
I DODATEK KE SMLOUVĚ

Komerční banka, a.s.
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054 
infolinka: 800 521 521 | e-mail: mojebanka@kb.cz

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Sídlo: TYRŠOVA 1001, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, PSČ 592 31, ČR 
IČO: 00372854
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Nové Město na Moravě, zn.3041/401/91

Velice si vážíme vašeho zájmu o produkty Komerční banky. Za účelem uspokojení vašich přání a potřeb uzavíráme s vámi 
tento dodatek ke smlouvě.

Ve smlouvě, na základě které vám vedeme účet uvedený dále v tomto dodatku, sjednáváme následující změny:

Rozsah změn smlouvy

Dodatek pro účet číslo 
Ostatní ujednání

8434751/0100
Do 30.11.2018 vám poskytneme slevu ve výši 100 % z ceny balíčku 
Komfort dle Sazebníku. j

Společná ustanovení

Nedílnou součástí smlouvy jsou:
■ Všeobecné obchodní podmínky banky (dále jen ,,VOP“),
■ Oznámení o provádění platebního styku,
■ Sazebník (v rozsahu relevantním k této smlouvě).

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že:
* jsme vás seznámili s obsahem a významem dokumentů, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, a dalších dokumentů, 

na které se v nich odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasíte,
■ jsme vás upozornili na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text smlouvy 

a jejich význam vám byl dostatečně vysvětlen,
■ berete na vědomí, že nejen smlouva, ale i všechny výše uvedené dokumenty, jsou pro vás závazné, a že nesplnění 

povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění 
povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy.

Podpisem tohoto dodatku:
■ berete na vědomí, že jsme oprávněni nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 

28 VOP,
■ udělujete souhlas dle článku 28.3 VOP, jste-li právnickou osobou,
■ udělujete souhlas s tím, že jsme oprávněni započítávat své pohledávky za vámi v rozsahu a způsobem stanoveným 

ve VOP.

Na náš smluvní vztah dle smlouvy se vylučuje uplatněni ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku 
o adhezních smlouvách.

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v tomto dodatku význam stanovený v tomto dokumentu, ve smlouvě nebo 
v dokumentech, jež jsou nedílnou součástí smlouvy.

Zavazujete se odeslat tuto smlouvu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv 
bez prodlení po jejím uzavření. Dále se zavazujete, že obdržíme potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané 
správcem registru smluv na naši e-mailovou adresu cpp5010tv@kb.cz Za tím účelem vám zašleme zněni této 
smlouvy (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) na e-mailovou adresu nkz@nmnm.cz
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DODATEK KE SMLOUVĚ

___________________________________Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 18.12.2017.

V Novém Městě na Moravě dne 18.12.2017 
Komerční banka, a.s.

/

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Ivana Procházková
Funkce: ředitel pobočky

V Novém Městě na Moravě dne 18.12.2017
NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

vlastnoruční podpis 
Jméno: DANIEL ŠIMEK 
Funkce: ředitel
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A KOMERČNÍ BANKA01
Číslo bankovního spojení1)

5434751/0100

SHLOUVA
O ZŘÍZENÍ A VEDENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU V ČESKOSLOVENSKÉ MĚNĚ

Komerční bankou, a. s.

Komerční banka, a. s., se sídlem v Praze 1, Na příkopě 33 

zastoupěná 4'í!rí.¥. * (dále jen banka)

a

A klient - právnická osoba B klient - fyzická osoba[
jméno a příjmení majitele účtu|H název/obchodní jméno majitele účtu

novoměstská kulturní zařízení název účtu
!
' adresa trvalého bydlištěnázev účtu

Hovom stská kulturní zařízeníi

místo podnikáníMé Město na Moravě 592 31j;

f ičo 372854 IČO

oprávnění k podnikatelské činnostidoklad osvědčující vznik právnické osoby
Zřizovací listina 
Jmenovací dekret

:

majitel účtu (rodné číslo a průkaz totožnosti)statutární orgán (rodné číslo a průkaz totožnosti

fnjafJSkneš Lubomír 
RC 311031, OP 654153 AK

uzavírají podle §708 a následujících ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. tuto

smlouvu:

1) Banka zřídí a povede klientovi účet:2>
- běžný

zběžný sekvíasfníffi řežiméhi::-':- p*R}mov£
-"Výdajový
~¥¥dtístrarv39

c\i
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LO

Eo 1) číslo bankovního spojení oznámí banka majiteli účtu bud při uzavření smlouvy, nebo nejpozději do 10 pracovních dnů
2) nehodící se škrtněte (vyplní klient)
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2) Dohodnutý způsob vedení účtu:
a) majitel účtu bude s prostředky na účtě disponovat písemnými příkazy podepsanými podle 

Podpisových vzorů
Předávání příkazů formou kompatibilních médií nebo datovou komunikační sítí bude v případě vytvoření 
technických podmínek sjednáno zvláštní dohodou.

b) majitel účtu bude jednotlivé a hromadné příkazy k úhradě/inkasu a automatické převody předávat 
pobočce ... 5 .... pracovních dní před jejich splatností11

c) způsob předávání zpráv o zúčtování:21
i

- poštou na adresu: • • -lío-voměs$gká• ■ .feu-I-tu-itui• • aa/i-ze-fi-j -»■ • • • -í-1 Nové Město n.M.
-flŽBUíJISSB&at

d) periodicita předávání zpráv o zúčtování:21
- denně (po každém pohybu na účtě)

tíÉSibai
-
- ..................

e) banka bude zůstatek na účtě úročit:3)
- měsíčně

D

/
\

- „X
f) pro tento účet platí:2)

- nově předložené samostatné Podpisové vzory
- platné Podpisové vzory k účtu číslo:..............

3) Obě smluvní strany se zavazují dodržovat Podmínky pro zřízení a vedení běžného účtu v československé 
měně vydané bankou, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a řídit se Všeobecnými podmínkami 
vydávanými Komerční bankou.

4) Za poskytnuté služby banka účtuje majiteli účtu poplatky a odměny dle platného sazebníku odměn a cen 
vydávaného bankou.

5) Obě smluvní strany berou na vědomí, že disponovat s finančními prostředky na účtě, který je předmětem této
♦Irjéíu/^ÍKmv podpisovém vzoru, který tvoří součást této smlouvy

........

smlouvy, mohou jedině osoby, jejichž jaro 
a který je uložen u Komerční ban kw' VmZ

(s,

0 řCCMSRČNi BANKA Si9n
(32) poboíka ŽíírRafá»WMl

Razítko a podpis jpájitele účtu 4) Razítko a podpis osoby, která uzavírá 
smlouvu jménem Komerční banky, a. s.

v v
V .... Zdar. nad.. S • 19.4-11)93V..Ždá-s?-■ nad-..S.*.... dne 13*A-19a3... dne

11 vyplní banka
2) nehodící se škrtněte (vyplní klient)
3) nehodící se škrtněte (vyplní banka)
4) viz Podmínky pro zřízení a vedení běžného účtu v československé měně - úvodní část: Vysvětlení pojmů



Komerční banka, a. s. 
pobočka Žďár nad Sáz.

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ A VEDENÍ BĚŽNÉHO ÚCTU V ČESKOSLOVENSKÉ MĚNĚ

8434-751/0100 19.4.1993č. účtu ze dneKomerční bankou, a. s.

S účinností od 1. 10. 1992 dochází k doplnění bodů 6 a 7 v tomto znění:

6. Banka realizuje úhrady do zahraničí do 12 pracovních dnů po obdržení platebního příkazu majitele 
účtu. Úhrady jsou prováděny kursem deviza prodej operativního dne. Platební příkazy došlé po ope
rativním dni se provádí kursem následujícího dne. Úhrady ze zahraničí připíše banka na účet klienta 
do 8 pracovních dnů ode dne, kdy mohla s devizovými prostředky nakládat, kursem deviza nákup 
tohoto dne a úročí dnem valuty zahraniční banky + 2 kalendářní dny.

7. Doporučujeme Vám, abyste na příkazy pro jiný peněžní ústav uváděli splatnost o 3 až 5 dnů kratší, tj. 
3 - 5 dnů před dnem skutečné splatnosti.

Ve Žďáře nad Sázavou dne

flOVOWfSTSKA KOlTORNl ZAŘÍZENÍ 
592 31 NOVÉ MÉSTO no Mor.

)

razítko a podpis majitele 
účtu

razítko a podpis osoby, která 
uzavírá smlouvu jménem 

Komerční banky, a. s.

i:

Tiskárna IMPRESO 
spol. s r. o.


