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Ručitelské prohlášení 

 
ke smlouvě o uskladňování plynu učiněné v souladu s § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) 
 
 

I. 
Definice pojmů 

 
1. Ručitelem se v tomto prohlášení rozumí identifikace společnosti včetně e-mailové adresy 

(dále též „Ručitel“). 
 
2. Věřitelem se v tomto prohlášení rozumí RWE Gas Storage CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 

3135/12, 108 00 Praha 10, IČ: 27892077, DIČ: CZ27892077, e-mail: gs.info@rwe.com 
(dále též „Věřitel“). 

 
3. Dlužníkem se v tomto prohlášení rozumí identifikace společnosti (dále též „Dlužník“). 
 
4. Smlouvou se v tomto prohlášení rozumí smlouva o uskladňování plynu č. ……………………….. mezi 

Věřitelem a Dlužníkem dne ……………………….. (dále též „Smlouva“).  
 

II. 
Ručitelské prohlášení 

 
1. Ručitel tímto závazně a neodvolatelně prohlašuje, že bezpodmínečně uhradí veškeré 

existující či budoucí peněžité dluhy Dlužníka vyplývající ze Smlouvy nebo dluhy, které 
vzniknou na jejím základě, které v době jejich splatnosti nesplní Dlužník, a to do celkové výše 
……………………….. Kč (celková výše částky ručení). Peněžitými dluhy Dlužníka ze Smlouvy se 
rozumí zejména povinnosti Dlužníka k úhradě plateb vyplývajících ze smluvní ceny a dále 
povinnost Dlužníka k úhradě smluvní pokuty či jiné dluhy Dlužníka sankční nebo reparační 
povahy.  

 
2. Ručitel se zavazuje bezpodmínečně uhradit každou pohledávku Věřitele ze Smlouvy 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 Ručiteli, ledaže Věřitel ve 
své výzvě stanoví lhůtu pozdější.  

 
III. 

Doručování výzvy 
 
1. Písemná výzva dle čl. II, odstavce 2 tohoto prohlášení se doručuje na adresu věřitele 

uvedenou v čl. I, odst. 2 tohoto prohlášení, pokud Ručitel písemně neoznámí adresu jinou. 
Nepodaří-li se písemnou výzvu dle čl. II, odst. 2 této smlouvy na výše uvedené adrese Ručiteli 
doručit, platí, že byla doručena pátý pracovní den po odeslání.  

 
2. Za písemnou výzvu dle čl. II, odst. 2 tohoto prohlášení se považuje rovněž výzva odeslaná 

elektronickou poštou na e-mailovou adresu Ručitele uvedenou v článku I tohoto prohlášení, 
popř. na e-mailovou adresu uvedenou v písemném oznámení Ručitele o změně těchto 
údajů. Pokud je výzva zaslána některým z prostředků dálkového přenosu dat podle tohoto 
odstavce, považuje se za doručenou v den odeslání.  

 
3. Je-li Ručiteli zasláno více písemných výzev na zaplacení téže pohledávky (např. v důsledku 

souběžného užití více způsobů doručování), je rozhodující výzva, která byla Ručiteli 
doručena jako první.  
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IV. 
Společná ustanovení 

 
1. Ručitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že přebírá ručení za pohledávky, jejichž výše 

není v plném rozsahu předem známa a může se v průběhu zajištění měnit.  
 

2. Ručitel tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním Smlouvy a její obsah je mu 
znám.  

 
3. Ručitel prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2002 Sb., 
v platném znění. Ručitel souhlasí s tím, že údaje o něm, které od něj Věřitel získal 
v souvislosti s tímto prohlášením, Věřitel uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to 
nezbytné pro ochranu zájmů Věřitele, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní 
předpisy, a že Věřitel bude tyto údaje využívat výlučně pro zajišťování svých osobních 
potřeb, zejména pro vymáhání pohledávek za Ručitelem. Ručitel je dále srozuměn s tím, že 
vymáhání pohledávek pro Věřitele zajišťují a budou zajišťovat jeho jménem kromě jeho 
zaměstnanců rovněž třetí osoby (např. advokátní kanceláře). 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.  

 
4. Ručitel bude Věřitele bez zbytečného odkladu informovat o jakékoli změně jeho adresy, 

resp. adresy pro doručování poštovních zásilek nebo e-mailové adresy.  
 
5. Ručitel oznámí Věřiteli všechny skutečnosti, které by mohly mít podstatný vliv na změnu 

jeho schopnosti plnit závazky dle tohoto prohlášení. 
 
6. Závazek Ručitele podle tohoto prohlášení zaniká úplným a konečným splněním všech 

pohledávek Věřitele ze Smlouvy. Až do takového zániku nemůže být Ručitelem toto 
prohlášení jednostranně měněno či odvoláno.  

 
7. Ručitel prohlašuje, že tento právní úkon byl sepsán podle jeho pravé a svobodné vůle, a na 

důkaz toho připojuje svůj vlastnoruční podpis.  
 

8. Toto prohlášení je vyhotoveno v jednom originále, který náleží Věřiteli.  
 
 
 
 
 
 
 
V …………….……… dne ………..…… 
 
 
 
………………………………………….. 
Ručitel 

 
 
 
 
 
 
 
V …………………… dne ………..…… 
 
 
 
………………………………………………………. 
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 

 


