
 

 

 

 

Dohoda o převzetí dluhu 
 

kterou dnešního dne uzavřely následující smluvní strany:  

 

 

 

Statutární město Třinec 
 

identifikační číslo:  00297313 

sídlem:    Jablunkovská 160, Staré Město, Třinec, PSČ 739 61 

zastoupené: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  19-1621781/0100 
 

jako věřitel na straně jedné (dále také jen „věřitel“), 
 

 

Město Jablunkov 
 

identifikační číslo:  00296759 

sídlem:    Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 

zastoupené:  Ing. Jiřím Hamrozim, starostou 

   Lubošem Čmielem, místostarostou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  27-1681984379/0800 
 

jako nový dlužník na straně druhé (dále také jen „nový dlužník“) a 

 

 

Jakub Masnica 
 

nar.:        xxxx                              

bytem:               Školní 1233, Jablunkov, PSČ 739 91  
 

jako původní dlužník na straně třetí (dále jen „původní dlužník“). 
 

 

 
 

S m l u v n í   s t r a n y   s e   d o h o d l y   t a k t o : 
 

 

I. 

Specifikace dluhu 

 

1) Shora jmenovaný věřitel (tj. Statutární město Třinec) a shora jmenovaný původní dlužník (tj. 
Jakub Masnica) shodně prohlašují, že spolu uzavřeli: 

 dne 26.03.2019 pracovní smlouvu, na základě které původní dlužník dosud pro věřitele 
vykonává práci v pracovním poměru jako strážník Městské policie Třinec.  

 dne 26.03.2019 dohodu o zvýšení kvalifikace, ve které se původní dlužník zavázal setrvat po 
sjednanou dobu v pracovním poměru k věřiteli s tím, že v případě porušení tohoto svého 
závazku uhradí věřiteli stanovenou část nákladů vynaložených věřitelem na zvýšení jeho 
kvalifikace, nejvýše však do částky 85.000,- Kč; 

 dne 27.05.2020 dohodu o ukončení pracovního poměru původního dlužníka u věřitele ke dni 
30.06.2020. 



 

 

 

 

    

2) Věřitel a původní dlužník dále shodně prohlašují, že ke dni uzavření této trojstranné dohody o 
převzetí dluhu (dále jen „tato dohoda“) má původní dlužník vůči věřiteli dluh ve výši 63.750,- Kč 

(slovy: šedesát-tři-tisíc-sedm-set-padesát-korun-českých) z titulu náhrady nákladů na zvýšení své 
kvalifikace podle předchozího odstavce (dále jen „dluh“). Předmětný dluh je podrobně specifikován 

v listině označené jako „Příloha č. 1 k Dohodě o převzetí dluhu“, která je – jako příloha č. 1 – nedílnou 
součástí této dohody. 
 

 

II. 

Převzetí dluhu  

 

1) V souladu s ustanovením ustanovení § 1888 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), se tímto všechny tři 
shora jmenované smluvní strany dohodly na převzetí novým dlužníkem (tj. Městem Jablunkov) výše 
specifikovaného dluhu původního dlužníka vůči věřiteli tak, že ode dne nabytí účinnosti této dohody 
tento dluh přechází na nového dlužníka, který tak nastupuje namísto původního dlužníka, a současně 
tak ve stejném rozsahu zaniká dluh původního dlužníka vůči věřiteli. Věřitel s tímto převzetím dluhu 
novým dlužníkem výslovně souhlasí.   
 

2) Nový dlužník se zavazuje, že celý výše specifikovaný dluh v částce 63.750,- Kč uhradí věřiteli 
na jeho shora uvedený bankovní účet nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této dohody, přičemž 
jako variabilní symbol pro identifikaci této platby uvede při bankovním převodu své identifikační číslo 
(tj. 00296759). 

 

3) Vzájemná práva a povinnosti mezi novým dlužníkem a původním dlužníkem, vzniklá 
v souvislosti s převzetím dluhu původního dlužníka novým dlužníkem podle této dohody, upraví 
samostatná dvoustranná smlouva či dohoda, kterou spolu tyto smluvní strany uzavřou současně 
s uzavřením této dohody. 
 

4) Věřitel prohlašuje, že – po převzetí dluhu původního dlužníka novým dlužníkem podle 
předchozích odstavců – už vůči původnímu dlužníkovi neeviduje žádné pohledávky vzniklé případně 
z pracovního poměru původního dlužníka u věřitele.  

 

 

III. 

Společná ustanovení 
 

1) Uzavření této dohody na straně věřitele schválila Rada města Třince na své 54. schůzi 
konané dne 22.6.2020 svým usnesením č. 2020/1816. 

 

2) Uzavření této dohody a převzetí dluhu podle této dohody na straně nového dlužníka schválilo 

Zastupitelstvo města Jablunkova na svém 10. zasedání konaném dne 30.6.2020 svým usnesením č. 
10/166. 

 

3) Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po uzavření každá smluvní strana 
obdrží jedno podepsané vyhotovení. 
 

4) Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak ustanovením § 1888 a následujících o převzetí 
dluhu.     

 



 

 

 

 

5) S ohledem na ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném a účinném znění, tato dohoda nepodléhá uveřejnění v registru smluv.   

 

6) Tato dohoda je pro všechny účastníky závazná ode dne jejího podpisu a účinnosti nabude 
dnem uzavření, tj. dnem jejího podepsání všemi smluvními stranami.   
 

 

IV. 

Závěrečné ustanovení 
 

Všechny smluvní strany této dohody shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné a oprávněné 
k uzavření této dohody, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 

s obsahem této dohody souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
což potvrzují svými níže připojenými podpisy nebo podpisy svých oprávněných zástupců. 
 

Věřitel – v Třinci dne 23.6.2020; 

Nový dlužník – v Jablunkově dne 30.6.2020; 

Původní dlužník – v Jablunkově dne 30.6.2020.  
 

       Věřitel:      Nový dlužník:     Původní dlužník: 

  

 

 

 

 

_____________________   _____________________     _____________________ 

          RNDr. Věra Palkovská                  Ing. Jiří Hamrozi        Jakub Masnica 

                   primátorka                      starosta Města Jablunkova 

      Statutárního města Třince       

           

 

 

_____________________ 

Luboš Čmiel 
místostarosta Města Jablunkova 

 

     

 


