Dohoda o úhradě závazku
Věřitel:
Název společnosti: ……………... ………
IČ: .…………………………………………
Sídlem: …………………………………….
Jednající: ………………………………….
a
Dlužník:
Název společnosti: ……………... ………
IČ: .…………………………………………
Sídlem: …………………………………….
Jednající: ………………………………….
Shora uvedení účastníci, dále jednotlivě označovaní jako „Věřitel“ a „Dlužník“, společně pak „Smluvní strany“,
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Dohodu o úhradě závazku (dále jen „Dohoda“)
I.
Smluvní strany shodně konstatují, že Věřitel má vůči Dlužníkovi pohledávku. Tato pohledávka vznikla z titulu
……………………. ze dne ………………splatné dne ……………. .
Do dnešního dne dlužník tuto částku neuhradil a to ani částečně.
II.
Mezi smluvními stranami je tedy nesporné, že Dlužník má vůči Věřiteli, společnosti ……………………….... ke
dni podpisu této Dohody splatný závazek ve výši celkem …………….. Kč vzniklý z titulu
………………………….………………... dle čl. I této Dohody.
III.
Uznání závazku: Dlužník tímto uznává svůj závazek vůči Věřiteli ve výši ………………………..…,- Kč z titulu
…………………………………….. dle čl. I. této Dohody, co do důvodu i výše a zavazuje se jej Věřiteli uhradit na
běžný účet č. ……………………….., variabilní symbol …………………………... v pravidelných měsíčních
splátkách po ……...............,- Kč splatných do každého třetího dne v měsíci počínaje dnem ………………….
pod ztrátou výhody splátek do úplného zaplacení dluhu. Dlužník se zavazuje, že nad výše uvedenou dlužnou
částku uhradí částku smluvní pokuty ve výši …………...,- Kč a to nejpozději do
termínu…………………2013.
Ručitelem výše uvedeného uznaného dluhu je pan/í……………….………. rodné číslo……………/…..….
V případě že dlužník výše uvedenou dohodu nepodepíše, nebo nebude splácet dle dohody, přechází toto plnění
na osobu výše uvedeného ručitele, který se zavazuje dlužné plnění do sedmi kalendářních dnů od termínu
prodlení doplatit. Po doplacení dlužné částky přecházejí veškeré závazky a povinnosti vyplívající z této dohody
na osobu ručitele a on nadále pokračuje v plnění veškerých závazků a povinností tak, jak je obsaženo v této
dohodě. Ručitel tuto dohodu spojenou s přistoupením k výše uvedenému závazku stvrzuje svým níže
uvedeným podpisem.
Dlužník je povinen a zavazuje se každou platbu závazku, vyplývající z této Dohody identifikovat výše
uvedeným variabilním symbolem. Smluvní strany sjednávají, že platba bez uvedení variabilního
symbolu nebo s nesprávným, anebo s neúplným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba, se
považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
IV.
Splátkový kalendář sjednaný dle ust. čl. III této Dohody je uzavřen pod ztrátou výhody splátek. Smluvní strany
se dohodly, že neuhradí-li Dlužník jakoukoli splátku řádně a včas, stane se zbytek splátek a veškeré smluvní
pokuty vyplývající z čl. III. této Dohody splatné 10. dnem po splatnosti nezaplacené splátky a to automaticky,
bez další výzvy, žádosti nebo upozornění Věřitele. Zároveň dlužná částka se navyšuje o smluvní pokutu ve výši
1% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení. Za řádné zaplacení splátky se považuje okamžik připsání
částky na běžný účet Věřitele ve stanovené výši, nejpozději v den splatnosti splátky.
V.

Zasílání písemností mezi Smluvními stranami se řídí následujícími zásadami:
a) Smluvní strany si zasílají písemnosti na adresu uvedenou v této Dohodě, nebo na jinou adresu, kterou
si Smluvní strany písemně sdělily. Smluvní strana, která bezodkladně nesdělí druhé Smluvní straně
písemně změnu adresy, nese odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti.
Jsou-li písemnosti zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
a) třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak
b) den odmítnutí převzetí zásilky adresátem
c) poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si adresát zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se
adresát o uložení nedozvěděl
d) den, kdy odesílatel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku adresátovi nepodařilo doručit pro to, že se na své
adrese určené k doručování písemností podle této Dohody nezdržuje a u tohoto důvodu byla zásilka
poštou vrácena.
VI.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory z této Smlouvy plynoucí či v souvislosti s touto
smlouvou vzniklé, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností
v rozhodčím řízení. Tyto spory budou rozhodovány JUDr. Pavlem Liškou, advokátem, ČAK 03077, se sídlem
Krupská 4, 101 00 Praha 10, a to v souladu s právními předpisy České republiky.
Poplatek za rozhodčí řízení se uhradí ve lhůtě a na účet určený rozhodcem. Základem pro výpočet Poplatku je
cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále stanoveno jinak (dále jen „Základ poplatku“).
V případě Základu poplatku do výše 1.000.000 Kč činí Poplatek 4 % Základu poplatku, nejméně však 4.500
Kč. V případě Základu poplatku převyšujícího 1.000.000 Kč činí Poplatek 40.000 Kč + 3% z částky Základu
poplatku převyšující 1.000.000 Kč a to až do výše Základu poplatku 10.000.000 Kč. V případě Základu poplatku
převyšujícího 10.000.000 Kč činí Poplatek 310.000 Kč + 2% z částky Základu poplatku převyšující 10.000.000
Kč, maximálně však 750.000,-Kč.
Je-li předmětem Řízení opětující se plnění, je Základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se
plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 8 let, považuje se za Základ poplatku
osminásobek ceny ročního plnění.
Nelze-li stanovit Základ poplatku podle předchozích odstavců, činí Poplatek 30.000 Kč.
Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je Základem poplatku jejich součet a to včetně příslušenství,
pokud je jeho výše vyčíslitelná. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalující strana
povinna doplatit Poplatek. Součástí všech poplatků je i DPH v zákonné výši, která se k Poplatku dle výše
uvedeného připočítává.
Rozhodce může zmocnit další osobu k provádění administrativních úkonů souvisejících s rozhodčím řízení.
Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že v případě rozhodování sporů v rozhodčím řízení je rozhodnutí
rozhodce konečné a je možno podat návrh na výkon tohoto rozhodnutí.
VII.
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho
připojují své podpisy.
Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž Věřitel obdrží 1 vyhotovení a Dlužník obdrží 1
vyhotovení.
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této Dohody oběma Smluvními stranami.
VIII.
Ručitel tímto závazně prohlašuje, že bezpodmínečně uhradí - splní každý peněžitý závazek Dlužníka vyplývající
z této Dohody, včetně veškerých sjednaných smluvních pokut, závazků z titulu porušení této Dohody, náhrady
škody či jiných závazků sankční nebo reparační povahy, který v době jeho splatnosti nesplní Dlužník. Ručitel se
tedy zavazuje bez protestů, námitek a dalšího zkoumání uhradit každou pohledávku Věřitele z Dohody, včetně
příslušenství, s jejímž zaplacením se Dlužník octne v prodlení, a to nejpozději do sedmi dnů od porušení výše
uvedeného.
V ………………….. dne …………

V ………….…… dne …………

……………………………………
Věřitel

……………………………………
Dlužník

……………………………………….
Dlužník – ručitel

