
Příloha č. 2 
 

Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad 
 

ZÁRUČNÍ LISTINA 
 
Vystaveno pro: 
město Jeseník 
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
IČO: 00302724 
(dále též „Objednatel“)  
 
Bankovní záruka č. ………………… 
 
Stručný název Smlouvy o dílo:  
Smlouva o dílo, číslo smlouvy dle jejího objednatele …………………, č. smlouvy dle jejího zhotovitele 
…………………, na stavbu „…………………“ ze dne …………………, ve znění pozdějších dodatků (dále jen 
„Smlouva o dílo“) 
 
 
Byli jsme informováni, že společnost: 
firma:  ………………………………………………………………………………………...… 
se sídlem: ………………………………………………………………………….……………….. IČO: 
 ………………………………………………………………………………………...… 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v ………………………...…, 
oddíl …………………, vložka ………………… 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
s Vámi uzavřela výše uvedenou Smlouvu o dílo, a že podle podmínek Smlouvy o dílo je vyžadována 
bankovní záruka ve výši Kč ………………… zajišťující řádné plnění závazků zhotovitele po dobu 
trvání záruky za jakost v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo. 
 
Na základě výše uvedeného se my, ………………… (uvést identifikační údaje banky: firma, sídlo, IČO, 
údaj o zápisu do obchodního rejstříku), tímto neodvolatelně zavazujeme, že Vám vyplatíme bez 
námitek, bez zkoumání právního důvodu a na první požádání jakoukoliv částku nebo částky 
až do maximální celkové výše: 
……………………………….… Kč 
slovy: ……………..……………..…………………………………………..…….. 
(dále jen „Zaručená částka“),  
 
na Vámi určený bankovní účet do deseti pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné 
žádosti k plnění (dále jen Žádost), která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky, 
a bude obsahovat současně Vaše písemné prohlášení, v němž se bude uvádět, že zhotovitel 
a) neodstranil ve sjednaném termínu vady, které se na předaném díle vyskytly v průběhu doby, 

na níž je zhotovitelem poskytovaná záruku za jakost, anebo ve lhůtě dle Smlouvy 
o dílo vůbec nezačal s odstraňováním oznámené vady, nebo 

b) v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo neprodloužil platnost této bankovní 
záruky, nebo 

c) včas nezaplatil Vámi požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku prodlení 
Zhotovitele s odstraněním vady, na níž se vztahovala zhotovitelem poskytnutá záruku 
za jakost. 

 
Vaše písemná Žádost musí dále obsahovat identifikaci zhotovitele, Smlouvy o dílo a závazku 
ze Smlouvy o dílo, který byl porušen a jakým způsobem. 

 
 



       

 

Strana 2 (celkem 2) 
Bankovní záruka č ………………………  
 
Každá Žádost musí být řádně podepsána a Vaše podpisy na Žádosti musí být ověřeny Vaší bankou 
nebo úředně. K Žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu 
prokazujícího, že osoby podepsané na Žádosti jsou oprávněné jednat Vaším jménem. 
 
Každá Žádost nám musí být doručena doporučeně, osobně nebo kurýrní službou na adresu: 
…………………………………………………..., a to do níže uvedeného data platnosti této záruky. 
 
Výše námi Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením 
celé výše námi Zaručené částky tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka je platná do data …………… včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen (vrácen) originál této záruční 
listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem platnosti této záruky. 
 
Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na 
třetí osobu. Právo na plnění nelze zastavit. 
 
Tato záruka se řídí právním řádem České republiky. 
 
Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.  
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