
AVARRIO SOUKENICKÁ s.r.o. 

Provozovna: Soukenická 8, Praha 1 IČ: 

242 72 116 , DIČ: CZ242 72 116  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199650 

Zastoupená pověřeným pracovníkem na základě plné moci 

(dále jen "Zástavní věřitel")    na straně jedné a 

jméno 

bytem 

průkaz totožnosti vydaný datum narození                   , RČ                   

, státní občanství: 

(dále jen "Zástavce")     na straně druhé 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 152 a následujících zákona č. 40/1964 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění (dále jen "občZ") následující 

Zástavní smlouvu č.       / 2.12.2013 

(věci movité) 

I. Předmět smlouvy 

1. Zastavní věřitel poskytl zástavci finanční částku ve výši                 Kč, kterou se zástavce zavázal vrátit k rukám zástavního 

věřitele nejpozději ke dni                 , kterým nastavá splatnost poskytnuté finanční částky. (Pro účely této smlouvy dále jen 
"Pohledávka") 

2. Zástavce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem: Množství zlato 585/1000 prsten 

(Pro účely této smlouvy dále jen "Zástava") 

3. Předmětem této zástavní smlouvy je zřízení zástavního práva k Zástavě, blíže a podrobně specifikované v odstavci 2. tohoto 

článku, ve prospěch Zástavního věřitele, a to za účelem zajištění jeho Pohledávky, specifikované v odstavci 1. tohoto článku. 

4. Zástavce výslovně prohlašuje, že Zástava, blíže specifikovaná v odstavci 2. tohoto článku, je v jeho výlučném vlastnictví a že 

na ni neváznou žádná práva třetích osob. Současně bere na vědomí, že uložením Zástavy vzniká Zástavci povinnost k úhradě 

poplatku spojeného s uložením Zástavy, který činí 2,5 % z hodnoty Pohledávky za každý byť jen započatý týden, minimálně 

však 50, Kč. Celkový poplatek vyčíslený pro tuto Zástavní smlouvu, za předpokladu dodržení všech termínů zde uvedených 

činí        Kč. Tyto skutečnosti Zástavce stvrzuje vlastnoručním podpisem této Zástavní smlouvy. 

II. Vznik zástavního práva a jeho obsah 

1. Zastavní právo k Zástavě, podrobně specifikované v článku I. odstavci 2. této Zástavní smlouvy, vzniká ve smyslu ustanovení 

§ 158 odst. 1 občZ. odevzdáním Zástavy Zástavnímu věriteli. 

III. Práva a povinnosti stran za trvání zástavního práva 

1. Zástavce výslovně prohlašuje, že souhlasí s oceněním Zástavy v hodnotě Pohledávky. 

2. Zástavní věřitel, jemuž byla Zástava, podrobně specifikováná v článku I. odstavci 2. této Zástavní smlouvy, odevzdána, je 

oprávněn ji držet po celou dobu trvání zástavního práva u sebe. Je povinen se o ni starat s péčí řádného hospodáře, opatrovat 

ji, chránit ji před poškozením, ztrátou a zničením. 

3. Zástavní věřitel může Zástavu, podrobně specifikovanou v článku I. odstavci 2. této Zástavní smlouvy, užívat pouze v případě 

pokud takového užívání Zástavce povolil. 

IV. Uspokojení ze zástavy 

1. Zástavce výslovně souhlasí s tím, aby Zástavní věřitel v případě nedodržení splatnosti Pohledávky uspokojil svou Pohledávku 

vůči němu ze Zástavy, a to prodejem zastaveného předmětu. 

V. Prodloužení splatnosti Pohledávky 

1. V případě, že nejpozději poslední den splatnosti Pohledávky Zástavce požádá Zástavního věřitele o prodloužení splatnosti 

Pohledávky, prodlouží Zástavní věřitel splatnost Pohledávky v případě zaplacení poplatku za uložení Zástavy až o 28 dní. 

2. V případě, že nejpozději poslení den splanosti Pohledávky Zástavce požádá Zástavního věřitele o prodloužení splatnosti 

Pohledávky o dalších sedm dnů (tzv. ochranná lhůta), prodlouží Zástavní věřitel splatnost Pohledávky o tuto lhůtu. 

VI. Ostatní ujednání 



1. Tato smlouva pozbývá účinnosti dnem řádného uhrazení Pohledávky k rukám Zástavního věřitele, včetně poplatku za uložení 
Zástavy. Na základě řádného uhrazení závazku ze strany Zástavce, včetně výše uvedeného poplatku, je Zástavní věritel 
povinen odevzdat Zástavu zpět Zástavci, a to neprodleně po splnění všech závazků Zástavce. 

2. Zástavní věřitel vydá Zástavu Zástavci po předložení originálu Zástavní smlouvy. Pokud zástavce originál Zástavní smlouvy 

Zástavnímu věřiteli nepředloží, například proto, že ji zničil nebo ztratil, bude mu Zástava za shora uvedených podmínek 

vydána jen tehdy, prokáželi hodnověrným způsobem svoji totožnost a vlastnictví k zastavené věci. 

3. Práva a povinnosti smluvích stran, jakož i ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této smlouvě, se řídí příslušnými 

ustanoveními občZ. 

4. Veškerá ustanovení této smlouvy lze měnit pouze po dohodě Zástavního věřitele a Zástavce, a to pouze písemně, formou 

písemných dodatků k zástavní smlouvě. 

5. Zástavce výslovně souhlasí, aby jeho osobní údaje byly zpracovány a vedeny Zástavním věřitelem dle zák. č. 101/2000 Sb. 

v platném znění pro účely zástav a výkupu věcí movitých. Tento souhlas je platný i po ukončení platnosti této smlouvy a může 

být kdykoli písemně odvolán. 

6. Zástavní věřitel a Zástavce prohlašují, že si tyto smlouvy přečetli a že tato byla ujednána svobodně a vážně, určitě 

srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

8. Ostatní smluvní ujednání viz http://www.avarrio.cz/. 

V Praze dne 2.12.2013 

..............................      .............................. 

Zástavní věřitel       Zástavce 


