
 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

Smlouva o záp ůjčce 

1. ................……….. 
IČ: ……….  
se sídlem …. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl …, vložka …. 
zastoupená ………… 
(dále jen „zapůjčitel“) 
 
a 
 
2. .................……….. 
IČ: ……….  
se sídlem …. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl …, vložka …. 
zastoupená ………… 
(dále jen „vydlužitel“) 
 
 

uzavřeli dnešního dne tuto Smlouvu o zápůjčce podle § 2390  zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“). 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že zapůjčitel jako zapůjčitel níže uvedeného dne zapůjčil vydlužitelovi 
částku ve výši ……,-Kč /slovy: ………….. korun českých/. Vydlužitel podpisem této smlouvy 
potvrzuje převzetí částky v hotovosti. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vydlužitel vrátí zapůjčenou částku včetně sjednaného úroku 
zapůjčiteli ………….., nejpozději do …………... 

3. Smluvní strany sjednávají úrok z zapůjčené částky ve výši ….. denně.  
4. V případě prodlení s vrácením zápůjčky zaplatí vydlužitel zapůjčiteli vedle zapůjčené částky a 

úroků také zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu ve výši …………% z dlužné částky denně.  
 

Článek 2. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Vydlužitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 
dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Od smlouvy lze odstoupit písemně zasláním 
odstoupení na adresu sídla zapůjčitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-
li odstoupení odesláno zapůjčiteli nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení, je 
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vydlužitel povinen zapůjčiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání 
odstoupení, vrátit zapůjčenou částku.  

2. Zapůjčitel je oprávněn od smlouvy odstoupit a 
požadovat splnění celého dluhu i s úroky, pokud je vydlužitel v prodlení s vrácením více než 
dvou splátek, anebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce. 
 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla vyhotovena v souladu s jejich svobodnou a 
vážně projevenou vůlí, nebyla vyhotovena v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz toho ji po jejím přečtení podepisují. Případná neplatnost nebo neúplnost některého 
ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny takové neplatné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně 
ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým neplatným nebo neúplným 
ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. 

2. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení je předáno vydlužitelovi a 
dvě zapůjčiteli. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům a že veškeré údaje 
uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a úplné. Smluvní strany potvrzují, že si před podpisem 
této Smlouvy přečetly její podmínky, že porozuměly všem ustanovením smlouvy, že tato 
smlouva byla vyhotovena v souladu s jejich svobodnou a vážně projevenou vůlí, nebyla 
vyhotovena v tísni, pod nátlakem, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
ji podepisují. 

 

V …… dne …………….2014    V ……… dne ……………….2014 

 

 

…………………………………..    …………………………………….. 

zapůjčitel        vydlužitel 

 

 

 

 



 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

   


