
Čj.  

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ 
 

podle ustanovení § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „Ručitelské prohlášení“) 

 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s., 
se sídlem Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 49241494, 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
v oddílu B, vložce č. 2130 
zastoupena Ing. Zdeňkem Nekulou, předsedou představenstva  

(dále jen „Ručitel“) 
 

PROHLAŠUJE 
 
že uspokojí věřitele, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní, a za níže uvedených podmínek 
zajistí dále specifikovaný závazek dlužníka  
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
 

 
(dále jen „Dlužník“) 
 
vůči věřiteli : 
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
(dále jen „Věřitel“) 
 

Čl. I 

 
1. Ručitel prohlašuje, že ručí za část závazku Dlužníka vůči Věřiteli vzniklého z úvěru, který 

bude/byl poskytnut Věřitelem Dlužníkovi ve výši [BUDE DOPLNĚNO] Kč na základě 
úvěrové smlouvy reg.č. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne [BUDE DOPLNĚNO] pouze za 
podmínky (dále jen „Úvěr“), že 
a) peněžní prostředky z Úvěru budou/byly Věřitelem uvolňovány v souladu s podmínkami 

programu „Zajištění úvěrů“ uvedenými v Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným 
a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Zajištění úvěrů“ 
(dále jen „Pokyny“), kteréžto Pokyny tvoří přílohu č. 1 tohoto Ručitelského prohlášení 
s tím, že Věřitel je povinen průběžně kontrolovat účelovost čerpání peněžních 
prostředků ze strany Dlužníka a je povinen namítat vůči Dlužníkovi jakékoliv 
skutečnosti týkající se čerpání peněžních prostředků v rozporu s Pokyny; a  

b) peněžní prostředky z Úvěru budou/byly Věřitelem uvolňovány v souladu s Pokyny 
a pouze na účely uvedené v příloze č. 1 tohoto Ručitelského prohlášení, a to způsobem 
uvedeným v Pokynech.  



2. Tento ručitelský závazek se vztahuje pouze na [BUDE DOPLNĚNO] % výše nesplacené 
jistiny Úvěru, tj. nejvýše [BUDE DOPLNĚNO] Kč, slovy [BUDE DOPLNĚNO] Kč a 
nevztahuje se na jakékoliv příslušenství pohledávky Věřitele z Úvěru, to znamená, že 
ručení se zejména nevztahuje na nesplacené úroky z poskytnutého Úvěru, úroky z prodlení, 
smluvní pokuty, poplatky vyplývající z Úvěru, jakož i na jiné peněžité závazky Dlužníka 
vyplývající z Úvěru. 

 
Čl. II 

Ručitel se zavazuje zajistit závazek Dlužníka na splacení jistiny Úvěru pouze po dobu, 
po kterou bude věřitelem Věřitel, maximálně však na dobu počínaje dnem vystavení tohoto 
Ručitelského prohlášení a konče uplynutím 15-ti (slovy patnácti) kalendářních dnů ode dne 
zveřejnění v Insolvenčním rejstříku oznámení o povolení návrhu na oddlužení a/nebo 
reorganizaci, rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek Dlužníka, resp. oznámení 
rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Dlužníka s tím, 
že písemná výzva Věřitele k plnění ručitelského závazku musí být Ručiteli v uvedené lhůtě 
doručena. V případě, že ve shora uvedené lhůtě nebude písemná výzva Věřitele k plnění 
ručitelského závazku Ručiteli v souladu s tímto Ručitelským prohlášením doručena, účinnost 
tohoto Ručitelského prohlášení zaniká. 
 

Čl. III 

 
1. Ručitel prohlašuje Věřiteli, že v případě prodlení Dlužníka se splněním zajištěného 

závazku ad čl. I. odst. 1 splní tento závazek, a to až do celkové výše uvedené v čl. I odst. 2 
následujícím způsobem: 
a) Věřitel je oprávněn vyzvat Ručitele k zálohovému plnění maximálně do výše 

50 % poskytnutého zajištění, tzn. do výše [BUDE DOPLNĚNO] % nesplacené jistiny 
Úvěru nejdříve po   30-ti (slovy třiceti) kalendářních dnech od doby, kdy Dlužník 
nesplatil poskytnutý Úvěr nebo jeho část v termínu sjednané konečné splatnosti Úvěru 
nebo v termínu, ke kterému byl Úvěr v souladu se smlouvou o Úvěru učiněn Věřitelem 
splatným, a to ani v přiměřené době poté, co byl Dlužník k plnění Věřitelem písemně 
vyzván a v případě, že jsou dodrženy veškeré podmínky stanovené v tomto Ručitelském 
prohlášení a v Pokynech, 

b) zbylá část ve výši maximálně 50% poskytnutého zajištění tzn. do výše [BUDE 
DOPLNĚNO] % nesplacené jistiny Úvěru bude Ručitelem uspokojena až poté, kdy 
Věřitel již vyčerpal všechny možnosti docílit uspokojení své pohledávky za Dlužníkem. 
Za splnění této podmínky se považuje vyčerpání možnosti uspokojení pohledávky za 
Dlužníkem z veškerého sjednaného zajištění Úvěru (vyjma tohoto Ručitelského 
prohlášení) včetně případně vystavených směnek a okamžik nabytí právní moci 
rozhodnutí příslušného soudu či jiného příslušného subjektu v řízení, ve kterém Věřitel 
uplatňoval svoji vykonatelnou pohledávku z Úvěru za Dlužníkem, na kterou se vztahuje 
toto Ručitelské prohlášení a tato nebyla uspokojena nebo byla uspokojena pouze z části. 
Za splnění podmínek uvedených dle věty výše se považuje například usnesení o 
zastavení exekuce pro její bezvýslednost dle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád a usnesení o zrušení konkursu dle § 308 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a současně za splnění 
veškerých podmínek stanovených v tomto Ručitelském prohlášení a v Pokynech. 
Podmínka se nepovažuje za splněnou v případě, kdy k ukončení řízení došlo zaviněním 
a/nebo z důvodů na straně Věřitele. Věřitel je v tomto případě povinen Ručiteli prokázat 



splnění podmínky dle věty výše, a to formou písemného prohlášení obsahujícího 
přehled uspokojení pohledávky za Dlužníkem ze sjednaného zajištění Úvěru a řízeních, 
ve kterých usiloval o uspokojení pohledávky za Dlužníkem včetně finančního vyjádření, 
a to spolu s relevantními rozhodnutími opatřenými doložkou právní moci. S předchozím 
písemným souhlasem Ručitele je možno upustit od realizace jednotlivých způsobů 
zajištění a/nebo vystavených směnek. 

2. Ručitel se zavazuje uspokojit pohledávku Věřitele nejpozději do 60 (slovy šedesáti) 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Věřitele k plnění ručitelského závazku 
a dokladů prokazujících splnění podmínek tohoto Ručitelského prohlášení. Pokud výzva 
Věřitele bude neúplná a Ručitel vyzve Věřitele k doplnění dokladů prokazujících splnění 
podmínek tohoto Ručitelského prohlášení, pak lhůta 60 (slovy šedesáti) kalendářních dnů 
započne běžet znovu až od doručení doplnění výzvy k plnění ručitelského závazku. 
Po dobu prodlení Věřitele s předložením dokladů prokazujících splnění podmínek tohoto 
Ručitelského prohlášení se Ručitel nedostává do prodlení se splněním svých závazků. 

 
Čl. IV 

 
1. Toto Ručitelské prohlášení je účinné, pokud 

a) Věřitel neprodleně, nejpozději však do 20 (slovy dvaceti) kalendářních dnů od marného 
uplynutí lhůty podle smlouvy o Úvěru pro zaplacení jakékoliv splátky jistiny Úvěru či 
jakékoliv jiné platby dle smlouvy o Úvěru, doručí Ručiteli písemnou informaci o tom, 
že Dlužník nedostál řádně a včas svému závazku splatit Věřiteli příslušnou splátku 
jistiny Úvěru; 

b) jakýkoliv dodatek smlouvy o Úvěru Věřitel Ručiteli doručí nejpozději do 20 (slovy 
dvaceti) kalendářních dnů od jeho sjednání (podpisu); 

c) Věřitel splnil všechny podmínky stanovené tímto Ručitelským prohlášením a Pokyny; 
d) Věřitelem nebyla porušena mezi ním a Ručitelem uzavřená smlouva o zajištění 

některých činností spojených s poskytováním podpor, resp. jí smlouva obdobná; a 
e) i přes výše uvedené zaniká účinnost tohoto Ručitelské prohlášení nejpozději 60 (slovy 

šedesát) měsíců od data jeho vystavení, s výjimkou případu, kdy právo vyplývající 
z tohoto Ručitelského prohlášení bude v souladu a za podmínek tohoto Ručitelského 
prohlášení Věřitelem kvalifikovaným způsobem uplatněno u orgánu, který je oprávněn 
o nároku Věřitele rozhodnout.  

 
Čl. V 

1. Ručení zaniká zánikem závazku, který ručení zajišťuje. Nezaniká, jestliže závazek zanikl 
pro nemožnost plnění Dlužníka a závazek je splnitelný Ručitelem nebo pro zánik 
právnické osoby, která je Dlužníkem. 

 
2. Ručení zaniká i v případě uplynutí doby podle článku II, jakož i v případech pozbytí 

účinnosti tohoto Ručitelského prohlášení podle článku IV; výjimka uvedená ve druhé větě 
odstavce 1 se na tyto případy nevztahuje. 

 



Čl. VI 

 
Doručením Ručiteli se pro účely tohoto Ručitelského prohlášení rozumí okamžik, kdy byla 
příslušná listina zaslaná Věřitelem Ručiteli poštovní zásilkou, resp. pomocí kurýra nebo jiné 
osoby, na adresu sídla Ručitele fyzicky Ručitelem převzata (nestačí tudíž pouze např. předání 
zásilky poště k přepravě). 
 

Čl. VII 

 
1. Nedílnou součástí tohoto Ručitelského prohlášení je příloha č. 1 citovaná v Čl. I. 
2. Toto Ručitelské prohlášení je vyhotoveno ve 3 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 

Dlužník, Věřitel a Ručitel. 

3. Věřitel akceptací tohoto Ručitelské prohlášení stvrzuje, že se seznámil s veškerými 
podmínkami v tomto Ručitelském prohlášení obsaženými a jako takové je akceptuje. 

 
 
 
V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO] 

 
 
 
 
 
.............................................................................. 
 
Ing. Zdeněk Nekula, předseda představenstva 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. 
 
 

 
 


