DOHODA O VYPLNĚNÍ BLANKOSMĚNKY
níže uvedené smluvní strany

Fingood s.r.o.
IČ: 033 28 074
se sídlem: Lešenská 168, 763 14 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84068
zastoupená Romanem Vyorálkem, jednatelem
(dále jen „Věřitel“)
a
…
IČ: …
se sídlem: …
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …, oddíl …, vložka …
zastoupená …, …
(dále jen „Dlužník“)
a
…
IČ: …
se sídlem: …
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……. soudem v …, oddíl …, vložka …
zastoupená …, …
(dále jen „Avalista“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vyplnění blankosměnky (dále jen „Dohoda“).

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Dlužník hodlá čerpat úvěr ve výši …,- Kč dle smlouvy o úvěru uzavřené mezi Dlužníkem a
Věřitelem, číslo smlouvy …, přičemž úvěr bude splatný v … pravidelných měsíčních splátkách
splatných vždy k … dni v kalendářním měsíci počínaje dnem …, když výše každé splátky činí
…,- Kč, a jednou poslední splátkou ve výši odpovídající neuhrazené jistině a přirostlým
úrokům. Sjednaná výše splátek v sobě zahrnuje rovněž smluvními stranami sjednaný úrok ve
výši … % p.a. z jistiny (dále jen „Úvěrová smlouva“).
Alternativa
1. Dlužník hodlá čerpat úvěr ve výši …,- Kč dle smlouvy o úvěru uzavřené mezi Dlužníkem a
Věřitelem, číslo smlouvy … (dále jen „Úvěrová smlouva“), přičemž úvěr bude splatný jednou
splátkou splatnou ke dni … ve výši odpovídající celkové výši Věřitelem poskytnutého úvěru.
Dlužník bude Úvěrovou smlouvou zavázán hradit sjednaný úrok z poskytnutého úvěru ve výši
… % p.a. z jistiny úvěru v pravidelných měsíčních splátkách ve výši …, splatných vždy k … dni
v kalendářním měsíci počínaje dnem …, přičemž poslední splátka úroků je splatná ke dni
splatnosti jistiny úvěru.
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2. Dlužník se zavazuje vystavit ve prospěch Věřitele blankosměnku (dále jen „Blankosměnka“)
sloužící k zajištění veškerých dluhů Dlužníka z Úvěrové smlouvy, jakož i dluhů s Úvěrovou
smlouvou souvisejících, včetně dluhů budoucích podmíněných či nepodmíněných, a to:
(i) dluhů k uhrazení jistiny úvěru poskytnutého na základě Úvěrové smlouvy, včetně
veškerého příslušenství, zejména úroků, úroků z prodlení, smluvních pokut a rovněž
dluhů k uhrazení nákladů souvisejících s realizací práv a povinností Věřitele
založených touto Dohodou, jako i Úvěrovou smlouvou,
(ii) dluhů k uhrazení dalších poplatků, nákladů a náhrady škody vzniklé Věřiteli
v souvislosti s případným porušením smluvních povinností Dlužníka z této Dohody
nebo z Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s ní,
(iii) dluhů k vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s případným odstoupením
od Úvěrové smlouvy, její neplatností, neúčinností, nevymahatelností, ukončením, či
jiným způsobem jejího zániku jinak než řádným splněním, a to včetně příslušenství
takových dluhů a dluhů k uhrazení škody vzniklé Věřiteli v souvislosti s případným
porušením povinností Dlužníka
(dále vše jen „Zajištěné dluhy“).
Blankosměnka je označena jako „zajišťovací směnka ke smlouvě o úvěru č. …“ a jde o
částečně vyplněný formulář směnky vlastní, který obsahuje datum a místo vystavení, místo
placení, označení a podpis výstavce, případně avalisty, označení věřitele, doložku „bez
protestu“. Ve formuláři nejsou vyplněny následující údaje:
a. údaj o splatnosti Blankosměnky,
b. výše směnečné sumy.
3. Předmětem této Dohody je ujednání smluvních stran o způsobu vyplnění Blankosměnky.
Článek II.
Udělení vyplňovacího práva
1. Dlužník tímto Věřiteli uděluje neodvolatelné vyplňovací právo směnečné, které Věřitele
opravňuje k tomu, aby chybějící údaje do Blankosměnky vyplnil následujícím způsobem:
(i) datum splatnosti je Věřitel oprávněn doplnit do Blankosměnky tak, že na
Blankosměnce uvede jakékoli datum, které bude následovat po dni, kdy došlo
k prodlení s úhradou jakéhokoliv Zajištěného dluhu Dlužníka nebo jeho části;
(ii) výši směnečné sumy je Věřitel oprávněn doplnit do Blankosměnky tak, že jako
směnečnou sumu uvede Věřitel částku, která bude odpovídat výši splatných
neuhrazených Zajištěných dluhů Dlužníka vůči Věřiteli ke dni vyplnění
Blankosměnky.
2. Dlužník prohlašuje, že souhlasí s vyplněním Blankosměnky výše uvedeným způsobem.
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Článek III.
Prohlášení Dlužníka
Dlužník prohlašuje a potvrzuje, že:
(i) je právnickou osobou řádně vzniklou a existující podle českého právního řádu, která je
neomezeně oprávněna k právním jednáním, zejména k uzavření této Dohody, vystavení
Blankosměnky a k plnění veškerých závazků na základě této Dohody a Blankosměnky po jejím
případném doplnění v souladu s touto Dohodou;
(ii) tato Dohoda a Blankosměnka byly/ budou řádně podepsány Dlužníkem nebo osobou
oprávněnou jej zastupovat. Veškeré závazky Dlužníka na základě této Dohody a případně na
základě Blankosměnky po jejím doplnění v souladu s touto Dohodou budou platnými a
vymahatelnými závazky Dlužníka;
(iii) uzavření této Dohody a vystavení Blankosměnky a plnění povinností Dlužníka na jejich
základě neporušuje zakladatelské ani jiné organizační dokumenty Dlužníka, není v rozporu s
žádnou smlouvou, dokumentem, rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem anebo správním
rozhodnutím, které jsou pro Dlužníka závazné, ani neporušuje právní předpisy.
Článek IV.
Prohlášení Avalisty
1. Avalista prohlašuje a potvrzuje, že na něj není vedena exekuce, insolvenční řízení a ani jiné
soudní či správní řízení, které by mohlo ohrozit jeho schopnost plnit závazky z Blankosměnky
po jejím případném doplnění v souladu s touto Dohodou, a dále že jeho svéprávnost nebyla
omezena.
2. Avalista prohlašuje, že jsou mu známy podmínky Úvěrové smlouvy, zejména je mu známa
výše úroků z úvěru a úroků z prodlení, veškerých poplatků a smluvních pokut, rovněž je mu
známá finanční situace Dlužníka.
Článek V.
Další ujednání smluvních stran
1. Dlužník se zavazuje zajistit vyznačení avalu ze strany Avalisty na Blankosměnce a odeslat jím a
Avalistou podepsanou Blankosměnku společně s touto Dohodou doporučeným dopisem
Věřiteli. Dlužník je povinen zajistit, aby obsah této Dohody či obsah Blankosměnky nebyl
jakkoliv pozměňován. Tento zákaz se nevztahuje na vyplnění údaje o datu a místě vystavení
a na vyznačení podpisů na Blankosměnku.
2. Blankosměnka bude uschována u Věřitele. Věřitel je povinen vydat Dlužníkovi Blankosměnku
zpět po té, co Dlužník veškeré Zajištěné dluhy z Úvěrové smlouvy nebo s ní související zcela
splní a o vydání Blankosměnky písemně požádá. Pokud Dlužník nepodá žádost Věřiteli o
vrácení Blankosměnky do 30 dní od poslední úhrady, bude Blankosměnka Věřitelem
protokolárně zničena.
3. Věřitel je oprávněn přijmout kdykoli bez předchozího souhlasu Dlužníka směnečný aval třetí
osoby a informovat takovou osobu o všech skutečnostech rozhodných pro určení směnečné
sumy, data splatnosti a dalších platebních podmínek a závazků, které mohou pro takovou
třetí osobu z Blankosměnky vzniknout.
4. Věřitel je v případě, že nebude na směnku po jejím předložení k placení Dlužníkovi v zákonné
lhůtě plněno tak, že celá směnečná suma bude Dlužníkem uhrazena, oprávněn uplatnit své
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nároky ze směnky vyplývající u soudu, jako i jiným způsobem zajistit uspokojení své
pohledávky; zejména je Věřitel v takovém případě dále oprávněn směnku rubopisem převést
na třetí osobu.
Článek VI.
Závěrečná ujednání
1. Tuto Dohodu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných všemi smluvními stranami
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami, podpisy
Dlužníka a Avalisty na Dohodě musí být úředně ověřeny. Dohoda nabude účinnosti dnem, kdy
byl stejnopis Dohody řádně podepsaný všemi stranami doručen Věřiteli.
3. Tato Dohoda je uzavřena v takovém počtu vyhotovení s platností originálu, aby každá ze
smluvních stran obdržela po jednom.
4. Ukáže-li se kterékoli ustanovení této Dohody neplatným, neúčinným či nevymahatelným,
nemá tato vada za následek neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost Dohody jako celku.
Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu nahradit ustanovení
stižené takovou vadou ustanovením novým, které bude co nejvíce zachovávat smysl a účel
původního ustanovení. Do té doby se Dohody v daném rozsahu řídí příslušnými ustanoveními
odpovídajících českých právních předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že mu
rozumí. Tato Dohoda je tak projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle, když žádná ze
smluvních stran neuzavřela tuto Dohodu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz toho smluvní strany níže připojují své podpisy.

V ……………………………… dne ……………………….

___________________________
Fingood, s.r.o.
zast. Romanem Vyorálkem
jednatelem

___________________________
…..
Dlužník
(podpis úředně ověřen)

___________________________
….
Avalista
(podpis úředně ověřen)
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