
SPLÁTKOVÁ DOHODA
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., se sídlem Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 
24785199, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33753, zastoupená 
Martinem Baudyšem, ředitelem oddělení správy pohledávek (dále jen „KRUK“ nebo „Věřitel“)
a

Jméno a příjmení Jan Maixner

Adresa Skalka 336, 561 17 Dlouhá Třebová

Datum narození 27.06.1987

Telefon

E-mail jan.maixner1@atlas.cz

(dále jen „Klient“)
uzavírají tuto Splátkovou dohodu (dále jen „Dohoda“):

1. Věřitel prohlašuje, že nabyl od společnosti Zaplo Finance s.r.o. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 
16.11.2020 peněžitou pohledávku vůči Klientovi vyplývající ze smlouvy č. 969597001  uzavřené mezi Klientem a 
společností Zaplo Finance s.r.o. (dále jen „Pohledávka“). Výše Pohledávky činí k dnešnímu dni 94.539,00 Kč. Klient 
tímto ve smyslu ustanovení § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uznává svůj dluh vůči Věřiteli co do důvodu i 
výše.
2. Smluvní strany souhlasí s kapitalizací dluhu, tj. s tím, že výše uvedená částka se k dnešnímu dni stává jistinou 
uznaného závazku.
3. Věřitel souhlasí s tím, že jeho Pohledávka bude hrazena ve splátkách. Smluvní strany berou na vědomí, že Dohoda 
nebude úročena, tj. řádný úrok činí 0 %.
4. Klient se zavazuje uhradit Pohledávku Věřitele v následujících pravidelných měsíčních splátkách: 
  Splátka:
   1
   2 - 18
   19

  5.000,00 Kč
  5.000,00 Kč
  4.539,00 Kč

  01.08.2022
  1. dne v měsíci
  01.02.2024

  Částka:   Datum splatnosti:

Celkový počet splátek činí 19. Klient bude hradit splátky v korunách českých na bankovní účet č. 
296822248/0300 pod variabilním symbolem 7857566655.

Datem úhrady se rozumí datum, k němuž bude splátka připsána na uvedený bankovní účet. Pokud den 
splatnosti připadá na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se splatnost měsíční splátky na nejbližší 
následující pracovní den. Sjedná-li si Klient se společností KRUK úhradu v hotovosti, rozumí se datem 
úhrady den, kdy došlo k předání splátky zástupci společnosti KRUK. Zástupce je povinen vystavit Klientovi 
potvrzení o úhradě.

5. Společnost KRUK a Klient se dohodli, že peněžité závazky Klienta nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími 
prostředky a že dluh nebude pojištěn.
6. V případě, že se Klient ocitne v prodlení se zaplacením částky odpovídající nejméně dvěma plným splátkám, má 
společnost KRUK právo učinit svým oznámením celý dluh Klienta okamžitě splatným. KRUK odešle Klientovi oznámení o 
zesplatnění dluhu s výzvou k neprodlené úhradě celé dosud nesplacené části Pohledávky a veškerých práv s ní spojených. 
V případě nesplnění této výzvy Klientem mohou být dlužné pohledávky společností KRUK zažalovány u soudu a následně 
vymáhány v exekučním řízení, o čemž bude Klient informován prostřednictvím předžalobní výzvy. Společnost KRUK je 
povinna odeslat, to znamená předat k poštovní přepravě, předžalobní výzvu v zákonem stanovené lhůtě.
Pokud Klient neuhradí Pohledávku před podáním žaloby, to znamená, pokud nebudou peněžní prostředky připsány na 
účet společnosti KRUK den před podáním žaloby, bude společnost KRUK požadovat vedle Pohledávky i náklady řízení 
spojené s vymáháním Pohledávky v soudním, případně exekučním řízení. Pokud se Klient dostane do prodlení s 
uhrazením splátky, má Věřitel ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo 
požadovat úrok z prodlení, a to v zákonné výši 15.00 % p.a. (ročně). V případě, že by se změnila výška zákonného úroku 
z prodlení, bude tento úrok z prodlení požadován ve výši, která bude vyplývat z platných právních předpisů.

7. Klient má právo bezplatně kdykoli požádat společnost KRUK o sdělení aktuální dlužné částky, a to telefonicky nebo v 
písemné formě.

8. Klient má právo na písemné odstoupení od Dohody ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření této Dohody, a to i 
bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud je odstoupení zasláno na adresu sídla společnosti KRUK v 
písemné formě nejpozději v poslední den lhůty.
9. Klient je oprávněn zčásti nebo zcela uhradit dluh před datem splatnosti kdykoli po dobu trvání této Dohody. Společnost 
KRUK nespojuje s předčasnou splátkou žádné další náklady.
10. Klient má právo podávat případné stížnosti společnosti KRUK ústní či písemnou formou nebo se obracet na Českou 
obchodní inspekci. Více informací o možnostech podání stížnosti, způsobu vyřízení či lhůty na vyřízení najdete na našich 
webových stránkách www.kruk.eu.
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12. Závěrečná ustanovení 
Mezi Smluvními stranami je ujednáno prodloužení promlčecí doby veškerých peněžitých závazků smluvních stran na 10 let 
ode dne, kdy právo Věřitele vyplývající z této dohody mohlo být uplatněno poprvé.
Klient závazně prohlašuje, že je osobou, která je plně svéprávná a že v této svéprávnosti nebyla omezena.
Klient závazně prohlašuje, že mu Věřitel poskytl veškerý vyžádaný čas k prostudování této Dohody a že Věřitel odpověděl 
na všechny otázky, na které Klient požadoval odpověď. Klient prohlašuje, že mu byla Věřitelem s dostatečným předstihem 
před uzavřením této Dohody poskytnuta veškerá náležitá vysvětlení, na základě kterých je schopen posoudit, jaké 
důsledky pro něho mohou uzavřením Dohody nastat.
Klient závazně prohlašuje, že si před podpisem této Dohody ještě jednou Dohodu přečetl a k jejím náležitostem neměl 
žádných dalších otázek ani nepotřeboval poskytnout žádných dalších vysvětlení.
Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, jejím náležitostem rozumí, vnímají ji vnitřně jako jasnou, srozumitelnou, 
určitou a jako pro obě Smluvní strany vyváženou. Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této Dohodě měly rovné 
postavení a žádná ze smluvních stran nejednala z pozice silnější nebo slabší smluvní strany. 
Klient má právo na bezplatné obdržení kopie této Dohody.
Tuto Dohodu lze měnit a doplňovat pouze ve formě písemných dodatků. Společnost KRUK nebude akceptovat případné 
jednostranné změny této Dohody ze strany Klienta. 
Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden 
výtisk.

11. Klient se zavazuje sdělit společnosti KRUK své nové kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e-mailovou 
adresu), jestli dojde k jejich změně, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne změny kontaktního údaje.

Za KRUK:

V Hradci Králové dne 27.07.2022                       

_______________________________

Martin Baudyš

Ředitel oddělení správy pohledávek

V _____________________ dne 27.07.2022

_______________________________

Klient
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