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DOHODA O NAROVNÁNÍ 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

1. Roman Pavlinec, nar. 14. května 1973, trvale bytem Očovská 3708/22, 695 01 Hodonín,  adresa 

pro doručování písemností U stadionu 1204/8, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

 (dále jen jako „Věřitel“ nebo „Oprávněný“) 

a 

 

2. SK Chválkovice z.s., se sídlem Chválkovice 515, 772 00 Olomouc, zapsaná v OR vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 2271, zastoupená předsedou Michalem Ponížilem 

(dále jen „Dlužník“ nebo „Povinný“) 

 

(Věřitel a Dlužník, či Žalobce a Žalovaný, dále společně označováni též jako „Smluvní strany“ nebo 

jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

tuto Dohodu: 

 

Úvodní ustanovení 

 

Vzhledem k tomu, že: 

 

 

(A) Věřitele poskytl Dlužníkovi v období od prosince 2013 do září 2015 zápůjčky v celkové 

výši 1.397.464,45 Kč.  

 

(B) Dne 22. 2. 2016 došlo na schůzi výkonného výboru SK Chválkovice ze strany Dlužníka 

k uznání dlužné částky ve výši 1.397.464,45 Kč vůči Věřiteli.  

 

(C) Vzhledem k okolnosti, že Věřitel vyzval opětovně Dlužníka k úhradě dlužné částky a 

doposud nebylo dosaženo dohody o splácení dluhu, do dnešního dne nebylo ničeho 

uhrazeno. 

 

(D) Vzhledem k okolnosti, že se Smluvní strany dohodly na postupném splácení částky 

1.397.464,45 Kč spolu se zákonnými úroky z prodlení, uzavírají následující:  

 

I. 

 

Dohoda o narovnání 

 

1. Smluvní strany se touto dohodou dohodly, že veškeré nároky Věřitele a Dlužníka vzniklé na 

základě Smlouvy o zápůjčce nahrazují tímto následujícím závazkem, kdy nad rámec níže 

uvedeného nebude Věřitel v budoucnu z titulu Smlouvy o zápůjčce po Dlužníkovi ničeho více 

požadovat. 

 

2. Dlužník se zavazuje uhradit Věřiteli částku ve výši 1.397.464,45 Kč spolu se zákonným úrokem 

z prodlení z jednotlivých splátek od data podpisu této smlouvy do zaplacení, a to tak, že: 

  

i. Dlužník se zavazuje ročně, vždy k 31.5., počínaje dnem 31.5. 2019 hradit částku ve výši 

50.000,- Kč (dále jen „splátka“),  
a dále 

ii. Dlužník se zavazuje Věřiteli hradit 50 % z částky, které Dlužník obdrží za přestup a/nebo 

hostování jakéhokoliv hráče z klubu Dlužníka do jiného fotbalového klubu registrovaného 

ve Fotbalové asociaci České republiky nebo do jiného fotbalového klubu v zahraničí, 
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zejména 100 % částky, kterou Dlužník obdrží za přestup hráče Kryštofa Daňka, dat. nar. 

5.1.2003, bytem Okružní ulice, 779 00 Samotišky, do fotbalového klubu SK Sigma 

Olomouc, IČ: 61974633, se sídlem Legionářská 1165/12,771 00 Olomouc, který se 

realizoval dne 27.3.2015, 

a dále 

iii. Dlužník se zavazuje Věřiteli hradit 60 % z částky, kterou Dlužník obdrží od sponzorů, které 

zajistí pro Dlužníka Věřitel ode dne podpisu této Dohody, 

a dále  

    

iv. Dluh se splácí po splátkách, přičemž přednostně se splácí jistina dluhu.   

 

3. Dlužník se zavazuje zaplatit všechny částky uvedené v odst. 2 ii - iii tohoto článku na účet 

Věřitele, č.ú. 1956792123/0800 nebo jiný účet sdělený písemně Dlužníkovi Věřitelem 

nejpozději do 30 dní poté co tyto částky obdrží (den splatnosti). Splátka je uhrazena řádně a 

včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána na účet Věřitele. 

 

4. Smluvní strany sjednávají pro případ, že dlužník nesplní některou z částek uvedených v čl. I 

odst. 2  řádně a včas, v souladu s ust. § 1931 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo 

Věřitele na vyrovnání celé pohledávky (ztráta výhody splátek).  

 

5. V případě, že bude Dlužník v prodlení s úhradou jakékoliv splátky, zavazuje se zaplatit Věřiteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dané splátky za každý den prodlení. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma stranami této dohody, 

resp. podpisem všech jejich účastníků, je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý 

z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla sjednána na základě jejich svobodné vůle a nebyla 

sjednána v tísni ani za jiných nepříznivých podmínek pro některou ze stran. 

 

3. Na důkaz tohoto připojují strany této dohody své podpisy. 

 

 

V    dne……..    V   dne………… 

 

 

 

 

 

____________________________   _____________________________ 

Roman Pavlinec     SK Chválkovice z.s. 

i.s. Mgr. Jiří Kňáva     Michal Ponížil 
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