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ČESKÁŠ
SPOŘITELNA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY
Č. BZ/4060/06/LCD

1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s.
sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00
lČ: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
jako banka (dále jen ,,Banka")

a

2. obchod'ni firma: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
lČ : 00005886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 847
jako dlužník (dále jen ,,Klient")

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne tuto Smlouvu o poskytnutí bankovní záruky, Banka se zavazuje poskytnout
Bankovní záruku za závazek Dlužníka do výše Částky Bankovní záruky a Klient se zavazuje zaplatit Bance vše,
co plnila v souladu se svými povinnostmi vyplývajIchni z Bankovní záruky, Závazkovou odměnu a ostatní Ceny, to
vše v souladu s touto Smlouvou o poskytnuti bankovní záruky, ,,Všeobecnými obchodními podmínkami České
spořitelny, a.s." (dále jen ,,Všeobecné obchodní podmínky") a ,,Všeobecnými podm Inkami České spořitelny, a.s.
pro poskytováni bankovních záruk" (dále jen ,,Všeobecné podmínky pro poskytování bankovních záruk"), které
jsou přílohou a součástí této Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky.

ČLÁNEKI
BANKOVNÍZÁRUKA

1. Dl.u.ž,n.i,k. Banka se zavazuje proti doručení Příkazu k poskytnutí Bankovní záruky poskytnout Bankovní
záruku za závazky Klienta. Dlužník znamená Klient.

2. Částka Bankovní zárukV a Měna Bankovní záruky. Banka se zavazuje poskytnout Bankovní záruku za
Dlužníka až do výše CZK 450.000,- (slovy: Čtyřistapadesáttisíc korun českých).

3. Závazek Dlužníka, za který Banka poskytuje Bankovní záruku. Banka se zavazuje poskytnout Bankovní
záruku za závazky Dlužníka z Dohody o evidenci do systému elektronického mýtného v režimu následného
placeni a o vydání elektronického palubního zařIzeni, uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic České
republiky, příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, lČ: 65993390 (dále jen
,,Dohoda o podmínkách následného placení") (dále jen ,,Beneficient").

4. Platnost Bankovní záruky Smluvní strany sjednávají, že Platnost Bankovní záruky bude v Záruční listině
vymezena do 31.12.2008 (včetně).

5. Podmink\/ vystaveni Záruční listiňY. Na základě Příkazu k poskytnuti Bankovní záruky se Banka zavazuje
vystavit Záruční listinu po splněni všech podmínek obsažených ve Všeobecných podmínkách pro
poskytováni bankovních záruk a dále po splnění všech následujicIch odkládacIch podmínek:

- předloženi návrhu Dohody o podmínkách následného placeni.

ČLÁNEK ll
PROHLÁŠENÍ KLIENTA

1. Klient prohlašuje, že ve vztahu založeném touto Smlouvou o poskytnutí bankovní záruky jedná jako
právnická osoba, a že uzavření této Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky spadá do rámce jeho
podnikatelské činnosti nebo jiné obchodní Činnosti.
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2. Klient bere na vědomi, že pro určeni práv a povinnosti Klienta ve vztahu k Bance se považuje za komerčního
klienta.

3. Klient prohlašuje, že jsou splněny podmínky uvedené v ustanoveni §196a Obchodního zákoníku, a že byla
přijata veškerá souhlasná rozhodnuti orgánů Klienta a třetích osob nezbytná pro platné uzavření této
Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky.

l

ČLÁNEK Ill
ZÁVAZKY KLIENTA

1. Daiši povinnosti a závazky Klienta. Kromě povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy o poskytnutí bankovní
záruky a Všeobecných podmínek pro poskytováni bankovních záruk se Klient dále zavazuje splnit
nás|edujicí povinnosti:

- do jednoho (l) měsíce od uzavřeni této Smlouvy o poskytnutí bankovní zámky předložit Bance platně
uzavřenou Dohodu o podmínkách následného placeni.

2. Sazba ýroků z pohledávek Banky. Všechny pohledávky Banky za Klientem jsou od okamžiku plněni Banky
ve prospěch Beneficienta až do dne předcházejicího dni úplného vyrovnání těchto pohledávek úročeny
Základni sazbou pro komerční klienty .

ČLÁNEK IV
ZAJIŠTĚNÍ

[Pro účely této Smlouvy o poskytnuti bankovní záruky se tento článek neaplikuje]

ČLÁNEK V
CENY

1. Poplatek za projednánI Bankovní záruky. Klient se zavazuje uhradit Bance poplatek za projednáni
Bankovní záruky, a to ve výši CZK 2.000,- (slovy: Dvatisice korun českých), splatný nejpozději ke dni
vystaveni Záruční listiny.

2. Sazba Závazkové odměn'y. Sazba Závazkové odměny činí 3 % per annum z Částky Bankovní záruky.
Klient je povinen uhradit Závazkovou odměnu v měně dohodnuté s Bankou prostřednictvím Příkazu
k poskytnuti Bankovní záruky. Závazková odměna se hradí za období počínaje dnem vystaveni Záruční
listiny až do posledniho dne Platnosti Bankovní záruky. Závazková odměna je splatná čtvrtletně předem. Při
předčasném vráceni Záruční listiny se již uhrazená Závazková odměna nevrací.

3. Bankovní účet Klienta určený k úhradě pohledávek Banky. Všechny splatné pohledávky Banky vůči
Klientovi vyplývajicí z této Smlouvy o poskytnuti bankovní záruky budou hrazeny z účtu Klienta č.
1930731349/0800 vedeného u Banky.

ČLÁNEK VI
SANKCE

1. Smluvní pokut'y. Kromě smluvních pokut vymezených ve všeobecných podmínkách pro poskytováni
bankovních záruk je Banka oprávněna v každém jednotlivém případě porušeni jakéhokoliv nepeněžitého
závazku Klienta podle této Smlouvy o poskytnuti bankovní záruky a/nebo Všeobecných podmínek pro
poskytování bankovních záruk požadovat ještě smluvní pokutu ve výši 2 % z Částky Bankovní záruky.
Okolnosti vy|učujíci odpovědnost ani nedostatek zaviněni Klienta nemají vliv na právo Banky požadovat
smluvní pokutu. Právo Banky požadovat smluvní pokutu nemá v žádném rozsahu vliv na nárok Banky na
náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti. Klient je zavázán plnit povinnost, jejíž splněni bylo
zajištěno smluvní pokutou bez ohledu na zaplaceni smluvní pokuty.

2. Úrok z prodlení. Pokud je Klient v prodlení se splácením pohledávek Banky vzniklých na základě této
Smlouvy o poskytnuti bankovní záruky a/nebo všeobecných podmínek pro poskytováni bankovních záruk, je
povinen z dlužné částky zaplatit Bance úroky z prodlení ve výši Základni sazby pro komerční klienty plus 11
% per annum.
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V ČLÁNEK VIl
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztah této Smlouvy o poskYtnutí bankovní záruky, Všeobecných obchodních podmínek a
Všeobecných podmínek pro poskYtováni bankovních záruk. Nedílnou součásti této Smlouvy o
poskytnutí bankovní záruky jsou též Všeobecné obchodní podmínky a Všeobecné podmínky pro poskytování
bankovních záruk. K jednotlivým ustanovením Všeobecných obchodních podmínek a všeobecných
podmínek pro poskytování bankovních záruk se však nepňhlížĹ pokud tato Smlouva o poskytnuti bankovní
záruky stanovi jinak. Uzavřením této Smlouvy o poskytnuti bankovní záruky Klient potvrzuje, že obdržel
výtisk Všeobecných obchodních podmínek a všeobecných podmínek pro poskytování bankovních záruk, a
že s nimi souhlasI bez jakýchkoli výhrad a zavazuje se je dodržovat.

2. Změna této Smlouvy o poskytnuti bankovní záruky, VšeobecnYch obchodních podmínek a
Všeobecných podmínek pro poskYtováni bankovních záruk. Tuto Smlouvu o poskytnuti bankovní záruky
lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplývá jednoznačná vůle stran
změnit nebo doplnit tuto Smlouvu o poskytnutí bankovní záruky, a to formou číslovaných dodatků.
Všeobecné obchodní podmínky a Všeobecné podmínky pro poskytování bankovních záruk lze měnit
postupem v nich uvedeným.

3. Počet vyhotovenI. Tato Smlouva o poskytnutí bankovní záruky je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z
nichž Klient i Banka obdrží po jednom (l) vyhotoveni.

4. Místně a věcně příslušný Soud pro všechny spory vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy o poskytnuti bankovní záruky se
určí podle platných právních předpisů.

5. Korespondenční adresa Klienta a Banky'. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručováni
písemnosti. Písemnosti budou zasílány Klientovi na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy o poskytnutí
bankovní záruky a Bance na adresu: česká spořitelna, a.s., Projekty a produkty veřejných financí, Praha 4,
Budějovická 1912.

6. Účinnost této SmloůvY o poskytnuti bankovní záruky. Tato Smlouva o poskytnutí bankovní záruky
nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

7. SvobodnY projev vůle. Smluvní strany po přečteni této Smlouvy o poskytnuti bankovní zámky prohlašuji, že
souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla ujednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

na DŮKAZ čehož připojily obě smluvní strany niže uvedeného dne své podpisy.

Česká spořite|na) a.s.

Podpis:
jméno:
Funkce:
Datum:

,,,,,,,
jméno:
Funkce:
Datum:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:
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