úvěru i jeho splácení se uskutečňuje automaticky tím, jak Klient 

disponuje s prostředky na Účtu, tj. při převodu peněžních prostředků z Účtu převyšujícím kreditní 

zůstatek na Účtu dochází k čerpání úvěru, při převodu peněžních prostředků na Účet je vyčerpaný 

úvěr nejprve splácen. Úvěr může být čerpán od prvního pracovního dne následujícího po dni, ve 

kterém byly splněny podmínky čerpání úvěru stanovené Smlouvou. Banka poskytuje úvěr 

Klientovi na krytí přechodného nedostatku peněžních prostředků. 

 

Odst. 2) Článku „Úročení, poplatky, odměny a provize“ Smlouvy se doplňuje o následující text: 

Banka provede k pracovnímu dni předcházejícímu Dni účinnosti změny vyúčtování úroků na účtu 

č. xxxxx a ke Dni účinnosti změny provede Banka vyúčtování úroků na účtu č. xxxxx. 

 

II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti. 

 
III. 

1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho 

uveřejnění v Registru smluv, s výjimkou ujednání odstavce 1) Článku „Výše a účel úvěru“ 

Smlouvy, které nabývá účinnosti po uveřejnění v Registru smluv, nejdříve však dne 11.4.2018.  

V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudou dotčena jeho 

ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení 

takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude 

platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení, tohoto Dodatku 

a celé Smlouvy. 
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Československá obchodní banka, a.s.  Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 

 

Důvěrné 
  

2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží Smluvní strany po jednom stejnopise. 

Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu.  

3) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Dodatku se shodly na jeho obsahu ve 

všech bodech a Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle. 

 

V Brně dne 9.4.2018 

            

Československá obchodní banka, a. s. 

xxxxx  

xxxxx 

 

 

 

 

 Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková 

organizace 

xxxxx  

Banka  Klient 

  Ověření podpisu/totožnosti: 

 


