Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1)

Jan Novák, nar. 1.1.1900
bytem Novákova 111, Praha, PSČ: 111 11
(v této smlouvě dále jen jako „zapůjčitel“)

a

2)

Jan Procházka, nar. 2.2.1900
bytem Procházkova 222, Praha, PSČ: 222 22
(v této smlouvě dále jen jako „vydlužitel“)

tuto

smlouvu o zápůjčce
1.

Předmět smlouvy

1.1. Zapůjčitel touto smlouvou přenechává (zapůjčuje) vydlužiteli částku ve výši 50.000,Kč, slovy: padesáttisíckorunčeských, (dále jen „zápůjčka“) a vydlužitel se zavazuje
zápůjčku zapůjčiteli vrátit ve lhůtě stanovené níže.
1.2. Zápůjčku se zapůjčitel zavazuje vyplatit vydlužiteli bezhotovostně nejpozději do 3
pracovních dnů od uzavření této smlouvy na bankovní účet číslo 11111111/1111
vedený u Novákbank, a.s.
1.3. Zápůjčka je sjednána jako bezúročná.

2.

Vrácení zápůjčky

2.1. Vydlužitel se zavazuje zápůjčku vrátit zapůjčiteli ve formě 5ti měsíčních po sobě
jdoucích splátek ve výši 10.000,- Kč, splatných vždy k poslednímu dni příslušného
kalendářního měsíce, za který je splátka hrazena. Zápůjčka bude hrazena na účet
zapůjčitele, ze kterého byla vydlužiteli vyplacena.
2.2. První splátka je splatná k 31.1.2023.
2.3. Vydlužitel je oprávněn vrátit zapůjčiteli zápůjčku či její část i před uplynutím lhůty
stanovené v odst. 2.1. této smlouvy.
2.4. V případě prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po
dobu delší než tři měsíce, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění
dluhu.

3.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
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3.2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená, vzniklá
na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
3.3. V případě, že se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo
nevymahatelným, smluvní strany se zavazují neprodleně dohodnout na náhradním
ustanovení, které bude v maximální možné míře dosahovat stejného účinku.
3.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy.
Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
vzestupně číslovaných dodatků této smlouvy.
3.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 1.1.2022

V Praze dne 1.1.2022

Zapůjčitel:

Vydlužitel:

………………………………..….

…………………………….……….

Jan Novák

Jan Procházka
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