
Ručitelské prohlášení podle § 2018 NOZ 

 

 

Ručitelské prohlášení 

dle § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník" či 

„NOZ“) 

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 

 (dále jako „ručitel") 

 

prohlašuje společnosti: 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 

 

(dále jako „věřitel"), 

 

že ji uspokojí v rozsahu uvedeném níže v tomto ručitelském prohlášení, pokud společnost XX., 

IČO: ….., se sídlem ….…, ……., PSČ ……, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl .., vložka č. ……. (dále jako „dlužník"), neuhradí řádně a včas své dluhy 

vůči věřiteli vzniklé ze smlouvy o úvěru ze dne 13. února 2014 (dále jako „smlouva o úvěru").  

Jde o následující dluhy, současné i budoucí, jejichž splnění ručitel zajišťuje tímto ručitelským 

prohlášením: 

 dluh na vrácení jistiny úvěru ve výši 1.500.000 Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun 

českých), 

 dluh na zaplacení úroků z úvěru ve výši 6 % p. a. z jistiny, 

 dluh na zaplacení případných úroků z prodlení, smluvních pokut či náhrady škody, které 

vzniknou dlužníkovi vůči věřiteli ze smlouvy o úvěru. 

 

Ručitel prohlašuje, že věřitele uspokojí, tj. uhradí na jeho písemnou výzvu za podmínek 

stanovených ustanovením § 2018 a násl. NOZ za dlužníka výše specifikované dluhy dlužníka 

vůči věřiteli vzniklé ze smlouvy o úvěru, a to do celkové výše 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony 

korun českých).  

 

Věřitel ručitele přijímá a zavazuje se ručitele písemně informovat nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů o úhradě jakéhokoliv peněžitého dluhu ze smlouvy o úvěru specifikovaného 

výše v tomto ručitelském prohlášení dlužníkem. 

 

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že je ručením zajištěna pouze část 

dluhu, nebude se na tento vztah aplikovat ustanovení § 2020 NOZ, ale strany sjednávají, že 

dojde-li po vydání tohoto ručitelského prohlášení k částečnému plnění ať již ze strany dlužníka 

či ručitele, snižuje se rozsah ručení ručitele. 

 

V Praze dne 14. února 2014 

 

  ...................................................  ..................................................  

 

 ručitel věřitel 

 

  


