
DOHODA O SPLÁTKÁCH 

č . .. f/.t?.1.~~r!& 
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi 

I . Údržba silnic Karlovaťského kraje, a.s. , 
se sídlem Otovice, Na Vlečce I 77, PSČ 3 60 O 1, 
IČO: 264 02 068, DIČ: CZ 26402068 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajsk)°1m soudem v Plzni, oddíl 8, vložka 1197, 
zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva 

Ing. Pavlem Raškou, členem pí·edstavenstva 
na straně jedné (dúle j en věNtel) 

a 
2. DUNKA- stavební a výkopové práce s.1·.o. 
se sídlem: Hornická 2047. 356 01 Sokolov 
I ČO: 29125774 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C. vložka 27094 
jednající/zastoupená: Josefem Dunkou, jednatelem 

na straně druhé (dále jen dlužník) 
I. 

PREAMBULE 

I 
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Dlužník objednal u věřitele poskytnutí služeb a dodávku zboží, která byla řádně ze strany věři te le 

realizována, a dlužník svým podpisem této dohody stvrzuj e, že řádně převzal bez výhrad od věřitele 
služby a zboží, na které byla vystavena faktura č. 43190088 cine 20. 9.20 19 se splatností 5.10.2019. 
která tvoří přílohu této dohody o splátkách (Příloha č. I). 
K dnešnímu datu tak dlužník dluží věřiteli na splatné faktuře celkem částku 68 623, 00 Kč (slovy: 
šedesátosm tis ícšestsetdvacettři korun českých ) . 

Dlužník je v současné době v tíživé finanční situaci a nemůže dlužnou částku uhradit v celé výši 
najednou. 

II. 
UZNÁNÍ DLUHU 

I. Dlužník uznává částku ve výši 68 623 Kč na nezaplacených faktu rách za převzaté služby a zboží dle 
výše uvedených faktur a na úroku za svůj dlu h jak co do důvodu, tak co do výše. 

2. Dlužník prohlašuje za nesporné, že výše uvedený dluh vznikl neuhrazením splatné faktury za řádně 
předané a bez výhrad převzaté zboží a služby, přičemž faktura je specifikována v preambuli této 
smlouvy. 



Ill. 
PŘEDMĚT DOHODY 

1. Dlužník se zavazuje, že svt'.'1j dluh specifi kovaný v této dohodě uhradí dle jeho možností v celkem 
24 měsíčních splátkách a to dle rozpisu uvedeném v Příloze č. 2, př ičemž splatnost první splátky je 
k 3 I . 3. 2020. 

2. Smluvní strany se dohodly, že po dobu splácení budou dlužné částky úročeny ve výši 1,5% z dlužné 
částky měs íčně. Tyto úroky budou měsíčně vyčísleny ke dni úhrady splátky a dlužník j e povinen tyto 
úroky uhradit spo lečně s příslušnou splátkou, nejpozději však k datu konečné splatnosti dluhu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že splátkový režim je sjednán pod ztrátou výhody splátek, přičemž celý 
dluh se stává splatný třetím dnem po marném uplynutí lh ůty k úhradě pravidelné splátky. 

4. Veškeré sp látky na zák ladě této dohody, které mají být uhrazeny na účet věřite le, budou realizovány 
na účet věř itele uvedený ve faktuře, pokud věř i tel nesdčlí dlužníkovi písemně j iné číslo účtu. 

S. Za den splnění se považuje den při psání na účet věřitele . 

6. V případě nedodržení konečného termínu splacení dluhu se dlužník zavazuje uhradit věřiteli smluvní 
pokutu ve výši O, l % z dlužné čilstky za každý den prodlení až do zaplacení. 

7. Sjednané splátky dle této dohody j sou nezávislé na dalších platbách spojených s případnými dalšími 
službami či zbožím realizovaným věř i te lem a splatnost případných dalších plateb zC1stává v plném 
rozsahu zachována. 

8. Dlužník bere na vědomí. že tato dohoda je posledním pokusem o smírné vyřešení jeho dluhu a že 
v případě nedodržen í splatnosti dluhu nebo j eho výše bude obratem po uplynutí splatnosti dluhu dle 
odstavce I. tohoto článku dlužná pohledávka uplatněna u soudu a nás ledně exekučně, č ímž se dlužná 
částka zvýší o náklady těchto řízení. 

IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

I. Jakékol i změny této dohody o splátkách jsou možné pouze písemnou formou na zák ladě dohody obou 
účastn íki'.'1. 

2. Tato dohoda j e vyhotovena ve dvou stejnopisech. z nichž každý účastn ík obdrží jeden. 

3. Účastníc i prohlašují, že si tuto dohodu před j~j ím podpisem přečetli, že by la uzavřena po vzájemném 
pr~jednání, podle j ej ich pravé vů le a nikoliv v tísni. 

V Otovicích dne - 3 ·02· 2:20 
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Přenesená fa. - daňový doklad 
Dodavatel: 

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068 
Údržba silnic Karlovarského k raje, a.s. 

Sídlo: Otovice 
Adresa: Na Vlečce 177 

36001 Otovice 

Text zápisu do obc/1. tejstříku: 
Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197 

Pe11ěž11í IÍ.~tav: 
Číslo účtu: 

Var. symbol: 
Ko11st. symbol: 
Forma úhrady: Převodní příkaz 

Příjemce: DUNKA - stavební a výkopové 
práce s.r.o. 
Homická 2047 

35601 Sokolov 

Pfedmět: pokládka finišerem 

L 
t7 . 

Číslo dokladu: 43190088 
Odběratel : 

IČO: 29125774 DJČ: CZ29 !25774 

DUNKA - stavební a výkopové práce s.r.o. 

Homická 204 7 
35601 Sokolov 

Objednávka: 2/01/045/19 
Dat. vystavení: 20.09.2019 

Dat. zdan.pfnění: 09.09.2019 

Dat. splatnosti: 05.10.2019 
Zpiisob dopravy: 

Položka Množství MJ DPH% Cena za MJ Dph Celkem 

pokládka finišerem 
Zúčtování zálohy VS 44190028 

RoipisDPH 
bez daně O% 
s11fže11á JO% 
s11íže1uí 15% 
základní 21% 

Základ 
68623,00 

0,00 
0,00 
0,00 

,, Daň odvede zákazník". Výše daně je v základní sazbč. 
PN!oha(y): 85200075 

Vyslavil: 

Telefon: 
Fax: 
Email: 

Fakluroval: 

1,00 
1,00 

DPH 

0,00 
0,00 
0,00 

ks 
ks 

o 
o 

343 977,00 
-275 354,00 

0,00 
0,00 

Cena bez DPH: 
DPH: 

Celkem: 

Zaokrou!tlení: 

Razítko a podpis 

343 977,00 
-275 354,00 

68623,00 

0,00 

68623,ool 

0,00 

Dovolujeme si Vás 11pozomit, ie v přfpadi! 11edodrže11f data splawosrl 11 vede11 élto 11afnkt11ře Vám nuiže být tíétová11 tírok r pmd/e11/ vdollod1111té, resp. záko1111é 
v;•ši a smluvní pokllta {l>;•la-fi sjed11á11a). 

Str. lil 



Splátky č. 

1. 

2. 

3 . 

4 . 

s. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
24. 

Průběh dluhu 

Kč 

Splátky bez Úrok 1,5% 

ze zůstatku 

Kč 

Příloha č. 2 - Splátky dluhu 

vypočtené 

splátky Kč 

spat y 

rovnoměrně 

rozložené 

Splátka bude připsána vždy na účet věřitele k poslednímu dni v měsíci, 1. splátka k 31. březnu 2020 

- 3 -02- 2020 
V Otovicích dne: _______ _ 

za věřitele: 

Josef Dunka 

jednatel 






