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SMLOUVA  O  ZÁPŮJČCE    
uzavřená podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Smluvní strany:

Statutární město Přerov
zastoupené primátorem Ing. Jiřím Lajtochem
se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 34
IČ 00301825. DIČ: CZ00301825
č.ú. ……………………………….
(dále jen „zapůjčitel“)

a

DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.
spolek
zastoupené Renatou Bartlovou, předsedkyní
se sídlem Družstevní 235/39,750 02 Přerov III – Lověšice
IČ: 49558048
(dále jen „vydlužitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o zápůjčce:

Preambule

Dne 11.4.2014 byla mezi vydlužitelem, jako konečným uživatelem a Euroregionem Praděd, IČ: 
69594074, se sídlem Nové Doby 111, 793 26  Vrbno pod Pradědem, jako správcem fondu, 
uzavřena Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 ČR-PR č. CZ.3.22/3.3.07/13.04050 (dále jen 
„Smlouva o dotaci“).  

Článek I

1. Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku na základě jeho žádosti ze dne 
29. 8. 2013  na účely spočívající v předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem –
mezinárodního festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši
395.000,-- Kč (slovy třistadevadesátpěttisíckorunčeských) a vydlužitel se zavazuje vrátit  
zápůjčku v plné výši ve lhůtě nejpozději do 31. 12. 2014.    

2. Vydlužiteli bude zápůjčka poskytnuta bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 
………………. do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.   

3. Vydlužitel je povinen a zavazuje se  použít zápůjčku výhradně na účely specifikované v odst. 1 
tohoto článku smlouvy, a to dle podmínek Smlouvy o dotaci. 



4. Zapůjčitel je oprávněn požadovat za trvání této smlouvy i po splacení zápůjčky v plné výši 
veškeré doklady (účetní i smluvní), které byly vydlužitelem z poskytnuté zápůjčky proplaceny a 
vydlužitel se zavazuje je bezodkladně zapůjčiteli poskytnout. V případě nesplnění této povinnosti 
vydlužitelem je oprávněn zapůjčitel od této smlouvy odstoupit dle ust. § 2001 a násl. občanského 
zákoníku.

5. Vydlužitel je povinen vrátit v dohodnutém termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy celou výši 
zápůjčky zapůjčiteli na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy, bez ohledu na 
poskytnutí/neposkytnutí dotace na základě Smlouvy o dotaci. 

Článek II

1. Zapůjčitel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět a požadovat splacení celé poskytnuté 
zápůjčky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uplynutí výpovědní lhůty, jestliže vydlužitel použije 
poskytnutou zápůjčku na jiný než dohodnutý účel. V případě výpovědi smlouvy zapůjčitelem činí 
výpovědní lhůta  10 kalendářních dnů a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena vydlužiteli.

2. 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 zápůjčku v plné výši zapůjčiteli uhradit.

3. Vydlužitel je oprávněn splatit zápůjčku i bez výpovědi.

4. 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.

Článek III 

1. S ohledem na rozsah a povahu poskytnuté zápůjčky je dluh vzniklý na základě této smlouvy
zajištěn ručením prostřednictvím ručitelského prohlášení.
Ručitelské prohlášení tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy.

2. Zanikne-li nebo zhorší–li se za trvání smlouvy zajištění podle předchozího odstavce, je zapůjčitel 
oprávněn po vydlužiteli požadovat přiměřené doplnění zajištění bez zbytečného odkladu. Jestliže 
vydlužitel do 30 dnů od obdržení žádosti zapůjčitele takto neučiní, stane se splatnou ta část 
pohledávky, která není zajištěna. 

Článek  IV



1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

2. Smlouva je vyhotovena ve …….. stejnopisech,  každá ze stran obdrží po …… vyhotoveních.

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

V Přerově dne …………………….

………………………………………. ……………………………………
         Ing. Jiří Lajtoch jméno, příjmení
             primátor           

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 DIVADLEM DOSTAVNÍK 
PŘEROV o.s., IČ: 49558048, se sídlem Družstevní 235/39, 750 02  Přerov III – Lověšice 
(dále jako „dlužník“), ve výši  Kč 395.000,- Kč vzniklou z titulu smlouvy o bezúročné 
zápůjčce č. .................., uzavřené dne ................... (dále jen „smlouva o zápůjčce“). 

2. Ze smlouvy o zápůjčce vyplývá, že dlužník je povinen vrátit zápůjčku věřiteli v plné výši 
nejpozději do 31.12.2014. 

3. Věřitel je oprávněn smlouvu o zápůjčce písemně vypovědět a požadovat splacení zůstatku 
zápůjčky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uplynutí výpovědní lhůty, jestliže dlužník použije 
poskytnutou zápůjčku na jiný než dohodnutý účel. V těchto případech činí výpovědní lhůta 10 
kalendářních dnů a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena dlužníkovi.

4. Věřitel oprávněn odstoupit od smlouvy o zápůjčce a požadovat splnění celého dluhu v případě, 
že dlužník na požádání věřiteli bezodkladně nepředloží veškeré doklady (účetní i smluvní), 
které byly dlužníkem z poskytnuté zápůjčky proplaceny.  

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.

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

Ručitel: jméno, příjmení
adresa trvalého pobytu, 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 DIVADLEM DOSTAVNÍK PŘEROV o.s., IČ: 49558048, se sídlem 
Družstevní 235/39, 750 02  Přerov III – Lověšice, jako vydlužitelem (dlužníkem). 

…………………………………
      Ing. Jiří Lajtoch, primátor

Komentář [a1]: věřitel by měl závazek 
ručitele přijmout – zřejmě v rámci usnesení 
v ZM, kterým se smlouva o zápůjčce bude 
schvalovat + následně podepíše primátor


