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RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ 
 

(1) Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, identifikační číslo 
708 92 156 (dále jen "Ručitel"); 

(2) Česká spořitelna, a.s., banka založená a existující podle českého práva, se sídlem Olbrachtova 
1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, identifikační číslo 452 44 782, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1171 (dále jen 
"Oprávněný"). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Dne _______________ 2018 Dlužník (jak je definován níže) jako dlužník uzavřel smlouvu o úvěru 
č. 1214/18/LCD s Oprávněným jako věřitelem (dále jen "Smlouva o úvěru "). 

(B) Podle Smlouvy o úvěru je podmínkou čerpání úvěru, že Ručitel vystaví toto ručitelské prohlášení 
(dále jen "Ručitelské prohlášení"), na základě kterého se zaváže ručit za dluhy Dlužníka vznikající 
na základě Finančních dokumentů (jak jsou definovány níže) nebo v souvislosti s nimi. 

1. DEFINICE A VÝKLAD 

1.1 Definice 

V tomto Ručitelském prohlášení: 

"Dlužník" znamená Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, 
identifikační číslo 062 31 292, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, spisová značka Pr 1129. 

"Finanční dokumenty" znamená toto Ručitelské prohlášení a Smlouvu o úvěru, přičemž "Finanční 
dokument" znamená kterýkoli z nich. 

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

"Pracovní den" znamená "Pracovní den", jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru. 

"Ručitelské prohlášení" má význam přidělený tomuto pojmu v úvodním ustanovení (B) výše. 

"Smlouva o úvěru " má význam přidělený tomuto pojmu v úvodním ustanovení (A) výše. 

"Zajištěné dluhy" znamená veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Dlužníkem na základě 
Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi Oprávněnému, ať již současné nebo budoucí, 
existující nebo podmíněné, včetně dluhů ohledně: 

(a) splacení jakýchkoli čerpání poskytnutých podle Finančních dokumentů až do výše 
1.000.000.000 Kč (slovy: jedné miliardy korun českých); 

(b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Finančních dokumentů; 

(c) náhrady jakýchkoli nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Oprávněnému v souvislosti 
s ochranou nebo vymáháním jeho práv podle Finančních dokumentů; 

(d) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody nebo jiné 
kompenzace v souvislosti s Finančními dokumenty; 
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(e) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Finančním dokumentu; a 

(f) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení (odstoupením nebo jiným způsobem), 
zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo jakéhokoli práva Oprávněného podle jakéhokoli Finančního dokumentu, 

přičemž Zajištěné dluhy musí vzniknout (pokud již neexistují) nejpozději do 31. prosince 2027. 

"Žádost" znamená písemnou výzvu Oprávněného Ručiteli k peněžní platbě na základě tohoto 
Ručitelského prohlášení ve formě, která je ve všech podstatných ohledech shodná se vzorem 
uvedeným v příloze 1 (Vzor Žádosti) tohoto Ručitelského prohlášení. 

1.2 Výrazy definované v ostatních Finančních dokumentech 

Pokud není v tomto Ručitelském prohlášení definováno jinak nebo pokud z kontextu tohoto 
Ručitelského prohlášení nevyplývá něco jiného, má výraz definovaný ve Smlouvě o úvěru stejný 
význam v tomto Ručitelském prohlášení nebo v jakémkoli oznámení podaném podle tohoto 
Ručitelského prohlášení. 

2. RUČENÍ 

2.1 V souladu s § 2018 a násl. Občanského zákoníku tímto Ručitel neodvolatelně a bezpodmínečně 
prohlašuje Oprávněnému a zavazuje se, že neprodleně, a to nejpozději do dvaceti (20) Pracovních 
dnů od doručení vyplněné Žádosti, zcela uspokojí pohledávky Oprávněného odpovídající 
Zajištěným dluhům, jestliže Dlužník nesplní řádně a včas jakýkoliv Zajištěný dluh (včetně úroku 
a úroku z prodlení) (dále jen "Ručení"). 

2.2 Oprávněný Ručení přijímá. 

2.3 Ručení a Ručitelské prohlášení nabývá účinnosti jeho podepsáním Ručitelem. Účinnost Ručení 
ani Ručitelského prohlášení neskončí před úplným uspokojením veškerých Zajištěných dluhů. 

2.4 Oprávněný je oprávněn předložit libovolný počet Žádostí za předpokladu, že celková částka dluhu 
ohledně splacení jakýchkoli čerpání požadovaná v Žádostech nepřesáhne 1.000.000.000 Kč (slovy: 
jednu miliardu korun českých). 

3. PLATBY 

3.1 Veškeré platby provedené Ručitelem na základě tohoto Ručitelského prohlášení musí být provedeny 
v měně specifikované v Žádosti na účet Oprávněného uvedený v Žádosti. 

3.2 Veškeré platby, které mají být uhrazeny Oprávněnému podle tohoto Ručení, budou uhrazeny bez 
odpočtů a srážek daně. Pokud by Ručitel byl povinen z příslušné platby odpočet nebo srážku daně 
provést, bude částka, kterou má Ručitel zaplatit a která podléhá odpočtům nebo srážkám daně, 
zvýšena tak, aby bylo zajištěno, že po provedení příslušných odpočtů nebo srážek si osoba 
ke splnění jejíž daňové povinnosti byl takový odpočet nebo srážka provedena (bez jakéhokoli 
závazku ve vztahu k takovému odpočtu nebo srážce daně), obdrží a ponechá, čistou částku rovnající 
se částce, kterou by byla obdržela a mohla si ponechat, pokud by odpočet nebo srážka daně nebyly 
provedeny nebo jejich provedení nebylo vyžadováno. 

3.3 Oprávněný je oprávněn inkasovat částky odpovídající jeho splatným pohledávkám za Ručitelem 
nejdříve po uplynutí lhůty dvaceti (20) pracovních dnů z disponibilních zůstatků na bankovním účtu 
číslo 882733379/0800 vedeném Oprávněným pro Ručitele a použít je na jejich úhradu. 



 

231543-4-4-v0.13 - 3 - 33-40701203 

 

4. PROHLÁŠENÍ 

4.1 Ručitel tímto prohlašuje Oprávněnému, že: 

4.1.1 podporuje nákup autobusů Dlužníkem financovaných z prostředků čerpaných na základě 
Smlouvy o úvěru a provozování autobusové dopravy Dlužníkem; 

4.1.2 toto Ručitelské prohlášení nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu; 

4.1.3 má záměr uzavřít s Dlužníkem Smlouvu o veřejných službách, a to nejpozději do 28. února 
2019; 

4.1.4 má plnou způsobilost vystavit toto Ručitelské prohlášení a plnit povinnosti z něj vyplývající 
a učinil veškeré kroky nezbytné k tomu, aby mohl platně a účinně vystavit a plnit své 
povinnosti z tohoto Ručitelského prohlášení a transakce předpokládané tímto Ručitelským 
prohlášením; 

4.1.5 povinnosti Ručitele vyplývající z tohoto Ručitelského prohlášení jsou zákonné, platné, 
závazné a vymahatelné v souladu s podmínkami tohoto Ručitelského prohlášení; 

4.1.6 uzavření a plnění tohoto Ručitelského prohlášení Ručitelem a transakce předvídané v tomto 
Ručitelském prohlášení nejsou v rozporu s: 

(a) žádným právním předpisem závazným pro Ručitele; 

(b) žádným rozsudkem, rozhodčím nálezem či správním rozhodnutím závazným 
pro Ručitele; ani 

(c) žádnou smlouvou závaznou pro Ručitele nebo vztahujícím se k majetku Ručitele, 
ani nebudou podle jakékoli takové smlouvy zakládat porušení nebo důvod 
k ukončení (jakkoli je definováno);  

4.1.7 není v úpadku a proti Ručiteli nebyla zahájena žádná řízení týkající se úpadku 
nebo hrozícího úpadku a Ručitel nezamýšlí žádné takové kroky učinit;  

4.1.8 je seznámen se zněním Finančních dokumentů, včetně všech jejich ujednání o tom, jaké 
úroky Dlužník a Oprávněný ujednali. 

 

4.2 Prohlášení v článku 4.1 výše jsou učiněná v den vystavení tohoto Ručitelského prohlášení a považují 
se za zopakovaná k datu každé žádosti o čerpání ve smyslu článku II (Čerpání úvěru) odst. 2 
Smlouvy o úvěru a k prvnímu dni každého Úrokového období (jak je definováno ve Smlouvě o 
úvěru), a to s ohledem na skutečnosti a okolnosti existující v dané době. 

4.3 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Ručitelského prohlášení včetně případných 
dodatků v registru smluv. Smluvní strany se dohody, že Ručitelské prohlášení a sní související 
právní jednání, uveřejní podle Zákona o registru smluv ručitel. Ručitel bere na vědomí a souhlasí 
s uveřejněním tohoto Ručitelského prohlášení a pozdějších dodatků v registru smluv, a to 
s výjimkou osobních údajů s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti 
mlčenlivosti oprávněného. Smluvní strany dále prohlašují, že ustanovení Ručitelského prohlášení 
včetně případných dodatků, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, 
nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.  
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5. POVINNOSTI 

Ručitel se zavazuje, že: 

(a) bude informovat Oprávněného, o: 

(i) změně jakékoli ze skutečností uvedených v prohlášeních učiněných v článku 4.1 
tohoto Ručitelského prohlášení; 

(ii)  jakýchkoli jiných skutečnostech, které mohou mít podstatný negativní vliv na 
možnost a rozsah uspokojení Oprávněného z Ručitelského prohlášení a na 
schopnost Ručitele plnit dluhy a povinnosti z tohoto Ručitelského prohlášení, 

a tyto oznamované skutečnosti doloží průkazným způsobem ve lhůtě deseti (10) Pracovních 
dnů ode dne, kdy se o nich dověděl nebo mohl dovědět;  

(b) bude podporovat nákup autobusů Dlužníkem financovaných z prostředků čerpaných na 
základě Smlouvy o úvěru a provozování autobusové dopravy Dlužníkem; 

(c) bude na svých účtech u Oprávněného po dobu platnosti tohoto Ručitelského prohlášení vést 
platební styk a obchodní ujednání na úrovni stávající spolupráce k datu uzavření tohoto 
Ručitelského prohlášení. 

6. DORUČENÍ ŽÁDOSTI 

Žádost musí (i) mít písemnou formu ve všech podstatných ohledech odpovídající příloze č. 1 (Vzor 
žádosti) tohoto Ručitelského prohlášení, (ii) být řádně podepsána za Oprávněného, a (iii) být 
doručena Ručiteli na adresu specifikovanou v článku 7 (Oznamování) níže. 

7. OZNAMOVÁNÍ 

Jakákoli komunikace provedená nebo jakékoli dokumenty doručené mezi stranami podle tohoto 
Ručitelského oprávnění nebo v souvislosti s ním musí být provedeny, resp. doručeny v souladu s 
článku IX (Závěrečná ustanovení) odst. 13 Smlouvy o úvěru, přičemž  

(a) Kontaktní údaje Ručitele pro tento účel jsou: 

Adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02 

Email:  dostal.s@kr-ustecky.cz/simakova.p@kr-ustecky.cz 

Fax: +420 475 200 245 

K rukám: Ing. Stanislav Dostál/Ing. Pavla Šimáková 

(b) Kontaktní údaje Oprávněného pro tento účel jsou: 

Adresa: Budějovická 13a, 140 00 Praha 4 

Email:  vsnydr@csas.cz / mavavra@csas.cz 
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Fax: +420 224 641 080 

K rukám: Václav Šnýdr / Martin Vávra 

 

8. ZÁKAZ KONKURENCE 

Až do neodvolatelného splnění Zajištěných dluhů neuplatní Ručitel žádná práva, která by mohl mít 
z důvodu plnění svých povinností vyplývajících z tohoto Ručitelského prohlášení, a to zejména 
právo být odškodněn Dlužníkem nebo od něj žádat plnění. 

9. PODŘÍZENOST SUBROGAČNÍCH PRÁV 

Až do neodvolatelného splnění Zajištěných dluhů budou veškerá práva Ručitele nabytá podle § 
1937 odst. 2 Občanského zákoníku nebo jiného ustanovení či ujednání obdobné povahy (dále jen 
"Subrogační práva") podřízena pohledávkám na zaplacení Zajištěných dluhů tzn., že Ručitel 
nebude oprávněn obdržet na uspokojení svých Subrogačních práv žádné plnění, dokud Zajištěné 
dluhy nebudou zcela a neodvolatelně splněny. 

10. PRÁVO 

Toto Ručitelské prohlášení a všechny mimosmluvní závazkové vztahy vzniklé z něho nebo v 
souvislosti s ním se řídí právem České republiky. 

11. JURISDIKCE  

Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc řešit jakékoli spory vzniklé na základě tohoto 
Ručitelského prohlášení nebo v souvislosti s ním (včetně sporů týkajících se existence, platnosti 
nebo ukončení tohoto Ručitelského prohlášení nebo důsledků jeho neplatnosti) nebo ohledně 
jakéhokoli mimosmluvního závazkového vztahu vzniklého z tohoto Ručitelského prohlášení nebo 
v souvislosti s ním. 

TOTO RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ  je Ručitelem vystaveno a Oprávněným přijato v den uvedený u 
podpisů níže. 

Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů: 

Uzavření tohoto Ručitelského prohlášení bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje , a to usnesením 
č. ……………………………..přijatým na zasedání konaném dne ……................................,  
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PŘÍLOHA 1 
VZOR ŽÁDOSTI 

ŽÁDOST 

Komu: Ústecký kraj 

[Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem] 
 

V [●] dne [●] 

 
Vážení, 

odkazujeme na ručitelské prohlášení vystavené Vámi, Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 708 92 156 jako ručitelem, ve prospěch nás, společnosti Česká 
spořitelna, a.s., dne [●] 2018 (dále jen "Ručitelské prohlášení"). 

Toto je Žádost. Pokud z kontextu této Žádosti nevyplývá něco jiného, má výraz definovaný v Ručitelském 
prohlášení stejný význam v této Žádosti. 

1. Dlužník řádně a včas nesplnil svůj peněžitý dluh vzniklý na základě Finančních dokumentů. 
Požadujeme proto zaplacení částky [●] [Kč].  

2. Platbu proveďte do dvaceti (20) Pracovních dnů ode dne doručení této Žádosti na následující účet: 

Účet č. [●] vedený u [Česká spořitelna, a.s.] 

 
S pozdravem 

Za Česká spořitelna, a.s. 
 

Podpis: ________________________ Podpis: ________________________ 

Jméno:  Jméno:  

Funkce:  Funkce:  
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PODPISOVÁ STRANA 

 
V _______________ dne _______________ 2018 

Za Ústecký kraj jako Ručitele 

 

Podpis: ________________________ Podpis: ________________________ 

Jméno:  Jméno:  

Funkce:  Funkce:  

 
 
 
Oprávněný tímto toto Ručitelské prohlášení přijímá. 
 

V _______________ dne _______________ 2018 

Za Česká spořitelna, a.s. jako Oprávněného 

 

Podpis: ________________________ Podpis: ________________________ 

Jméno:  Jméno:  

Funkce:  Funkce:  

 

 
 


