
Smlouva o úvěru 

Uzavřená dne (*) mezi  

Společností Silverside Czech, s.r.o. 

IČ: 27605795,  

se sídlem Klicperova 3208/12, Smíchov, 150 00 Praha 5,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118399 

Telefonní číslo:    (+420) 222 745 072   

E-mail:     info@silverside.cz 
Zastoupená:     Pavlem Strnádkem, jednatelem 

Internetové stránky:    www.silverside.cz 

Číslo bankovního účtu (*) 

(dále jen “Společnost”) 

Jméno a příjmení (obchodní firma):   (*)  

Identifikační číslo osoby:   (*)  
Rodné číslo:     (*)  

Sídlo:      (*)  

Korespondenční adresa:    (*) 
Číslo průkazu totožnosti:    (*)  

Mobilní telefon:     (*) 

E-mail:      (*) 

Bankovní účet:    (*) 
Původní smlouva č. 

(dále jen “Klient”) 

(Společnost a Klient společně dále jen “Smluvní strany”) 

uzavřeli dne [contract date] tuto 

Smlouvu o podnikatelském úvěru 

(dále jen “Smlouva”) 

mailto:info@silverside.cz


1. Informace o úvěru 

1. Druh: bezúčelový úvěr poskytnutý podnikateli v rámci jeho podnikatelské činnosti 
2. Výše Úvěru („Úvěr“):      [………..] Kč 
3. Poplatek za poskytnutí Úvěru:     [………..] Kč 
4. Termín splatnosti Úvěru (Datum splatnosti poslední Splátky): [………..]   
5. Doba trvání Úvěru:      [………..] měsíců  
6. Roční úroková sazba („Úrok“):      [………..]% p.a. 
7. Den, od kterého se počítá úrok:     [………..] 
8. Celková výše Úroku:      [………..] 
9. Dlužná částka (celková částka splatná Klientem):  [………..] Kč  
10. Měsíční splátka zahrnuje:     splátku Úroku a příslušnou část 

jistiny Úvěru (dále jen „Splátka“) 
11. Počet Splátek:       [………..] 

12. Společnost se zavazuje poskytnout za podmínek stanovených touto Smlouvou Klientovi 
peněžní prostředky (dále jen „Úvěr“) ve výši specifikované ve splátkovém kalendáři, který tvoří 
Přílohu č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Splátkový kalendář“) a Klient se zavazuje tyto finanční 
prostředky (Úvěr) Společnosti za podmínek stanovených touto Smlouvou vrátit a současně 
zaplatit Společnosti sjednaný úrok ve výši specifikované ve Splátkovém kalendáři (dále jen 
„Úrok“). 

13. Klient prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá jako podnikatel a že Úvěr využije pro účely svého 
podnikání. 

14. Tato Smlouva je uzavřena dnem, kdy bude odeslána Klientovi zpráva, že tato Smlouva byla 
podepsána Společností. 

15. Smluvní strany prohlašují, že Úvěr byl Klientovi poskytnut okamžikem, kdy Společnost zadala 
příkaz k odepsání peněžních prostředků ve výši Úvěru z bankovního účtu Společnosti či dnem, 
kdy se v Klientském profilu Klienta u Původní smlouvy objevila informace, že byl úvěr 
z Původní smlouvy zcela splacen.  

16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy, zejména Splátkový kalendář, ve kterých jsou 
poskytnuty veškeré informace ohledně Úvěru a podmínky, kterými se tato Smlouva řídí. 

17. Jedná se o bezúčelový Úvěr.  

2. Uzavření Smlouvy 

1. Klient prostřednictvím internetových stránek společnosti na adrese www.silverside.cz (dále jen 
„Internetové stránky“) zadal základní parametry úvěru, o který měl zájem, a dále další údaje 
Společností požadované. Pokud byl na Internetové stránky Společnosti přesměrován 
z internetových stránek jiného provozovatele, pak základní parametry úvěru na Internetových 
stránkách potvrdil. 

2. Na mobilní telefon Klienta byl zaslán SMS kód, jehož vyplněním a odesláním Klient 
odsouhlasil úplnost a pravdivost jím uvedených údajů a zároveň jím případně podepsal souhlas 
se zpracováním osobních údajů Společností a zároveň případně souhlasil s tím, že Klienta 
Společnost může kdykoli kontaktovat na jím uvedeném telefonním čísle nebo emailu, popřípadě 
adrese. 

3. Tímto byl založen Klientovi osobní účet na Internetových stránkách (dále jen „Klientský 
profil“), pokud Klientovi nebyl vytvořen Klientský profil již v minulosti. Odkaz na něj obdržel 
Klient v emailu od Společnosti. Přihlašovacím jménem do Klientského profilu je emailová 



adresa Klienta a heslo je vždy jednorázové, které pokaždé, když se Klient bude chtít do 
Klientského profilu přihlásit, zašle Společnost na mobilní číslo Klienta. 

4. V Klientském profilu najde Klient vždy aktuálně uzavřené smlouvy se Společností včetně příloh 
a další informace týkající se Úvěru. Skrz Klientský profil je Klientovi umožněno také 
disponovat s Úvěrem, zaplatit jednotlivé splátky Úvěru, jež jsou specifikované ve Splátkovém 
kalendáři (dále jen „Splátka“), popř. učinit jiné kroky. 

5. Klient prohlašuje, že jím uvedené číslo bankovního účtu v záhlaví této Smlouvy je číslo jeho 
bankovního účtu , který používá pro svou podnikatelskou činnost (dále jen „Bankovní účet“).  

6. Klient byl dále Společností požádán o poskytnutí dodatečných informací a dokumentů, aby bylo 
z pohledu Společnosti dostatečně zajištěno, že Klient bude schopen svůj dluh vůči Společnosti 
splácet. 

7. Společnost ověřila Bankovní účet Klienta a to prostřednictvím toho, že skrz platební bránu 
ThePay Klient zaslal 1 Kč, která mu byla ihned vrácena. Klient dále také Společnosti zaslal 
doklad potvrzujícího existenci účtu vedeného na jméno Klienta.  

8. Hotový návrh Smlouvy spolu se všemi přílohami byl předložen Klientovi k revizi a Klient 
podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se z jejich zněním důkladně seznámil. Poté kliknul 
tlačítko „Vygenerovat SMS kód k podpisu“. Na základě této žádosti byl Klientovi vygenerován 
SMS kód, který byl odeslán na mobilní telefon Klienta. Tento SMS kód Klient vložil do 
předmětného pole a potvrdil tlačítko „Závazně žádám o půjčku“. Tímto potvrzení Klient odeslal 
závazný návrh na uzavření Smlouvy a stisknutím tlačítka „Závazně žádám o půjčku“ na 
Internetových stránkách vyjádřil svoji vůli uzavřít se Společností Smlouvu. 

9. Klient je svým návrhem na uzavření Smlouvy vázán po dobu sedmi (7) dnů. Během této doby 
může Společnost kdykoli návrh Klienta na uzavření Smlouvy akceptovat či odmítnout a to 
oznámením učiněném v Klientském profilu a/nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud během 
těchto sedmi (7) dnů nebude návrh Klienta akceptován, platí, že byl odmítnut. V této době má 
Klient možnost kontaktovat Společnost na telefonním čísle uvedeném v záhlaví této Smlouvy a 
návrh na uzavření Smlouvy jednostranně vzít zpět. 

10. Po předložení návrhu Smlouvy provede Společnost posouzení správnosti a úplnosti údajů v ní 
uvedených a dalších informací, které byly Společnosti sděleny v míře, které je dle uvážení 
Společnosti nutná. Pokud Společnost dospěje k závěru, že návrh Klienta na uzavření Smlouvy je 
možné akceptovat, pak o tomto informuje Klienta zprávou na jím zadaný email, na který 
zároveň zašle podepsanou Smlouvu spolu s přílohami a tyto se objeví také v Klientském profilu. 

11. Přijetím návrhu Klienta na uzavření Smlouvy, a tedy uzavřením Smlouvy, je ve smyslu 
občanského zákoníku podpis Smlouvy oběma stranami, k čemuž dochází oznámením 
Společnosti, že návrh k uzavření Smlouvy přijala Klientovi a to uvedením informace o schválení 
návrhu v Klientském profilu a zasláním informace na email Klienta (dále jen „Den uzavření 
Smlouvy“). 

12. Bezprostředně po uzavření Smlouvy dá Společnost příkaz k bezhotovostnímu převodu 
prostředků odpovídajících sjednané celkové výši Úvěru na Bankovní účet Klienta. K odeslání 
částky ve výši Úvěru dojde zároveň v Den uzavření Smlouvy. Převedením peněžních prostředků 
a poskytnutím Úvěru se rozumí okamžik zadání příkazu k jejich odepsání z bankovního účtu 
Společnosti za podmínky, že peněžní prostředky budou dále připsány na Bankovní účet Klienta. 

3. Refinancování Úvěru 



1. Pokud měl Klient se Společností uzavřenou smlouvu (dále jen „Původní smlouva“), přičemž se 
se Společností dohodl na tom, že Společnost poskytne Klientovi Úvěr ve výši dlužné jistiny z 
Původní smlouvy, pak dojde k Refinancování úvěru.  

2. V případě Refinancování úvěru je předmětem této Smlouvy poskytnutí Úvěru s pevně 
stanovenou úrokovou sazbou, jež bude zcela použit k refinancování úvěru dle Původní smlouvy.  

3. V tomto případě bude probíhat uzavírání Smlouvy obdobně jako dle článku 2.1 a 2.2 této 
Smlouvy, přičemž Klient o Smlouvu požádal prostřednictvím Klientského profilu či ve 
výjimečných případech prostřednictvím emailu. V případě potřeby byl Klient opět požádán o 
dodání další dokumentace.  

4. K návrhu uzavření Smlouvy došlo tak, že poté, co se Klient seznámil se zněním této Smlouvy 
zadal SMS kód, který mu byl zaslán a stiskl tlačítko „Závazně žádám o refinancování Úvěru“. 

5. Přijetím nabídky Klienta, a tedy okamžikem vzniku Smlouvy, je podpis Smlouvy oběma 
stranami, k čemuž dochází oznámením Společnosti, že Společnost návrh k uzavření Smlouvy 
přijala, a to uvedením informace o schválení v Klientském profilu a zasláním informace na 
email Klienta.  

6. V tomto případě finanční částka odpovídající Úvěru dle této Smlouvy byla započtena na úvěr 
Klienta vyplývající z Původní smlouvy a tímto okamžikem byl Úvěr poskytnut. V Klientském 
profilu se u Původní smlouvy objevila informace, že byl úvěr zcela splacen. 

4. Splácení Úvěru 

1. Klient je povinen řádně a včas splácet poskytnutý Úvěr v souladu se Smlouvou a Splátkovým 
kalendářem, je zejména povinen dodržovat sjednanou výši jednotlivých Splátek a tyto Splátky 
splácet vždy nejpozději v datum splatnosti jednotlivých Splátek Úvěru (dále jen „Datum 
splatnosti splátek“), a to pod ztrátou výhody splátek. 

2. Počet a výše Splátek včetně všech Dnů splatnosti Splátek je uveden ve Splátkovém kalendáři, 
výše Splátek se po dobu splácení nemění, nebude-li mezi Klientem a Společností dohodnuto 
jinak. V takovém případě Společnost zašle Klientovi nový Splátkový kalendář, který Klient 
odsouhlasí buď zaškrtnutím předmětného políčka v Klientském profilu nebo tak, že příští 
Splátku uhradí v souladu s novým splátkový kalendářem. V každé Splátce je zahrnuta platba 
části jistiny Úvěru a platba části Úroku. Úrok zahrnutý do každé Splátky odpovídá úroku 
přirostlému k jistině Úvěru ke Dni splatnosti poslední Splátky. Datum splatnosti první Splátky 
nenastává dříve než 30. den po Dni čerpání úvěru, ledaže je ve Splátkovém kalendáři sjednáno 
jinak. Následující Splátky jsou dále splatné ve stejný den každého následujícího měsíce. 
Připadne-li Datum splatnosti Splátky na den, který v daném měsíci není, je Splátka splatná 
poslední den daného měsíce. Připadne-li Datum splatnosti Splátky na den pracovního klidu nebo 
svátek, je Splátka splatná poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu či svátku. 

3. Veškeré platby Splátek a dalších plateb bude Klient provádět následovně: 

a. buď převodem platby Splátky na účet Společnosti uvedený ve Smlouvě a 
Splátkovém kalendáři, přičemž každá platba Splátky musí být označena variabilním 
symbolem, kterým je číslo Smlouvy. Neoznačení platby Splátky variabilním 
symbolem nebo jeho správnou formou může mít za následek, že platba Splátky 
nebude považována za uhrazenou, přičemž veškeré negativní důsledky budou k tíži 
Klienta a taková Splátka bude považována za uhrazenou až dnem, kdy se 
Společnosti podaří danou platbu Splátky spárovat se Smlouvou, nebo 



b. skrz Klientský profil, kde má Klient možnost zaplatit Splátku tak, že zvolí možnost 
„Uhradit Splátku“ a poté zadá údaje o své platební kartě, kterou Splátku uhradí 
okamžitě skrz platební bránu ThePay či skrze internetové bankovnictví 
podporovaných bank, nebo 

c. vloží platbu hotovostně na účet Společnosti v pobočce příslušné banky. I při tomto 
způsobu je nutno označit platbu Splátky variabilním symbolem, kterým je číslo 
Smlouvy. 

4. Veškeré řádně identifikované platby Splátek se považují za uhrazené okamžikem jejich připsání 
na účet Společnosti, nejdříve však Datem jejich splatnosti. Klient není oprávněn Splátku či Úvěr 
předčasně splatit, nedohodne-li se se Společností jinak. 

5. V případě, že ke Dni splatnosti splátky Klient neuhradí dlužnou Splátku řádně a včas, dostává se 
do prodlení s úhradou Splátky. V tomto případě se strany dohodli, že jakákoli další platba, 
kterou od Klienta Společnost obdrží, bude započítána v následujícím pořadí: 

a. Náklady spojené s vymáháním jakékoli částky 
b. Poplatek za předání vymáhací agentuře 

c. Poplatky za upomínky 

d. Smluvní pokuta před zesplatněním 

e. Smluvní pokuta v případě zesplatnění 
f. Úrok z prodlení 

g. Úrok 

h. Úvěr (jistina) 

5. Postup při prodlení 

1. Strany se dohodly na tom, že jejich cílem je, aby veškeré platby dle této Smlouvy byly uhrazeny 
řádně a včas. Pokud ale bude pravděpodobné, že Klient nebude moci některou z plateb uhradit 
řádně a včas, je povinen co nejdříve na tuto skutečnost upozornit Společnost, která může odložit 
splatnost jednotlivých Splátek či jinak upravit Splátkový kalendář, aby se zabránilo prodlení 
Klienta. 

2. V případě prodlení Klienta je Společnost oprávněna Klientovi zasílat upozornění formou SMS 
zpráv, zpráv elektronické pošty (e-mailem), dopisem zaslaným na adresu klienta 
(korespondenční upomínka) či telefonátem. Prováděním těchto činností vznikají Společnosti 
finanční náklady, které je Společnost oprávněna částečně přenášet na Klienta a to tak, že za 
každou takovou činnost bude požadovat poplatek ve výši stanovené ve Splátkovém kalendáři 
(dále jen „Poplatek za upomínku“). Celková výše Poplatků za upomínky je tak stanovena 
počtem odeslaných SMS upomínek, e-mailových upomínek, korespondenčních upomínek a 
pokusů o telefonické navázání kontaktu s Klientem.  

3. Po celou dobu prodlení Klienta se splatností jakékoli Splátky, bude společnost účtovat Úrok 
z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené ve Splátkovém kalendáři. 

4. Pokud nebude uhrazena Splátka do Dne splatnosti splátky, pak bude Klient povinen zároveň 
zaplatit smluvní pokutu z dlužné částky ve výši stanovené ve Splátkovém kalendáři (dále jen 
„Smluvní pokuta“). 

5. Pokud bude Klient v prodlení s plněním jakékoli povinnosti dle této Smlouvy, je Společnost 
oprávněna postoupit tuto Smlouvu či dlužnou pohledávku jakékoli jiné třetí osobě či je 
oprávněna předat vymáhání předmětné Splátky a dalších plateb externí agentuře, přičemž 



paušální částka ve výši poplatku za předání vymáhací agentuře a poplatku, který je Společnost 
povinna uhradit vymáhací agentuře je uvedena ve Splátkovém kalendáři (dále jen „Poplatek za 
předání“). Tento Poplatek za předání je Společnost oprávněna požadovat po Klientovi.  

6. Klient je povinen platit jednotlivé Splátky řádně a včas, a to pod ztrátou výhody splátek, tj. 
Společnost může žádat zaplacení celé částky ve výši celého Úvěru a Úroku narostlého do dne 
zesplatnění a dalších případných plateb, které je Společnost oprávněna požadovat po Klientovi a 
to ke dni zesplatnění, který je Společnost oprávněna jednostranně určit (dále jen „Den 
zesplatnění“). 

7. Pokud dlužnou Splátku neuhradí Klient řádně a včas pak je Společnost oprávněna jednostranně 
rozhodnout o tom, že byl Úvěr zesplatněn. O tom bude Společnost informovat Klienta 
odesláním informace na jeho email a uvedením této informace v Klientském profilu Klienta. 
Den, který je uveden v oznámení o zesplatnění jako den, ke kterému se dluh Klienta vůči 
Společnosti stává splatný je Den zesplatnění.  

8. Ke Dni zesplatnění se stává splatná celá jistina Úvěru a zároveň veškerý Úrok, který přirostl 
k Úvěru ke Dni zesplatnění (obojí dále jen „Zesplatněný úvěr“).  

9. Pokud Zesplatněný úvěr spolu s jakoukoli platbou nebyl uhrazen Společnosti ke Dni zesplatnění, 
pak je Klient povinen platit úroky z prodlení ve výši uvedené ve Splátkovém kalendáři (dále jen 
„Úrok z prodlení“) dle Smlouvy z celé částky Zesplatněného úvěru s to až úplného splacení 
Zesplatněného úvěru a jakýchkoli dalších plateb k nimž je Klient dle této Smlouvy povinen.  

10. Strany této Smlouvy se dohodly, že veškeré platby spojené s Úvěrem, včetně plateb z prodlení 
nemusí postačovat na pokrytí škody, která Společnosti vznikla. Vedle Smluvních pokut a Úroků 
z prodlení a případných dalších plateb je tak Společnost oprávněna požadovat náhradu 
způsobené škody v plné výši a je oprávněna domáhat se uspokojení svých pohledávek v plné 
výši v soudním řízení.  

11. Pokud bude Klientovi účtován jakýkoli poplatek neoprávněně, zavazuje se kontaktovat 
Společnost prostřednictvím emailové zprávy na emailu uvedeném v záhlaví této Smlouvy. 
Společnost je povinna takový poplatek, bude-li požadavek oprávněný nejpozději do 90 dnů ode 
dne, kdy se s emailovou zprávou seznámí, vrátit.    

6. Odstoupení od Smlouvy a předčasné splacení úvěru 

1. Od Smlouvy může Společnost odstoupit ze zákonných důvodů nebo z toho důvodu, že je Klient 
v prodlení s jakoukoli platbou, ke které je povinen dle této Smlouvy.  

2. Došlo-li k odstoupení od Smlouvy, je Klient povinen Společnosti bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit  

i. jistinu poskytnutého Úvěru, a 

ii. úrok ve výši, na kterou by Společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od 
Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán až do dne, ke 
kterému měla být jistina dle této Smlouvy splacena. 

3. Klient je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru. V takovém 
případě má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, 
které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru, tzn. 
je povinen uhradit pouze proporcionální výši úroku.  Pro případ předčasného splacení Úvěru má 
Společnost právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s 
předčasným splacením, přičemž je stanoveno, že tyto náklady činí částku ve výši    2000 Kč. 



7. Prohlášení Klienta a Společnosti 

1. Přístupové údaje ke Klientskému profilu je Klient povinen uchovávat na bezpečném místě, 
odděleně od svých osobních dokladů, zabránit jejich zneužití neoprávněnými osobami, zamezit 
přístupu třetích osob k těmto údajům a přijmout dostatečná opatření na jejich ochranu. Klient 
zcela odpovídá za škodu způsobenou zneužitím jeho informací.  

2. Klient je povinen okamžitě informovat Společnost, jakmile dojde ke změně v některém z jeho 
údajů, nejpozději však do dalšího pracovního dne. Zejména je povinen zajistit, že bude 
Společnost neprodleně informovat v případě ztráty či změny čísla mobilního telefonu, jelikož na 
mobilní telefony budou zasílány SMS zprávy s jednorázovým heslem, bez jejichž zadání se 
Klient nebude moci do Klientského profilu přihlásit.  

3. Smluvní strany se dohodli, že Společnost je oprávněna kdykoliv postoupit svá práva a 
povinnosti v souvislosti se Smlouvou či jejich část jakékoli třetí osobě a to bez souhlasu Klienta. 
Klient nesmí postoupit svá práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou či jejich část na jinou 
osobu bez písemného souhlasu Společnosti.  

4. Klient Prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou. 

5. V souladu s ustanovením § 630 OZ se strany Smlouvy dohodli, že se práva, vzniklá na základě 
této Smlouvy, promlčují ve lhůtě 5 let, počítané ode dne, kdy práva mohla být uplatněna poprvé. 

8. Závěrečná ustanovení 

1. Klient prohlašuje, že je podnikatelem starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky, 
mající pravidelný měsíční příjem.  

2. Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, pokud není v této Smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 

3. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Smlouvě. Klient dále 
odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených ve všech dokumentech poskytnutých 
Společnosti.  

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vzájemné spory budou řešit smírně. 

5. Tato smlouva se uzavírá podle českého právního řádu a řídí se právem České republiky. 
6. Veškeré spory z této smlouvy budou řešeny soudy v České republice. Účastníci si sjednali místní 

příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 2. 

7. Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. 

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:  
• Příloha č. 1: Splátkový kalendář  

………………………………………….   ………………………………..  
            Silverside Czech, s.r.o.     Klient 



 Pavel Strnádek  

 jednatel


