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B A N K O V N Í ZÁRUKA í. 170038 

Bylo nám oznámeno obchodní společností GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, Kolín lli, 290 02 Kolín, IČO 281Ó9522 
[dále jen „Vedoucí společník"), že 

na základě SPOLEČENSKÉ SMLOUVY ze dne 1 7. května 201Ó, v platném znění, byla založeno společnost s názvem 
„GEOSAN GROUP+PKS stavby - Centrum Na Chobotě", jejímiž společníky jsou Vedoucí společník • PKS stavby a s.. 
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou I, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 (dále jen „Společník") 
jVedouci společník a Společník dále léž společně „společníci" nebo „Zhotovitel"), a 
mezi Vámi na straně jedné a společníky na straně druhé bude uzavřena SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva o 
dílo") na zhotovení díla „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě", a 
dle podmínek Smlouvy o dílo je požadována bankovní záruka k zajištění rádného splnění povinností Zhotovitele 
uhradil Vám smluvní pokutu v souladu se Smlouvou o d^o. 

Na žádost Vedoucího společníka a Společníka tímto přebíráme my, Roiffeísenbank a.s., Praho 4, Hvězdová 1716/2b, 
PSČ: 14078, IČO 49240901 , zapsaná v obchodním rejstřílcu vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, vúČi 
Vám neodvolatelnou bankovní záruku až do celkové výse 10 .000 .000 ,00 KČ (slovy: Desetmilionú 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 dnú po obdrženi Vaší rádné 
podepsané první písemné výzvy k plnění, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, a bude obsahovat i 
Vose písemné prohlášení, že 

mezi Vámi a Zhotovitelem je uzavřeno platná a účinná Smlouva o dílo, a 
Zhotovitel nesplnil svou povinnost uhradit Vám smluvní pokutu v souladu se Smlouvou o dilo ani po uplynutí 10 dnů od 
doručení vytýkacího dopisu v souladu se Smlouvou o dílo. 

Každá Vaše výzva k plnění musí obsahovat písemnou specifikaci Zhotovitele a Smlouvy o dílo, 

Z důvodů identifikace je nutná, oby každá Vaše výzva k plnění nám byla doručena ve formě dopisu doručeného doporučenou 
poštou nebo kurýrní službou. Vaše banka musí vždy písemně potvrdit pravost podpisů na příslušné výzvě k plnění o oprávněnost 
podepsaných osob Vás zastupoval. 

Výše Zaručená částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z táto bankovní záruky. Vyplacením celé výša Zaručené 
částky loto bankovní záruka zaniká. 

Tato bonkovní záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál záruční listiny, pokud vracení záruční 
listiny nastane před níže uvedeným dotem skončení platnosti této bankovní záruky. 

Toto bankovní záruko zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před níze uvedeným datem skončení platnosti této bankovní záruky 
doručena zprávo VaŠí baňky ve formě outentikovoné swiffové zprávy, z jejíhož obsohu vyplyne Vaše prohlášení, že toto bankovní 
záruko zaniká a Vy nemáte vůči nám žádná další právo z této bankovní záruky. 

Tato bankovní záruka je platná do 3 1 . ří jna 2018. Originál Vaší výzvy k plnění z této bankovní záruky nám musí být doručen 
no naši adresu i^aiffeísenbonk a.s., odbor Trode and Export Finance, Hvězdová 1716/2b, 140 78 Praha 4 nejpozději 
3 I. října 201 8. Po 3 1. říjnu 2018 pozbývá toto bankovní záruka platnosti nezávisle na tom, zda nám byl originál záruční listiny 
vrácen. Prosíme, vraťte nám originál táto záruční listiny i presto, že platnost léto bankovní záruky skončilo. 

Právo uplatnit tuto bonkovní záruku oni 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 
vyplotitelné na požádání (URDG), o to ani ve znění publikace ICC (MOK) č. 458, ani v revizi 2010, publikace ICC (MOK) č. 
758. Veškeré spory vzniklé z táto bankovní záruky bez ohledu na výši částky bude řešil příslušný soud v České republice. 

V Praze, dne - B . 02. 2017 

Raiffeisen bank os. 
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