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Smlouva o úvěru 
 

  

         

   

číslo smlouvy …………….. typ smlouvy Mojepůjčka BUSINESS 
 

  

         

   

ACEMA Credit Czech, a.s., U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6408, 
kterou zastupuje …………. a ………………… 

(dále jen "úvěrující") a 
 

  

         

   

Název společnosti  

Sídlo společnosti  

IČO  

Zapsaná pod spis. zn.  

Statutární ředitel  

Číslo klienta  

Kontaktní informace  

(dále jen "úvěrovaný")  
 

  

         

   

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. …………….. 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavřena dle ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
2. Část obsahu této smlouvy je určena Obchodními podmínkami úvěrujícího pro poskytování podnikatelských 
úvěrů (dále jen „OP“); nedílnou součástí OP je Sazebník poplatků a odměn (dále jen „SP”), obojí ze dne 
……………... Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním OP a SP. 
3. Obě smluvní strany si jsou vědomy, že uzavírají tuto smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti a současně 
jsou si vědomy, že tato smlouva není smlouvou o spotřebitelském úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., 
o spotřebitelském úvěru. 

 

  

   

4. Úvěrovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že je podnikatelem a že tuto smlouvu uzavírá v rámci své 
podnikatelské činnosti. Úvěrovaný si je současně vědom, že úvěrující jej nepovažuje za spotřebitele ve smyslu 
§ 419 občanského zákoníku a § 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 

 

  

   

 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

1. Úvěrující se zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho žádost a v jeho prospěch úvěr typu Mojepůjčka 
BUSINESS do výše ………..,- Kč slovy (…… korun českých), a to na dobu …. měsíců ode dne předání peněz 
(odepsáním peněz z účtu úvěrujícího). Výplata peněžní částky …………………………věru bude provedena 
převedením na účet úvěrovaného …………..  vedený u …………, a.s.  pod variabilním symbolem 1…………., a to 
nejpozději do _____ dnů od uzavření této smlouvy. Zbývající část poskytnutých peněžních prostředků nebude 
úvěrovanému vyplacena přímo, ale bude započtena na pohledávky úvěrujícího dle čl. 3.1 této smlouvy. 
Úvěrovaný s provedením tohoto zápočtu výslovně souhlasí.   

 

  

         

   

 
 

  

         

 

  2. Úvěrovaný se zavazuje vrátit úvěrujícímu částku úvěru na jeho účet založený u Komerční banky, a.s. č.ú. 
 27- 4606790287/0100 pod variabilním symbolem ………., dle přiloženého splátkového kalendáře, který je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 
3. První splátka je splatná do 20. dne v měsíci následujícím po odepsání peněžních prostředků z účtu 
úvěrujícího. Další splátky jsou splatné v měsíčních intervalech každého 20. dne v měsíci od první splátky až do 
úplného zaplacení. 
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4. Úvěrovaný se zavazuje platit úvěrujícímu ode dne poskytnutí do dne vrácení peněžních prostředků úroky z 
dlužné částky ve výši ………% p.a.. 
5. Úvěr se poskytuje jako účelový s tím, že úvěrovaný je povinen prostředky použít pouze v rámci své 
podnikatelské činnosti. Úvěr se poskytuje bez dalšího zajištění, a nepoužijí se tak ustanovení OP upravující 
zajištění úvěru, zejm. článek 5 „Jak bude dluh zajištěn“. 
6. Obě smluvní strany se dohodly, že je úvěrující oprávněn úplatně postoupit pohledávku vůči úvěrovanému 
vzniklou z této smlouvy, a to zcela či zčásti, na třetí osobu či třetí osoby (dále jen „investoři“) a za podmínek 
dle výběru úvěrujícího, a to zejména prostřednictvím portálu BONDSTER, umístěného na internetové adrese 
www.bondster.com a provozovaném společností BONDSTER Marketplace s.r.o., se sídlem U Libeňského 
pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 03114147, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, Oddíl C, vložka 227708 (dále jen „portál BONDSTER“). 
7. V případě, že úvěrující do tří (3) měsíců od uzavření této smlouvy úplatně postoupí alespoň 95 % jistiny 
pohledávky na investory, a zároveň minimálně úplatně postoupí 50% jistiny do jednoho (1) měsíce, poskytne 
úvěrovanému slevu na závazkovou provizi ve výši 100 % této provize; úvěrující v takovém případě započte 
úvěrovanému zbývající část peněžních prostředků, které byly započteny na závazkovou provizi dle čl. 2.1, do 
12 (dvanácti) měsíců na splátky úvěru po splnění podmínek dle článku 2.7. Pro vyloučení pochybností platí, že 
poskytnutí slevy nemá žádný vliv na celkovou výši poskytnutého úvěru.  
8. Úvěrovaný je v případě, kdy nebude splněna podmínka uvedená v čl. 2.7 této smlouvy, tj. v případě, že 
úvěrující do tří (3) měsíců od uzavření této smlouvy úplatně nepostoupí alespoň 95 % jistiny pohledávky, a 
zároveň minimálně úplatně postoupí 50% jistiny do jednoho (1) měsíce na investory, oprávněn splatit úvěr i s 
úroky z úvěru dříve, mimořádnou splátkou; předčasné splacení úvěru je v takovém případě možné zdarma. 
Úvěrovaný může splatit úvěr i s úroky z úvěru dříve i kdykoliv mimo dobu uvedenou v předchozí větě, 
mimořádnou splátkou, pokud úvěrujícího písemně informuje alespoň jeden (1) měsíc před plánovaným 
termínem předčasné splátky; v takovém případě je úvěrující oprávněn požadovat od úvěrovaného zaplacení 
poplatku za předčasné splacení ve výši ____. Na úvěrovou smlouvu se nepoužije ustanovení 6. 6. OP. 
9. Úvěrující je v případě, kdy nebude splněna podmínka uvedená v čl. 2.7 této smlouvy, tj. v případě, že 
úvěrující do tří (3) měsíců od uzavření této smlouvy úplatně nepostoupí alespoň 95 % jistiny pohledávky, a 
zároveň minimálně úplatně postoupí 50% jistiny do jednoho (1) měsíce na investory, oprávněn po třech (3) 
měsících od uzavření této smlouvy jednostranným právním jednáním úvěr i s úroky z úvěru zesplatnit a 
požadovat splacení celé dlužné částky do patnácti (15) dnů od doručení zesplatnění úvěrovanému. 
 
10. V případě, kdy bude úvěrovaný v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této smlouvy, zejména se 
splácením splátky úvěru po dobu delší než patnáct (15) dnů, je úvěrující oprávněn od této smlouvy odstoupit 
nebo dle své volby úvěr i s úroky z úvěru zesplatnit a požadovat splacení celé dlužné částky do pěti (5) dnů od 
doručení zesplatnění úvěrovanému. 
 
 

 

   

Článek 3 

Smluvní odměny 

1. Úvěrovaný se zavazuje zaplatit úvěrujícímu za rezervaci finančních prostředků smluvní odměnu. Tato 
smluvní odměna (závazková provize) představuje 10% z úvěrového rámce, tedy částku  …………,-Kč z 
poskytovaného úvěru; na smluvní odměnu (závazkovou provizi) vzniká úvěrujícímu nárok a je splatná v den 
uzavření této smlouvy, a to v souladu s čl. 2.1, úvěrující je oprávněn požadovat úhradu poplatku i způsobem 
dle čl. 7.3 OP. 
 Smluvní strany dále sjednaly poplatek za prověření bonity úvěrovaného ve výši……………………Kč 
z poskytovaného úvěru. Na poplatek vzniká úvěrujícímu nárok a je splatný v den uzavření této smlouvy a to 
v souladu s čl. 2.1, úvěrující je oprávněn požadovat úhradu poplatku i způsobem dle čl. 7.3 OP. 
Smluvní strany se dále dohodly, že úvěrovaný uhradí úvěrujícímu poplatek za správu úvěru ve výši ……. Kč 
měsíčně... 
2. Závazky úvěrovaného jsou splněny připsáním příslušných peněžních prostředků na účet úvěrujícího ve lhůtě 
uvedené v této smlouvě. Úvěrující je také oprávněn tyto závazky započíst proti výplatě úvěru jednostranným 
zápočtem, s čímž úvěrovaný souhlasí. 
3. S ohledem na výše uvedené tedy bude úvěrovanému, za předpokladu, že požádá o čerpání celé výše 
úvěrového rámce, na účet/ty uvedený/é v článku 2.1 této smlouvy, úvěrujícím poukázána částka, která bude 
ponížena o uvedené smluvní poplatky, a jejíž konečná výše bude  ………………,-Kč (………….. 
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že částka uvedená v čl. 3.3 této smlouvy bude ponížena v případě 
částečného čerpání na základě dodatku/ů k této smlouvě. 

  

http://www.bondster.com/
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Článek 4 

Fixace úrokové sazby 

1. Strany sjednávají fixaci úrokové sazby uvedené v čl. 2.4 této smlouvy, případně upravené dle čl. 2.7 této 
smlouvy, a to na dobu _____ měsíců. 
. 

 

   

 

 

Článek 5 

Závěrečná ujednání 
1. OP a SP jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, úvěrovaný se s jejich obsahem seznámil a souhlasí 
s ním. Úvěrovaný potvrzuje převzetí této smlouvy včetně OP a SP. Úvěrovaný prohlašuje, že všechna 
ustanovení OP a SP v rozsahu čl. 1 až čl. 14 a SP výslovně přijímá. Znění OP a SP je možno též nalézt na 
www.acema.cz dále v provozovně nebo v sídle úvěrujícího. 
2. Úvěrovaný souhlasí s tím, že úvěrující je oprávněn za úvěrovaného poskytnout plnění vůči jiným věřitelům. 
Bude-li úvěrující plnit dluh za úvěrovaného jinému věřiteli, může úvěrující na tomto jiném věřiteli požadovat 
před splněním nebo při něm, aby mu postoupil svoji pohledávku za úvěrovaným. 
3. Úvěrovaný prohlašuje, že má platné oprávnění provozovat svou podnikatelskou činnost, a zavazuje se, že 
bude toto své oprávnění po celou dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti a v rozsahu, který nebude 
výrazným způsobem omezen oproti stavu ke dni uzavření této smlouvy; v případě porušení této smlouvy se 
úvěrovaný zavazuje uhradit úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši ….. Kč; tím není dotčeno právo na náhradu 
škody vzniklé porušením této povinnosti. V případě, že úvěrovaný z jakéhokoliv důvodu ztratí oprávnění 
provozovat svou podnikatelskou činnost nebo toto oprávnění bude v porovnání se stavem ke dni podpisu této 
smlouvy výrazně omezeno a/nebo bude učiněn jakýkoliv úkon směřující ke zrušení nebo likvidaci úvěrovaného 
nebo k jeho fúzi s jinou společností nebo k přeměně na jinou právní formu (fúze a přeměna na jinou právní 
formu je bez předchozího souhlasu úvěrovaného přípustná, pokud to úvěrovaný předem oznámí úvěrujícímu a 
pokud se tím nesníží rozsah osobní odpovědnosti společníků, akcionářů, členů či jiných osob s vlastnickými 
právy vůči právnímu nástupci úvěrovaného nebo rozsah osobní odpovědnosti statutárních orgánů právního 
nástupce úvěrovaného vůči úvěrujícímu), je úvěrující oprávněn úvěr i s jeho příslušenstvím zesplatnit a 
požadovat splacení celé dlužné částky do pěti (5) dnů od doručení zesplatnění úvěrovanému. 
3.1. Dojde-li k jakémukoli Případu porušení ze skupiny čl. 8 bod 3. OP, je úvěrovaný povinen písemně 
informovat úvěrujícího do tří dnů od okamžiku vzniku porušení, nebo od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl 
nebo mohl dozvědět, pokud by jednal s péčí řádného hospodáře, podle toho, co nastalo dříve. 
4. Obsah této smlouvy lze měnit jen právním jednáním v písemné nebo přísnější formě; možnost změnit obsah 
smlouvy i jinou formou strany vylučují. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý je originál. 
Jeden stejnopis je po uzavření této smlouvy předán úvěrovanému, dva stejnopisy zůstávají úvěrujícímu. Tato 
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné a že veškeré údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a 
úplné. Smluvní strany si dohodly, že pokud na straně úvěrovaného vystupuje více osob, pak jsou tyto osoby 
zavázány společně a nerozdílně a úvěrující může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech 
spoluúvěrovaných, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoluúvěrovaných. 
6. Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že si přečetly všechny její podmínky, že porozuměly všem 
ustanovením smlouvy, že tato ujednání představují jejich svobodnou a vážnou vůli a že smlouva nebyla 
uzavřena pod hrozbou tělesného nebo duševního násilí ani v tísni. 
7. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotkne se tato skutečnost 
zbývajícího obsahu této smlouvy. V takovém případě se strany zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné 
ustanovení nahradí takovým ustanovením, které bude svým obsahem a účelem nejbližší neplatnému nebo 
neúčinnému ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem. 

 

  

         

  

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

 

___________________ 

     
   

V  Praze  dne........................ 
ACEMA Credit Czech, a.s. 
 

 

___________________ 
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vlastnoruční podpis 
 

 

vlastnoruční podpis 

Zástupce:  
Funkce:  
 

 

___________________ 

vlastnoruční podpis 

Zástupce:  
Funkce:  

 

        

         

 

Za obchodní oddělení (jméno, příjmení) .......................................................... vlastnoruční podpis 
 

 



     
  

 
 

 

 

 

  

   
 

ACEMA Credit Czech, a.s., U Libeňského pivovaru 63/2,180 00 Praha 8 - Libeň, IČ 26158761,                                                                  SMLOVA O ÚVÉRU BUSINESS  
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6408, 
tel.: +420 234 635 555, e-mail: info@acema..cz, www.acema.cz 

 

 

   

 

   

 

  Čerpání 
úvěru 

Splácení úvěru 

Číslo 
období 

Datum 
Výše čerpání 

v Kč 

Sjednaná 
úroková 

sazba 

Úhrada 
nákladů na 
sjednání a 

správu 
úvěru, 
které 

nejsou 
financovány 

úvěrem 
v Kč 

Splátka úvěru 
v Kč 

Z toho úrok 
v Kč 

Z toho 
úmor 
v Kč 

Celková platba za  
období 

v Kč 

Zůstatek 
(nesplacené) 

jistiny 
v Kč 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          
 

 

   

 


