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Příloha č. 1 

Dohoda o uznání dluhu  

 

 

Věřitel :   Společnost A ……………… se sídlem ………………., IČ …………………,  

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu …………, oddíl …, vloţka ……,  

jednající prostřednictvím jednatele ………. 

 

Dluţník : Společnost ……………… B se sídlem ………………., IČ …………………,  

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu …………, oddíl …, vloţka ……,  

jednající prostřednictvím jednatele ………. 

 

 

 Společnost ……………… se sídlem ………………., IČ …………………, zapsaná 

v obchodním rejstříku Krajského soudu …………, oddíl …, vloţka ……(dále jen „dluţník“) uznává, 

ţe  dluţí společnosti…………….., IČ …………..   

 částku ……… Kč dle faktury č. ………….. splatné dne …………….. jako  cenu za poskytnuté 

plnění (popište předmět plnění ) dle  smlouvy o dílo č. ……….. uzavřené dne ……………, 

 částku ……… Kč dle faktury č. ………….. splatné dne …………….. jako  cenu za poskytnuté 

plnění (popište předmět plnění ) dle  smlouvy o dílo č. ……………….. uzavřené dne ……………,  

 

celkem ……….. Kč.  

 

Dluţník potvrzuje, ţe zde uvedenou pohledávku řádně prověřil co do výše a právního důvodu jejího 

vzniku a nemá vůči ní ţádné námitky. 

 

 Dluţník uznává zde uvedený a vyčíslený dluh co do důvodu a výše ve smyslu         ust.§ 558 

občanského zákoníku a zavazuje se jej splatit v plné výši, tj. …….. Kč nejpozději do ………………  

(možno sjednat i splátkový kalendář pod sankcí ztráty výhody splátek při nezaplacení kterékoliv 

dohodnuté splátky). 

 

Dluţník se zavazuje zde uvedený dluh zaplatit finančním převodem na účet ……………………, a.s. 

č. ………….. u …… banky. Dluţník bere na vědomí, ţe jednostranné započtení pohledávek 

společnosti na uvedený dluh je vyloučeno bez předchozího výslovného souhlasu věřitele. 

 

Věřitel přijímá zde uvedený závazek dluţníka uhradit dluh ve výši …….. Kč způsobem jak je 

sjednáno v této dohodě. 

 

Tato dohoda je vystavena ve dvou stejnopisech, z nichţ kaţdý účastník obdrţí po jednom vyhotovení. 

 

Datum : 

 

Za věřitele :        Za dluţníka : 

 

 

 

 

………………………………….   ………………………………………… 

jméno a funkce oprávněné osoby   jméno a funkce oprávněné osoby



  

 

 
Příloha č. 2 

 

   
UZNÁNÍ ZÁVAZKU  

DOHODA  O  SPLÁTKÁCH  

 
dle  §  323  zák .  č .  513 /1991  Sb .  Obchodní  zákoník  

 

 

společnost A ……………………………………. 

se sídlem ………………………….. 

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

IČ: ………………………… 

zastoupena ………………... 

/ dále jen „věřitel“ / 

 

a 

 

společnost B ………………………………….. 

se sídlem ………………………… 

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

IČ: ………………………… 

zastoupena ………………… 

/ dále jen „dlužník“ / 

 

 

I. 
  
1/ Účastníci této dohody činí nesporným, ţe dluţník ke dni podpisu této dohody dluţí věřiteli 

částku ………………….,- Kč / slovy: …………………….. korun českých/  bez 

příslušenství, a to za ……………………………………………………. Dluţník tímto uznává 

výše uvedený závazek co do důvodu i výše a zavazuje se jej zaplatit v souladu s čl. II této 

dohody.  

 

2/ Účastníci dohody se dohodli na úroku z prodlení ve výši …..  ke dni podpisu  této dohody.   

 

 

II. 

 

1/ Účastníci této dohody dohodli na úhradě dluhu specifikovaného v čl. I této dohody formou 

měsíčních splátek, a to následujícím způsobem: 

 

 

počínaje měsícem ………………….. se zavazuje dluţník hradit na účet věřitele č. 

…………………. vedený u ……………. částku ………………,- Kč, v pravidelných 

měsíčních splátkách, vţdy nejpozději do ……………………..dne daného měsíce, a to aţ do 

úplného uhrazení částky ………………….., přičemţ poslední splátka bude činit 

……………….. Kč. 



   

 

III. 

 

1/ V případě prodlení s úhradou, byť jen jediné měsíční splátky, delšího neţ 15 dnů, ztrácí 

dluţník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dluţník je povinen 

neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele. 

 

 

IV. 

 

1/ Tato dohoda se uzavírá v písemné formě a můţe být měněna nebo doplňována na základě 

úplné a vzájemné dohody smluvních stran pouze písemnými dodatky podepsanými 

účastníky této dohody. 

 

2/ Účastníci této dohody prohlašují, ţe se před podpisem této dohody podrobně seznámili 

s jejím obsahem, s obsahem této dohody zcela a bez výhrad souhlasí, tato dohoda byla 

sepsaná podle jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu či nátlaku, na 

jejich straně nejsou ţádné překáţky, které by bránily sjednání a podpisu této dohody, 

tuto dohodu podepisují bez jakéhokoliv donucení či nátlaku. 

 

3/ Tato dohoda je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu obou, přičemţ po 

jednom vyhotovení obdrţí kaţdý účastník.  

 

4/ Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky.  

 

 

 

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

 

 

 

 

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

                  věřitel                                                                                  dluţník 

   
 

 



   

Příloha č. 3 

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem 

 

Společnost A  

sídlo :  

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vloţka  

IČ:  

Jednající     :  

 

 (dále jen "zástavní věřitel") 

a 

 

 

společnost B  

sídlo:  

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vloţka  

IČ :  

Jednající :  

 (dále jen "zástavce" nebo jen "zástavní dluţník") 

 

 

I. 

1. Zástavce prohlašuje a dokládá, ţe je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí, 

včetně všech součástí a příslušenství souvisejících s jejich provozem, nacházejících se v 

k.ú. …………, obec …………, okres ………, zapsaných na LV č. ………… u 

Katastrálního úřadu …………, tedy:  

stavby: 

pozemky: 

2. Předmětné nemovitosti jsou blíţe popsány ve znaleckém posudku Ing. …………… č. 

…………… ze dne ………….  

3. Zástavce prohlašuje, ţe výše uvedený nemovitý majetek nabyl do svého vlastnictví na 

základě kupní smlouvy ze dne ……………………, vloţené do katastru nemovitostí dne 

…………… a ţe nejsou ţádné důvody pro platné odstoupení od této smlouvy, ani pro 

odstoupení od předchozích nabývacích titulů.  

II. 

1. Zástavní věřitel má za zástavcem pohledávku ve výši …………… Kč na jistině s 

příslušenstvím ve výši …… % p.a. ode dne …………. Pohledávka vznikla na základě 

řádně realizovaných dodávek zboţí dle Kupní smlouvy ze dne …………. Dodávky byly 

řádně převzaty, zboţí bylo bez vad a bylo řádně vyfakturováno.  



   

2. Zástavní dluţník tento svůj výše uvedený závazek uznal co do důvodu a výše v Dohodě o 

uznání závazku a splátkovém kalendáři ze dne …………, ve které zároveň strany odloţily 

splatnost závazku.  

III. 

1. K zajištění pohledávky zástavního věřitele uvedené v čl. II. odst. 1 za zástavcem zřizuje 

tímto zástavce zástavní právo ke svým nemovitostem, uvedeným v čl. I. této smlouvy, a to 

v prospěch zástavního věřitele, která zároveň předmětné nemovitosti do zástavy přijímá. 

IV. 

1. Zástavce prohlašuje, ţe na nemovitostech  

a) nevázne ţádné zástavní právo, a ani takové právo nezřídil,*) 

b)   vázne zástavní právo věřitele …..  *) 

*) ponechat jednu variantu 

2. Pro účely této zástavní smlouvy strany sjednávají, ţe hodnota zástavy odpovídá 

znaleckému posudku uvedenému v čl. I. odst. 2 této smlouvy.  

V. 

1. Zástavce se zavazuje, ţe bez předchozího písemného oznámení zástavnímu věřiteli 

nepřevede vlastnické právo k nemovitostem uvedeným v čl. I. této zástavní smlouvy.  

2. Zástavce není oprávněn nikterak umenšovat hodnotu předmětu zástavního práva zřízeného 

touto smlouvou. Zástavce je dále po dobu trvání této zástavní smlouvy povinen předmět 

zástavy opatrovat s péčí řádného hospodáře. Zástavce není zejména oprávněn zřídit bez 

předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele právo odpovídající věcnému břemeni 

ve prospěch třetí osoby a ani uzavřít smlouvu o nájmu těchto nemovitostí se třetí osobou 

na dobu určitou přesahující o více neţ 6 měsíců dobu splatnosti zajišťované pohledávky 

za nájemné, které by bylo niţší neţ je v místě obvyklé. Takové či obdobné ujednání by 

bylo nutné povaţovat za zmenšování hodnoty zástavy.  

3. Zástavce se zavazuje nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy sjednat pojištění 

předmětu zástavního práva s vinkulací pojistného plnění ve prospěch zástavního věřitele v 

případě pojistné události po dobu trvání zástavního práva, a to aţ do výše zajištění 

pohledávky. Zástavce se zavazuje prokázat splnění této povinnosti věřiteli do 20 dnů od 

podpisu této smlouvy.  

VI. 

1. Pro případ porušení jednotlivých závazků uvedených v čl. V. této smlouvy strany 

sjednávají smluvní pokutu ve výši …………… Kč pro kaţdý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Tuto smluvní pokutu lze uplatnit i opakovaně. Tímto ustanovením není 

dotčeno právo zástavního věřitele poţadovat náhradu vzniklé škody za porušení 

uvedených ustanovení smlouvy. 

 



   

VII. 

1. V případě, ţe zástavce, resp. subjekt, na kterého závazky přejdou, nesplní své závazky k 

úhradě dluhu uvedeného v čl. I. v termínu splatnosti, je zástavní věřitel oprávněn domáhat 

se uspokojení své pohledávky  prodejem zástavy ve veřejné draţbě nebo  soudním 

prodejem zástavy a z výnosu prodeje zástavy nechat uspokojit svoji pohledávku. 

  

VIII. 

1. Strany zároveň podepisují společný návrh na vklad práva podle této zástavní smlouvy do 

katastru nemovitostí.  

2. Strany se zavazují poskytnout si vzájemně nejširší moţnou součinnost v řízení před 

katastrálním úřadem.  

3. Pokud bude návrh na vklad práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí pravomocně 

zamítnut, zavazují se strany neprodleně tuto smlouvu vzájemnou dohodou zrušit a zároveň 

uzavřít novou zástavní smlouvu. V takto nově uzavřené zástavní smlouvě budou 

odstraněny překáţky, pro které katastrální úřad vklad zástavního práva zamítl. Nelze-li 

překáţky z objektivních důvodů odstranit, či pokud odmítne zástavce příslušný úkon 

učinit, stává se pohledávka zástavního věřitele uvedená v čl. II. této smlouvy splatnou 

uplynutím 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zástavního věřitele 

zástavci k odstranění překáţek.  

4. V případě postoupení či přechodu pohledávky zajištěné zástavním právem dle této 

smlouvy na jiný subjekt, vstupuje nový věřitel do všech práv a povinností zástavního 

věřitele. V případě převodu či přechodu vlastnického práva k nemovitostem uvedených v 

čl. I. této smlouvy vstupuje nabyvatel nemovitostí do všech práv a povinností, které má 

zástavce na základě této smlouvy.  

5. Po úplném splnění závazků na úhradu pohledávek zajištěných touto zástavní smlouvou 

vydá zástavní věřitel zástavci na jeho výzvu potvrzení pro katastrální úřad o splnění 

pohledávky a zániku zástavního práva podle § 170 obč. zák., které bude podkladem pro 

výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí.  

 

IX. 

                

            (1)        Pokud by se kterékoli z ustanovení této zástavní smlouvy stalo podle 

pouţitelného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním nebude 

tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost zbývajících 

ustanovení. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo 

neúčinnosti bude dodatečně zhojena výkladem této zástavní smlouvy, který musí respektovat 

zájem smluvních stran. 

            (2)        Práva a povinnosti z této zástavní smlouvy přecházejí na případné  právní 

nástupce  zástavního věřitele i zástavce. 

            (3)        Právní vztahy  vzniklé na základě  této zástavní smlouvy  a v souvislosti s ní 

se řídí právním řádem České republiky. 

            (4        Smlouva je  vyhotovena a podepsána v šesti exemplářích, z nichţ jeden obdrţí 

zástavní věřitel, jeden zástavce a čtyři budou slouţit jako doklad pro vklad zástavního  práva 

do katastru nemovitostí. 

            (6)        Veškeré změny a doplňky této zástavní smlouvy vyţadují souhlas zástavního 

věřitele i zástavce v podobě postupně číslovaných dodatků. 



   

V……………… dne ……………… 

 

…………………………………      …………………………… 

 

zástavní věřitel        zástavce 

 

(ověřené podpisy) 



   

Příloha č. 4: 

 

Avalovaná směnka vlastní na viděnou 

Za tuto vlastní směnku zaplatím při jejím předloţení částku 50.000 Kč (slovy padesáttisícko-

runčeských) panu Janu Novákovi, r.č. 550101/0001, bytem Stará Ves č.p. 4.  Bez protestu. 

V Ostravě  dne 11.1.2011 

Výstavce: 

vlastnoruční podpis 

Libor Poslušný  

r.č. 770707/5555 

bytem Ostrava-Jih, Aviatiků 10 

PER AVAL: 

vlastnoruční podpis 

Josef Novotný 

r.č. 683311/3333 

bytem Ostrava- Výškovice, Břustkova 5 



   

Příloha č. 5 

 

Cizí směnka splatná v určitý den 

Zaplaťte za tuto směnku dne 1. prosince 2003 částku 50.000 Kč (slovy padesáttisícko-

runčeských) panu Janu Novákovi, r.č. 550101/0001, bytem Stará Ves č.p. Bez protestu. 

V Ostravě  dne 1.1.2011 

Směnečník: 

vlastnoruční podpis 

ing. Petr Štědrý, jednatel 

Jistota, s.r.o. 

se sídlem Olomouc, Luční 13 

Výstavce: 

vlastnoruční podpis 

Libor Poslušný  

r.č. xxxxxxx/xxxx 

bytem Ostrava-Jih, Aviatiků 10 

 



   

Příloha č. 6 

 

 

Žalobce   :   ………………….. 
                    Bydliště: 

                    Místo podnikání : 

                    IČ : ……………….   

 

Žalovaný  :  ………………….. 
           Bydliště :   

           Místo podnikání : tamtéţ 

           IČ  :  …………………. 

 

 

Žaloba s návrhem na vydání platebního rozkazu 

 

      na zaplacení  23 883,30 Kč  s přísl. 
 

 

 

 

 

DVOJMO 

Soudní poplatek ve výši 960.- Kč je hrazen kolky 

 

I. 

 

Ţalobce provedl podle poţadavku ţalovaného, na základě smlouvy o dílo č. ……….. 

uzavřené dne ……………. zinkování materiálu, který ţalovaný přivezl do provozovny 

ţalobce a po provedení zinkování odebral od ţalobce zpět k vlastnímu odvozu. Za provedené 

pozinkování rámů o váze 640 kg a 230 kg a 14 ks plotu o váze 976 kg vyúčtoval ţalobce 

ţalovanému cenu ve výši 23 883,30 Kč fakturou č.29243223 ze dne 30.11.2009, splatnou dne 

30.12.2009. Pozinkovaný materiál si ţalovaný odebral od ţalobce k vlastnímu odvozu dne 

20.11.2009 vozidlem SPZ 5T7 0695 dle dodacího listu č.34843, dne 27.11.2009 vozidlem 

SPZ 4T5 8397 dle dodacího listu č.34904 a dne 1811.2009 vozidlem SPZ 5T7 0695 dle 

dodacího listu č.34190.  

 

Vzhledem k tomu, ţe ţalovaný neuhradil cenu za poskytnuté plnění ve lhůtě stanovené 

ţalobcem v příslušné faktuře, poţaduje ţalobce, aby mu ţalovaný dále uhradit  úrok 

z prodlení  dle nařízení vlády č.142/1994 Sb. ve výši,  která  v kaţdém jednotlivém 

kalendářním pololetí trvání prodlení bude odpovídat v procentech součtu čísla 7 a výše limitní 

sazby pro dvoutýdenní repo operace ČNB vyhlášené ve Věstníku ČNB a platné vţdy 

k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí, 

 

K zaplacení dluţné pohledávky s příslušenstvím vyzval ţalobce ţalovaného upomínkou ze 

dne 10.3.2010. 

 

Důkaz : faktura,  dodací listy,  upomínka 

 

 



   

II. 

 

Na základě výše uvedeného ţalobce navrhuje, aby soud vydal tento  

platební rozkaz: 

Ţalovaný je povinen uhradit ţalobci částku 23 883,30 Kč a příslušející úrok z prodlení z 

dluţné částky 23 883,30 Kč od data 31.12.2009 do zaplacení ve výši stanovené nařízením 

vlády č.142/1994 Sb., která  v kaţdém jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení bude 

odpovídat v procentech součtu čísla 7 a výše limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace 

ČNB vyhlášené ve Věstníku ČNB a platné vţdy k prvnímu dni příslušného kalendářního 

pololetí, jakoţ i  náklady soudního řízení ve výši zaplaceného soudního poplatku, to vše do 15 

dnů od doručení platebního rozkazu. 

 

Podá-li ţalovaný proti tomuto platebnímu rozkazu odpor, ţalobce navrhuje, aby soud vydal  

rozsudek, jímţ by zavázal ţalovaného k úhradě těchto částek do 3 dnů od právní moci 

rozsudku. 

 

 

        ………………………….    

        vedoucí odboru Právní vztahy 

 

      

 
 

 


