
Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě Reg. číslo Žádosti 1) 9900072575001

Žádost

□ o poskytnutí bankovní záruky
E O změnu bankovní záruky č. 1606967029 Pozn.: V případě změny záruky vyplňte pouze body 1, 2, 9

a požadované změny v bodě 10 této Žádosti.

(dále jen „Žádost“)
podle Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. číslo 9900072575000 (dále jen „Rámcová smlouva“)

1. Žadatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550
IČO: 49099451
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 465
dále jen "Klient"

Kontaktní osoba Klienta (jméno, 
telefon, e-mail)

Žádáme tímto Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 (dále 
jen „Banka"), aby na základě této Žádosti vystavila bankovní záruku nebo vystavila změnu bankovní záruky a 
poskytla služby s tím související (dále jen „Záruka") podle níže uvedených instrukcí

2. Beneficient2

Město Verneřice
Sídlo: Mírové náměstí 138,407 25 Verneřice 
IČO: 00261742
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci:

Kontaktní osoba Beneficienta 
(jméno, telefon, e-mail)

3. Smlouva / Titul, ze kterého vyplývají povinnosti, jež mají být Zárukou zajištěny

Smlouva o nájmu a provozování kanalizace ze dne 18.6.2016.

(v jazyce, ve kterém je Záruka požadována, tj. název, předmět, datum a číslo smlouvy/zakázky/soutěže, ze které 
povinnost vyplývá apod.)

Původ zboží, které je předmětem 
smlouvy

Konečný uživatel

Místo/stát konečného určení

□ Beneficient

□ jiný:

□ Záruku vystavte za povinnosti třetí osoby , IČO: 3)

1) Vyplní Banka.
2) V případě Záruky ve formě protizáruky (dle bodu 6 této Žádosti) zde uveďte příjemce finální záruky.
3) V příp. Záruky za povinnosti třetí osoby musí být tato třetí osoba smluvní stranou smlouvy/titulu uvedené výše v tomto bodu 3.
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4. Typ záruky

□ za celní dluh (závazek ručitele-souborná jistota, ve znění dle příslušných předpisů ČR/EU) 4)
□ jiný:

□ za nabídku □ za správné provedení smlouvy

□ za vrácení předem provedeného platu (akontace) □ za vrácení zádržného

za platební povinnosti (např. zaplacení faktury, 
nájemné apod.) □ za záruční dobu

5. Částka záruky

Až do 
Měna 
Slovy

CZK

6. Forma záruky

13 přímá ve prospěch Beneficienta

□ nepřímá formou protizáruky - finální záruku Beneficientovi vystaví

(Uveďte název banky (včetně adresy a SWIFT), která má vystavit finální záruku Beneficientovi, je-li určena) 5)

7. Omezení platnosti záruky

Platnost Záruky do data (včetně) 6) | 27.08.2022

(Nevyplňuje se pro záruku za celní dluh)

8. Text Záruky

3 Standardní znění Banky pro daný typ záruky, v jazyce:

□ Standardní znění Banky nám je známo a s tímto standardním zněním souhlasíme.
□ Jiné znění než je standardní znění Banky v jazyce:

Specifikace podmínek

Klient si vyhrazuje právo odsouhlasit finální znění textu Záruky před jejím vystavením. Souhlas může být udělen 
Bance písemně nebo e-mailem.

9. Způsob odeslání přímé Záruky/změny Záruky Beneficientovi

□ doporučenou poštou

□ kurýrní službou
na adresu (pokud se liší od bodu 2. této Žádosti)

3 Záruka bude předána prostřednictvím Klienta

3 doporučenou poštou

4) Klient Bance předloží vyplněný formulář záruční listiny a odsouhlasí Bance finální znění textu Záruky před jejím vystavením. Souhlas může být udělen 
Bance písemně nebo e-mailem.

5) V ostatních případech zmocňujeme Banku k výběru další banky, která vystaví finální záruku Beneficientovi.
6) U Záruky ve formě protizáruky uveďte požadované datum platnosti finální záruky ve prospěch Beneficienta. Platnost protizáruky stanoví Banka dle 

obchodních zvyklostí.
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□ kurýrní službou
na adresu (pokud se liší od bodu 1. této Žádosti)

O osobně v Bance, převezme (jméno, č. OP)

□ Záruka bude vystavena elektronicky (pouze pro veřejné zakázky) a zaslána na e-mailovou adresu Klienta:

□ formou swiftové zprávy prostřednictvím avizující banky (uveďte název banky, adresu a SWIFT):

Výlohy avizující banky účtujte
O na náš vrub □ na vrub Beneficienta

U Záruky ve formě protizáruky určí způsob odeslání Banka

10. Jiné podmínky

(další požadované podmínky; v případě změny Záruky uveďte zde popis požadované změny)
Prodloužení platnosti záruky do 27.08.2022

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tímto potvrzujeme, že všechna naše prohlášení učiněná námi v Rámcové smlouvě jsou pravdivá, úplná a 
nezavádějící ke dni doručení této Žádosti Bance.

11.2 Opravu zřejmých chyb a nesprávností je Banka oprávněna provést v této Žádosti na základě telefonického 
projednání s uvedenou kontaktní osobou.

V Teplicích dne 30.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

vlastnoruční podpis
Jméno: BCHBIHHIII
Funkce: specialista financí

Seznam příloh Žádosti:

Např. smlouva mezi Klientem a Beneficientem nebo obdobný dokument, ze kterého vyplývá Zárukou zajišťovaná 
povinnost
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