
Dohoda o narovnání 

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 

(dále jako „xx" na straně jedné) 

 

a 

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 

(dále jako „xy" na straně druhé) 

 

(xx a xy dále společně také jako „smluvní strany" nebo každý samostatně jako „smluvní 

strana") 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník"), 

tuto 

 

dohodu o narovnání 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2014 Smlouvu o dílo, na základě které společnost xx 

zhotovila pro společnost xy dílo a předala jej na základě předávacího protokolu společnosti xy 

dne 15. 8. 2014 (dále jako „Smlouva o dílo").  

 

1.2 Mezi smluvními stranami je sporná případná existence, výše a splatnost pohledávky ze 

smlouvy o dílo z důvodu prodlení společnosti xx s dokončením díla, které bylo dokončeno 

řádně, nicméně dle názoru společnosti xy o 1 měsíc později a s tím souvisejícího nároku 

společnosti xy na smluvní pokutu ve smyslu čl. V Smlouvy o dílo (dále jako „sporná 

pohledávka"). 

 

1.3 Předmětem této dohody je narovnání vzájemných práv a povinností smluvních stran 

vztahujících se ke sporné pohledávce a její existenci.  

 

II. 

Narovnání 

 

2.1 Smluvní strany tímto prohlašují, že dnem účinnosti této dohody se veškerá jejich práva a 

povinnosti vztahující se ke sporné pohledávce, tj. nároku na smluvní pokutu dle článku V. 

smlouvy o dílo či jejímu příslušenství nahrazují právy a povinnostmi uvedenými v čl. 2.1 této 

dohody. Dnem účinnosti této dohody tak zanikají případná práva společnosti xy vztahující se ke 

sporné pohledávce, tj. nároku na smluvní pokutu dle článku V. smlouvy o dílo či jejímu 

příslušenství a případná povinnost společnosti xx související se spornou pohledávkou, tj. nároku 

na smluvní pokutu dle článku V. smlouvy o dílo či jejím příslušenstvím a nahrazují se právy a 

povinnostmi novými, založenými touto dohodou. 



 

2.2 Na základě této dohody se společnost xx zavazuje zaplatit společnosti xy v rámci narovnání 

částku ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to bezhotovostním převodem 

na bankovní účet společnosti xy č. 1235245/0100 vedený u Komerční banky, a. s., a to do 

deseti (10) dnů ode dne uzavření této dohody.  

 

2.3 Společnost xy se zavazuje zdržet se po dni účinnosti této dohody veškerých právních a 

faktických jednání spočívajících v uplatňování nebo vymáhání jakýchkoli práv či nároků 

vztahujících se ke sporné pohledávce, tj. nároku na smluvní pokutu dle článku V. smlouvy o 

dílo. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

3.1 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření. 

 

3.2 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, 

budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá 

právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy. 

 

3.3 Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu smluvních stran uvedenou v označení 

smluvních stran v úvodu této smlouvy, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí 

jinou adresu. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují právní předpisy, 

jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude 

považována za doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v označení 

smluvních stran v úvodu této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně 

oznámí druhé smluvní straně. 

 

3.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran 

písemnou formu. 

 

3.5 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 

zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 

neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, 

neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným 

ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního 

ustanovení. 

 

3.6 Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

3.7 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

V Praze dne …………….. 

 

 

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

 xx xy 

 …………., jednatel ………., jednatel 


