
         registrační číslo: ………………..  

 

Uznání dluhu a dohoda o způsobu jeho úhrady 

 

 uzavřená dle § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi  

 

 

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

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

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

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

 (dále jako dlužník)  

 

a  

 

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

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

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

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

 

(dále jako věřitel)  

 

I.  

 

Dlužník Firma, IČ ……………, nebo r.č. ………………….., se sídlem ……………………….., nebo 

bytem ………………………, PSČ …………… podpisem této listiny výslovně uznává co do důvodu a 

výše ve smyslu ustanovení § 2053 občanského zákoníku svůj dluh ve výši ………………,- Kč ( slovy: 

……………………………………… korun českých ) s příslušenstvím, kterým je _______________ vůči 

věřiteli z titulu smlouvy o …………………………. ze dne ……………….. 

 

II.  

 

Účastníci této smlouvy se dohodli, že dlužník zaplatí na účet věřitele č. ……………………… vedený u 

……. a.s., nebo poštovní poukázkou na adresu věřitele anebo předáním finanční hotovosti věřiteli 

oproti vystavení pokladního dokladu svůj dluh specifikovaný v článku I. této dohody v následujících 

splátkách:  

 

1. splátka ve výši …………………….,-Kč do ……………………….  

2. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

3. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

4. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

5. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

6. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

7. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

8. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

9. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

10. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

11. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

12. splátka ve výši …………………….,-Kč do ………………………. 

 



Smluvní strany se dále dohodly, že v případě neuhrazení kterékoli splátky řádně a včas dle výše 

uvedeného kalendáře, zavazuje se dlužník věřiteli uhradit smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý den 

prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh. 

 

III. 

 

Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato dohoda je sepsaná ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom.  

Tato dohoda může být měněna, doplňována nebo zrušena jen dohodou stran v písemné formě, 

číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami ve smyslu ust. § 564 občanského 

zákoníku.  

Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, 

že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a že ji neuzavřely v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek pro některou ze smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

 

V………………………, dne ……………..  

 

     věřitel         dlužník  

     XX          XY 

 

 

 

 

         vlastnoruční podpis        vlastnoruční podpis  

 

        titul, jméno, příjmení       titul, jméno, příjmení 

 


