
DOHODA O NAROVNÁNÍ
uzavřená ve smyslu ustanovení §1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Euro Reality Plzeň, s.r.o.
IČ : 049 74 638
se sídlem Hroznatova 773, Mariánské Lázně, 353 01
zapsaná pod sp. zn. C 32565 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupená ……………………….., ID ..............., pobočka: ……………………
dále jen jako „Zprostředkovatel“ na straně první

a

2. ………………….., Datum narození/IČ …..........………
bytem ………………………….
dále jen jako „Klient“ na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku, za účelem narovnání svých vztahů smírnou cestou,
dohodli na uzavření této

d o h o d y   o    n a r o v n á n í

Článek I.
Úvodní prohlášení

1.1. Zprostředkovatel a Klient spolu uzavřeli dne …………. Dohodu o zprostředkování a
poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).

1.2. Mezi stranami Smlouvy vznikl spor o zaplacení částky …………………….,- Kč (slovy:
………………….. korun českých). Tuto částku tvoří provize, kterou je Zájemce povinen
zaplatit Zprostředkovateli dle Článku 5. , a to za porušení smluvní povinnosti uvedené v
Článku 5. odstavci 5.2. a článku 10. odstavci 10.1. , 10.2., 10.3., 10.4. Smlouvy.

Článek II.
Předmět dohody

2.1. Smluvní strany se dohodly, že za účelem odstranění spornosti práva uvedeného v bodu 1.2.
této Dohody se Klient zavazuje uhradit zprostředkovateli částku ve výši
…………………..,- Kč (slovy ……………………………. korun českých), která je
splatná ve prospěch bankovního účtu Zprostředkovatele č.ú. 115-2311490237/0100 pod
v.s. …………………, a to nejpozději do ……………………….

2.2. Uzavřením této dohody zanikají veškeré závazky stran vyplývající ze Smlouvy a jsou
nahrazeny novými závazky, které vyplývají z této dohody. Účastníci této dohody
prohlašují, že tímto jsou jejich vzájemné vztahy zcela vyjasněny a nemají ani
nebudou mít vůči sobě v souvislosti s uzavřenou Smlouvou žádných dalších nároků.
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Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží
Zprostředkovatel a jedno Klient. Obě vyhotovení mají platnost originálu.

3.2. Strany si dohodu o narovnání přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a svobodně, bez nátlaku
na důkaz svého souhlasu ji níže podepisují.

V ……………… dne ………… V ……………dne ……………...

_________________________ __________________________
Zprostředkovatel Klient
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