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Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka") 
 
a 
 
právnická osoba – obec / kraj (dále jen „Ručitel“) 

Název Ústecký kraj 

Sídlo obecního / krajského úřadu: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 

IČO: 70892156 

 

se dohodli na tomto dodatku k Smlouvě o ručení, ze dne 23.06.2020, reg. č. 10000760209 (dále jen „Smlouva“). 

 

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto: 

znění pojmu „Dluh“ nebo „Dluhy“ v článku 1.1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

„Dluh“ nebo „Dluhy“ jsou peněžité dluhy Klienta vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů 
odpovídajících nárokům Banky z odstoupení od níže uvedených smluv, a to:  

 (a) budoucí dluhy 

 (i)1 právní důvod: Smlouva o úvěru 

  číslo smlouvy: 99025519977 

  výše jistiny dluhu: Kč 2 200 000 000,00 

  řádná konečná splatnost 31.8.2031 

(b) 
 

dluhy vzniklé vůči Bance z titulu vrácení bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti 
některé z výše uvedených smluv 

  vzniklé nejpozději do: 31.3.2032 

  celková výše jistiny dluhů: Kč 2 200 000 000,00 

 
 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Ručitel se zavazuje odeslat 
tento Dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy, 
pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. 
Ručitel se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o jeho uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru 
smluv na e-mailovou adresu Banky capbl5080corp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Ručiteli znění tohoto 
Dodatku na jeho e-mailovou adresu vlach.j@kr-ustecky.cz. 

 
 
 
Ručitel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy 

upravujícími postavení a činnost Ručitele, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným 

nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva Ručitele č. ……………………………. přijatým na jeho zasedání konajícím se dne …………………………. 
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V Ústí nad Labem dne  
 
Ústecký kraj 
 
 
 
  
 ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Jan Schiller 
Funkce: hejtman 
 

 

V Ústí nad Labem dne  
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
 
  
 ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Radka Turková 
Funkce: ředitelka Korporátní a municipální 

bankovnictví 
 
 

 
Osobní údaje zkontroloval(a) dne  

Ing. Jana Kačerová 
bankovní poradce - Corporate 
 
 
 
  
 ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 

 

 
 
  
 ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Marek Kasák 
Funkce: ředitel Korporátní divize  
 
 

 
 


