
Příloha č. 2

SOUHLAS RUČITELE

s uzavřením dohody o splátkách mezi věřitelem a dlužníkem a s uznáním dluhu dlužníkem podle 

§ 2025 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Ručitel:
M. J.
nar. ……………..
bytem …………………………………………..

1) Dne 18.7.2014 jsem jako ručitel prohlásila, že uspokojím dluh ze smlouvy o zápůjčce č. 412 ze 
Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova uzavřené dne 18.7.2014 mezi statutárním 
městem Přerov, IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 709/34 jako zapůjčitelem 
a Mgr. Z. V., nar. dne ………, bytem …………………… jako vydlužitelem, a to v celkové výši 100.000,- Kč na 
bytové účely, a to v případě, že tento dluh neuspokojí dlužník v přiměřené lhůtě, ačkoliv byl k tomu 
věřitelem písemně vyzván. Věřitel mé ručitelské prohlášení přijal.
2) K dnešnímu dni činí nesplacený zůstatek výše uvedené zápůjčky, který je vydlužitel povinen 
zapůjčiteli uhradit, částku 62.600,- Kč (slovy šedesátdvatisícšestsetkorunčeských). Je mi známa 
skutečnost, že dnešního dne Mgr. V. jako vydlužitel (dlužník) dluh uvedený v předchozí větě uznal do 
co důvodu i výše podle § 2053 občanského zákoníku a s tímto uznáním dluhu vyslovuji souhlas podle 
§ 2025 odst. 2 občanského zákoníku.
3) Je mi známa skutečnost, že dnešního dne byla mezi statutárním městem Přerov, IČ: 301825, 
DIČ: CZ00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 709/34 jako věřitelem a Mgr. Z. V., nar. dne …….., bytem 
……………………… jako dlužníkem uzavřena dohoda o splátkách pohledávky uvedené v odst. 2 tohoto 
souhlasu ve výši 62.600,- Kč  s tím, že dlužník je povinen hradit svůj dluh vzniklý z titulu smlouvy o 
zápůjčce uvedené v odst. 1 tohoto souhlasu v pravidelných měsíčních splátkách ve výši a termínech 
uvedených ve splátkovém kalendáři dle čl. II odst. 2 této dohody. S uzavřením této dohody vyslovuji 
souhlas.
4) Prohlašuji, že mi je celý obsah dohody o splátkách pohledávky uvedené v odst. 3 znám, 
zejména je mi známa skutečnost, že pokud dlužník nesplní některou splátku, tj. neuhradí ji ve výši 
a termínu splatnosti tak, jak je uvedeno v čl. II dohody o splátkách pohledávky, má věřitel právo na 
vyrovnání celé pohledávky podle § 1931 občanského zákoníku. 
5) Prohlašuji, že uspokojím dluh z dohody o splátkách pohledávky dle odst. 3 vzniklý z titulu výše 
uvedené smlouvy o zápůjčce, jestliže ho neuspokojí dlužník v přiměřené lhůtě, ačkoliv byl k tomu 
věřitelem písemně vyzván. Výzvy není třeba, nemůže-li ji věřitel uskutečnit nebo je-li nepochybné, že 
dlužník dluh nesplní. Ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje. Ručení však nezaniká, pokud dluh 
zanikl pro nemožnost plnění dlužníka. 

V Přerově dne …………………….. ……………………………………….
   M. J., ručitel

Statutární město Přerov jako věřitel přijímá výše uvedeného ručitele pro zajištění dluhu z dohody 
o splátkách pohledávky uzavřené dne ……………………… mezi statutárním městem Přerov jako 
věřitelem a Mgr. Z. V. nar………………………, bytem ………………………….. jako dlužníkem.

………………………………………
Mgr. Vladimír Puchalský

          primátor


