
Dohoda o narovnání

Uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

………………………………..
IČ: …………
Se sídlem ……………….

Jako Účastník 1 na straně jedné

a

…………….
nar. …………….
bytem ……………

Jako Účastník 2 na straně druhé

Společně jako „Smluvní strany“

tuto

Dohodu o narovnání
dále jen „Dohoda“

I.
Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou mají vzájemně nevypořádané pohledávky a 

závazky a to:

1.1.Nárok (pohledávka) Účastníka 1 na zaplacení částky v celkové výši ……… Kč za 

……………………….. vyúčtované fakturou č. ……….. pro částku ……….,- Kč vč. 

DPH, za Účastníkem 2, který má vůči Účastníkovi 1 shora uvedený závazek. 

2. Smluvní strany mají ve společném zájmu narovnat závazky a pohledávky za podmínek 

specifikovaných v této Dohodě. 



II. 

Předmět dohody

1. Smluvní strany této Dohody se dohodly, že nevypořádané pohledávky a závazky 

specifikované v čl. I odst. 1 této Dohody zanikají a žádná ze Smluvních stran nemá proti 

druhé žádný právní či jiný nárok. 

2. Na základě osobního setkání Smluvních stran uskutečněného dne …….. na adrese

………………………, jehož předmětem bylo narovnání neuhrazených pohledávek a 

závazků, se Smluvní strany dohodly na narovnání takto:

2.1.Účastník 1 se zavazuje Účastníkovi 2 vystavit opravný daňový doklad k faktuře 

č. ……….. specifikované v čl. I. odst. 1. této Dohody do 5 (pěti) pracovních dnů od 

uzavření této Dohody. Účastník 2 se zavazuje tento opravný daňový doklad převzít a 

připojit na každý účetní doklad svůj podpis.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu lze měnit dodatky, které vyžadují písemnou 

formu a podpis obou Smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda nebyla uzavřena v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze Smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz 

souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany své 

vlastnoruční podpisy.

3. Tato Dohoda byla vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana 

obdrží po jednom stejnopisu. Smluvními stranami podepsané stejnopisy mají právní účinky 

originálu.

V………. dne ……….. V …………..dne ……………………..

……………………………… …………………………………………




