Věřitel:

celní úřady v České republice1)
(dále též správce daně)

Bankovní záruka č.

_________________________________

Byli jsme informováni, že osoba ……………………………………………………………………….. (dále jen klient) je/bude
……………………………………………….+) podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) a že je od klienta vyžadováno zajištění spotřební daně včetně jejího příslušenství. V souladu
se zákonem může být zajištění spotřební daně včetně jejího příslušenství poskytnuto bankovní zárukou.
Z příkazu klienta přebíráme my, ……………., IČO: ………, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………… v Praze,
oddíl …, vložka ………, vůči Vám neodvolatelnou bankovní záruku až do výše
Kč ………...
slovy ……………………………………,
a zavazujeme se vyplatit Vám bez námitek jakoukoliv Vámi požadovanou částku nebo částky, až do celkové výše námi
zaručené částky, do 5 pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné výzvy.
Vaše výzva nám musí být doručena buď (i) v elektronické formě prostřednictvím datové schránky a podepsána
uznávaným elektronických podpisem nebo (ii) v listinné formě doporučeně provozovatelem poštovních služeb, kurýrem
nebo osobně na naši adresu …………, a to nejpozději k datu ………., pokud naše povinnosti z této bankovní záruky
nezanikly v souladu s touto záruční listinou dříve.
Naše bankovní záruka zajišťuje povinnost klienta zaplatit spotřební daň včetně jejího příslušenství vzniklou v období
od …………….… (včetně) do ………..… (včetně).
Výše naší bankovní záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této bankovní záruky.
Naše povinnosti z této bankovní záruky zanikají automaticky,
1. jakmile obdržíme zpět originál této záruční listiny nebo
2. jakmile obdržíme Vaše prohlášení, jímž nás zprostíte záručních povinností, nebo
3. vyplacením celé námi zaručené částky nebo
4. nejpozději dnem ……………………...
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Prohlášení o zproštění záručních povinností, jakož i ostatní písemnosti týkající se této bankovní záruky (např. akceptace
změny bankovní záruky) nám musí být doručeny způsobem uvedeným pro doručení výzvy. Výzva a písemnosti dle
předchozí věty doručené nám do datové schránky se považují za doručené dle podmínek uvedených v § 17
zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Právo uplatnit tuto bankovní záruku a právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění
z této bankovní záruky nesmí být zastaveno.
Tato bankovní záruka a vztahy mezi námi a Vámi na základě této záruční listiny vzniklé se řídí českým právem a
zároveň tato bankovní záruka zakládá pravomoc českých soudů.
Prosíme, vraťte nám originál této naší záruční listiny, až platnost této bankovní záruky zanikne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+) doplňte z následujících možností: provozovatelem daňového skladu/oprávněným příjemcem pro opakované přijímání
vybraných výrobků/dopravcem/vlastníkem vybraných výrobků.

1)

podle § 6 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

