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Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
(dále jen „dohoda“) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2053 a §1746 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími stranami:

Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu dohody: XXXXXXXXXXXX, ředitel sekce ekonomické
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „věřitel“)

a

1. Povltavská s.r.o.
sídlo: Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 24256811
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 198035
statutární orgán: Ing. Vladimír Vaněk, jednatel 
(dále jen „dlužník“)

(dále společně jen „strany“)

se dohodli na následujícím:

I.
Uznání dluhu

Strany konstatují, že dlužník neuhradil oprávněnému faktury dle Smlouvy o zřízení 
služebnosti č. PVL: 545/2018-SML uzavřené dne 28. 2. 2020 v celkové částce 194 480,75 Kč 
(slovy: jednostodevadesátčtyřitisíc čtyřistaosmdesát korun českých a sedmdesátpět 
haléřů):

Číslo faktury Splatnost Neuhrazeno v Kč

FV120-O68-00049 30. 3. 2020 187 277,75

FV120-O68-00050 30. 3. 2020 7 203,00

Dlužník tímto výslovně a bez výhrad uznává podle § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, svůj závazek zaplatit věřiteli dlužnou částku 
ve výši 194 480,75 Kč dle výše uvedené Smlouvy o zřízení služebnosti.
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II.
Dohoda o splátkách

1. Strany se dohodly, že dlužník uhradí dlužné částky uvedené v článku I. této dohody 
na bankovní účet věřitele uvedený v záhlaví této dohody, a to následovně:

Splatnost Částka v Kč

1. 6. 2020 100 842,00

1. 10. 2020 93 638,75

2. Dnem plnění splátek je datum jejich připsání na účet věřitele uvedený v záhlaví této 
dohody. Pro případ, že dlužník bude v prodlení s úhradou kterékoliv splátky, nebo 
provede pouze částečnou úhradu, ztrácí výhodu splátek a zbytek nezaplacené pohledávky 
je povinen zaplatit najednou do 5 kalendářních dnů ode dne prvního nedodrženého 
termínu splátky.

3. Strany prohlašují, že si všechny pohledávky, které jsou předmětem této dohody, vzájemně 
odsouhlasily, včetně jejich výše.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

2. Veškeré změny této dohody mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami. Písemná forma je vyžadována 
i pro jednostranná právní jednání.

3. Věřitel je oprávněn zveřejnit obraz dohody a dalších dokumentů od této dohody 
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dlužník je se zveřejněním dohody srozuměn. 
Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí věřitel.

4. Strany prohlašují, že žádné ustanovení této dohody neobsahuje obchodní tajemství.

5. Tato dohoda byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž obě 
strany obdrží po dvou vyhotoveních.

6. Strany jsou povinny bez zbytečného odkladu si navzájem oznámit veškeré změny 
identifikačních údajů uvedených v této dohodě, jakož i změnu, případně omezení osob 
oprávněných strany zavazovat.

7. Ukáže-li se některé ustanovení této dohody neplatným, neúčinným či nevynutitelným, 
budou jej strany považovat za oddělené od této dohody a tato skutečnost nezpůsobí 
neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost ostatních ustanovení této dohody. Strany se 
zavazují, že takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení nahradí formou 
písemného dodatku ustanovením platným, účinným a vynutitelným, které bude co nejvíce 
odpovídat obsahu a smyslu nahrazovaného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu poté, 
co se o neplatnosti, neúčinnosti či nevynutitelnosti takového ustanovení obě strany dozví. 
Nedojde-li k takovému nahrazení, platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky, zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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8. Strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této dohody, který odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců obou stran.

věřitel: dlužník:

V Praze dne: V Praze dne:

................................................ ...........................................................
XXXXXXXXXXXX Ing. Vladimír Vaněk
ředitel sekce ekonomické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik 1. Povltavská s.r.o.


