
  

 

Příloha č. 1 
Vzor bankovní záruky 

 
 
Datum: dd.mm.rrrr 

 

ČEPS, a.s. 
Elektrárenská 774/2 
101 52 Praha 10 
 
IČ: 257 02 556 
 
Záruka č.……………………….. 
 
Dozvídáme se od společnosti (Název obchodní firmy a adresa Poskytovatele dle výpisu 
z obchodního rejstříku), IČ:.................., že s Vámi dne......... uzavřela Smlouvu o pásmové 
dodávce elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2013 (dále jen „Smlouva“), a že 
Vám má poskytnout záruku zajišťující splnění povinností vyplývajících z výše uvedené 
Smlouvy. 
 
Z příkazu společnosti (Název obchodní firmy a adresa Poskytovatele dle výpisu 
z obchodního rejstříku), se my, (Název banky), se sídlem....................................., 
IČ:..................., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném..........................., oddíl............, 
vložka.............., neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám bezpodmínečně částku až do výše 
 
CZK................................slovy:........................korun českých 
 
na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, 
že společnost (Název obchodní firmy Poskytovatele dle výpisu z obchodního rejstříku), 
nesplnila své povinnosti podle výše uvedené Smlouvy. 
  
Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost předložena prostřednictvím banky, která 
potvrdí závaznost Vašich podpisů na tomto dokumentu. 
 
Naše záruka je platná od...... do....... a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení 
nám musí být doručena na naši adresu: (Název a sídlo banky) nejpozději do tohoto dne. 
 
Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění 
této záruky. 
 
Žádáme Vás o vrácení originálu záruky, jakmile skončí její platnost. Naše závazky z této 
záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen. 
 
Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční 
listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této 
záruky. 
 
Tato záruka se bude spravovat a bude vykládána v souladu s českým právem a podléhá 
jurisdikci soudů České republiky. 
 
Práva z této záruky nejsou postupitelná. 
 
 
 



  

 

Příloha č. 2 
 

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU PRÁVA S UZNÁNÍM DLUHU 
 

Dnešního dne uzavřeli 

 

Alfa s.r.o. 

se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00 

IČO 48563251 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 25634, 

jednající Antonínem Marcipánem 

(dále jen „Věřitel“) 

 

a  

 

Petr Mlynář 

bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03 

r.č. 810516/8961 

(dále jen „Dlužník“) 

(společně dále také „smluvní strany“) 

 

Tuto 

 

smlouvu o zajišťovacím převodu práva s uznáním dluhu 

 

uzavřenou dle § 553 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník 

 

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 

1.1. Dlužník má vůči Věřiteli závazek ve výši 1.500.000,- Kč z titulu úvěrové smlouvy 

ze dne 4.4.2004 (dále jen „Závazek“). Dlužník uznává, že Závazek Věřiteli zaplatí. 

1.2. Dlužník je má právo na úhradu částky ve výši 2.000.000,- Kč z titulu smlouvy 

kupní uzavřené mezi Dlužníkem a společností ASKO, a.s., IČ: 54654622, ze dne 

21.2003 (dále jen „Právo“). 

1.3. Smluvní strany hodlají Závazek Dlužníka zajistit převodem Práva za podmínek 

uvedených v této smlouvě. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že Právo je postoupeno na Věřitele. 



  

 

2.2. Nesplní-li Dlužník závazek dle článku 1.1. do 6 měsíců od uzavření této 

smlouvy, má Věřitel nárok upokojit se z Práva. 

2.3. Splní-li Dlužník závazek dle článku 1.1. Věřiteli do 6 měsíců od uzavření této 

smlouvy, má dlužník nárok, aby Právo bylo postoupeno zpět na Dlužníka. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6.4. 2006                                                                     V Praze dne 

6.4.2006 

Dlužník                                                                                               Věřitel 

__________                                                                                    __________ 

Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář 

jednající Antonínem Marcipánem 

jednatelem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Příloha č. 3 

Dohoda o smluvní pokutě 

 

Věřitel 

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO) 

 

Dlužník 

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) 

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo) 

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO) 

 

 

Čl. 1 

Důvod smluvní pokuty 

 

Dne ……… uzavřel věřitel s dlužníkem písemnou smlouvu o půjčce, na základě které 
věřitel dlužníku půjčil ……… Kč. Smlouva o půjčce tvoří přílohu této smlouvy. 

Pro případ, že dlužník nesplní svůj závazek zaplatit dluh řádně a včas, sjednávají 
účastníci smluvní pokutu, jejíž výše je specifikována dále. 

 

Čl. 2 

Výše smluvní pokuty 

 

Varianta 1 

Výše smluvní pokuty činí …… Kč. 

Varianta 2 



  

 

Výše smluvní pokuty činí …… procent z dlužné částky. 

Varianta 3 

Výše smluvní pokuty činí …… procent z dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení 
dlužníka. 

 

Čl. 3 

Ostatní ujednání 

 

I po zaplacení smluvní pokuty je dlužník nadále povinen splnit svůj dluh. Věřitel je 

oprávněn požadovat náhradu škody, které by vznikla nesplněním zajištěné dlužníkovi 
povinnosti specifikované v čl. 1 této smlouvy. 

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení právní povinnosti 
nezavinil. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně 
platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění. 

 

 

V ………… dne ………….. 

 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                    (věřitel)               (dlužník) 

 
 



  

 

Příloha č. 4 

V ………… dne …………  

   

 
Uznání dluhu 

   

 

Níže podepsaný dlužník ……………… uznává svůj dluh vůči věřiteli ……………… co do 

důvodu a výše. Dluh vznikl z titulu smlouvy o půjčce ze dne …………, a to ve výši …… Kč.  

   

   

   

Podpis:      ………………  

                    (dlužník)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Příloha č. 5 

Zástavní smlouva  

(věci movité)  

   

uzavřená ve smyslu § 152 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění (dále jen „ObčZ“), mezi smluvními stranami  

   

(dále jen „Zástavním věřitelem“) 
__________________________________________________________ 
a  

(dále jen „Zástavcem“) 
__________________________________________________________ 

  

takto:  

Článek I.  

   

Předmět smlouvy  

   

1. Zástavce je na základě kupní smlouvy ze dne ............................................… 
uzavřené s .......................................................... jediným vlastníkem osobního 
motorového vozidla tovární značky „MERCEDES BENZ 250 E Turbo Diesel“, 
SPZ „ZLA 03-62“, číslo podvozku „WDB1241281B594061“, číslo motoru 
„60296210014161“, číslo osvědčení o TP „AL 156743“ (pro účely této smlouvy 
dále jen „Zástava“). Cena Zástavy zjištěná na základě znaleckého posudku č. 
........................................... soudního znalce ............................................ ze dne 
............................................. činí 280.000,- Kč.  

   

2. Předmětem této smlouvy je zřízení zástavního práva k Zástavě ve prospěch 
Zástavního věřitele, a to za účelem zajištění jeho pohledávky o nominálním objemu 
............................................ vzniklé z titulu „Smlouvy o půjčce“ uzavřené se 
Zástavcem dne ............................................ (pro účely této smlouvy dále jen 
„Pohledávka“).  

   

 

 

 



  

 

Článek II.  

   

Vznik zástavního práva a jeho obsah  

1. Zástavní právo k Zástavě na základě této smlouvy vzniká ve smyslu ustanovení § 
158 odst. 2 ObčZ dnem, kdy bude Zástava označena kovovým štítkem s nápisem 
„Zastaveno ve prospěch ............................................“, který bude umístěn na zadní 
straně palubní desky a viditelný přes přední sklo. Výrobu štítku provede na své 
náklady Zástavce a jeho umístění provedou obě smluvní strany nejpozději do 
................................ dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Jestliže některá ze 
stran neposkytne součinnost při označování Zástavy ani v dodatečně poskytnuté 
lhůtě 10 dnů, stává se Pohledávka bez ohledu na ujednání obsažená ve smlouvě o 
půjčce specifikované v ustanovení článku I odstavce 2 této smlouvy ihned 
splatnou.  

   

2. Zástavce je oprávněn Zástavu bez omezení používat, avšak je povinen zdržet se 
veškerého chování, jímž by se stav Zástavy zhoršil.  

   

3. Zástavce je oprávněn Zástavu prodat třetí osobě, avšak nejméně za 
............................................,- Kč. Kupní cenu získanou prodejem Zástavy je 
povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na jeho Pohledávku, a to nejpozději do … dnů 
od jejího přijetí od kupujícího. Prodá-li Zástavu na splátky, je povinen hradit 
Zástavnímu věřiteli každou splátku nejpozději do ........................ dnů ode dne 
jejího přijetí ze strany kupujícího.  

   

4. Tato smlouva pozbývá účinnosti dnem řádného uhrazení Pohledávky Zástavnímu 
věřiteli anebo dnem poskytnutí kupní ceny Zástavnímu věřiteli v souladu s 
ustanovením odstavce 3 tohoto článku za předpokladu, že její výše dosáhne 
alespoň výše Pohledávky včetně případného příslušenství. plynoucího ze smlouvy 
o půjčce specifikované v ustanovení článku I odstavci 2 této smlouvy. Dnem 
řádného uhrazení závazku ze strany Dlužníka je Zástavní věřitel povinen odevzdat 
zpět Zástavci nejpozději ve lhůtě 7 dnů ověřenou kopii kupní smlouvy.  

   

Článek III.  

   

Ostatní ujednání  

   

1. Zástavní věřitel i Zástavce se zavazují nesdělovat obsah této smlouvy, jakož i 
informace navzájem poskytnuté za účelem řádného splnění jejího předmětu, v 
žádné formě třetím osobám, zejména dlužníkovi Pohledávky, a rovněž tak se 
zavazují nezneužít těchto informací pro získání jakýchkoli neoprávněných výhod 



  

 

nebo poškození dobrého jména Zástavního věřitele a Zástavce. Dojde-li k porušení 
těchto povinností, zavazují se nahradit poškozené straně takto vzniklou škodu.  

   

2. Zástavce se zavazuje oznámit Zástavnímu věřiteli, že dlužník Pohledávky začal 
poskytovat z jejího titulu plnění anebo ji uhradil v celé výši či ve výši dohodnuté 
mezi dlužníkem Pohledávky a Zástavcem, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy začal 
dlužník Pohledávky Zástavci plnit anebo poskytl plnění v celé nebo dohodnuté 
výši.  

   

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této smlouvě se řídí 
příslušnými ustanoveními ObčZ.  

   

4. Veškerá ustanovení této smlouvy lze měnit po dohodě Zástavního věřitele a 
Zástavce pouze písemnou formou.  

   

Článek IV.  

   

Podpisy smluvních stran  

   

1. Zástavní věřitel i Zástavce prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že tato byla 
ujednána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

   

2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech o 
.......................... stranách textu na samostatných listech, z nichž po jednom 
stejnopisu obdrží Zástavní věřitel i Zástavce.  

   

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Zástavního věřitele a 
oprávněného zástupce Zástavce.  

   

Datum: ____________________________  

   

Podpisy smluvních stran:  

___________________________________ 
_________________________________  

 


