
 

 

íloha . 1 Vzor - Kupní smlouva1 

 

Kupní smlouva 
uzav ená dnešního dne, m síce a roku v souladu s ustanovením § 409 a násl. Obchodního 

zákoníku, v platném zn ní 

 

I. 
Smluvní strany 

 

Spole nost  KLIRAD spol. s r.o. 

se sídlem  .............................................. 

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

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v ................, Reg. 

....................... za kterou jedná ............................., jednatel 

 

dále také jen Prodávající 

 

a 

 

Spole nost  Hamižník spol. s r.o. 

se sídlem  ........................................................... 

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

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v ....................., Reg. 

....................... za kterou jedná ........................., jednatel 

 

dále také jen Kupující 
 

 
 
 
 

                                            
1 HORÁKOVÁ, K.; LEMBERKOVÁ, P. Vzory smluv a podání pro obchodní spole nosti I. 
s komentá em, Obchodní smlouvy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 275 s. ISBN 80-251-0926-7. 
 



 

 

II. 
edm t smlouvy 

Prodávající se zavazuje dne ..................... dodat kupujícímu na adresu jeho sídla 

...............................................................................................(uvede název zboží).  

III. 

Kupující se zavazuje zaplatit do t í dn  od dodání p edm tu dodání podle 

edchozího lánku prodávajícímu kupní cenu ve výší ...................... K  na bankovní 

et prodávajícího íslo ......................, vedený u ............................ 

IV. 

V p ípad , že jedna ze stran poruší závazek sv j dle této smlouvy, je druhá strana 

oprávn na od smlouvy odstoupit.  

V. 

Ob  strany prohlašují, že si smlouvu p etly a s jejím obsahem souhlasí, což 

stvrzují vlastnoru ními podpisy.  

V Praze dne ......................................  

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

KLIRAD spol. s r.o.                                                             Hamižník spol. s r.o. 

jednatel spole nosti                                                            jednatel spole nosti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

íloha . 2 Vzor - Smlouva o dílo2 

 

Smlouva o dílo 
uzav ená dnešního dne, m síce a roku v souladu s ustanovením § 536 a násl. Obchodního 

zákoníku, v platném zn ní 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Spole nost  Hamižník spol. s r.o. 

se sídlem  .................................................. 

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

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v ................, Reg. 

................. za kterou jedná ............................., jednatel 

 

dále také jen Objednatel 

 

a 

 

Spole nost  KLIRAD spol. s r.o. 

se sídlem  ................................................... 

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

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v ...................., Reg. 

............................... za kterou jedná .........................., jednatel 

 

dále také jen Zhotovitel 
 

II. 
                                                                 P edm t díla  

                                            
2 HORÁKOVÁ, K.; LEMBERKOVÁ, P. Vzory smluv a podání pro obchodní spole nosti I. 
s komentá em, Obchodní smlouvy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 275 s. ISBN 80-251-0926-7. 
 
 



 

 

Zhotovitel se na základ  této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpe í provést 
pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouv  a objednatel se zavazuje 
ádn  dokon ené dílo od zhotovitele p evzít a zaplatit mu kupní cenu. 

edm t díla je stavba ....................... (ozna ení stavby) a je specifikován v 
projektové dokumentaci pro stavební povolení, které bylo vydáno Obvodním ú adem 
v ........................... dne .................... pod .j. .......... 

Popis díla je obsažen v technické zpráv  tvo ící sou ást projektové dokumentace 
citované v p edchozím odstavci. 

Zhotovitel prohlašuje, že p ed podpisem smlouvy p ekontroloval projektovou 
dokumentaci uvedenou v lánku II. odst. 2 této smlouvy a neshledal na ní takové 
závady, které je možné zjistit p i odborné kontrole. 

Dílo je složeno z t chto ástí ....................... (lze provést specifikaci díla nap íklad na 
stavební objekty, technologické objekty i jiné ásti stavby). 

Zhotovitel zabezpe í na sv j náklad a své nebezpe í všechny související pln ní a 
práce tvo ící p edm t díla. Zejména se jedná o vybudování za ízení staveništ , 
zabezpe ení dopravních opat ení a další innosti pot ebné k ádnému zahájení a 
provád ní díla. 

edm tem díla zhotovitele je další ást projektové dokumentace sloužící k ádnému 
provád ní díla. Cena této dokumentace je zahrnuta v cen  díla. 

V rámci díla zabezpe í zhotovitel též veškeré výškové a sm rové zam ení všech 
pozemních vedení a za ízení v míst  provád ní díla. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provád ní díla až do jeho skon ení o výškové a sm rové body pe ovat a 
odpovídá za jejich p esnost a ochranu proti poškození. Kone ná zam ení zhotovitel 

edá v digitalizované a listinné podob  minimáln  p t dn  p ed kolaudací stavby. 

Sou ástí díla je i provedení všech p edepsaných zkoušek, které vyplývají z p edané 
dokumentace a budou v detailní podob  obsaženy v provád cí dokumentaci 
zpracované zhotovitelem jako sou ást díla. 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat k p evzetí díla dokumentaci skute  provedeného 
díla v etn  geodetického ov ení. Tuto dokumentaci zpracuje zhotovitel ve dvou 
vyhotovení. 

Sou ástí díla jsou i návody pot ebné pro ádnou obsluhu, provoz a údržbu 
jednotlivých ástí díla. Pokud budou n které z t chto listin p edány smluvními 
partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpe í zhotovitel jejich p eklad do eského 
jazyka. 

 

III. 

Doba pln ní 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a p edat jej objednateli do 
........................... 

Zhotovitel je povinen za ít práce s provád ním díla po protokolárním p edání a 
evzetí staveništ , to je prostoru ur eného podle projektové dokumentace a 

smlouvy k provád ní díla. 



 

 

 
IV. 

Cena díla 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla iní ..........................,-K  (vypsat 
slovy) bez dan  z p idané hodnoty. 

Zhotovitel jako plátce dan  z p idané hodnoty p ipo ítá k dohodnuté cen  da  z 
idané hodnoty v sazb  20 % s tím, že tato sazba m že být zm na, jestliže v 

dob  uskute ní zdanitelného pln ní dojde ke zm  právní úpravy. 

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a pln ní zhotovitele, k nímž se podle této 
smlouvy zavázal. 

Dohodnutou cenu je možné zvýšit pouze tehdy, jestliže objednatel požádá 
zhotovitele o provedení v tšího množství prací, jiné než smluvené provedení díla i o 
jiné zm ny v p edm tu díla. V takovém p ípad  budou práce a pln ní nekryté cenou 
díla vyjád eny na formulá i zm nového listu (formulá  je uveden v p íloze . 1 ke 
smlouv ) s tím, že zm nový list bude podepsán odpov dnými pracovníky zhotovitele 
a objednatele. Pokud takto nebude postupováno, není zhotovitel povinen takové 
práce provést a v p ípad , že je provede, jedná o vlastní újm  a nemá právo na jejich 
úhradu. 

Pokud by se jednalo o práce a pln ní z d vodu nekvalitního provád ní díla, nap íklad 
o práce a pln ní ur ená v d sledku zásahu státního stavebního dohledu, je zhotovitel 
povinen provést tyto práce bez zbyte ného odkladu a na své nebezpe í a náklady. 

Smluvní strany se dohodly na poskytnutí zálohy ve výši K  .......................,-K  
(vypsat slovy). Záloha je splatná na ú et zhotovitele do deseti dn  od podpisu této 
smlouvy. 

V pr hu provád ní díla má zhotovitel právo na zaplacení prací provedených v 
každém kalendá ním m síci. Podkladem pro platbu je splátkový list (formulá  
splátkového listu tvo í p ílohu . 2 ke smlouv ). P ed vystavením splátkového listu 
vyhotoví odpov dný pracovník zhotovitele soupis provedených prací a dodávek a 
tento bude podepsán odpov dným pracovníkem objednatele. Bez tohoto dokladu 
není možné splátkový list vystavit a zhotovitel nemá právo na jeho zaplacení. 

Po p edání a p evzetí díla zhotovitel vystaví fakturu. Faktura bude mít náležitosti 
da ového dokladu, obchodní listiny podle § 13a ObchZ a bude v ní uvedeno íslo 
smlouvy, datu splatnosti a datum vystavení a od celkové fakturované ástky bude 
ode tena poskytnutá záloha a jednotlivé zaplacené splátky. P edání a p evzetí je 
smluvními stranami pokládáno za uskute ní zdanitelného pln ní. 

Pokud jde o splátkové listy, bude v nich uvedeno ozna ení objednatele a zhotovitele, 
íslo splátkového listu a ástka splátky. Ke splátkovému listu bude p iložen potvrzený 

soupis provedených prací a dodávek. 

Splátkový list i faktura jsou splatné do patnácti dn  od jejich doru ení objednateli. 

U každého jednotlivého splátkového listu je povinen zhotovitel pozastavit 10 % 
ástky splátkového listu. Totéž právo má objednatel v p ípad  faktury vystavené po 
edání a p evzetí. 



 

 

Objednatel je povinen uvolnit 5 % z pozastavené ástky po odstran ní vad a 
nedod lk  reklamovaných p i p edání a p evzetí. Za odstran ní vady krom  
fyzického odstran ní smluvní strany pokládají i poskytnutí slevy, nap íklad formou 
dobropisu i jiným právu odpovídajícím zp sobem. V takovém p ípad  je objednatel 
povinen pozastávku uvolnit a poukázat ji na ú et zhotovitele nejpozd ji do t í dn  od 
skute nosti prokazující odstran ní reklamovaných vad. 

Druhou ást pozastávky ve výši 5 % je objednatel povinen uvolnit do t í dn  od 
uplynutí záru ní lh ty. 

V p ípad , že splátkový list i faktura nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti nebo 
budou obsahovat chybné náležitosti, je objednatel oprávn n je vrátit do data jejich 
splatnosti. V takovém p ípad  je zhotovitel povinen vystavit nový splátkový list nebo 
fakturu s novou lh tou splatnosti. 
 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Objednatel je povinen p ed zahájením prací na díle zhotoviteli protokolárn  p edat 
prostor staveništ . Objednatel se zavazuje, že prostor staveništ  bude zhotoviteli 

edán bez práv t etích osob tak, aby zhotovitel mohl za ít v provád ní díla a v tomto 
až do jeho ukon ení plynule pokra ovat. 

Zhotovitel se zavazuje prostor staveništ  oplotit a na vlastní náklady jej st ežit. Pokud 
bude zapot ebí v d sledku provád ní díla omezit provoz na komunikacích 
sousedících s prostorem staveništ , zabezpe í zhotovitel na vlastní náklady 
pot ebná povolení a osazení p íslušnými dopravními zna kami. 

Zhotovitel se zavazuje v pr hu provád ní díla zabezpe ovat na vlastní náklady v 
prostoru staveništ  po ádek a istotu v etn  odklízení sn hu na komunikacích, které 
navazují na prostor staveništ . 

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provád ní. Zejména se jedná o 
práce a dodávky, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
zápisem ve stavebním deníku k prov ení zakrývaných prací t i pracovní dny 

edem. Kladné i záporné stanovisko s provedením zakrývaných prací a dodávek je 
objednatel povinen dodat bez zbyte ného odkladu formou zápisu ve stavebním 
deníku nejpozd ji do 24 hodin po prov rce zakrývaných prací a dodávek. 

i kontrole zakrývaných prací a dodávek je zhotovitel povinen p edložit objednateli 
výsledky všech provedených zkoušek, d kazy o jakosti materiál  použitých p i 
provád ní prácí a dodávek, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k 
znep ístupn ní jiných ástí díla a tedy ke znemožn ní jejich budoucí kontroly, je 
zhotovitel povinen p edložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledn  

chto dot ených ástí díla. 

V p ípad , kdy se objednatel nedostaví k prov ení zakrývaných prací a dodávek a 
nedodá v dohodnuté lh  své stanovisko, je zhotovitel oprávn n p edm tnou ást 
díla zakrýt. V p ípad , kdy v pozd jší žádosti objednatele bude zhotovitel nucen 
zakrytou ást díla odkrýt, nese náklady odkrytí a následného zakrytí objednatel. 



 

 

Dílo nebo jeho ást vykazující prokazatelný nesoulad se smlouvou a s projektovou 
dokumentací i pokyny objednatele je zhotovitel povinen k žádosti objednatele 
formou zápisu ve stavebním deníku v p im ené lh  odstranit. V opa ném p ípad  
je objednatel oprávn n odstranit uvedené nedostatky prost ednictvím t etí osoby a na 
náklady zhotovitele. 

Materiály zhotovitele neodpovídající projektové dokumentaci a smlouv  nevyhovující 
edepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouv  musí být 

odstran ny ze staveništ  ve lh  stanovené jednostrann  objednatelem a 
nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

Zhotovitel p edkládá provád cí projekty jím zpracované objednateli k odsouhlasení v 
termínech uvedených v p íloze k této smlouv . Jednotlivé ásti provád cích projekt  
musí zhotovitel p edložit objednateli k odsouhlasení nejmén trnáct dní p ed 
termínem zahájení té ásti díla, které se projektová dokumentace týká. Objednatel je 
povinen vyjád it se k dokumentaci do p ti pracovních dn . Pokud dojde k rozporu 
provád cích projekt  a dokumentace se stavebním povolením, není zhotovitel 
oprávn n po p edchozím upozorn ní objednatele provád t dílo podle provád cích 
projekt . 

Zhotovitel umožní v jím vybudovaném za ízení staveništ  objednateli užívat pro 
výkon technického dozoru objednatele jednu kancelá  vybavenou standardním 
kancelá ským nábytkem, dostate ným po tem elektrických zásuvek p ipojených na 
sí  a jednou fungující telefonní linkou umož ující použití faxu. Náklady na užívání 
této kancelá e (nájem a náklady na služby a energie) jsou kryty smluvní cenou. 
Telekomunika ní poplatky jdou k tíži objednatele. 

 

VI. 
Vedení stavebního deníku 

Zhotovitel je povinen vést v pr hu provád ní díla stavební deník, který slouží jako 
doklad v pr hu provád ní díla. Zápis do stavebního deníku iní zhotovitel po 
protokolárním p edání prostoru staveništ . 

U stavebního deníku se zapisují všechny skute nosti rozhodné pro pln ní smlouvy, 
zejména údaje o asovém postupu prací, o jakosti díla a zd vodn ných odchylkách 
provád ných prací od projektové dokumentace. 

Deník se skládá z úvodních list , denních záznam  a p íloh. 

Denní záznamy se píší do knihy s o íslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva odd litelné pr pisy. Perforované listy se shodn  o íslují s listy 
pevnými. Denní záznamy iteln  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, pop ípad  
jeho zástupce zásadn  v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
skute nosti, které jsou p edm tem zápisu. P i denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

Do deníku je dále oprávn n nahlížet a init v n m zápisy pracovník objednatelem 
pov ený funkcí technického dozoru, pop ípad  zástupce zpracovatele projektové 
dokumentace a státní stavební dohled. 



 

 

V p ípad , kdy oprávn ná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, 
je povinna p ipojit k záznamu do t í pracovních dn  své vyjád ení. V opa ném 

ípad  se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené ujednání smlouvy 
však nedopadá na zm ny a dopl ky smlouvy o dílo, které musí být provád ny 
zp sobem uvedeným ve smlouv . 

Zhotovitel je povinen uložit pr pis denních záznam  odd len  od originálu tak, aby 
byl k dispozici v p ípad  ztráty nebo zni ení deníku. Zhotovitel je povinen stavební 
deník chránit p ed zcizením a poškozením. 
 

VII. 

edávání a p ejímání díla 

Závazek zhotovitele provést dílo je spln n jeho ádným dokon ením, to je 
provedením bez vad a nedod lk . 

Zhotovitel písemn  vyzve nejmén  deset pracovních dn  p edem objednatele k 
edání a p evzetí díla. Zhotovitel zajistí ú ast p ejímacího ízení t ch svých 

smluvních partner , jejichž ú ast je k ádnému p edání a p evzetí díla nutná. 

Dílo je p evzato zápisem podepsaným oprávn nými pracovníky obou smluvních 
stran. 

V p ípad , že objednatel odmítne dílo p evzít, sepíší ob  strany zápis, v n mž 
uvedou svá od vodn ná stanoviska a dohodnou náhradní termín p edání, pokud to 

ichází v úvahu. 

Zhotovitel je povinen do trnácti dn  od p edání a p evzetí díla vyklidit staveništ . 
 

VIII. 

Odpov dnost zhotovitele za vady díla 

Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu p ti let od p edání a p evzetí z titulu 
poskytnuté záruky. 

V p ípad , že objednatel zjistí p i p edání a p evzetí díla nebo nejpozd ji do ukon ení 
záru ní lh ty vady díla, je povinen je bez zbyte ného odkladu písemn  oznámit 
(reklamovat) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel vady popíše a uvede, jak 
se projevují. 

Zhotovitel je povinen po obdržení oznámení vad (reklamace) objednatele se k n mu 
bez zbyte ného odkladu písemn  vyjád it. Ve svém stanovisku bu  vady uzná nebo 
sd lí, z jakého d vodu je odmítá uznat. 

Pokud se zhotovitel bez zbyte ného odkladu nevyjád í k oznámení vad (reklamaci) 
objednatele, je objednatel oprávn n nechat odstranit vady t etí osobou. 

Objednatel má v i zhotoviteli mimo práv uvedených v obchodním zákoníku i právo 
na náhradu náklad  k odstran ní vad prost ednictvím t etí osoby. Podmínkou je, že 
se jedná o výdaje prokazateln  a od vodn  vynaložené. 



 

 

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která 
podstatným zp sobem zt žuje i dokonce znemož uje užívání (provoz) díla, 
hromadný výskyt vad v po tu p esahujícím deset i opakovaný výskyt stejné vady po 
oprav . 

 

IX. 
Ukon ení smluvního vztahu 

Smluvní strany mohou tento vztah založený touto smlouvou ukon it písemnou 
dohodou nebo jednostranným písemným odstoupení jedné nebo druhé smluvní 
strany od smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být doru eno smluvní stran . Smluvní strana, které 
bylo odstoupení od smlouvy doru eno, se k n mu musí bez zbyte ného odkladu 
písemn  vyjád it. Ve vyjád ení uvede, zda d vody odstoupení uznává i nikoli. Pokud 

vody odstoupení neuznává, musí své stanovisko ádn  zd vodnit. 

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy takový stav díla, který 
neumož uje jeho ádné užívání (provoz) a prodlení zhotovitele s dokon ením díla po 
dobu delší než jeden m síc a prodlení objednatele s placením díla prost ednictvím 
splátkových list i faktury za období delší než dva m síce. 

V p ípad , že bude odsouhlasena ú innost odstoupení od smlouvy nebo bude 
innost odstoupení od smlouvy nalezena soudem, smluvní strany provedou 

inventarizaci doposud provedených prací a p ijatých plateb, a to do deseti dn  od 
sd lení i zjišt ní ú ink  odstoupení od smlouvy. 

Zhotovitel zárove  v této lh  vyklidí staveništ  a p edá je vyklizené objednateli. 
 

X. 
Záv re ná ustanovení 

Veškeré zm ny a dopl ky této smlouvy lze u init pouze písemnou formou. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jeden. 

Smluvní strany prost ednictvím podpis  jednajících osob potvrzují, že souhlasí s 
celým obsahem této smlouvy. 

 
V Olomouci  dne .................................. 

 

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

Hamižník spol. s r.o.                                             KLIRAD spol. s r.o. 

jednatel spole nosti                                                     jednatel spole nosti 

 



 

 

íloha . 3 Vzor - Potvrzení pro inventarizaci pohledávek 

 

KLIRAD spol. s r.o., adresa: ...................................................................................... 

O: ..........................; DI : ...........................; zastoupená .......................................  

 

 Adresováno: Hamižník spol. s r.o. 

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

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

 

                                          vy izuje: ...........................      V Ostrav , dne ................... 

 

 

Potvrzení pro inventarizaci pohledávek k ...................... 
 

Na základ  inventarizace pohledávek provád né v souladu s platným zn ním 

zákona . 563/91 Sb. Vás žádáme o odsouhlasení stavu našich pohledávek ke dni 

..................... Odsouhlasení nám zašlete v jednom vyhotovení zp t na adresu 

KLIRAD spol. s r.o., ....................................................... nejpozd ji do ......................... 

Pokud neobdržíme Vaše vyjád ení v tomto termínu, budeme považovat uvedený stav 

našich pohledávek za správný.  

 

Stav našich pohledávek 

íslo faktury Variabilní symbol Splatnost Pohledávka Neuhr. ástka 

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

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

Celkem neuhrazeno k ..........................  ......................... 

 

Vyjád ení odb ratele: 

Uznáváme výši Vaší pohledávky co do p edm tu a výši fakturace. Výše uvedený 

stav Vašich pohledávek souhlasí s naší ú etní evidencí. 

 

Datum: ...............................                                               ............................................. 

                                                                                                 razítko a podpis 



 

 

íloha . 4 Vzor - Jednostranný zápo et pohledávek3 

 

 

Jednostranný zápo et pohledávek 
 

Adresát: Hamižník spol. s r.o. 

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

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

Odesílatel: 

KLIRAD spol. s r.o. 

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

: .................... 

                                                   

 

V souladu s platnou právní úpravou zapo ítáváme tímto naši pohledávku 

v celkové  výši ..................,- K   z titulu nezaplacených faktur, specifikovaných 

v p íloze . 1  této listiny k Vaší pohledávce v celkové výši ................-K  z titulu 

nezaplacených faktur, specifikovaných. v p íloze  . 2, této listiny, a to ve výši, ve 

které se vzájemn  kryjí. 

 

Po tomto zápo tu iní vaše závazky v i naší spole nosti ástku ve výši .............,-K  

vyplývající z neuhrazených faktur dle p ílohy . 3 této listiny. 

 

Uvedenou ástku uhra te nejpozd ji do 5 dn  od doru ení tohoto dopisu na 

náš ú et vedený u ............................. na . ú.:  ………………………….. 

 

V Brn  dne .............................. 

        ………………………. 

KLIRAD spol. s r.o.   

jednatel spole nosti 

 
                                            
3 VONDRÁKOVÁ, A.; a kol. Vymáhání pohledávek. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 765 s. ISBN 978-80-
7357-230-3. 
 



 

 

íloha . 5 Vzor - Dohoda o vzájemném zapo tení pohledávek 

 

Dohoda o vzájemném zapo tení pohledávek 
 

uzav ená mezi     

                                                     

KLIRAD spol. s r.o., se sídlem: ............................................................                                                                           

O: ....................; DI : ..........................;      zastoupená ........................................ 

a 

Hamižník spol. s r.o., se sídlem: ........................................................... 

O:  ………...…..; DI : .........................;      zastoupená ........................................     

 

Faktury vystavené spole ností KLIRAD spol. s r.o.: 

íslo faktury ástka fa splatnost ást. uhr. zapo ítáno zbývá 
      
      
 

Tyto pohledávky na pen žitá pln ní zaniknou v rozsahu, v jakém se vzájemn  kryjí, 

tj. v ástce  K  ………...  

Na základ  tohoto zápo tu uhradí spole nost Hamižník spol. s r.o. zbývající ástku 

faktury ve výši ………. K  pod variabilním symbolem ………………..  

   

Záv re ná ustanovení 

1. Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom kuse obdrží každá 

strana. 

2. Ob  strany p ipojují k dohod  své podpisy na d kaz souhlasu s jejím zn ním a 

jako projev v le k jejímu napln ní. 

 

Potvrzenou kopii zašlete, prosím, obratem zp t. 

  

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

 

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

 



 

 

íloha . 6 Vzor - Návrh splátkového kalendá e4  

 

 

 

 

Návrh splátkového kalendá e 
 

 

 

Dlužník obchodní spole nost Hamižník spol. s r.o., I O: ......................., se sídlem: 

................................................................ tímto prohlašuje, že sv j závazek v celkové 

výši ................... K  (slovy: ...............................) v i v iteli obchodní spole nosti 

KLIRAD spol. s r.o., I O: ........................., se sídlem: .................................................. 

vyplývající z neuhrazené faktury (da ového dokladu v itele) . ........................ ze 

dne ............................ bude splácet v pravidelných m sí ních splátkách ve výši 

................ K  (slovy: ...........................) splatných vždy nejpozd ji ke každému 10. dni 

v m síci, po ínaje m sícem ........................... až do úplného zaplacení celé dlužné 

ástky, a to pod ztrátou výhody splátek v p ípad  prodlení s úhradou kterékoliv 

splátky. První splátka bude uhrazena nejpozd ji do ............................... 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                      Hamižník spol. s r.o. 

                                                                                      jednatel spole nosti 

 

   

 
                                            
4 VONDRÁKOVÁ, A.; a kol. Vymáhání pohledávek. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 765 s. ISBN 978-80-
7357-230-3. 
 



 

 

íloha . 7 Vzor - První upomínka5 

 

První upomínka 
DOPORU EN  

 

Hamižník spol. s r.o. 

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

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

 

 

                                                                                V ......................, dne ..................... 

 

c:  Upomínka platby - naše faktura . ........................... 

 

Kontrolou p ijatých plateb jsme zjistili, že dosud nebyla uhrazena naše faktura . 

.................... ze dne ............................ zn jící na ástku ......................... K , která 

byla splatná dne ................... V íme, že se jedná pouze o nedopat ení, a proto 

prosíme o provedení kontroly Vašich plateb.  

 

Pokud jste již shora uvedenou fakturu již uhradili , považujte prosím tuto naši 

upomínku za bezp edm tnou. 

 

 

                               S pozdravem 

 

 

 

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

                                                                                      KLIRAD spol. s r.o. 

                                                                                      jednatel spole nosti  

  
                                            
5 VONDRÁKOVÁ, A.; a kol. Vymáhání pohledávek. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 765 s. ISBN 978-80-
7357-230-3. 
 



 

 

íloha . 8 Vzor - Druhá upomínka6 

 

Druhá upomínka  
 

DOPORU EN  (s dodejkou) 

 

Hamižník spol. s r.o. 

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

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

 

                                                                              V ......................, dne ..................... 

 

c:  Upomínka platby - naše faktura . ........................... 

 

Dne ................. Vám byla zaslána upomínka platby naší faktury . ................. 

ze dne, splatné .................... Vyzývali jsme Vás, abyste dlužnou ástku uhradili 

v náhradním termínu do ........................ Kontrolou p ijatých plateb jsme zjistili, že 

es výše uvedenou výzvu a poskytnutí náhradního termínu jste platbu neprovedli.  

   Žádáme Vás d razn , abyste uvedenou platbu provedli obratem. Nebude-li 

výše uvedená ástka p ipsána na náš ú et . ..........................................vedený u 

........................... nejpozd ji .................., p edáme již bez dalšího v c právnímu 

zástupci k soudnímu vymáhání. V takovém p ípad budeme žalovat rovn ž úroky 

z prodlení a náhradu náklad  soudního ízení v etn  náklad  právního zastoupení.   

 

 

                                S pozdravem 

 

 

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

                                                                                         KLIRAD spol. s r.o. 

                                                                                         jednatel spole nosti 
                                            
6 VONDRÁKOVÁ, A.; a kol. Vymáhání pohledávek. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 765 s. ISBN 978-80-
7357-230-3. 
 



 

 

íloha . 9 Vzor - Uznání závazku7 

Uznání závazku 
 

Hamižník spol. s r.o. 

se sídlem  ......................................... 

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

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v ..............., Reg. 

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

 
Uznání závazku 
 

Hamižník spol. s.r.o., se sídlem ..........................., I  ..............., za kterou jedná 

............................, jednatel, jako dlužník uznává sv j závazek, spo ívající 

v povinnosti uhradit dohodnutou kupní cenu ve výši .................. K  do ....................... 

za dodávku zboží podle kupní smlouvy ze dne ...................., na jejímž základ  byla 

itelem dne .................... vystavena faktura . ..............., obsahující cenu zboží, 

i v iteli:  

 

KLIRAD spol. s r.o.,  

se sídlem ...................................................... 

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

 

Dlužník zaplacení kupní ceny zboží podle uvedené faktury uznává co do výše i 

právního d vodu. 

 

V Praze dne ................................. 

 

            …………………………. 

      Hamižník spol. s r.o. 

                                                                jednatel spole nosti 

                                            
7 HORÁKOVÁ, K.; LEMBERKOVÁ, P. Vzory smluv a podání pro obchodní spole nosti I. 
s komentá em, Obchodní smlouvy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 275 s. ISBN 80-251-0926-7. 
 


