
 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

Uznání dluhu a Dohoda o splátkách 

v souladu s ustanovením § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 
znění, 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

……………………………………. 

IČ: ………………………… 

se sídlem ………………………….. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………………., v oddíle ….., vložce ……………. 

zastoupena ………………... 

/ dále jen „věřitel “ / 

a 

………………………………………. 

dat.nar. ………………………… 

bytem ………………………….. 

/ dále jen „dlužník “ / 

uzavírají toto 

Uznání dluhu a Dohodu o splátkách: 

I. 

1. Účastníci této dohody prohlašují, že dlužník dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody částku 
ve výši ……….,-Kč / slovy: …………………….. korun českých/ a dále příslušenství………., a 
to z důvodu ……………………………………….. 
 

2. Dlužník tímto uznává výše uvedený dluh co do důvodu i výše včetně zákonného/ smluvního 
příslušenství a zavazuje se jej zaplatit v souladu s čl. II této dohody.  

 



 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

II. 

1. Účastníci této dohody se dohodli na úhradě dluhu specifikovaného v čl. I této dohody formou 
měsíčních splátek, a to následujícím způsobem: 

 

a) při podpisu této dohody zaplatí dlužník k rukám věřitele v hotovosti částku ve výši 
………………..,- Kč 

b) počínaje měsícem ………………….. se zavazuje dlužník hradit na účet věřitele č. 
…………………. vedený u ……………. částku ve výši………………,-Kč, v pravidelných 
měsíčních splátkách, vždy nejpozději do ……………………..dne daného měsíce, a to až 
do úplného uhrazení částky ………………….., přičemž poslední splátka bude činit 
……………….. Kč. 

 

2. V případě prodlení s úhradou, byť jen jediné měsíční splátky, delšího než …. dnů, ztrácí 
dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je povinen 
neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele. 
 

III. 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 
 

2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
 

3. Jakékoliv změny této dohody mohou být činěny pouze na základě písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

4. Účastnící této dohody prohlašují, že si tuto dohodu náležitě přečetli a souhlasí s jejím 
obsahem. Účastnící této dohody dále prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena za jejich 
vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 
čeho připojují níže své podpisy. 

 

V …………..  dne  …………   V ………………… dne  ………… 
 

………………………………………………….. ………………………………………… 

 věřitel       dlužník       


