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RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ 

 
podle ustanovení § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 

 

 

[BUDE DOPLNĚNO] 

………………………………………………….. 

…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

 

(dále jen „Ručitel“) 

 

 

PROHLAŠUJE, 

že uspokojí věřitele, jestliže dlužník věřiteli svůj závazek 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 závazek Dlužníka vůči Věřiteli vzniklý z nedodržení podmínek 

poskytnuté dotace. 

 

2. Tento ručitelský závazek se vztahuje na částku odpovídající dotaci v celkové výši do [BUDE 

DOPLNĚNO], v případě že Dlužník nedodržel podmínky poskytnutí dotace, nebo pokud jinak 

porušil rozpočtovou kázeň podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRP“) a u které nelze vyzvat Dlužníka 
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k provedení opatření k nápravě podle § 14f odst.1ZRP, ve výši odvodu za porušení rozpočtové 

kázně ve výši určené podle § 44a odst. 4 ZRP. 

 

 

Čl. II 

Ručitel se zavazuje ručit za závazek Dlužníka na splacení částky odpovídající dotaci, nebo 

možnému odvodu za porušení rozpočtové kázně, počínaje dnem vystavení tohoto Ručitelského 

prohlášení.  

 

 

Čl. III 

Ručitel závazně a neodvolatelně prohlašuje, že bezpodmínečně splní závazek Dlužníka a to až 

do celkové výše uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy následujícím způsobem: 

Ručitel se zavazuje uspokojit závazek Věřitele nejpozději do [BUDE DOPLNĚNO] (slovy 

………………..) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Věřitele prostřednictvím 

místně příslušného finančního úřadu podle § 44a odst. 3 ZRP k plnění ručitelského závazku a 

doručení dokladů prokazujících splnění podmínek tohoto Ručitelského prohlášení.  

 

 

Čl. IV 

1. Toto Ručitelské prohlášení je účinné, pokud  

a) marně uplynula Věřitelem stanovená lhůta, ve které měl Dlužník dle písemné výzvy 

Věřitele vrátit dotaci nebo uhradit odvod nebo jejich části;  

b) Věřitel splnil všechny podmínky stanovené tímto Ručitelským prohlášením. 

 

 

Čl. V 

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. 

 

Čl. VI 

 
1. Nepodaří-li se písemnou výzvu dle odstavce IV. odst. 1, písm. a) Ručiteli doručit na poslední 

Věřiteli známou adresu Ručitele platí, že byla doručena pátý pracovní den po odeslání.  

2. Za písemnou výzvu podle čl. IV. se považuje rovněž výzva zaslaná faxem na faxové číslo 

nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu Ručitele uvedenou v záhlaví smlouvy, 

popř. podle písemného oznámení Ručitele o změně těchto údajů. Pokud je výzva zaslána 

některým z prostředků dálkového přenosu dat podle tohoto odstavce, považuje se za 

doručenou v den odeslání.  

3. Je-li Ručiteli zasláno více písemných výzev na zaplacení téhož závazku (např. v důsledku 

souběžného užití více způsobů doručování), je rozhodující výzva, která byla Ručiteli 

doručena jako první.  

 

Čl. VII 
1. Toto Ručitelské prohlášení je vyhotoveno ve 3 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 

Dlužník, Věřitel a Ručitel. 
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2. Smluvní vztahy výslovně neupravené, nebo upravené částečně se budou řídit zákonem č. 

89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, oboje ve 

znění pozdějších předpisů. 

3. Toto prohlášení může být měněno po dohodě smluvních stran písemnými dodatky, 

číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná 

ujednání jsou neplatná.  

4. Ručitel bude Věřitele včas informovat o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro 

doručování poštovních zásilek.  

5. Ručitel oznámí Věřiteli všechny skutečnosti, které by mohly mít podstatný vliv na změnu 

jeho schopnosti plnit závazky dle tohoto prohlášení.  

6. Ručitel prohlašuje, že tento právní úkon byl sepsán podle jeho pravé a svobodné vůle, a na 

důkaz toho připojuje svůj vlastnoruční podpis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ............................. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

                    Ručitel 


