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Uznání dluhu a dohoda o splátkách 
 

Smluvní strany: 

 

1. Městská část Praha – Kunratice 

zastoupená Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou 

IČO: 002 31 134 

K Libuši 7 

148 23 Praha 4 

(dále také jen „věřitel“) 

 

2. Soňa Typoltová 

 nar. 19. 11. 1945 

      K Libuši 7 

 148 00 Praha 4 

(dále také jen „dlužník“) 

 

 

 

Paní Soně Typoltové, nar. dne 19. listopadu.1945, trvale bytem K Libuši 7/10, 148 00  Praha 4-

Kunratice v důsledku nepravidelně prováděných plateb z titulu pronájmu části pozemku (150 m2) 

parc. č. 2356/3 v k.ú. Kunratice, obec Praha na základě nájemní smlouvy č. 14017100 ze dne  

30. července 2014 uzavřené s Městskou částí Praha-Kunratice, se sídlem K Libuši 7/10, 148 00  Praha 

4-Kunratice, IČO: 002 31 134, a to za účelem dočasného umístění dvou kusů mobilních buněk 

k uskladnění nábytku a dalšího vybavení vlastní domácnosti, vznikl dluh vůči věřiteli, v celkové výši 

9.441,- Kč (slovy: devět tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých). 

 

Dlužník přebírá plnou odpovědnost k uvedenému závazku vůči věřiteli, a proto obě smluvní strany 

uzavírají tuto dohodu o splátkách včetně uznání dluhu dlužníkem dle § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dlužník tímto uznává co do důvodu a výše svůj dluh za neuhrazené platby nájemného dle nájemní 

smlouvy č. 14017100 ze dne 30. července 2014 uzavřené s Městskou částí Praha-Kunratice, se sídlem 

K Libuši 7/10, 148 00  Praha 4-Kunratice, IČO: 002 31 134, a to za účelem dočasného umístění dvou 

kusů mobilních buněk k uskladnění nábytku a dalšího vybavení vlastní domácnosti, a to částku ve 

výši 9.441,- Kč (slovy: devět tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých). 

 

Dlužník se zavazuje výše uvedený dluh věřiteli uhradit, a to v níže dohodnutých splátkách za 14 

měsíců takto: 

 

1. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce dubna 2016; 

2. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce května 2016; 

3. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce června 2016; 

4. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce července 2016; 

5. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce srpna 2016; 

6. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce září 2016; 
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7. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce října 2016; 

8. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce listopadu 2016; 

9. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce prosince2016; 

10. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce ledna 2017; 

11. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce února 2017; 

12. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce března 2017; 

13. 700 Kč (slovy: sedm set korun českých do 28. dne měsíce dubna 2017, 

14. 341 Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna korun českých do 28. dne měsíce května 2017, a to 

 

na účet věřitele vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 9021-2000690389/0800 s platností od 15. března 

2016, tj. data splatnosti první splátky shora uvedeného dluhu, vždy pod variabilním symbolem 

3110093. 

 

Při nesplnění některé splátky ve sjednané lhůtě se dohoda o splátkách ruší a celý dluh se stává 

splatným najednou. Věřitel může od dohody o splátkách odstoupit v případě prokazatelného zlepšení 

majetkových poměrů dlužníka. Věřitel může uplatnit pohledávku u soudu s návrhem na výkon 

rozhodnutí soudním exekutorem dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Toto uznání dluhu s dohodou o splátkách bylo vyhotoveno ve třech vyhotoveních, z nichž jedno 

vyhotovení obdrží dlužník a dvě vyhotovení věřitel. 

 

 

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

 

 

 

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

                  dlužník                                                                                 věřitel 

 

 

 

 

 


