
Smlouva č. 1490/18/5625 - Dodatek č. 2 strana 1
v

Československá obchodní banka, 
se sídlem:
IČO:

a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 
(dále jen "Banka") 

za Banku: Ing. Jiří Maléř, firemní bankéř 
Ing. Romana Huňová, firemní bankéř 
Zlín, Dlouhá 136, PSČ 760 01pobočka:

a
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. 

se sídlem:
IČO:

Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, PSČ 756 61 
49606361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12036 
(dále jen "Klient") 

za Klienta: Bc. Stanislav Zlámal, jednatel

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

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o úvěru ě. 1490/18/5625 

(dále jen "Dodatek")

Smlouva o úvěru č. 1490/18/5625 uzavřená mezi Smluvními stranami dne 12.9.2018 v platném znění 
(dále jen "Smlouva") se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto Dodatkem mění a doplňuje takto:

I.
Ruší se dosavadní znění odst. 1) Článku II. Smlouvy a nahrazuje se v celém rozsahu tímto zněním:
1) Úvěr je, resp. bude úročen v období ode dne:

a) prvého čerpání úvěru do dne 1.1.2019 pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, 
která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 1- 
měsíění, a marže (přirážky) v pevné výši 0,35 % p.a.
Pokud by úroková sazba vypočtená výše uvedeným způsobem poklesla v některém období 
fixace pod hodnotu 0,35% p.a., bude úvěr v příslušném období fixace úročen sazbou ve 
výši 0,35 % p.a. (platí i pro náhradní úrokovou sazbu stanovenou dle bodu 7. ÚOP). 
Úroková sazba stanovená tímto sjednaným způsobem je v dané výši platná vždy pro 
příslušné období fixace. První období fixace zaěíná prvním pracovním dnem následujícím 
po dni podpisu Smlouvy a končí v 19. den kalendářního měsíce. Prvním dnem po skončení 
prvního období fixace počíná běh dalších období fixace, začínajících vždy prvním dnem 
po skončení předcházejícího období fixace a končících vždy 19. den následujícího 
kalendářního měsíce. Pokud by první den dalšího období fixace připadl na jiný než 
pracovní den, prodlužuje se trvání dosavadního období fixace mimořádně do dne 
předcházejícího nejbližšímu následujícímu pracovnímu dni,

b) 2.1.2019 do 19.12.2024 fixní úrokovou sazbou ve výši 2,47% p.a.,
c) 20.12.2024 do dne předcházejícího dni konečné splatnosti úvěru pohyblivou úrokovou 

sazbou se přechodnou fixací stanovovanou ve výši a způsobem sjednaným pod písm. a) 
tohoto Článku a odstavce Smlouvy. Poslední období fixace končí dnem předcházejícím dni 
konečné splatnosti úvěru. V případě prodlení Klienta se splácením trvajícího po dni 
konečné splatnosti úvěru poslední období fixace pokračuje atrvá do úplného splacení všech 
dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy.
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n.
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho
uveřejnění v Registru smluv. V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti 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.
Dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po jednom.
Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu.
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.

1)
2)

3)

4)

Ve Zlíně dne 29.10.2018

KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
Bc. Stanislav Zlámal, jednatel
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Klient
Ověření podpisu/totožnosti:

Československá obchodní banka, a. s.
í bankéř

, firemní bankéř

/Banka
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