Dohoda o uznání dluhu
plnění vyúčtováno fakturou
Věřitel:

_______________________________________, r.č. _________________
bytem
_______________________________________________
bankovní spojení: _______________________________________________
dále také jen jako věřitel

Dlužník:

_______________________________________, r.č. _________________
bytem
_______________________________________________
dále také jen jako dlužník

I.
1. Dlužník tímto výslovně uznává co do důvodu a výše svůj závazek vůči věřiteli v celkové výši na jistině
___________,- Kč, z titulu neuhrazeného plnění ze smlouvy ___________________1 uzavřené mezi
dlužníkem a věřitelem tak, jak byl vyúčtován:
 fakturami uvedenými v příloze č. 1 této dohody2
 následující fakturou či fakturami:
číslo faktury
splatnost
fakturovaná částka
k úhradě zbývá

II.
1. Dlužník se tímto zavazuje uhradit dlužnou částku dle čl. I. této smlouvy nejpozději do ____________.
2. Nesjednaly-li si smluvní strany ve smlouvě popsané v čl. I. této smlouvy písemně jinou sankci za prodlení
s úhradou dluhu, dohodli se dlužník a věřitel na tom, že v případě prodlení dlužníka s úhradou dlužné částky
je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25% denně z dlužné jistiny jdoucí od
prvního dne následujícího po dni splatnosti sjednané v čl. II. odst. 1 této dohody až do zaplacení.
III.
1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží věřitel a dlužník.
2. Smluvní strany se dohodly, že vystavení kvitance na jistinu neznamená, že bylo vyrovnáno také příslušenství
pohledávky.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, tuto dohodu si pozorně přečetly, seznámily se a
porozuměly jejímu obsahu, se kterým bezvýhradně souhlasí. Případné změny podmínek uvedených v této
dohody mohou být provedeny pouze písemně a smluvní strany výslovně vylučují možnost provést jakékoliv
změny této dohody nebo s ní související jiným způsobem než písemnou formou. Smluvní strany vylučují
možnost využití elektronických zpráv pro změnu dohody.
V ___________________________ dne _____________

_____________________
věřitel

_____________________
dlužník

doplňte typ smlouvy, ze které dluh vznikl (například ze smlouvy kupní, o dílo atd.)
zaškrtnutím vyberte správnou volbu, v případě volby první položky připojte k oběma vyhotovením uznání dluhu soupis
dlužných faktur a i tuto přílohu opatřete podpisy dlužníka a věřitele
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