
   

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.  

se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494, společnost  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2130  

společnost zastupuje Ing. Jan Bušovský, ředitel úseku úvěrového a analytického, na základě 

pověření 

(dále jen „Fond“)  

 

a  

 

ZD Březina nad Jizerou, družstvo 

se sídlem Březina 41, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, IČO: 001 05 309, společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl DrXCVII, vložka 1656 

společnost zastupuje Petr Tvaroh, předseda a Ing. Vít Stejskal, místopředseda 

(dále jen „Výstavce“) 

 

(dále společně také jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

 

Dohodu o směnečném vyplňovacím prohlášení  

č. 2056910701-1 
(dále jen „Dohoda“) 

 

 

Článek I. 

Definice a výklad pojmů 
 

 

1.1 Definice. Pojmy uvedené v této Dohodě mají význam definovaný níže: 

 

„ZSŠ“ znamená zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový,  

v platném znění; 

 

„ObčZ“  znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění; 

 

„Smlouva o úvěru“ znamená Smlouva o investičním úvěru v rámci programu 

Investiční úvěry Zemědělec č. 2056910701 uzavřená mezi 

Fondem a Výstavcem; 

  

„Úvěr“ znamená investiční úvěr poskytnutý na základě Smlouvy o 

úvěru; 

  

„Pokyny“ znamená Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a 

garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci 

programu „Investiční úvěry Zemědělec“ čj. PGRLF, a.s. 

3865/2018, ve znění Výkladového listu. 
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1.2 Členění Smlouvy. Členění této Dohody do článků a odstavců a zařazení nadpisů 

je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad 

této Dohody. Výrazy „tato Dohoda“, „této Dohody“, „podle této Dohody“ a výrazy 

jim obdobné se týkají této Smlouvy a nikoliv jakéhokoliv konkrétního článku 

či odstavce či jiné části této Dohody, a zahrnují jakoukoliv smlouvu nebo dokument 

doplňující či rozšiřující tuto Dohodu. Pokud to není v rozporu s předmětem 

či kontextem této Dohody, odkazy v této Smlouvě na články a odstavce představují 

odkazy na články a odstavce této Dohody. 

 

1.3 Významy. Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, 

slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy 

vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby a naopak.  

 

1.4 Odkazy na zákony a jiné odkazy. Všechny odkazy v této Dohodě na zákony budou 

vykládány jako odkazy na zákony v platném a účinném znění a všechny odkazy v této 

Dohodě na části, články, odstavce a přílohy budou vykládány jako odkazy na části, 

články, odstavce a přílohy této Dohody. 

 

 

Článek II. 

Zajištěné dluhy  

 

2.1 Účel Dohody. Účelem této Dohody je stanovení podmínek a lhůt, za kterých je Fond 

oprávněn vyplnit blankosměnku definovanou níže, kterou Výstavce vystavil za účelem 

zajištění svých současných nebo budoucích dluhů, a učinit tak z blankosměnky 

plnohodnotnou směnku.   

 

2.2 Zajištěná smlouva. Na základě Smlouvy o úvěru poskytl Fond Výstavci Úvěr ve výši 

1.159.391,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto padesát devět tisíc tři sta devadesát 

jedna korun českých). Výstavce se zavázal ke splacení Úvěru včetně příslušenství a 

dalších případných plateb, dle podmínek stanovených Smlouvou o úvěru a Pokyny 

(dále jen „Zajištěná smlouva"). Smluvní strany činí tyto skutečnosti nespornými.  

 

2.3 Zajištěné dluhy.  Na základě vystavené blankosměnky spolu s touto Dohodou jsou 

zajištěny: 

 

(i) dluhy až do výše 1.159.391,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto padesát devět 

tisíc tři sta devadesát jedna korun českých) s příslušenstvím dle Smlouvy o 

úvěru a to dluhy, které existují ke dni uzavření Smlouvy nebo vzniknou 

v budoucnu (dále také „Zajištěná smlouva“) a  

 

(ii) budoucí dluhy, včetně dluhů podmíněných, smluvních pokut, dluhů 

odpovídajících povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení, které budou vznikat 

ze Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní, v době do 28.2.2036, jejichž 
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celková výše nepřekročí částku 1.159.391,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto 

padesát devět tisíc tři sta devadesát jedna korun českých),  
 

(dále pro všechny dluhy uvedené v odst. 2.3 společně jen „Zajištěné dluhy“).  

 

 

Článek III. 

Předmět Dohody  

 

 

3.1 Předmět Dohody. Výstavce vystavil v       Březině n. J. dne 23. 04. 2020 

blankosměnku vlastní, kde je jako oprávněný (remitent) ze směnky uveden Fond.  

Blankosměnka obsahuje kromě jiného také následující údaje: 

 

(i) datum a místo vystavení; 

(ii) podpis Výstavce; 

(iii) doložku „bez protestu“; 

(iv) místo splatnosti - blankosměnka je splatná v určeném platebním místě; 

(v) údaje o směnečné sumě a datu splatnosti, které nejsou vyplněny. 

 

3.2 Výstavce prohlašuje, že blankosměnku specifikovanou shora v odst. 3.1 vystavil zcela 

dobrovolně ze své svobodné vůle bez jakéhokoliv omylu, nátlaku či donucení a její 

originál předal Fondu, kde je uložen.  

 

 

Článek IV. 

Směnečné vyplňovací právo 

 

 

4.1 Výstavce tímto uděluje Fondu směnečné vyplňovací právo k blankosměnce 

specifikované v čl. III. této Dohody. Vyplňovací směnečné právo k předložené 

blankosměnce je neodvolatelné.  

 

4.2 Na základě tohoto směnečného vyplňovacího práva je Fond za podmínek stanovených 

touto Dohodou oprávněn vyplnit do blankosměnky specifikované v čl. III. této 

Dohody směnečnou sumu a datum splatnosti, pokud nebudou Výstavcem plněny 

Zajištěné dluhy řádně a včas.  

 

4.3 Fond je oprávněn vyplnit do blankosměnky, specifikované v čl. III. této Dohody, 

směnečnou sumu a datum splatnosti takto: 

 

(i) Fond vyplní jako datum splatnosti jakýkoli den, následující po prvém dni 

prodlení Výstavce s úhradou Zajištěných dluhů nebo po dni, kdy byl zjištěn 

úpadek Výstavce; 
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(ii) Fond vyplní jako směnečnou sumu veškeré splatné Zajištěné dluhy Výstavce 

vůči Fondu k okamžiku vyplnění směnky. 

 

4.4 Vyplacení vyplněné blankosměnky je Fond oprávněn vymáhat po kterékoli směnečně 

zavázané osobě. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

5.1 Dojde-li k uhrazení Zajištěných dluhů, vrátí Fond Výstavci originál blankosměnky na 

základě jeho písemné žádosti. Nepožádá-li Výstavce o její vrácení do 10 (deseti) 

kalendářních dnů po uhrazení Zajištěných dluhů, Fond originál blankosměnky 

protokolárně znehodnotí.   

 

5.2 Veškerá práva Fondu dle této Dohody přecházejí na jeho případné právní nástupce.  

 

5.3 Postoupení. Výstavce není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této Dohody na 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Fondu, a to ani částečně.  

 

5.4 Platnost a účinnost. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 

všemi Smluvními stranami, není-li právními předpisy stanoveno jinak.   

 

5.5 Smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že úplné znění této 

Dohody, včetně identifikačních údajů Smluvních stran,  bude v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněno v Registru 

smluv. 

 

5.6 Stejnopisy. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, 

přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

5.7 Rozhodné právo. Tato Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 

republiky, zejména ObčZ a ZSŠ. 

 

5.8 Změny a doplňky. Veškeré změny této Dohody musí být vyhotoveny písemně formou 

číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. 
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5.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly s náležitou péčí, jejímu obsahu 

plně porozuměly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují 

níže své podpisy. 

 

V Praze dne 22. 4. 2020 V Březině n. J. dne 23. 04. 2020 

 

Fond:         Výstavce: 

 

 

.................................................. ..................................................   

███████████ ████████ 

██████████████████████  

███████████ 

█████████████████  

███████████ 

█████  

██████████████████████  

  

 

                                                                                      V Březině n. J. dne 23. 04. 2020 

 

                               Výstavce:  

 

 

 

  ..................................................   

███████████ 

████████  

██████████████████████  

 

 

 

 

████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████  

 

 

 

██████████████████   …………………………………… 

       █████████████   

       ██████████████████████ 

 

 


