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Splátková dohoda č. D/2020/12/033-10

BFF Česká republika s.r.o.
se sídlem Praha 4, Roztylská 1860/1, PSČ 148 00, IČ: 278 92 387, DIČ: CZ27892387, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124667, zastoupená 
Markem Dubanem, jednatelem 
(dále jen „Věřitel")

a
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02, IČ: 003 90 780, DIČ CZ00390780, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233, zastoupena Ing. 
Petrem Baťkou, ředitelem 
(dále jen „Dlužník")

uzavírají tuto splátkovou dohodu v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda"):

ÚVOD

Tato Dohoda je uzavírána za účelem sjednání splátkového kalendáře mezi Dlužníkem a 
Věřitelem s přihlédnutím k finančním možnostem Dlužníka s cílem předcházení vymáhání 
pohledávek v soudním a exekučním řízení.

1.1.

PREAMBULE
BFF Česká republika s.r.o. je Věřitelem vůči Dlužníkovi na základě bezregresního postoupení 
pohledávek od postupitele Technicare CZ, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Nová Bělá, Pod 
Myslivnou 17/360, PSČ 739 24, IČ: 26817802, DIČ: CZ26817802, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26649 (dále jen „Postupitel"), 
dle Faktoringové smlouvy č. F 202012 033 uzavřené dne 5.1.2021 a na základě Potvrzeni o 
přijetí faktur k profinancování č. F/2020/12/033-10 v celkové výši jistiny 278.095,70 (slovy: 
dvěstěsedmdesátosmtisícdevadesátpětkorunčeských 70/100), včetně příslušenství a 
veškerých práv s nimi spojených.
Dlužník prohlašuje, že šije vědom právního důvodu a výše postoupených pohledávek a že mu 
bylo postoupení pohledávek řádně Postupitelem oznámeno.

2.1.

2.2.

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
Preambule a příloha tvoří nedílnou součást Dohody.
Smluvní strany se dohodly, že závazek Dlužníka vůči Věřiteli uvedený v článku 2.1. této 
Dohody bude plněn dle níže uvedeného splátkového kalendáře:

3.1.
3.2.

Výše splátky na 
jistině

Celková výšeDatum
splatnosti

Číslo splátky
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CELKEM KČ 278 095.70 Kč
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Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude Dlužník plnit výše uvedený splátkový 
kalendář řádně a včas, Věřitel nebude od Dlužníka požadovat úhradu příslušenství 
postoupených pohledávek, včetně práv s nimi spojených.

Za den úhrady splátky se považuje den, ve kterém bude platba připsána na následující účet 
Věřitele:

Neuhradí-li Dlužník některou z uvedených splátek v požadovaném termínu nebojí v tomto 
termínu uhradí jen částečně, má Věřitel právo na vyrovnání celé pohledávky v souladu s § 1931 
občanského zákoníku.

Platby částek dlužných na základě této Dohody budou považovány za uhrazené pouze, když 
splátky budou připsány na bankovní účet Věřitele, jak je specifikováno v této Dohodě.

Tato splátková dohoda nepůsobí novaci pohledávek Věřitele.

PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ
V případě nezaplacení anebo prodlení ze strany Dlužníka Věřiteli i jen s jednou splátkou 
uvedenou v této Dohodě a/nebo v případě porušení této Dohody, a to dokonce i po zaplacení 
poslední splátky v souladu s touto Dohodou, Věřitel bude mít právo odstoupit od této Dohody 
s okamžitou účinností v souladu s § 2001 občanského zákoníku. Vtakovém případě Dlužník 
ztratí výhodu splátek poskytnutou na základě této Dohody a bude povinen uhradit celou 
dlužnou částku Věřiteli ve výši, která je uvedena v Preambuli této Dohody. Všechna 
Dlužníkova plnění budou započtena postupně na pohledávky, které byly před uzavřením této 
Dohody nejdříve splatné. Všechna Dlužníkova plnění budou vtakovém případě započtena 
nejdřív na jistinu postoupených pohledávek. Věřitel může zahájit soudní řízení za účelem 
plného uspokojení svých nároků.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany sjednávají, že tato Dohoda a vztahy na základě této dohody vzniklé se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této dohody je Seznam postoupených faktur.
Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom. 
Účastníci si tuto dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že právní úkon byl 
učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Dlužník Věřitel
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Seznam postoupených faktur k D/2020/12/033-10

Přijetí do
faktoringu Číslo faktury

datum
splatnosti
faktury

Číslo přijetí do 
faktoringu

Celkem k 
úhradědne

CELKEM KČ 278 095.70 Kč
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