Dohoda o započtení vzájemných pohledávek

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............
se sídlem ......................................................, PSČ .................
zastoupená ..............................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku ............................................
(dále jako „XX")
a
právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............
se sídlem ......................................................, PSČ .................
zastoupená ..............................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku ............................................
(dále jako „XY")
(XX a XY též společně jako „smluvní strany")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
dohodu o započtení vzájemných pohledávek
(dále jen „dohoda")
I.
Předmět dohody
1.1 Předmětem této dohody je dohoda smluvních stran o započtení pohledávek specifikovaných v
této dohodě, a to za podmínek touto dohodou stanovených.
II.
Specifikace dluhu společnosti XX
2.1 Společnost XX má ke dni uzavření této dohody vůči společnosti XY jako věřiteli dluh v celkové
výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).
2.2 Dluh specifikovaný v odst. 1 vznikl z titulu Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 15. 8. 2014, jíž
společnost XY společnosti XX poskytla zápůjčku ve výši 5.000.000 Kč, kterou se společnost XX
zavázala vrátit společnost XY spolu se smluvním úrokem ve výši 5 % p. a. nejpozději do
31. 12. 2014 (dále jen „půjčka").
2.3 Společnost XX ke dnešnímu dni vrátila společnosti XY příslušenství půjčky, a to v plné výši, z
jistiny půjčky pak byly uhrazeny 4.000.000 Kč.
2.4 Společnost XX tímto uznává svůj dluh vůči společnosti XY specifikovaný v tomto článku II v
celkové výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to co do důvodu a výše.

III.
Specifikace dluhu XY
3.1 Společnost XY má ke dni uzavření této dohody dluh vůči společnosti XX ve výši 2.000.000 Kč
(slovy: dva miliony korun českých).
3.2 Dluh specifikovaný v odst. 1 vznikl na základě Kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2014 a představuje
sjednanou kupní cenu za objednané a dodané zboží – stavební materiál pro stavbu mostu v
Příbrami. Uvedený dluh se stal splatným dne 7. 4. 2014.
3.3 Společnost XY tímto uznává svůj závazek vůči společnosti XX specifikovaný v tomto článku III
v celkové výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) s příslušenstvím, a to co do
důvodu a výše.
IV.
Dohoda o započtení
4.1 Smluvní strany se dohodly tak, že ke dni podpisu této dohody vzájemně započítávají své
pohledávky, a to tak, že peněžitá pohledávka společnosti XX specifikovaná v článku III. této dohody
za společností XY (v celkové výši 2.000.000,- Kč) se započítává proti pohledávce společnosti XY za
společností XX specifikované v článku II. této smlouvy (v celkové výši 1.000.000,- Kč).
4.2 Pohledávka společnosti XY za společností XX tímto zaniká do výše 1.000.000 Kč (slovy: jeden
milion korun českých), tj. zaniká v plné výši. Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem
této dohody potvrzují, že provedením zápočtu dle této dohody zanikla v plné výši pohledávka
společnosti XY a mezi smluvními stranami jsou vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti
ze smlouvy specifikované v čl. II této dohody.
4.3 Pohledávka společnosti XX za společností XY tímto zaniká do výše 1.000.000 Kč (slovy: jeden
milion korun českých). Smluvní strany konstatují, že po provedeném zápočtu i nadále existuje
pohledávka společnosti XX za společností XY ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun
českých).
4.4 Smluvní strany touto dohodou sjednávají pro zbývající výši pohledávky společnosti XX za
společností XY specifikované v článku III. a IV. této smlouvy novou splatnost, a to tak, že tato
pohledávka je splatná do 31. 12. 2014. V případě, že bude zbývající část pohledávky uhrazena v
takto stanoveném termínu, dohodly se smluvní strany na tom, že společnost XX se vzdává všech
nároků z titulu případných úroků z prodlení a smluvních pokut.
V.
Ustanovení společná a závěrečná
5.1 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat své oprávněné zájmy, budou jednat v
souladu s účelem této dohody a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiné kroky,
které se ukáží být nezbytné pro dosažení účelu této dohody.
5.2 Smluvní strany prohlašují, že uzavření této dohody a plnění všech povinností z ní
vyplývajících bylo náležitě schváleno příslušnými orgány společnosti v souladu s právními
předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy smluvních stran a nevyžaduje ani nebude
vyžadovat další souhlas či schválení.
5.3 Tato dohoda a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter a
žádná smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé strany zpřístupnit tyto informace
třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními

předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již
veřejně přístupné.
5.4 Tato dohoda tvoří úplnou dohodu účastníků o záležitostech v tomto dokumentu upravených.
Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují písemnou formu a projev vůle obou účastníků.
5.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost
či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných
ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku
dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a
smyslu původního ustanovení.
5.6 Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právem České republiky.
5.7 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5.8 Tato dohoda je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno (1) vyhotovení.
V Praze dne ………….

………………………………..
XX

………………………………….
XY

