SMLOUVA
o vyplňovacím právu směnečném
I.
SMLUVNÍ STRANY

kontaktní adresa:
IČO:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Obec Lhotka u Litultovic
Lhotka u Litultovic č. 61, 747 55
00635375
starostou Janem Houdkem
Česká národní banka
94-1315821/0710

a

adresa bydliště:
datum narození:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

doplňte jméno občana
doplňte adresu
doplňte datum narození
doplňte název bankovního ústavu
doplňte číslo bankovního účtu

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1) Za podmínek stanovených v této smlouvě je poskytovatel oprávněn vyplnit blankosměnku za
účelem uspokojení zajištěných dluhů, kterými se rozumí dluhy příjemce vůči poskytovateli na základě
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních
výpomocí DOT / 1 / 2019 nebo v souvislosti s ní, které existují ke dni uzavření této smlouvy nebo které
vzniknou ode dne uzavření této smlouvy do 15 let ode dne uzavření této smlouvy, a to zejména:
a) dluhy z titulu splacení návratné finanční výpomoci,
b) dluhy z titulu porušení rozpočtové kázně, zejména dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, kterými se rozumí zejména odvod za porušení rozpočtové kázně a
penále,
c) dluhy vzniklé na základě změny obsahu závazků (zejména zvýšení návratné finanční výpomoci, či
prodloužení jejich splatnosti resp. platnosti) a dluhy z titulu nároku na vydání bezdůvodného
obohacení.
2) Blankosměnkou se rozumí listina vystavená příjemcem, po jejímž doplnění poskytovatelem podle
této smlouvy o údaje o částce a měně směnečné sumy a datu splatnosti vznikne směnka vlastní na řad
poskytovatele, s doložkou „bez protestu“.

III.
PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI PŘÍJEMCE
1) Příjemce ke dni uzavření této smlouvy prohlašuje, že:
a) řádně vystavil a při podpisu této smlouvy poskytovateli předává blankosměnku,

b) uděluje poskytovateli neodvolatelné právo vyplnit blankosměnku v souladu s podmínkami
dohodnutými v této smlouvě, a to s plným vědomím skutečnosti, že vyplněním blankosměnky
vzniknou směnečné závazky ze směnky.
2) Příjemce se zavazuje, že:
a) bude poskytovatele informovat o:
aa) změně některé ze skutečností opravňujících poskytovatele vyplnit blankosměnku,
ab) jakékoli skutečnosti, která by mohla mít podstatný negativní vliv na schopnost příjemce plnit
dluhy a povinnosti z této smlouvy nebo závazky ze směnky
a oznamované skutečnosti doloží průkazným způsobem ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy
se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
1) Nebude-li některý ze zajištěných dluhů, blíže specifikovaných v čl. II této smlouvy, zaplacen řádně
včas, je poskytovatel oprávněn vyplnit blankosměnku. V takovém případě poskytovatel do
blankosměnky doplní následující údaje:
a) směnečnou sumu, která se bude rovnat nejvýše součtu nezaplacených splatných zajištěných dluhů,
přičemž směnečná suma bude vyjádřena v měně zajištěných dluhů, případně v eurech, bude-li
euro v době vyplnění směnky měnou na území České republiky,
b) datum splatnosti směnky, kterým může být kterýkoli pracovní den následující po datu splatnosti
zajištěných dluhů nebo jejich části.
2) Poskytovatel je oprávněn použít plnění přijaté ze směnky na úhradu zajištěných dluhů nebo
kterékoli jejich části splatných v dané době, které nebyly příjemcem řádně a včas splněny. V případě
přebytku peněžních prostředků po uspokojení splatných zajištěných dluhů je poskytovatel oprávněn
zbylou částku zadržet jako jistotu až do splnění zajištěných dluhů.
3) Právo poskytovatele vyplnit blankosměnku a uplatnit práva ze směnky zaniká splněním zajištěných
dluhů a dalšími způsoby podle zákona. Po zániku vyplňovacího práva směnečného podle této smlouvy
je poskytovatel oprávněn dle své vlastní volby buď směnku zničit nebo směnku vydat příjemci. O
zničení směnky, případně o jejím vydání příjemci sepíše poskytovatel záznam, který na požádání vydá
příjemci.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2 Příjemce není oprávněn tuto smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit.
3) Příjemce prohlašuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, které si poskytovatel a příjemce mají
poskytnout podle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí DOT / 1 / 2019 a podle této smlouvy a prohlašuje, že nejde o plnění,
která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení této smlouvy podle
ustanovení § 1793 občanského zákoníku.
4) Tato smlouva je sepsána v tolika vyhotoveních, aby každý účastník obdržel jedno vyhotovení.
5) Bude-li některé ujednání této smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným, a takové ujednání je
oddělitelné od ostatního obsahu této smlouvy, bude neplatné jen takové ujednání, pokud lze
předpokládat, že by tato smlouva byla uzavřena i bez něj; takové neplatné či nevymahatelné ujednání

nahradí smluvní strany jiným ujednáním s účinky maximálně se blížícími záměru sledovanému
původním ujednáním.
6) Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
7) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.

V ………………...…………………….. dne ………………

V ………………...…………………….. dne ………………

…………………………………………………

…………………………………………………

za příjemce

za poskytovatele

