
SMLOUVA  

o zápůjčce uzavřená ve smyslu ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami  

 

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 

(jako „zapůjčitel“ na straně jedné)  

 

a  

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 

(jako „vydlužitel“ na straně druhé)  

 

tuto smlouvu o zápůjčce, jak její znění dále následuje  

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zapůjčitele poskytnout vydlužiteli zápůjčku peněz ve výši 

………………..,- Kč (slovy: ...……………… korun českých) a závazek vydlužitele zapůjčiteli 

uvedenou zápůjčku peněz řádně a včas vrátit. 

2. Zápůjčka bude čerpána ve dvou částkách takto:  

a) první částka ve výši ……………..,- Kč (slovy: …………………………………. korun českých) 

bude předána v hotovosti, v den podpisu této smlouvy,  

b) druhá částka ve výši ……………..,- Kč (slovy: ………………………………… korun českých) 

bude uhrazena v hotovosti, nejpozději do ………………………..  

3. Tato smlouva je současně dokladem o tom, že vydlužitel převzal první částku ve výši 

……………….,- Kč (slovy: ………………………………………………. korun českých) v hotovosti od 

zapůjčitele, což svým podpisem vydlužitel výslovně potvrzuje. 

 

II.  

Úrok  

1. Smluvní strany sjednávají úrok ve výši ……. % p.a. z jistiny s tím, že bude počítán metodou 

365/365.  

2. Sjednaný úrok je splatný v den splatnosti zápůjčky.  

 

III.  

Práva a povinnosti smluvních stran  

1. Použití peněžních prostředků není omezeno na určitý účel.  

2.  Vydlužitel se touto smlouvou zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit zapůjčiteli 

úroky.  



3.  Vydlužitel není oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před dobou splatnosti stanovenou 

v této smlouvě. Pokud se tak stane, je vydlužitel povinen zaplatit smluvené úroky za smluvenou 

dobu zápůjčky peněžních prostředků sjednanou v této smlouvě.  

4. Ke dni poskytnutí každé části zápůjčky vydlužitel poskytuje zapůjčiteli jako zajištění této zápůjčky, 

ke každé jednotlivé splátce zápůjčky směnku dle článku V. této smlouvy. 

5.  Vydlužitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, neuspokojí-li včas a řádně pohledávku 

zapůjčitele vyplývající z této smlouvy, je zapůjčitel oprávněn domáhat se uspokojení pohledávek 

předložením těchto směnek.  

6.  V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy ze strany vydlužitele se veškeré zde 

smluvené zajištění dále váže bez omezení k zůstatku nesplacené částky, včetně příslušenství z 

odstoupené zápůjčky.  

IV. 
Splatnost zápůjčky 

 

1.  Smluvní strany sjednávají, že zápůjčka je splatná jednorázově a to dne ………………………..  

 
V. 

Zajištění 

 

1. Vydlužitel a zapůjčitel se dohodli, že k zajištění zaplacení zápůjčky vystaví vydlužitel na řad 

zapůjčitele blankosměnku vlastní bez uvedení směnečné sumy a data splatnosti, která bude 

splatná v sídle zapůjčitele. Uvedená blankosměnka bude avalována příslušnými členy 

statutárního orgánu vydlužitele. 

2. Blankosměnka je opatřena doložkou zprošťující zapůjčitele povinnosti směnku při neplacení 

protestovat. 

3. Vydlužitel zmocňuje zapůjčitele jako majitele směnky k doplnění blankosměnky tak, že zapůjčitel 

je oprávněn doplnit do údaje splatnosti jakékoliv datum následující po splatnosti zápůjčky; jako 

směnečnou sumu je zapůjčitel oprávněn doplnit na blankosměnce částku rovnající se součtu 

následujících částek: 

- částky, kterou vydlužitel dluží zapůjčiteli na jistině zápůjčky poskytnuté dle článku I. této 

smlouvy k datu vyplnění blankosměnky, 

- částky rovnající se výši úroku vypočteného dle článku II. této smlouvy ke dni vyplnění 

blankosměnky. 

Takto doplněnou směnku je oprávněn zapůjčitel předložit k placení vydlužiteli a v případě 

nezaplacení své nároky soudně vymáhat. 

4. Budou-li vydlužitelem všechny závazky vyrovnány, zavazuje se zapůjčitel, že vrátí vydlužiteli 

předmětnou blankosměnku do 15ti dnů od uhrazení všech pohledávek vzniklých z této smlouvy 

oproti podpisu předávacího protokolu. 

 
VI. 

Ostatní ujednání 
 
1. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena jen dohodou stran v písemné formě, 

číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami ve smyslu ust. § 564 občanského 

zákoníku. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž obě strany 

obdrží po jednom vyhotovení.  

5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si ji před jejím podpisem přečetli, že je výrazem jejich 

svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.  

 



V……………………, dne ………………     V……………………, dne ……………  

Zapůjčitel         Vydlužitel  

    XX                            XY 

 

 

         vlastnoruční podpis        vlastnoruční podpis  

        titul, jméno, příjmení       titul, jméno, příjmení 


