
SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

nar.

(dále jen „Věřitel“)
a
První vlaštovka, sociální družstvo
Sídlem Šumberova 3420/20, 162 00 Praha
IČ: 08075298
(dále jen „Dlužník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o zápůjčce (dále jen “půjčka”)

podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Účel a předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je zapůjčení finančních prostředků Věřitele na opatření si
nemovité věci Dlužníka na území hl. města Prahy. Tato nemovitá věc bude sloužit
převážně k uspokojení bytových potřeb členů družstva První vlaštovka, které bude
podle možností poskytovat část prostor této nemovité věci ke komunitnímu 
setkávání.
Věřitel půjčuje touto smlouvou dlužníkovi prostředky ve výši -Kč 
(slovy: “ korun českých”).
Věřitel poskytne prostředky dle předchozího odstavce na bankovní účet Dlužníka
(číslo účtu: 2901617947/2010) do 15 dnů ode dne, kdy jej k tomu Dlužník vyzve.

II.
Splatnost půjčky

Dlužník se zavazuje půjčku splatit, spolu s dohodnutým úrokem, převodem na účet 
Věřitele č. účtu: a to nejpozději  do konce 
kalendářního roku následujícího po dni poskytnutí finančních prostředků podle 
čl. I odst. 3.

III.
Úrok

Smluvní strany sjednávají jednorázový úrok ve výši % z peněžité částky. Úrok 
je splatný společně s jistinou.
Dlužník tedy vrátí Věřiteli včetně úroků ,- Kč (slovy: “
korun českých“).

IV.
Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva zaniká řádným splněním dluhu.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Věřitel je oprávněn jednostranně písemně odstoupit z těchto důvodů:

a) Dlužník nepoužije půjčku na smlouvou stanovený účel,
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b) Dlužník ho do 31. 12. 2022 nevyzve k poskytnutí půjčky.
4. K ukončení této smlouvy dojde automaticky i předčasným splacením celé půjčky.
5. V případě zániku smlouvy z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku, smlouva

zaniká dnem, kdy bylo jednostranné odstoupení od smlouvy Věřitelem doručeno
Dlužníkovi.

V.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Všechna právní jednání směřující ke změně této smlouvy, jakož i k jejímu zrušení
podle čl. IV odst. 2 musí mít písemnou formu.

2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným,
netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit
takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat
stejné ekonomické, právní a jiné cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li
se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Tato smlouva
byla vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V dne

Za První vlaštovku, sociální družstvo

…………………….. ……………………..
Adéla Zicháčková, 

předsedkyně představenstva
Věřitel

……………………..
Tomáš Růžička,

člen představenstva 

Dlužník��
��


