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Město Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23/1 

289 22 Lysá nad Labem 

 

IČO: 002 39 402 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

 V Praze dne 9. dubna 2021 

 

Bankovní záruka č. VZ086UST21/270859 
 
Vážení, 
byli jsme informováni o tom, že s naším klientem  
 

POHL cz, a.s., se sídlem Roztoky, Nádražní 25, 252 63, IČO: 256 06 468 zapsaným v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4934 (dále jen „Zhotovitel“), 
 
uzavřete Smlouvu o dílo na provedení předmětu veřejné zakázky s názvem „SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM“, 
evidenční číslo: Z2020-046502 spolufinancované prostřednictvím dotačního investičního programu č. 162 52 „Regionální 

sportovní infrastruktura 2020-2024“, č.j.: NSA-0007/2020/D/1 (dále jen „Smlouva“)  spočívající v zhotovení novostavby sportovní 
haly sestávající ze stavebních objektů: SO01 Tělocvična, SO02 HTÚ a zpevněné plochy, SO03 Vodovod, Splašková kanalizace 
a Dešťová kanalizace, SO04 Elektrická vedení, SO05 Trafostanice, SO06 Vedení plynu, SO07 Vedení slaboproudu, SO08 
Sadové úpravy a mobiliář, SO09 Demolice, SO10 Veřejné osvětlení, SO11 Přípojka VN (dále jen „dílo“) v celkové hodnotě CZK 
96.180.281,00 bez DPH. V souladu se Smlouvou musí Zhotovitel předložit bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla a 
za splnění svých povinností vyplývajících ze záruční doby díla. 
    
Na žádost Zhotovitele tímto my, Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 250 83 325 zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353, přebíráme neodvolatelnou záruku až do 
celkové výše 
 

CZK 5.000.000,00 

(slovy: korun českých pětmilionů 00/100), 

 

a neodvolatelně a bezpodmínečně se zavazujeme vyplatit Vám na Vaši první písemnou žádost (dále jen „žádost“), bez zkoumání 
právního vztahu mezi Vámi a Zhotovitelem, každou Vámi požadovanou částku, a to až do celkové výše, na níž byla vystavena 
tato záruka. Vaše žádost musí  obsahovat Vaše prohlášení, že Zhotovitel: 
a) řádně nesplnil své povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy v souvislosti s řádným a/nebo včasným provedením díla, včetně 

specifikace v jakém ohledu Zhotovitel své povinnosti nesplnil, v důsledku čehož Vám vůči Zhotoviteli v souladu se Smlouvou 
vznikl nárok na úhradu způsobené škody a/nebo smluvní pokuty a/nebo jiného peněžitého závazku, který(é) Zhotovitel na 
Vaši výzvu neuhradil, a to s vyčíslením jednotlivých položek tvořících požadovanou částku, nebo 

b) neodstranil vady a/nebo nenastoupil na odstraňování vad díla reklamovaných v průběhu jeho záruční doby v souladu 
s podmínkami Smlouvy, včetně specifikace v jakém ohledu Zhotovitel své povinnosti porušil a s vyčíslením jednotlivých 
položek tvořících požadovanou částku. Spolu s žádostí na výplatu ze záruky z tohoto důvodu budou předloženy dokumenty: 
- kopie faktury vystavené třetí osobou a to minimálně ve výši požadované částky odpovídající nákladům na odstranění vad 

díla, kterých se Vaše žádost týká, a 
-  kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu prokazujícího převzetí díla Objednatelem. 

Vaše první žádost o plnění z této záruky musí zahrnovat kopii oboustranně podepsané Smlouvy.  
 
Částka Vámi požadovaná v souladu s touto zárukou Vám bude vyplacena na Vámi určený účet po obdržení Vaší první písemné 
žádosti, která bude v souladu se zněním této záruky. Naše záruka se automaticky snižuje o každou platbu poskytnutou námi 
podle této záruky. 
 
Naše záruka platí nejpozději do 31. července 2032 včetně a Vaše případná žádost nám musí být doručena nejpozději poslední 

pracovní den před uplynutím uvedeného data platnosti. 

Tato záruka zaniká: (i) v okamžiku doručení Vašeho prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této záruky a 
že vůči nám nemáte žádná další práva plynoucí z této záruky; nebo (ii) vyplacením celé námi zaručené částky; nebo (iii) nejpozději 
uplynutím výše uvedeného dne platnosti záruky, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.  
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Vaše případná žádost a/nebo prohlášení nám musí být doručena před uplynutím platnosti záruky, a to v listinné podobě (osobně, 
doporučeně nebo kurýrní službou) na adresu Sberbank CZ, a.s., Odd. Dokumentárních obchodů, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 
5 – Jinonice. Žádost a/nebo prohlášení musí být podepsány osobami oprávněnými jednat Vaším jménem  
(i) s písemným potvrzením Vaší banky, a to ve formě listinné nebo ve formě autentikované swiftové zprávy, že žádost a/nebo 

prohlášení o zproštění závazků byly podepsány osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a že jejich podpisy na žádosti 
a/nebo prohlášení jsou autentické, nebo  

(ii)  pravost podpisů musí být úředně ověřena a musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu, z něhož bude 
toto oprávnění patrné, pokud toto oprávnění nevyplývá z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění. 

 
Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno. Tato záruka a práva z této záruky vyplývající jsou 
nepřevoditelná.  
 
Záruka se řídí českými právními předpisy. Veškeré spory vzniklé z této záruky bez ohledu na výši částky bude řešit příslušný soud 
v České republice. 

 
Sberbank CZ, a.s. 

IČO 250 83 325 

Petr Houštecký 

 Sberbank CZ, a.s. 

IČO 250 83 325 

Eva Bielovičová 

na základě plné moci 




