Věřitel:
jméno a příjmení:
____________________
dat. nar.:
____________________
bytem:
____________________________________________________________
dále jen „věřitel“ na straně jedné
a
Dlužník:
jméno a příjmení:
____________________
dat. nar.:
____________________
bytem:
____________________________________________________________
dále jen „dlužník“ na straně druhé
uzavírají tuto

Smlouvu o půjčce
dle ust. § 657 zákona.č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění
1. Věřitel na základě této smlouvy poskytuje dlužníkovi formou půjčky dle ust. § 657 občanského
zákoníku
peněžní
prostředky
v celkové
____________________________korun českých).

výši

__________,-

Kč

(slovy:

2. Dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí shora uvedených peněžních prostředků a na základě
této smlouvy se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky věřiteli ve stanovené lhůtě, tedy nejpozději do
__________, vrátit, přičemž věřitel je povinen řádně a včas vrácené peněžní prostředky ve shora
uvedené lhůtě převzít a o převzetí vystavit dlužníkovi písemné potvrzení.
3. Půjčka je poskytována jako bezúročná.
4. Dlužník je oprávněn poskytnuté peněžní prostředky vrátit též v kratší než shora uvedené lhůtě, přičemž
věřitel je povinen řádně poskytnuté plnění přijmout též v této kratší lhůtě a o převzetí vystavit
dlužníkovi písemné potvrzení
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory z této Smlouvy plynoucí či v souvislosti s touto
smlouvou vzniklé, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností
v rozhodčím řízení. Tyto spory budou rozhodovány JUDr. Pavlem Liškou, advokátem, ČAK 03077, se
sídlem Krupská 4, 101 00 Praha 10, a to v souladu s právními předpisy České republiky.
Poplatek za rozhodčí řízení se uhradí ve lhůtě a na účet určený rozhodcem. Základem pro výpočet
Poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále stanoveno jinak (dále jen
„Základ poplatku“).
V případě Základu poplatku do výše 1.000.000 Kč činí Poplatek 4 % Základu poplatku, nejméně však
4.500 Kč. V případě Základu poplatku převyšujícího 1.000.000 Kč činí Poplatek 40.000 Kč + 3% z
částky Základu poplatku převyšující 1.000.000 Kč a to až do výše Základu poplatku 10.000.000 Kč. V
případě Základu poplatku převyšujícího 10.000.000 Kč činí Poplatek 310.000 Kč + 2% z částky
Základu poplatku převyšující 10.000.000 Kč, maximálně však 750.000,-Kč.
Je-li předmětem Řízení opětující se plnění, je Základem poplatku cena odpovídající součtu všech
opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 8 let, považuje se za
Základ poplatku osminásobek ceny ročního plnění.
Nelze-li stanovit Základ poplatku podle výše uvedeného, činí Poplatek 30.000 Kč.
Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je Základem poplatku jejich součet a to včetně
příslušenství, pokud je jeho výše vyčíslitelná. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného
1

úkonu, je žalující strana povinna doplatit Poplatek. Součástí všech poplatků je i DPH v zákonné výši,
která se k Poplatku dle výše uvedeného připočítává.
Rozhodce může zmocnit další osobu k provádění administrativních úkonů souvisejících s rozhodčím
řízení.
Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že v případě rozhodování sporů v rozhodčím řízení je
rozhodnutí rozhodce konečné a je možno podat návrh na výkon tohoto rozhodnutí.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým
jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
V ……………… dne ………………

……………………………………
věřitel

……………………………………
dlužník
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