SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
Smluvní strany
1. ............................, IČ: ....................... se sídlem ........................................... zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném .................................., oddíl ...., vložka ..... zastoupena ....................................... na
straně jedné (dále jen „Zapůjčitel“)
a 2. ............................, IČ: .......................
se sídlem ........................................... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ..................................,
oddíl ...., vložka ..... zastoupena ....................................... na straně druhé (dále jen „Vydlužitel“)
(společně též jako „Smluvní strany“ nebo „Účastníci“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o zápůjčce
podle ust. § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)
Článek I. Předmět Smlouvy
Zapůjčitel .....................................,- Kč (slovy: .................... korun českých) (dále jen „Zápůjčka“), aby ji
užil podle libosti a po čase tuto peněžitou částku vrátil zpět Zapůjčiteli, a to včetně níže sjednaných
úroků.
touto Smlouvou přenechává Vydlužiteli částku ve výši
Článek II. Poskytnutí zápůjčky
Zapůjčitel poskytnul Zápůjčku Zadlužiteli v hotovosti / bankovním převodem před podpisem této
Smlouvy, což tímto Smluvní strany stvrzují
Článek III. Splatnost
1. Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku včetně úroků nejpozději do dne ....................... .
2. Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku ve splátkách takto: První splátka ve výši .............. je
splatná nejpozději do ................ . Druhá splátka ve výši ............... je splatná nejpozději do

.......................... . Smluvní strany sjednávají ztrátu výhodu splátek tím způsobem, že nesplacením byť
jedné splátky řádně a včas se stává bez dalšího splatnou celá zbylá neuhrazená Zápůjčka.
Článek IV. Úroky
Smluvní strany sjednávají úrok ve výši ......... % ze Zápůjčky ročně.
Článek V.
Zajištění Zápůjčky směnkou/movitou věcí/nemovitou věcí
Za účelem zajištění závazku plynoucího z této Smlouvy se Zapůjčitel s Vydlužitelem dohodl tak, že
Vydlužitel vystaví Zapůjčiteli v den podpisu této Smlouvy vlastní směnku znějící na zapůjčenou finanční
částku.
Článek VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.
2. Vztahy mezi Smluvními stranami neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.
3. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Pokud
oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na
platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít
do ..... pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující
oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
Odpověď Smluvní strany této Smlouvy podle ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když
podstatně nemění podmínky nabídky.
Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních
stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, a to písemným číslovaným dodatkem odsouhlaseným
oběma Smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových
či jiných elektronických zpráv.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední Smluvní stranou.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nevýhodných
podmínek, že je jim znám celý obsah Smlouvy, přičemž na důkaz této skutečnosti připojují níže své
podpisy.
V ................. dne ...............................
........................................
Zapůjčitel
........................................
Vydlužitel

