
 

 

Ředitelství vodních cest ČR 
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
110 00 Praha – Nové Město 
IČO 67981801 
(dále též „Objednatel“) 

BANKOVNÍ ZÁRUKA č. 202243 
 
Bylo nám oznámeno společností LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., se sídlem Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice, 
IČO 45538093, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 1768 (dále jen 
„Zhotovitel“), že mezi Vámi a Zhotovitelem bude uzavřena SMLOUVA O DÍLO, Evidenční číslo objednatele: 

S/ŘVC/138/R/SoD/2019 (dále jen „Smlouva“), týkající se provedení díla „PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI– I. fáze – 
OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, Část 1: Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží ” (dále jen „Dílo”), a že k zajištění 
řádného splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy je požadována bankovní záruka. 
 
Na žádost Zhotovitele tímto přebíráme my, Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, 
IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, vůči Vám 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku až do celkové výše 
 

2.202.826,00 Kč 
(slovy: Dvamilionydvěstědvatisíceosmsetdvacetšest korun českých), (dále jen „Zaručená částka“). 

 
Tímto se neodvolatelně zavazujeme, že zaplatíme bez námitek a bez zkoumání právního důvodu každou Vámi požadovanou částku 
až do celkové výše Zaručené částky na Vámi určený účet do sedmi (7) pracovních dnů po obdržení Vaší řádně podepsané první 
písemné výzvy k plnění, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, a bude obsahovat i Vaše písemné 
prohlášení, že jste uzavřeli se Zhotovitelem platnou a účinnou Smlouvu, včetně data jejího uzavření, a že Zhotovitel nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Každá Vaše výzva k plnění musí obsahovat písemnou specifikaci Zhotovitele, Díla a Smlouvy. 
 
Z důvodů identifikace je nutné, aby každá Vaše písemná výzva k plnění nám byla doručena ve formě dopisu doručeného 
doporučenou poštou nebo kurýrní službou. Podpisy osob, které za Vás činí výzvu k plnění, musí být (i) úředně ověřeny, přičemž 
současně s výzvou k plnění nám musí být doručen originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu prokazujícího, že osoby, které 
za Vás činí výzvu k plnění, jsou oprávněny Vás zastupovat, pokud toto oprávnění nevyplývá ze skutečností zveřejněných ve 
veřejném rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen 
„Veřejný rejstřík“), nebo (ii) ověřeny Vaší bankou, která písemně potvrdí pravost podpisů osob, kteréza Vás činí výzvu k plnění, a 
oprávnění těchto osob Vás zastupovat, pokud toto oprávnění nevyplývá ze skutečností zveřejněných ve Veřejném rejstříku. 
 
Výše Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této bankovní záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky 
tato bankovní záruka zaniká. 
 
Přede dnem uplynutí platnosti tato bankovní záruka zcela zanikne také okamžikem, kdy nám bude doručeno Vaše písemné 
prohlášení prostřednictvím Vaší datové schránky, že platnost této bankovní záruky je ukončena a že vy již nemáte vůči nám z této 
bankovní záruky žádná další práva a že nás vyvazujete ze všech našich povinností z této bankovní záruky, a toto Vaše prohlášení 
bude opatřeno platným tzv. uznávaným elektronickým podpisem anebo tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisem Vašich 
oprávněných zástupců, ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném 
znění (dále jen „zákon pro elektronické transakce“) to vše za předpokladu, že doručení tohoto Vašeho sdělení nastane před níže 
uvedeným datem skončení platnosti této bankovní záruky. 
 
Tato bankovní záruka je platná do 11. července 2021. Originál Vaší výzvy k plnění z této bankovní záruky nám musí být doručen 
na naši adresu Raiffeisenbank a.s., centrála, odbor Trade and Export Finance, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 nejpozději 
11. července 2021. Po 11. červenci 2021 pozbývá tato bankovní záruka platnosti. 
 
Právo uplatnit tuto bankovní záruku ani právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být postoupeno třetím osobám. Právo 
na plnění z této bankovní záruky nesmí být zastaveno. 
 
Tato bankovní záruka se řídí českými právními předpisy. Na tuto bankovní záruku se nepoužijí Jednotná pravidla pro záruky 
vyplatitelné na požádání (URDG), a to ani ve znění publikace ICC (MOK) č. 458, ani v revizi 2010, publikace ICC (MOK) č. 
758. Veškeré spory vzniklé z této bankovní záruky bez ohledu na výši částky bude řešit příslušný soud v České republice. 
 
V Praze dne 30. prosince 2020 
 

 


