RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ
uzavřené níže uvedeného dne podle §2018 až 2028 Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
I. Pojmy:
Ručitelem je:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa:
(dále jen "ručitel")
Dlužníkem/úvěrovaným je:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa: , ,
(dále jen "dlužník/úvěrovaný")
Věřitelem/úvěrujícím je:
Město Velké Opatovice,
se sídlem : Velké Opatovice, Zámek 14
IČ : 00281247
jehož jménem jedná Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka
(dále jen "věřitel/úvěrující")
Smlouvou je smlouva o půjčce č. ….. uzavřená dne ………mezi dlužníkem a věřitelem, kterou
se věřitel zavazuje poskytnout dlužníkovi částku ve výši …….. Kč a dlužník se zavazuje tuto
částku splatit ve …. sjednaných splátkách ve výši ….. Kč.
II. Ručitelské prohlášení
1.) Ručitel tímto závazně a neodvolatelně prohlašuje, že bezpodmínečně uhradí veškeré
existující či budoucí peněžité závazky dlužníka vyplývající ze smlouvy nebo závazky, které
vzniknou na jejím základě, které v době jejich splatnosti nesplní dlužník, a to do celkové výše
………… Kč. Peněžitými závazky se rozumí zejména splátky dlužníka, náklady na poskytnutí
půjčky a sankční závazky dlužníka a příslušenství.
2.) Ručitel se zavazuje bezpodmínečně uhradit každou pohledávku věřitele ze smlouvy o půjčce
včetně příslušenství, s jejímž zaplacením se dlužník ocitne v prodlení, a to do celkové výše
částky ručení a nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy věřitele.
3.) Veškerá doručení v souvislosti s touto smlouvou se budou uskutečňovat písemně na adresy
smluvních stran uvedených v čl. 1 této smlouvy. Písemnost určená ručiteli se považuje za
doručenou 3 dny po odeslání doporučenou poštou na příslušnou adresu.
III. Osobní údaje
1.) Ručitel poskytuje věřiteli osobní údaje a uděluje mu souhlas se zpracováním těchto údajů.
Tyto věřitel uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu jeho zájmů
, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy, a bude tyto údaje využívat
výlučně pro zajišťování svých potřeb.
2.) Ručitel má právo na poskytnutí informací o zapracovávaných osobních údajích a to za
přiměřenou náhradu a na základě písemné žádosti. Ručitel je srozuměn s tím, že v případě, že
poruší svůj závazek podle tohoto prohlášení, věřitel je oprávněn poskytnout tyto informace

spolu s osobními údaji ručitele v nezbytném rozsahu třetím osobám za účelem ochrany svých
práv a oprávněných zájmů.
IV. Závěrečná ustanovení
1.) Ručitel tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním této smlouvy a její obsah je
mu znám.
2.) Ručitel bude věřitele včas informovat o jakékoli změně své adresy, resp. adresy pro
doručování poštovních zásilek.
3.) Ručitel prohlašuje, že toto uznání závazku je projevem jeho svobodné, vážné, určité a
srozumitelné vůle, že ji uzavírá dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně
jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.
4.) Toto prohlášení je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis je určen pro
věřitele a druhý pro dlužníka. Ručitel obdrží kopii ručitelského prohlášení.

V _______________ , dne ______________

___________________________________
Ručitel

