
Příloha č. 4

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE č. …/2014  
Z FONDU OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ  BYTOVÉHO  FONDU 

__________________________________________________________________________________________________

ČLÁNEK I

Smluvní strany:

1. Statutární město Přerov, zastoupené primátorem Ing. Jiřím  L A J T O C H E M, 
    se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11  Přerov
    IČ 00301825, DIČ CZ00301825
    (dále jen „zapůjčitel“)

a

2. ……....  N O V Á K, nar. …..…..,  bytem  Přerov IV - Kozlovice, ul. ……….    
    (dále jen „vydlužitel“)

uzavírají ve smyslu § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
smlouvu o zápůjčce následujícího znění:

ČLÁNEK II

1. Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli zápůjčku na základě žádosti ze dne ………….
na opravu a modernizaci objektu bydlení č.p. 300, příslušnému k části obce 
Přerov IV - Kozlovice, na pozemku p.č. 666 v k.ú. Kozlovice u Přerova
(v Přerově IV – Kozlovicích, ul. ……….) spočívající v opravě střechy (horní hranice zápůjčky 
300 000,00 Kč na 1 budovu nebo 1 vchod), výměně oken a dveří (horní hranice zápůjčky 
120 000,00 Kč na 1 byt), v celkové výši …………. Kč, slovy …………..korunčeských, s úrokem 
4 %  p.a. a se lhůtou splatnosti 6 let. 

2. Vydlužitel je oprávněn čerpat zápůjčku do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy 
o zápůjčce, a to na základě jím předložených účetních dokladů. Vydlužitel předloží účetní doklady 
k odsouhlasení pracovníkovi Odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova (dále jen „Odbor 
ekonomiky“), který zajistí jejich úhradu v bance.

3. Vydlužitel je povinen do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o zápůjčce použít zápůjčku 
na opravu a modernizaci nemovitosti v souladu s odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to 
ve výši skutečně čerpané zápůjčky. 

ČLÁNEK III

1. Vydlužitel se zavazuje platit poskytnutou zápůjčku v pravidelných splátkách splatných vždy                 
k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 35-7557750257/0100, 
var. symbol …………….. a to tak, aby částku …………… Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil
nejpozději do …………., přičemž za úhradu splátky se považuje den připsání finančních 



prostředků na bankovní účet zapůjčitele. Za tímto účelem Odbor ekonomiky vyhotoví 
vydlužiteli splátkový kalendář, včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti 
s povolením odkladu splátek zápůjčky nebo nedočerpáním poskytnuté částky za podmínek 
uvedených v následujících ustanoveních tohoto článku smlouvy o zápůjčce, přičemž maximální 
možný termín úhrady celé zápůjčky dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, 
který je nedílnou součástí smlouvy o zápůjčce, zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku.
Vydlužitel bere na vědomí, že v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 
18 měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova.

2. Vydlužitel se zavazuje, že za poskytnutí zápůjčky dle čl. II odst. 1 této smlouvy zaplatí zapůjčiteli
úrok s úrokovou sazbou 4 %  p.a. a to z celkové výše poskytnuté zápůjčky.

3. Vydlužitel se zavazuje, že sjednaný úrok zaplatí vždy spolu se splátkami zápůjčky 
specifikovanými v odst. 1 tohoto článku smlouvy.  

4. Vydlužitel se zavazuje hradit své splatné závazky podle čl. III odst. 1 této smlouvy            
      z bankovního účtu nebo v hotovosti rovněž způsobem dle čl. III odst. 1. této smlouvy.

5. Vydlužitel se zavazuje použít poskytnutou zápůjčku pouze na dohodnutý účel podle čl. II    
      odst. 1.

6. V případě, že vydlužitel ukončí čerpání zápůjčky dle čl. II odst. 2 a nebude již dále čerpat 
      zápůjčku až do výše sjednané v čl. II odst. 1, je povinen tuto skutečnost neprodleně 
       písemně oznámit zapůjčiteli.

7. V případě, že vydlužitel vyčerpá částku zápůjčky nižší než sjednanou v čl. II odst. 1 
a požádá o přepočet splátkového kalendáře, bude mu tento proveden, pokud nedočerpá více jak 
5 % z poskytnuté zápůjčky. Odbor ekonomiky uzavře stávající splácení a vyhotoví nový 
splátkový kalendář na skutečně čerpanou částku po odečtení již zaplacené jistiny. 

8.  V případě, že  vydlužitel nedočerpá zápůjčku o méně jak 5 % z částky sjednané v čl. II 
       odst. 1 nebo nepožádá o přepočet splátkového kalendáře dle čl. III odst. 7, bude splácet 
       tak, jak bylo dohodnuto v čl. III odst. 1 s tím, že zápůjčka bude splacena dříve, než je 
       uvedeno ve splátkovém kalendáři, úroky ze zápůjčky zůstávají ve stanovené výši. 

9. V případě, že vydlužitel vyčerpá částku zápůjčky nižší než sjednanou v čl. II odst. 1 
a nedočerpá více jak 20 % poskytnuté zápůjčky, Odbor ekonomiky i bez předchozí písemné 
žádosti vydlužitele provede přepočet splátkového kalendáře včetně úroků ze zápůjčky, který bude 
nadále pro vydlužitele závazný. 

10. V případě, že vydlužitel vypoví smlouvu o zápůjčce, přičemž zápůjčku zatím nečerpal, ale  
       začal splácet, bude mu vrácena již uhrazená splátka včetně úroků.

11. V případě, že vydlužitel uhradí celou zápůjčku v kratší  lhůtě než je uvedeno v odst. 1 tohoto 
článku, a to jednorázovou úhradou zbývající dlužné částky, je povinen uhradit úroky z půjčky jen 
za dobu od poskytnutí do uhrazení peněžních prostředků, vyjma případů dle čl. IV.

12. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že vydlužitel uhradí celou zápůjčku a vznikne mu
      přeplatek, který nepřesáhne částku 20,00 Kč, nebude mu tato částka vrácena a to z důvodu 
        vysokých nákladů spojených s jejím vrácením. 



13. Odbor ekonomiky v případě odkladu splátek či nedočerpání zápůjčky provede přepočet 
splátkového kalendáře v závislosti na výši splátek v novém splátkovém kalendáři rovněž 
v případě úroku.

14. Odbor ekonomiky pozastaví čerpání zápůjčky v případě, že vydlužitel neuhradí již jednu splátku 
zápůjčky dle splátkového kalendáře řádně a včas, a to do doby dorovnání plateb dle splátkového
kalendáře. V případě, že vydlužitel neuhradil řádně a včas více než jednu splátku zápůjčky dle 
splátkového kalendáře, další čerpání zápůjčky je vyloučeno a postupuje se dle článku IV. odst. 5 
této smlouvy.

15. Vydlužitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku (jedná se o změnu okolností tak podstatnou, že změna založí v právech a povinnostech 
stran zvlášť hrubý nepoměr zvýhodněním jedné z nich), proto mu nevznikne právo domáhat se 
vůči zapůjčiteli obnovení jednání o smlouvě, přestože prokáže, že změnu nemohl rozumně 
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy anebo se vydlužiteli 
stala známou až po uzavření smlouvy.

16. Na žádost vydlužitele vydá zapůjčitel potvrzení o splnění dluhu (kvitanci), v níž vyznačí jméno 
vydlužitele i zapůjčitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. 

ČLÁNEK IV

1. Zapůjčitel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět a požadovat neprodlené splacení celé 
poskytnuté zápůjčky a veškerých úroků, jestliže: 
a) vydlužitel použije poskytnutou zápůjčku na jiný než dohodnutý účel,
b) vydlužitel poruší stavebně právní předpisy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
      plánování a stavebním řádu) při provádění stavby, na kterou byla poskytnuta zápůjčka,          
c) nastane zásadní změna na straně vydlužitele,
d) vydlužitel nedodrží horní hranice jednotlivých druhů zápůjček dle čl. II. odst. 1.

2. V případě výpovědi smlouvy zapůjčitelem z některého z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto 
článku smlouvy, činí výpovědní lhůta 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena vydlužiteli.

3. Vydlužitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu písemně bez udání důvodu. Výpověď je účinná 
okamžikem doručení zapůjčiteli. Vydlužitel se zavazuje v tomto případě do 5 pracovních dnů 
od účinnosti výpovědi již vyčerpanou část zápůjčky a veškeré dlužné úroky zapůjčiteli zaplatit.

4. Zapůjčitel je oprávněn v případě podání výpovědi z důvodů uvedených v čl. IV odst. 1 písm. a), 
b),  c) a d) požadovat po vydlužiteli smluvní pokutu ve výši 30 % z poskytnuté částky pro daný 
účel zápůjčky. Vydlužitel se zavazuje uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu na účet zapůjčitele
do 15 dní od doručení výzvy k zaplacení.

5. Pokud vydlužitel nezaplatí zapůjčiteli kteroukoliv platbu dle čl. III odst. 1 této smlouvy řádně 
a včas, je v prodlení a zavazuje se zaplatit zapůjčiteli úroky z prodlení ve výši stanovené dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku 



a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Bude-li vydlužitel v prodlení s platbou částek 
uvedených ve splátkovém kalendáři dle čl. III odst. 1 této smlouvy nebo kterékoliv částky 
trvajícím déle než 60 dní, nastane bez dalšího ztráta výhody splátek, přičemž zbývající část dluhu 
je tímto splatná ihned po uplynutí výše uvedené doby.

6. Vydlužitel je povinen zapůjčiteli na jeho žádost zpřístupnit objekt uvedený v čl. II odst. 1 této 
smlouvy za účelem kontroly použití poskytnuté zápůjčky ke sjednanému účelu v návaznosti 
na částku odpovídající čerpání zápůjčky ke dni této kontroly a rovněž za účelem kontroly 
povinnosti vydlužitele vyplývající z čl. II odst. 3 této smlouvy, to kdykoliv během čerpání 
zápůjčky i jejího splácení. Nesplní-li vydlužitel kteroukoliv z uvedených povinností, je povinen 
zapůjčiteli uhradit smluvní pokutu ve výši 30 % z poskytnuté zápůjčky, a současně si zapůjčitel
vyhrazuje pro případ porušení kterékoliv z těchto povinností vydlužitele právo od smlouvy 
odstoupit. Vydlužitel se zavazuje zaplatit vyúčtovanou smluvní pokutu na účet zapůjčitele do 15 
dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

7. Zapůjčitel může od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele 
s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce. 

ČLÁNEK V

1. S ohledem na rozsah a povahu poskytnuté zápůjčky zajišťuje vydlužitel poskytovanou zápůjčku 
zástavou nemovitostí.

Zástavní smlouva tvoří přílohu této smlouvy.

2. Zanikne-li nebo zhorší–li se za trvání smlouvy zajištění podle předchozího odstavce, je zapůjčitel
oprávněn požadovat doplnění jištění na původní úroveň. Jestliže vydlužitel do 30 dnů od obdržení 
takové žádosti zapůjčiteli nevyhoví, je zapůjčitel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat 
neprodlené splacení poskytnuté zápůjčky a dlužných úroků a vydlužitel je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,00.

3. Nebude-li zajištění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy zrealizováno do 90 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy, je vydlužitel povinen uhradit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši Kč 5 000,00, 
a současně je vydlužitel povinen ve lhůtě do 120 dnů ode dne uzavření této smlouvy splatit celou 
zápůjčku, včetně úroků, tj. v celkové částce odpovídající součtu splátek zápůjčky včetně úroků, 
dle splátkového kalendáře, dle čl. III této smlouvy.

ČLÁNEK  VI

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o zápůjčce je projevem jejich vážné vůle, vyjádřené 
srozumitelným způsobem, což stvrzují svými podpisy. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.



4. S uzavřením této smlouvy byl ve smyslu ust. § 1208 písm. g), bod 3. občanského zákoníku udělen 
předchozí souhlas shromáždění, jakožto orgánu společenství vlastníků, a to včetně schválení výše 

a podmínek zápůjčky. (*)

5. Uzavření smlouvy o zápůjčce schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém ….. zasedání dne 
…………….. usnesením č. ……………………...

V Přerově dne ……………………..

        

                                                                      
           Ing. Jiří   L A J T O C H                                            ……….  N O V Á K
                     primátor                                                        Přerov IV - Kozlovice, ul. ...…….                 
   

(*) Toto ustanovení se použije pouze v případě, že vydlužitelem bude společenství vlastníků



ZÁSTAVNÍ  SMLOUVA  K NEMOVITOSTI

ČLÁNEK I

Smluvní strany:

1. Statutární město Přerov, zastoupené primátorem Ing. Jiřím   L A J T O C H E M, 
PV-389/2010, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 34, 750 11  Přerov, IČ 00301825, 
DIČ CZ00301825

      (dále jen „zástavní věřitel“) 

      a 

2.   ……….   N O V Á K, narozen ………., bytem Přerov IV - Kozlovice, ul. ……….
      (dále jen „zástavce“)

      uzavřeli tuto zástavní smlouvu k nemovitostem.

ČLÁNEK II

Zástavce má na základě Kupní smlouvy ze dne 18.10.2010 ve vlastnictví objekt bydlení č.p. 300,
příslušný k části obce Přerov IV - Kozlovice, na parcele p.č. 666 a parcelu p.č. 666, zastavěná plocha 
a nádvoří, o celkové výměře 562 m2, zapsané na listu vlastnictví č. …., pro obec Přerov, katastrální 
území Kozlovice u Přerova, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště 
Přerov. 

ČLÁNEK III

Zástavní věřitel uzavřel se zástavcem dne ………………. smlouvu o zápůjčce č. ………….. 
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a na jejím základě poskytne vydlužiteli 
zápůjčku na opravu střechy, výměnu oken a dveří u objektu bydlení Přerov IV - Kozlovice, 
ul. ………. v celkové výši Kč …………….. slovy …………………..korunčeských  s úrokem 
4 % p.a. Příslušenstvím zápůjčky jakožto pohledávky zástavního věřitele a zástavy dle této smlouvy 
jsou úroky a úroky z prodlení. Předmětem zástavy dle této smlouvy jsou rovněž smluvní pokuty 
definované v čl. IV odst. 4, čl. IV odst. 6, čl. V odst. 2 a čl. V odst. 3 citované smlouvy o zápůjčce.    

ČLÁNEK IV

K zajištění závazků uvedených v čl. III této smlouvy zástavce dává  do zástavy nemovitosti dle čl. II 
této smlouvy a zřizuje touto smlouvou zástavní právo zástavního věřitele k zástavě.

Zástavní věřitel toto právo přijímá.

ČLÁNEK V

1. Zástavce prohlašuje, že na zástavě nevázne žádné zástavní právo. 



2. Zástavce je povinen oznámit zástavnímu věřiteli skutečnost, že vlastník zástavy tuto zástavu zcizil, 
zastavil, zřídil k ní věcné břemeno, dal do nájmu nebo do jiného užívání, a to ve lhůtě 10 
pracovních dnů ode dne vzniku této skutečnosti. Nesplní-li zástavce kteroukoliv z povinností
uvedených v předchozí větě, zástavní věřitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
Kč 20 000,00, která je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její 
úhradě zástavci.   

ČLÁNEK VI

1. Předmět  zástavy dle čl. IV této smlouvy je  pojištěn pro případ živelní události či živelní pohromy 
na dobu trvání  závazkového vztahu, vyplývajícího z výše uvedené pohledávky zástavního 
věřitele vůči dlužníkovi.

2. Zástavce se zavazuje vinkulovat pojistné plnění z pojistné smlouvy uzavřené dle předchozího 
odstavce ve prospěch zástavního věřitele.

      Pokud zástavce do 60 dnů od podpisu této smlouvy nepředloží potvrzenou vinkulaci  
      pojistného plnění dle předchozí věty a to ve prospěch zástavního věřitele, zavazuje                 
      se k zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 20 000,00 na účet zástavního věřitele do 15 dnů 
      ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. 

3. Zástavce se zavazuje, že po dobu trvání závazkového vztahu nezmění bez předchozího písemného 
souhlasu zástavního věřitele pojišťovnu, u které byla vinkulace vystavena.  Poruší-li zástavce toto 
ustanovení, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 20 000,00 na účet zástavního 
věřitele do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. 

4. Zástavce se zavazuje prokázat na vyžádání Odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova (dále jen 
„Odbor ekonomiky“) kdykoliv v průběhu trvání závazkového vztahu existenci platné pojistné 
smlouvy dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. V případě, že původně uzavřená pojistná smlouva 
byla ukončena z jiného důvodu než na základě žádosti zástavce (např. výpovědí ze strany 
pojišťovny), nebo v případě, že zástavní věřitel udělil zástavci předchozí písemný souhlas 
se změnou pojišťovny, je zástavce povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne ukončení 
platnosti pojistné smlouvy uzavřít novou pojistnou smlouvu a její kopii s potvrzením o vinkulaci 
pojistného plnění ve prospěch zástavního věřitele předložit Odboru ekonomiky nejpozději do 10 
dnů ode dne platnosti této nové smlouvy, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši Kč 20.000,00
na účet zástavního věřitele se splatností 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. 

ČLÁNEK VII

Zástavce bere na vědomí, že pokud nesplní svůj závazek vyplývající ze smlouvy o zápůjčce 
č. ……………. z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu ze …………., uvedený 
v čl. III této smlouvy, řádně (tj. pohledávka nebude po své splatnosti splněna, bude splněna jen 
částečně, nebude splněno příslušenství pohledávky a/nebo nebude splněna povinnost k úhradě 
smluvní pokuty po splatnosti), má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku 
zpeněžení zástavy.



ČLÁNEK VIII

1. Zástavní právo vzniká zápisem do veřejného seznamu, tj. vkladem práva do katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Přerov.

2. Zástavce se zavazuje, že podá nejpozději do 5 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami návrh na zahájení řízení o povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.

3. Pokud zástavce do 15 dnů od podpisu této smlouvy nedoručí potvrzený stejnopis návrhu na 
povolení vkladu katastrálním úřadem zástavnímu věřiteli, či jinak zástavnímu věřiteli neosvědčí 
toto podání návrhu na vklad, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 10 000,00 na účet 
zástavního věřitele do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. 

4.

ČLÁNEK IX

1. Práva a povinnosti zástavce a zástavního věřitele, která nejsou dohodnuta v této smlouvě, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž zástavce obdrží 4 vyhotovení a zástavní věřitel 
1 vyhotovení.

3. Uzavření zástavní  smlouvy  schválilo  Zastupitelstvo města Přerova  na  svém …... zasedání dne 
……………. usnesením č. ……………….

V Přerově dne ……………………..

  

        Ing. Jiří   L A J T O C H                                                         ……….  N O V Á K
                  primátor                                                            Přerov IV - Kozlovice, ul. ..........    



ZÁSTAVNÍ   SMLOUVA  K NEMOVITOSTI

ČLÁNEK I

Smluvní strany:

1. Statutární město Přerov, zastoupené primátorem Ing. Jiřím   L A J T O C H E M,
PV-389/2010, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 34, 750 11  Přerov, IČ 00301825, 
DIČ CZ00301825

     (dále jen „zástavní věřitel“)

     a 

2. Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 111, Bratrská 1, jednající předsedou 
      výboru ………. N O V Á K E M a místopředsedou výboru .......... H O R Á K E M,  
       se sídlem Přerov I-Město, Bratská 1, IČ ……….
      (dále jen „zástavce“) 

      uzavřeli tuto zástavní smlouvu k nemovitostem.

ČLÁNEK II

Zástavce prohlašuje, že s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotkám byl udělen 
předchozí souhlas shromáždění, jakožto orgánu společenství vlastníků dle ustanovení § 1208 písm. g), 
bod 4. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Níže uvedení vlastníci jednotek před uzavřením této 
smlouvy v písemné formě s uzavřením této smlouvy souhlasili. 

………. (jméno a příjmení), narozen/a, ............., bytem Přerov, ul. ………., je na základě  smlouvy 
o převodu vlastnictví bytové jednotky a pozemku ze dne ………. vlastníkem bytu          
č. ….. v objektu bydlení čp. ……,  příslušnému k části obce Přerov ………., na parcele ….., 
zastavěná plocha, o podlahové výměře ….. m2, sestávajícího se z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, 
spíže, předsíně a sklepa, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu …… na společných částech 
uvedeného objektu bydlení a včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu ….. na pozemku p.č. ….., 
zastavěná plocha, o výměře ….. m2, vše v katastrálním území Přerov, zapsané u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Přerov, na listu vlastnictví 
č. ….. a č. ….,

………. (jméno a příjmení), narozen/a ...................., bytem Přerov, ul. ………. , je na základě kupní 
smlouvy ze dne ………. vlastníkem bytu č. ….. v objektu bydlení čp. ….. ,  příslušnému k části obce 
Přerov ………., na parcele p.č. ….., zastavěná plocha, o podlahové výměře ….. m2, sestávajícího se z 
kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, spíže, předsíně  a sklepa, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu ….. na společných částech uvedeného objektu bydlení a včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu ….. na pozemku p.č. ….., zastavěná plocha, o výměře ….. m2, vše v katastrálním území 
Přerov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec 
Přerov, na listu vlastnictví č. ….. a č. …...



ČLÁNEK III

Zástavní věřitel uzavřel se zástavcem dne ……………. smlouvu o zápůjčce č. ……………… 
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a na jejím základě poskytne vydlužiteli 
zápůjčku na rekonstrukci střechy a opravu komína u objektu bydlení Přerov, ul. ………., 
v celkové výši Kč ……………….. slovy ……………………… korunčeských  s úrokem 4 % p.a. 
Příslušenstvím zápůjčky jakožto pohledávky zástavního věřitele a zástavy dle této smlouvy jsou úroky 
a úroky z prodlení. Předmětem zástavy dle této smlouvy jsou rovněž smluvní pokuty definované v čl. 
V odst. 2, čl. VI odst. 2, 3 a 4 a čl. VIII odst. 3 citované smlouvy o zápůjčce. 

ČLÁNEK IV

K zajištění závazků uvedených v čl. III této smlouvy zástavce dává  do zástavy nemovitosti dle čl. II 
této smlouvy a zřizuje touto smlouvou zástavní právo zástavního věřitele k zástavě.

Zástavní věřitel toto právo přijímá.

ČLÁNEK V

1.  Zástavce prohlašuje, že na zástavě nevázne žádné zástavní právo. 

2. Zástavce je povinen oznámit zástavnímu věřiteli skutečnost, že vlastník zástavy tuto zástavu zcizil, 
zastavil, zřídil k ní věcné břemeno, dal do nájmu nebo do jiného užívání, a to ve lhůtě 10 
pracovních dnů ode dne vzniku této skutečnosti. Nesplní-li zástavce kteroukoliv z povinností
uvedených v předchozí větě, zástavní věřitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
Kč 20 000,00, která je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její 
úhradě zástavci. 

ČLÁNEK VI

5. Předmět  zástavy dle čl. IV této smlouvy je  pojištěn pro případ živelní události či živelní pohromy 
na dobu  trvání  závazkového vztahu, vyplývajícího z výše uvedené pohledávky  zástavního 
věřitele vůči dlužníkovi.

6. Zástavce se zavazuje vinkulovat pojistné plnění z pojistné smlouvy uzavřené dle předchozího 
odstavce ve prospěch zástavního věřitele.

      Pokud zástavce do 60 dnů od podpisu této smlouvy nepředloží potvrzenou vinkulaci  
      pojistného plnění dle předchozí věty a to ve prospěch zástavního věřitele, zavazuje                 
      se k zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 20 000,00 na účet zástavního věřitele do 15 dnů 
      ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

7. Zástavce se zavazuje, že po dobu trvání závazkového vztahu nezmění bez předchozího písemného 
souhlasu zástavního věřitele pojišťovnu, u které byla vinkulace vystavena.  Poruší-li zástavce toto 
ustanovení, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 20 000,00 na účet zástavního 
věřitele do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. 

8. Zástavce se zavazuje prokázat na vyžádání Odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova (dále jen 
„Odbor ekonomiky“) kdykoliv v průběhu trvání závazkového vztahu existenci platné pojistné 
smlouvy dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. V případě, že původně uzavřená pojistná smlouva 



byla ukončena z jiného důvodu než na základě žádosti zástavce (např. výpovědí ze strany 
pojišťovny), nebo v případě, že zástavní věřitel udělil zástavci předchozí písemný souhlas 
se změnou pojišťovny, je zástavce povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne ukončení 
platnosti pojistné smlouvy uzavřít novou pojistnou smlouvu a její kopii s potvrzením o vinkulaci 
pojistného plnění ve prospěch zástavního věřitele předložit Odboru ekonomiky nejpozději do 10 
dnů ode dne platnosti této nové smlouvy, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši Kč 20.000,00
na účet zástavního věřitele se splatností 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. 

ČLÁNEK VII

Zástavce se souhlasem vlastníků jednotek bere na vědomí,  že pokud  nesplní svůj závazek 
vyplývající ze smlouvy o zápůjčce č. ……………..  z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu ze dne  ………………, uvedený v čl. III této smlouvy, řádně (tj. pohledávka nebude 
po své splatnosti splněna, bude splněna jen částečně, nebude splněno příslušenství pohledávky a/nebo
nebude splněna povinnost k úhradě smluvní pokuty po splatnosti), má zástavní věřitel právo 
na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy.

ČLÁNEK VIII

5. Zástavní právo vzniká zápisem do veřejného seznamu, tj. vkladem práva do katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Přerov.

6. Zástavce se zavazuje, že podá nejpozději do 5 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami návrh na zahájení řízení o povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.

7. Pokud zástavce do 15 dnů od podpisu této smlouvy nedoručí potvrzený stejnopis návrhu na 
povolení vkladu katastrálním úřadem zástavnímu věřiteli, či jinak zástavnímu věřiteli neosvědčí 
toto podání návrhu na vklad, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 10 000,00 na účet 
zástavního věřitele do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. 

ČLÁNEK IX

4. Práva a povinnosti zástavce a zástavního věřitele, která nejsou dohodnuta v této smlouvě, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž zástavce obdrží 4 vyhotovení a zástavní věřitel 
1 vyhotovení.

6. Uzavření zástavní  smlouvy  schválilo  Zastupitelstvo města  Přerova  na  svém …… zasedání  
dne ……………….. usnesením č. ………………...

V Přerově dne ……………………

        Ing. Jiří   L A J T O C H                                            Společenství vlastníků bytových 
                      primátor                                                     jednotek domu čp. ….., ul. ……….                                                                                
                                                                                             zastoupené předsedou výboru 
                                                                                                ……….   N O V Á K E M
                                                                                                                     a    
                                                                                                   místopředsedou výboru
                                                                                                 ……….   H O R Á K E M



RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ
podle § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Za prvé:
Prohlašuji, že jsou mi známy následující skutečnosti:

1. Statutární město Přerov (dále jako „věřitel“) má pohledávku 
za ……………………………….. (dále jako „dlužník“), ve výši  Kč ………….
s úrokem 4% p.a. a s příslušenstvím, vzniklou z titulu smlouvy o zápůjčce z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu č. …………, uzavřené dne ………….. (dále jen 
„smlouva o zápůjčce“). 

2. Ze smlouvy o zápůjčce vyplývá, že dlužník je povinen plnit věřiteli ve splátkách vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce s tím, že celá pohledávka je splatná dne ……..………..

3. Věřitel je oprávněn smlouvu o zápůjčce písemně vypovědět a požadovat splacení zůstatku 
zápůjčky ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne uplynutí výpovědní doby, jestliže:

b) dlužník použije poskytnutou zápůjčku na jiný než dohodnutý účel,
c) dlužník poruší stavebně právní předpisy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu) při provádění stavby, na kterou byla poskytnuta 
zápůjčka,

d) nastane zásadní změna na straně dlužníka, nebo
e) dlužník nedodrží horní hranice jednotlivých druhů zápůjček dle čl. II. odst. 1. smlouvy o 

zápůjčce. 
V těchto případech činí výpovědní lhůta 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dlužníkovi.

4. Věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o zápůjčce a požadovat splnění celého dluhu 
i s úroky:

a) při prodlení dlužníka s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky 
po dobu delší než tři měsíce,

b) v případě, že dlužník poruší povinnost vyplývající z čl. IV odst. 6 smlouvy 
o zápůjčce, když na žádost věřitele nezpřístupní objekt specifikovaný v čl. II odst. 1 
smlouvy o zápůjčce za účelem kontroly použití poskytnuté zápůjčky 
ke sjednanému účelu v návaznosti na částku odpovídající čerpání zápůjčky ke dni této 
kontroly a rovněž za účelem kontroly povinnosti dlužníků vyplývající z čl. II odst. 3 
smlouvy o zápůjčce, a to kdykoliv během čerpání zápůjčky i jejího splácení,

c) jestliže dlužník do 30 dnů od obdržení žádosti věřitele o doplnění jištění 
na původní úroveň v případě zanikne-li nebo zhorší-li se za trvání smlouvy 
o zápůjčce zajištění (zástava nemovitosti) dle čl. V odst. 2 smlouva o zápůjčce, této žádosti 
nevyhoví.  

Za druhé:
1. Potvrzuji, že jsem se seznámil s celým obsahem smlouvy o zápůjčce.
2. Prohlašuji, že dluh vyplývající ze smlouvy o zápůjčce uspokojím, jestliže ho neuspokojí dlužník 

v přiměřené lhůtě, ačkoliv byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Výzvy není třeba, nemůže-li ji 
věřitel uskutečnit nebo je-li nepochybné, že dlužník dluh nesplní. 



3. Ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje. Ručení však nezaniká, pokud dluh zanikl pro 
nemožnost plnění dlužníka.

4. Prohlašuji, že toto ručitelské prohlášení je projevem mé vážné vůle, vyjádřené srozumitelným 
způsobem. 

V Přerově dne ...........................                        

Ručitel: jméno, příjmení
adresa bydliště, doručovací adresa
datum narození

………………………………………………..
podpis

Statutární město Přerov jako věřitel přijímá výše uvedeného ručitele pro zajištění dluhu 
ze smlouvy o zápůjčce č. ………………… uzavřené dne ………………….. mezi statutárním městem 
Přerov jako zapůjčitelem (věřitelem) a ………………….jako vydlužitelem (dlužníkem). 

                    Ing. Jiří    L A J T O C H
                                 primátor


