DOHODA O PŘISTOUPENÍ K DLUHU
uzavřená dle § 1892 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
1) Jméno a příjmení........................................, nar. ..................
bytem ..........................................................., PSČ .................
nebo soukromý podnikatel ........................ IČ: ....................
sídlo podnikání ..........................................., PSČ .................
nebo
právnická osoba ........................................., IČ: ...................
se sídlem ......................................................, PSČ .................
zastoupená ..............................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku ............................................
(dále jen „věřitel“)
2) Jméno a příjmení ......................................., nar. ..................
bytem ..........................................................., PSČ .................
nebo soukromý podnikatel ........................ IČ: ....................
sídlo podnikání ..........................................., PSČ .................
nebo
právnická osoba ........................................., IČ: ...................
se sídlem ......................................................, PSČ .................
zastoupená ..............................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku ............................................
(dále jen „přistupující dlužník“)

II.
Přistoupení k závazku
1) Věřitel má pohledávku za dlužníkem ……………….. (dále jen „původní dlužník“) ve výši
………….,-Kč (slovy: ………………….. korun českých), která vznikla na základě Kupní smlouvy
(objednávky) a vystavené faktury č. …………. ze dne …………. na částku ………,-Kč, která má
lhůtu splatnosti dne …………….
2) Smluvní strany se dohodly, že přistupující dlužník se zavazuje za původního dlužníka splnit jeho
dluh uvedený v bodu 1 článku II. této dohody věřiteli, tedy uhradit částku ve výši
________________ ve lhůtě do ………….. a stává se tak dlužníkem vedle původního dlužníka a
oba dlužníci, tedy původní dlužník i přistupující dlužník, jsou zavázání za splnění tohoto dluhu
společně a nerozdílně.
3) Přistupující dlužník bude původního dlužníka o uzavření této dohody písemně informovat a zašle
mu její kopii.
4) Pro případ, že by původní dlužník svůj dluh zaplatil věřiteli a věřitel toto plnění obdržel i od
přistupujícího dlužníka, zavazuje se věřitel toto plnění vydat zpět přistupujícímu dlužníkovi ve lhůtě
do 5 dnů, jakmile obdrží výzvu k vrácení této dvakrát zaplacené částky od přistupujícího dlužníka.

III.
Závěrečná ujednání
1)
2)
3)
4)

Tato dohoda byla uzavřena bez předchozího souhlasu dlužníka a její účastníci prohlašují, že byla
uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, ne v tísni nebo pod nátlakem.
Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny této dohody budou výlučně ve formě písemných
číslovaných dodatků.
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Sepsáno v……………………… dne ……………

věřitel

přistupující dlužník

