
Smlouva o zápůjčce
Jméno, Příjmení
Bydliště:
Datum narození:
Rč:

(dále jen „Zapůjčitel“)

a

COOLTAINERS s.r.o., IČ: 097 81 846
se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vložka 342489
zastoupená Tomášem Lichtenbergem, jednatelem
číslo bankovního účtu: ……………..

(dále jen „Vydlužitel“)

(Zapůjčitel a Vydlužitel společně dále též „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) následující

Smlouvu o zápůjčce:
(dále jen „Smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1.1. Zapůjčitel se zavazuje poskytnout Vydlužiteli peněžitou zápůjčku ve výši ???,- Kč
(slovy: xxxxxxxxxxxxxxxx korun českých) (dále jen „Jistina“), a to za podmínek stanovených
touto Smlouvou. Jistinu se zavazuje Zapůjčitel poskytnout Vydlužiteli hotově nebo na účet
Vydlužitele č.ú. ………………… nejpozději do …………dnů od podpisu této Smlouvy.

1.2. Vydlužitel se zavazuje tuto Jistinu Zapůjčiteli vrátit, zaplatit Zapůjčiteli úroky sjednané v
této Smlouvě, jakož i zaplatit veškeré další platby stanovené touto Smlouvou, a to vše ve
lhůtách a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

1.3. Zaplacením Jistiny a úroků jsou vypořádány veškeré závazky Smluvních stran.

II. Povinnosti Smluvních stran, účel zápůjčky

2.1. Vydlužitel se zavazuje Jistinu použít výhradně na nákup přepravního kontejneru č……. .
(dále jen „Kontejner“). Kontejner je Vydlužitel povinen řádně spravovat, pojistit proti
odcizení, vandalismu a poškození vozidla přírodními živly a je oprávněn ho pronajímat třetím
osobám. Z příjmů z pronájmu Kontejneru je pak Vydlužitel povinen splácet Jistinu a sjednané
úroky.
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2.2. Vydlužitel je povinen zajistit veškerou administrativu, daně a řádně plnit příslušné právní
předpisy týkající se provozu a pronájmu Kontejnerů. A to jak při jejich nabytí, tak po celou
dobu jejich provozu.

2.3. Zapůjčitel je oprávněn kontrolovat, zda je účel zápůjčky dodržen. Vydlužitel je povinen
na výzvu Zapůjčitele prokázat a doložit, k jakému účelu byly zapůjčené finanční prostředky
použity.

2.4. Použití finančních prostředků v rozporu s čl. 2.1. této Smlouvy bude kvalifikováno jako
podstatné porušení Smlouvy, na základě čehož je Zapůjčitel oprávněn od této Smlouvy
odstoupit a požadovat vrácení zápůjčky okamžitě.

III. Úrok

3.1. Smluvní strany sjednávají úrok z nesplacené částky Jistiny Zápůjčky ve výši 12 % p.a..
Úroky jsou splatné spolu s Jistinou na účet Zapůjčitele č.ú xxxxxx .

IV. Splacení Jistiny

4.1. Vydlužitel se zavazuje vrátit Jistinu Zapůjčiteli a uhradit sjednaný úrok ve splátkách, jak
jsou uvedeny v příloze této Smlouvy. Jednotlivé splátky jsou splatné čtvrtletně zpětně, vždy
k 15.dni prvního měsíce čtvrtletí za čtvrtletí předcházející.

4.2. Smluvní strany sjednávají, že Vydlužitel je oprávněn vrátit Jistinu či jakoukoliv její část
též předčasně, tedy dříve, než sjednáno v čl. 4.1 této Smlouvy, avšak vždy ke konci
kalendářního čtvrtletí. Zapůjčitel je povinen toto plnění přĳmout.

V. Smluvní pokuta

5.1. V případě, že se Vydlužitel ocitne v prodlení se splácením Jistiny nebo s placením
úroků, je povinen uhradit Zapůjčiteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den
prodlení z částky, ohledně které se ocitl v prodlení.

5.2. V případě, že se Zapůjčitel dostane do prodlení s poskytnutím Jistiny dle této Smlouvy,
je povinen uhradit Vydlužiteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení z
částky, ohledně které se ocitl v prodlení.

VI. Zástava

6.1. Na zajištění pohledávek Zapůjčitele vyplývajících z této Smlouvy vůči Vydlužitele dává
Vydlužitel Zapůjčiteli do zástavy Kontejner. Kontejner se bude nacházet výhradně na místě
uvedeném v čl.2.1 této Smlouvy a bude na něm výrazně označeno, že je v zástavě ve
prospěch Zapůjčitele.

6.2. V případě, že by se Vydlužitel dostal do prodlení s plněním závazků dle této Smlouvy, je
Zapůjčitel oprávněn vykonat zástavní práva v souladu se zák.č.89/2012 Sb. občanský
zákoník.
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VII. Důvěrnost informací

7.1. Smluvní strany nesmí zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani nesmí užít či umožnit užít
k jakémukoli účelu informace, které získají dle této Smlouvy nebo v průběhu jejího plnění
(dále jen „Důvěrné informace“), s výjimkou případů, kdy tak učiní (i) s předchozím
písemným souhlasem druhé Smluvní strany, (ii) v souladu s požadavky příslušných
kogentních právních předpisů, nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu nebo (iii) pokud
to tato Smlouva výslovně umožňuje. Pro účely tohoto článku se za Důvěrné informace
nepokládají žádné informace, jež jsou nebo se stanou veřejně dostupnými nebo poskytne
některé ze Smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace a má zákonné
právo takové informace zpřístupňovat nebo používat.

Článek VIII – Odstoupení od smlouvy

8.1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna od této smlouvy odstoupit či smlouvu
vypovědět s výjimkou případů, které jsou v ní výslovně uvedeny.

8.2. Zapůjčitel může od této smlouvy odstoupit okamžitě bez předchozího upozornění
v následujících případech:

a) Vydlužitel nevrátí zápůjčku nebo její část (tj. kteroukoliv ze splátek) podle této
smlouvy v době její splatnosti;

b) Vydlužitel se ocitne v úpadku ve smyslu Zákona o insolvenci, nebo sám podá návrh
na zahájení řízení insolvenčního řízení či jiného obdobného řízení, které postihuje
práva Zapůjčitele obecně, nebo je proti němu takový návrh podán některým z
ostatních věřitelů nebo třetí osobou; nebo učiní kroky ke své likvidaci či jinému
ukončení své činnosti, na majetek Vydlužitele se vztahuje výkon rozhodnutí, zabavení
nebo obstavení majetku;

8.3. Vydlužitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zapůjčitel nesplní včas a řádně
svou povinnost uvedenou v této smlouvě.

8.4. Zapůjčitel je dále oprávněn tuto smlouvy vypovědět i bez důvodu s výpovědní lhůtou 1
(jeden rok). Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi Vydlužiteli.

8.5. V případě, že Zapůjčitel odstoupí od této smlouvy podle článku VIII odst.3 nebo tuto
smlouvy vypoví dle čl.8.4, stává se celá zápůjčka včetně úroků podle této smlouvy splatná ke
dni odstoupení, resp. ke dni uplynutí výpovědní lhůty a Vydlužitel je povinen uhradit
Zapůjčiteli všechny dlužné částky do 15 (patnácti) dnů od doručení oznámení o odstoupení
nebo do 15 dnů od uplynutí výpovědní lhůty. I po odstoupení od této smlouvy zůstávají v
platnosti ustanovení týkající se náhrady škody, úroků dle čl.III a smluvní pokuty dle čl.IV
odst.3 této smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle. Po
jejím přečtení prohlašují, že s jejím zněním souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

9.2. Vydlužitel přebírá dle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

9.3. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
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9.4. Tato Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana
obdrží po jednom.

Příloha: splátkový kalendář

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

…………….……………………………. …………….…………………………….

Zapůjčitel Vydlužitel
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