DOHODA
o započtení vzájemných pohledávek uzavřená dle ust. § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............
se sídlem ......................................................, PSČ .................
zastoupená ..............................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku ............................................
(dále jen „XX“)
a
právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............
se sídlem ......................................................, PSČ .................
zastoupená ..............................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku ............................................
(dále jen „XY“)
tuto dohodu o započtení vzájemných pohledávek, jak její znění dále následuje
I.
XX má vůči XY pohledávku z titulu úplaty za postoupení dle smlouvy o postoupení pohledávek
ze
dne
……………………
ve
výši
…………………………,-Kč
(slovy:
………………………………………………………korun českých) včetně příslušenství, dle které XX
postoupil své pohledávky vůči…………………………….., a.s. IČ ………………………………… ve výši
…………………………………. ,-Kč na XY
II.
XY
má
vůči
XX
pohledávku
ve
výši
………………………,-Kč
(slovy:
…………………………………………………………… korun českých) včetně příslušenství dle smlouvy
o půjčce peněz ze dne ……………………………………….
III.
Účastníci dohody ke dni podpisu této dohody započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v čl. I. a
II.
této
dohody,
a
to
pro
částku
…………………………….,-Kč
(slovy:
……………………………………………………………………………………… korun českých).
IV.
Po provedeném zápočtu dle čl. III. této dohody smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemné
pohledávky, práva a závazky včetně příslušenství vyplývající ze smluv uvedených v čl. I. a II. této
dohody zanikly a jsou zcela vyrovnány a žádná ze stran nebude po druhé straně požadovat jakákoliv
další plnění.
V.
Tato dohoda je uzavřena dle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v tísni za jednostranně
nevýhodných podmínek.
Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právem České republiky.
Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
Tato dohoda může být měněna, doplňována nebo zrušena jen dohodou stran v písemné formě,
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami ve smyslu ust. § 564 občanského
zákoníku.

VI.
Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
V ……………………………………, dne …………………………

XX

XY

