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Vzor č. 2 - Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Adresováno níže uvedenému věřiteli

Věřitel: Petr Březina, nar. 1. 5. 1975, bytem Květinová 1727, 110 00 Praha 10
(dále jen “Věřitel”)

Dlužník: Jiří Petr, nar. 10. 7. 1981, bytem Rovná 321, 500 01 Hradec Králové
(dále jen “Dlužník”)

V Praze dne 1. 9. 2022

Věc: Uznání dluhu a Dohoda o splátkách

I. Uznání dluhu co do důvodu a výše

Dlužník tímto uznává svůj dluh vůči Věřiteli co do důvodu a jeho výše, jak jej Dlužník níže
podrobněji specifikuje, podle ustanovení § 2053 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Dluh vznikl Dlužníkovi na nezaplaceném nájemném za měsíc květen roku 2022 ve výši 15
000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) v souvislosti s nájmem bytové jednotky na adrese
Příčná 123, 500 01 Hradec Králové, vzniklém na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Dlužníkem a Věřitelem 1.1.2022. (dále jako “Dluh”).

II. Dohoda o splátkách

Účastníci této dohody se dohodli na úhradě dluhu uvedeného výše formou pravidelných
měsíčních splátek v částce 5 000 Kč, vždy do 20. dne daného měsíce, počínaje měsícem
říjen 2022, a to v hotovosti k rukám věřitele na výše uvedené adrese bydliště Věřitele až do
úplného uhrazení Dluhu.

V případě prodlení s úhradou kterékoliv splátky ztrácí dlužník výhodu splátek, zbývající část
dluhu se stává ihned splatnou a dlužník je povinen celý zbývající dluh Věřiteli neprodleně v
hotovosti uhradit. Věřitel s tímto splátkovým kalendářem vyjadřuje souhlas.

Dále také Dlužník uznává nárok věřitele na zákonné úroky z prodlení, a to z dlužné částky
od prodlení až do zaplacení dluhu.
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III. Závěrečná ustanovení

Účastníci této Dohody výslovně prohlašují, že ji řádně zvážili a souhlasí s jejím obsahem.
Dále Věřitel i Dlužník prohlašují, že Dohoda byla uzavřena zcela na základě vážné a
svobodné vůle, nikoliv v tísnivé situaci, což stvrzují níže svým vlastnoručním podpisem.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V ………….. dne ………… V………..dne………..

……………………………. ……………………….
podpis Věřitele podpis Dlužníka


