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ZÁRUČNÍ LISTINA  
 
 
Adresa věřitele: 
Obec Zbizuby 
Zbizuby, č.p.5 
285 04 Uhlířské Janovice 
IČO: 00236632 
 
Bankovní záruka č. 1610245029 
 
Byli jsme informováni, že na základě SMLOUVY O DÍLO  na realizaci projektu pod názvem: „Zbizuby - 
Kanalizace a ČOV - II. etapa - 2.část“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a DOT servis 
s.r.o., Vlašim, Průmyslová 1813, okres Benešov, PSČ 25801, IČO: 28893492, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 151531 (dále jen „Klient“) je vyžadována 
bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 700.000,00. 
 
Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,                   
IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, 
neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu, bez námitek a bez přezkoumání 
předmětného právního vztahu jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše 
 
CZK 700.000,00 
slovy: Korun českých Sedm Set Tisíc 00/100 
(dále jen „Zaručená částka“) 
 
po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny          
a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen 
„Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné 
povinnosti ze Smlouvy.  
 
Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833),       
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou 
poštou, kurýrem nebo osobně. 
 
Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou. 
 
Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené 
částky tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka je platná do data 31.12.2019 včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato 
skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky. 
 
Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí 
osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit. 
 
Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.  
 
Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny. 


