
VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY 

ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy:

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva uvádí jako Objednatele):
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou č. [bude doplněno] ze dne |bude doplněno], kterou 
byla uzavřena Smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO:
65993390, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno]!, IČO:
fbude doplněno], [Pozn.: v případě že je  zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace
ršech těchto osob], coby Zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb 
pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné 
zakázky na profilu zadavatele Z2019-031207/VZ0076784 (dále jen „Služby“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 
18.9 Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací 
(dále jen „Smluvní podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění 
svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále jsme 
byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li 
Potvrzení o převzetí Služby dle Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad 
podle Smlouvy do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční 
číslo |[bude doplněno] tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotovitele námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního 
důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku |[bude doplněno] Kč (slovy: [bude 
doplněno]), (dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude 
v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a 
prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že
(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo 

právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Ředitelství silnic a dálnic ČR z takového porušení dle 
Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání 
bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, 
restitučního či jiného charakteru), nebo

(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli 
vydáno Potvrzení o převzetí Služby nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů 
přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel 
dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí 
být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní 
službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné 
osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen 
i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli 
jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní 
záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka 
vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.



Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení 
o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy 
Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní 
záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky 

a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky nebo
d) dne |[bude doplněno],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak 
je uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na 
požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této 
bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových 
agentur:
Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“.

Datum:

Podpis(y):


