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PROHLÁŠENÍ O RUČENÍ 
 

Od: Vůči: 

Město Řevnice 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 
CZ-252 30   Řevnice 
IČ: 00241636 
DIČ: CZ00241636 
Evidující orgán: Městský úřad Řevnice 

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 
náměstí Junkových 2772/1 
CZ-155 00   Praha 5 
IČ: 61061344 
DIČ: CZ61061344 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, C 43038 

- dále jen ručitel - - dále jen SGEF - 

ve věci: POBERO Poberounské odpady s.r.o. 

Na Bořích 1077 
CZ-252 30   Řevnice 
IČ: 14040654 
DIČ: CZ14040654 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, C 359310 

- dále jen příjemce financování - 

 
Ručitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 2018 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění 
(„Občanský zákoník“) přebírá ručení za plnění veškerých dluhů a povinností příjemce financování vůči SGEF 
vyplývajících ze závazků ze smlouvy/smluv o úvěru č. 17018055/22, 17018056/22, 17018057/22, 
17018058/22  uzavřené/uzavřených mezi SGEF a příjemcem financování (dále též jen smlouva/smlouvy o 
úvěru) a/nebo vznikajících v souvislosti se závazkem ze smlouvy/smluv o úvěru, ať již existujících či 
budoucích, podmíněných či nepodmíněných, včetně dluhů příjemce financování týkajících se vrácení jistiny, 
příslušenství a úroků z prodlení, pojistného na pojištění předmětu/předmětů financování (jak je definován / jak 
jsou definovány ve smlouvě/ smlouvách o úvěru), vedlejších nákladů v souvislosti s případnou 
rekomercializací předmětu/předmětů financování – tyto v doložené výši, dluhů vyplývajících z předčasného 
ukončení závazku ze smlouvy/smluv o úvěru, práv na náhradu újmy, dluhů týkajících se zaplacení veškerých 
smluvních pokut na základě závazku ze smlouvy/smluv o úvěru, jakož i na vydání bezdůvodného obohacení, 
stane-li se nebo ukáže-li se být (kterákoli) smlouva o úvěru neplatnou, neúčinnou, zdánlivou nebo 
nevymahatelnou (dále společně jen “dluh“) a že společnost SGEF uspokojí, jestliže příjemce financování 
nesplní dluh či kteroukoliv jeho část vůči SGEF. Text uvedené smlouvy/uvedených smluv o úvěru obsahující 
její/jejich základní obsah je/jsou přílohou tohoto prohlášení. 
 
Ručitel se zavazuje, že dlužnou částku zaplatí na první výzvu společnosti SGEF bez jakýchkoli srážek a 
s vyloučením jakýchkoli námitek včetně námitek dle § 2022 a § 2023 odst. 1 Občanského zákoníku či 
podmínek. Částka, která bude uplatněna z titulu ručení, kryje také případnou ztrátu SGEF plynoucí z rozdílu 
mezi pohledávkou na smlouvě/smlouvách o úvěru a realizovanou cenou při rekomercializaci zabaveného 
předmětu/zabavených předmětů smlouvy/smluv o úvěru, od které/kterých bylo odstoupeno či která/které 
byla/byly ze strany SGEF vypovězena/vypovězeny z důvodů neplnění podmínek smlouvy/smluv o úvěru 
Nedojde-li k rekomercializaci předmětu/předmětů, nemá tato skutečnost vliv na výši ručitelského závazku.  
 
Částečným plněním dluhu se nesnižuje rozsah ručení, zůstává-li dluh nesplněn ve výši, v jaké je zajištěn 
ručením. 
 

Ručitel souhlasí s tím, že (do dne úplného splnění dluhu) nebude oprávněn uplatnit vůči příjemci financování 

jakákoliv regresní práva, která ručiteli vzniknou v souvislosti s plněním povinností ručitele dle tohoto 

prohlášení, a že tato práva jsou podřízena právům SGEF vůči příjemci financování na úhradu dluhu. 

 

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnosti ručitele dle tohoto prohlášení zůstávají nedotčeny i 

v případě úpadku příjemce financování, popř. při zahájení insolvenčního řízení proti příjemci financování. 

 

Uznání dluhu nebo jeho části příjemcem financování je účinné i vůči ručiteli. 

Ručitel podpisem tohoto prohlášení potvrzuje, že se seznámil s podmínkami smlouvy/smluv o úvěru, včetně 

výše či konstrukce úrokových sazeb, souhlasí s nimi a je si vědom toho, že tato výše může být odlišná od 

výše zákonné úrokové sazby. 
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Ručitel a SGEF si ujednali vyloučení aplikace § 2021 odst. 1 věta první Občanského zákoníku, tedy ručitel 

souhlasí s tím, že SGEF. je oprávněna domáhat se na ručiteli splnění dluhu, aniž by předtím vyzývala k plnění 

příjemce financování jako hlavního dlužníka. 

 
Ručitelský závazek ve smyslu tohoto ručitelského prohlášení je omezen maximální částkou ve výši 
8 541 505,32 CZK. 
 

Je-li ručitelem fyzická osoba, platí v případě elektronického podepisování tohoto ručitelského prohlášení, že 

bez ohledu na případné další informace uvedené v certifikátu, jímž je toto ručitelské prohlášení elektronicky 

podepisováno (například označení funkce či název právnické osoby) jej činí podepisující fyzická osoba svým 

vlastním jménem a na svůj vlastní účet. 

 

Ručitel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých SGEF po dobu tohoto ručení. 
 
Ohledně právních vztahů vyplývajících z tohoto prohlášení o ručení je sjednána tato rozhodčí doložka: 
Všechny spory vznikající z tohoto prohlášení o ručení a v souvislosti s ním budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
podle jeho řádu třemi rozhodci. 
 
   

 
Řevnice, .................... 

Místo, datum 

Ručitel: 

Město Řevnice 

 
……………………………….. 

Podpis 

………………………………. 
Jméno 

……………………………… 
Funkce 

 

Společnost SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. bere na vědomí toto ručitelské prohlášení a přijímá 
je. V případě elektronického podepisování ze strany SGEF je ručitelské prohlášení akceptováno podpisem 
druhé z osob, které ji podepisují za SGEF. 
 

 
Praha, ................................. 

Místo, datum 

 
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 
 

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

Podpis 
 

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

Podpis 
 

............................... 
Jméno 

 

............................... 
Jméno 

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

Funkce 
............................... 

Funkce 
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