
 

 

 

Příloha č. 7 

Identita vystavující banky: 

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA NÁJEM  
č. .....   

Pronajímatel: Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1019/6, PSČ 161 00, IČO: 282 
44 532 

Nájemce (náš klient):  …………., se sídlem………….  , IČO:………………    

Smlouva: Smlouva o  , č.  ......................................  ze dne  ..................... , jejímž předmětem je ........ .  
 
Vážení, 

byli jsme naším klientem informováni o tom, že má být ve prospěch Pronajímatele poskytnuta bankovní 
záruka k zajištění platebních smluvních závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

Z příkazu našeho klienta přebíráme, my, banka  se sídlem   IČO:  ..................... , zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném ………………………… , vložka ............. , oddíl  ................... , tuto bankovní záruku 
a neodvolatelně a bezpodmínečně se zavazujeme zaplatit Pronajímateli na účet Pronajímatele částky 
až do celkové výše 

 ......................................  Kč 
(slovy                            korun českých), 

a to bez zkoumání souvisejícího právního vztahu a bez jakýchkoliv námitek tohoto vztahu se týkajících. 
Výplatu provedeme bez zbytečného odkladu po obdržení první písemné výzvy Pronajímatele, ve které 
Pronajímatel prohlásí, že náš klient nesplnil své závazky vyplývající ze Smlouvy, a v níž současně bude 
Pronajímatel nesplněný závazek specifikovat. 

Tato bankovní záruka zaniká automaticky: 
1. v den, kdy nám bude vrácen originál této záruční listiny, nebo 
2. v den, kdy obdržíme prohlášení Pronajímatele o tom, že nás zprošťuje veškerých závazků z této 

bankovní záruky, a že vůči nám nemá žádné nároky z ní plynoucí, nebo 
3. vyplacením celé zaručené částky nebo 
4. nejpozději dne………….,  

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. 

Případná výzva Pronajímatele nám musí být doručena nejpozději v den zániku bankovní záruky, jak 
uvedeno výše. 

Každá výzva Pronajímatele a/nebo prohlášení o zproštění závazků nám musí být doručeny osobně  
nebo kurýrní službou nebo doporučeně na adresu  ..................................................................................    
Výzva a/nebo prohlášení o zproštění závazků musí být podepsány osobami



oprávněnými jednat jménem Pronajímatele, a jejich podpisy na výzvě a/nebo prohlášení o zproštění 
závazků musí být úředně ověřeny nebo ověřeny bankou Pronajímatele. 

Práva z této bankovní záruky jsou nepřevoditelná a pohledávky z této bankovní záruky jsou 
nepostupitelné. 

Tato bankovní záruka se řídí českým právem, případné spory budou řešeny příslušným soudem se 
sídlem v Praze. 

S úctou, 

Dne ...................   

Název banky: 

Jméno:  
Funkce: 


