P6 – PŘÍKLAD TEXTU ZÁRUČNÍ LISTINY

Vysvětlivky k níže uvedenému vzorovému textu záruční listiny:
Složené závorky { } uzavírají text, který se použije pouze někdy (podle skutečnosti)
Složené závorky s „příčkami“ { | | | } znamenají výběr z více alternativ příslušné části textu
Poznámky psané kurzívou nejsou součástí textu záruční listiny
Jedná se pouze o vzorový text formou příkladu, nepožaduje se, aby záruční listina měla
přesně toto znění. Je však důležité, aby text jednoznačně stanovil, že se jedná o záruku ve
smyslu článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě
odpadů.
Pokud je záruka složena ve prospěch MŽP, musí po dobu platnosti záruky být prvopis záruční
listiny uložen na MŽP.
Pokud finanční ústav zajišťuje záruku podle článku 6 nařízení 1013/2006 poprvé, je vhodné
před definitivním zajištěním záruky konzultovat text záruční listiny s oddělením
přeshraničního pohybu odpadu MŽP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁRUČNÍ LISTINA

Ministerstvo životního prostředí ČR
odbor odpadů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Bankovní záruka č. …….
Dozvěděli jsme se, že náš klient, {společnost | firma | pan | paní} ….., IČ ….. uzavřel se
{společností | firmou | panem | paní} ……. smlouvu o dodávkách odpadu a {podal | hodlá
podat} ministerstvu oznámení o záměru přepravy odpadů z České republiky do …..
{Oznámení se vztahuje k Formuláři oznámení číslo …..} Nezbytnou náležitostí oznámení je
doklad o složení finanční záruky nebo doklad o uzavření pojištění podle článku 6 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů (dále jen „nařízení
1013/2006“).
Z příkazu našeho klienta přijímáme vůči Vám my, ………… banka, …. , bezpodmínečně a
neodvolatelně záruku ve smyslu nařízení 1013/2006, a to až do výše

Kč ……..
(slovy ………… korun českých.)

Zavazujeme se, že do 14 dnů od data doručení Vaší písemné výzvy adresované na naši adresu
…… banka, …., ……………………………………………., bez přezkoumání právního
důvodu a bez uplatnění jakékoliv námitky, Vám poskytneme plnění až do výše shora uvedené
částky.
{Předmětná záruka může být čerpána jen na základě Vaší písemné výzvy, zaslané doporučeně
a řádně podepsané ředitelem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a opatřené
hranatým razítkem. Výzva bude doplněna potvrzením o jmenování do funkce ředitele odboru
odpadů Ministerstva životního prostředí. Součástí Vaší písemné výzvy bude bankovní spojení
a číslo účtu, na který bude požadovaný obnos poukázán. | Bankovní záruka může být čerpána
na základě písemné výzvy, řádně podepsané oprávněným zástupcem Ministerstva životního
prostředí. K této výzvě musí být přiložena kopie dokumentu pověřujícího oprávněného
zástupce, který je na písemné výzvě k čerpání podepsán, k jednání za Ministerstvo životního
prostředí. Pokud nebude výzva k čerpání bankovní záruky doručena oprávněným zástupcem
osobně, musí být jeho podpis na této výzvě úředně ověřen. | Z důvodů identifikace je nutné,
aby každá Vaše výzva k plnění byla řádně podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším
jménem a aby podpisy na Vaší výzvě k plnění byly úředně ověřeny. K Vaší výzvě k plnění
musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu prokazujícího, že osoby
podepsané na Vaší výzvě k plnění jsou oprávněny jednat Vaším jménem.}
Nároky z předmětné záruky mohou být postoupeny ve prospěch třetí osoby jen s naším
výslovným souhlasem.
{Naše záruka zaniká automaticky dne …….. Tato záruka pozbývá platnosti i dříve, a to
v případě, bude-li nám vrácen originál této záruky před uplynutím její platnosti.}
Poznámka: pokud je záruka zajištěna na dobu určitou, jak naznačuje předchozí odstavec, musí být platná
nejméně 16 měsíců po skončení plánovaného přeshraničního pohybu odpadu, jinak řečeno, MŽP nevydá
souhlas s platností delší, než je datum konce platnosti bankovní záruky mínus 16 měsíců.

Výše naší záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé
výše námi zaručené částky tato záruka zaniká.
Tato záruka a vztahy mezi námi a Vámi, na základě této záruční listiny vzniklé, se řídí
českým právem, místo soudu ……

V …. dne ….
Za ….. banku, …,

podpis

