
smlouva 

TZP, a.s.  
se sídlem Hlinsko, T�ebízského 92, PS✁ 539 01
zastoupena místop�edsedou p�edstavenstva panem Vladimírem Michalem
I✁: 481 71 581

v dalším textu smlouvy jen jako „Úv✂rující“

na stran✂ jedné

a

EA Invest, spol. s r.o.  
se sídlem Orlová – Lutyn✂, U Centrumu 751
zastoupena jednatelem panem Ing. Václavem Ryšánkem
I✁: 253 92 697

v dalším textu smlouvy jen jako „Úv✂rovaný“

na stran✂ druhé 

Úv✂rující a Úv✂rovaný dále spole✄n✂ též jako „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, m✂síce a roku, v souladu s ustanovením § 2395 a násl. zákona ✄. 
89/2012 Sb., ob✄anský zákoník, dále jen „Ob✄anský zákoník“, tuto

smlouvu o úv☎ru :

I. p✆edm☎t smlouvy 

Úv✂rující se zavazuje poskytnout Úv✂rovanému na jeho žádost a v jeho prosp✂ch pen✂žní 
prost�edky až do výše 4.000.000,- K✝ (slovy ✁ty�imilióny korun ✄eských), dále jen „Úv✂r“, a 
Úv✂rovaný se zavazuje Úv✂rujícímu Úv✂r vrátit a zaplatit mu úroky, a to za podmínek dále 
vymezených touto smlouvou.

II. POSKYTNUTÍ ÚV✞RU
Úv✂rovaný je oprávn✂n žádat po Úv✂rujícím poskytnutí Úv✂ru do 30. ✄ervna 2016. Žádost musí 

mít písemnou formu.

Úv✂rující se zavazuje poskytnout Úv✂rovanému Úv✂r v dob✂ ur✄ené v žádosti. Tato doba nesmí být 
kratší p✂ti (5) pracovních dn✟ ode dne doru✄ení žádosti Úv✂rujícímu. Úv✂rující je oprávn✂n 
poskytnout Úv✂rovanému Úv✂r v díl✄ích splátkách.

Úv✂r není ú✄elov✂ ur✄en. 

III. úroky 

1. Ode dne poskytnutí Úv✂ru je Úv✂rovaný povinen platit Úv✂rujícímu úroky. V souladu 
s ustanovením § 2396 Ob✄anského zákoníku se Smluvní strany dohodly, že výše úroku 

trana 1



s ohledem na výši diskontní sazby, bonitu a zajišt�ní Úv�ru ✁iní 2,50 % p.a. ode dne 
poskytnutí Úv�ru do jeho úplného vrácení.

(1) Úroky v dohodnuté výši z Úv�ru nebo jeho nevrácené ✁ásti jsou splatné ✁tvrtletn�, vždy 
k poslednímu dni p✂íslušného kalendá✂ního ✁tvrtletí, a to na základ✄ jejich vyú☎tování 
zaslaného Úv✄rujícím Úv✄rovanému. Úrok se vypo✁te metodou 365/365 dn✆. 

IV. splatnost úv✝ru 

1. Úv�rovaný se zavazuje, že Úv�rujícímu vrátí Úv�r najednou anebo ve splátkách, p✂i✁emž 
kone✁ná lh✆ta splatnosti Úv�ru je sjednána do 31. prosince 2018.

2. Úv�rovaný vrátí Úv�rujícímu Úv�r a bude platit úroky p✂íkazem k úhrad� na ú✁et 
Úv�rujícího, z n�hož byl Úv�r poskytnut. Za den vrácení Úv�ru a zaplacení úrok✆ se vždy 
považuje den jejich p✂ipsání na ú✁et Úv�rujícího.

3. Úv�rovaný je oprávn�n vrátit Úv�rujícímu Úv�r a zaplatit úroky i d✂íve, než jak je dohodnuto 
v odst. 1. tohoto ✁lánku smlouvy, p✂ípadn� i ve splátkách, p✂i✁emž minimální ✁ástka jedné 
splátky musí ✁init alespo✞ 100.000,- K✁ (slovy: Jednostotisíc korun ✁eských). Úv�rující je 
povinen takto placené ✁ástky p✂ijmout.

4. Pro p✂ípad prodlení Úv�rovaného s vrácením Úv�ru v dohodnuté lh✆t� splatnosti, je 
Úv�rovaný povinen zaplatit Úv�rujícímu též úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné ✁ástky 
za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný ve lh✆t� splatnosti do deseti (10) po 
doru✁ení jeho vyú✁tování. 

V. ostatní podmínky 
K zajišt�ní závazku Úv�rovaného vrátit Úv�rujícímu Úv�r vystaví Úv�rovaný na ✂ad Úv�rujícího 

vždy sm�nku vlastní, s doložkou „bez protestu“, zn�jící na sm�ne✁nou sumu ve výši 
odpovídající díl✁ímu ✁erpání pen�žních prost✂edk✆ z Úv�ru, dále jen „Sm�nka“, a Sm�nku 
p✂edá Úv�rujícímu spole✁n� s žádostí o ✁erpání úv�ru.

Vystavené Sm�nky jsou splatné dne 10. ledna 2019, p✂i✁emž místem platebním je GE Money bank, 
a.s., k ú✁tu ✁. 702303524/0600.

Úv�rující se zavazuje, že veškeré vystavené Sm�nky Úv�rovanému vrátí bez zbyte✁ného odkladu 
poté, co Úv�rovaný splní sv✆j závazek dle této smlouvy. Místem vrácení Sm�nky je sídlo 
Úv�rujícího.

Smluvní strany se dohodly, že do dne splatnosti vystavených Sm�nek není Úv�rující oprávn�n 
postoupit žádnou z vystavených Sm�nek nebo práva s ní spojená t✂etí osob�.

vI. záv✝re✟ná ustanovení 

Tato smlouva vzniká jen dohodou o celém jejím obsahu. Tuto smlouvu je možno m�nit nebo 
dopl✞ovat jen ✁íslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu. Na ústní ujednání se 
nebere z✂etel.
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Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouv� zvlášt� neupravené platí obecn� závazné právní 
p✁edpisy ✂eské republiky.

V souladu s ust. § 55 odst. 1 a 2 zákona ✄. 90/2012 Sb., o obchodních spole✄nostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích) informoval Úv�rující nejvyšší orgán (valnou hromadu) 
Úv�rujícího o úmyslu uzav✁ít tuto smlouvu. Valná hromada Úv�rujícího svým rozhodnutím 
uzav✁ení této smlouvy nezakázala.

V souladu s ust. § 55 odst. 1 a 2 zákona ✄. 90/2012 Sb., o obchodních spole✄nostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích) informoval Úv�rovaný nejvyšší orgán (valnou hromadu) 
Úv�rovaného o úmyslu uzav✁ít tuto smlouvu. Valná hromada Úv�rovaného svým 
rozhodnutím uzav✁ení této smlouvy nezakázala.

Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
jednom. Ob� vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p✁ed jejím podpisem p✁e✄etly, že byla uzav✁ena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné v☎le, ur✄it�, vážn� a srozumiteln�, 
nikoliv v tísni za nápadn� nevýhodných podmínek, p✁i✄emž autenti✄nost této smlouvy 
potvrzují svými vlastnoru✄ními podpisy.

V Hlinsku dne 23.6.2015

Za Úv�rujícího:               Za Úv�rovaného:

…………………………………                        ………………………………..
        Vladimír Michal             Ing. Václav Ryšánek

místop✆edseda p✆edstavenstva jednatel
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