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UZNÁNÍ DLUHU A ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 
 

Část A – vyplňuje Dlužník 

DLUŽNÍK (Dále jen „Dlužník“): 

Jméno a příjmení / Společnost  

Společnost zastoupená kým, funkce  

Trvalá adresa / sídlo  

Kontaktní / přechodná adresa  

Datum narození  IČO  

Telefonní číslo  Číslo smlouvy  

E-mail  

 
a 
 

VĚŘITEL (Dále jen „Věřitel“): 

ELYN ENERGIE a.s. 
se sídlem Lannova tř. 89/47, 370 01 České Budějovice 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2448 
IČ: 093 87 901, DIČ: CZ09387901 
 
Peněžní ústav: Komerční Banka, a.s. 
Bankovní spojení 123 – 323 232 0277 / 0100 
 
Číslo licence pro obchod s plynem: 242136649 | EIC 27XELYNENERGIE-6 
Číslo licence pro obchod s elektřinou: 121136648 | EAN 8591824399231 

 
já, výše uvedený Dlužník tímto navrhuji dohodu o splátkách zahrnující 
 

DAŇOVÉ DOKLADY*: 

Faktura číslo  Splatná dne  K úhradě zbývá  

Faktura číslo  Splatná dne  K úhradě zbývá  

Faktura číslo  Splatná dne  K úhradě zbývá  
*prázdné řádky proškrtněte 
 
Celková dlužná částka: _____________________ Kč 
 
Navrhuji uhradit dlužnou částku v(e) ____________ měsíčních splátkách. 
 
Zároveň prohlašuji, že uznávám svůj dluh vůči výše uvedenému Věřiteli co do důvodu a výše tak, jak je uvedeno v této 
žádosti. Beru na vědomí, že na kladné vyřízení této žádosti o splátkový kalendář není právní nárok.  
 
Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji, že jsem se seznámil a vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, 
rozsahem jejich zpracování, právními důvody, účely a dalšími informacemi zveřejněných na stránkách www.elyn.cz. 
 
 
V _____________________________ dne _______________________ 
 
 

______________________________ 
podpis Dlužníka 
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Část B – NEVYPLŇOVAT! Vyplňuje Věřitel! 

DLUŽNÍK (Dále jen „Dlužník“): 

Jméno a příjmení / Společnost  

Společnost zastoupená kým, funkce  

Trvalá adresa / sídlo  

Kontaktní / přechodná adresa  

Datum narození  IČO  

Telefonní číslo  Číslo smlouvy  

E-mail  

 
a 
 

VĚŘITEL: 

ELYN ENERGIE a.s. 
se sídlem Lannova tř. 89/47, 370 01 České Budějovice 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2448 
IČ: 093 87 901, DIČ: CZ09387901 
 
Peněžní ústav: Komerční Banka, a.s. 
Bankovní spojení 123 – 323 232 0277 / 0100 
 
Číslo licence pro obchod s plynem: 242136649 | EIC 27XELYNENERGIE-6 
Číslo licence pro obchod s elektřinou: 121136648 | EAN 8591824399231 

 
 souhlasí /  nesouhlasí se splátkovým kalendářem Dlužníka. 

 
V případě souhlasu stanovuje Věřitel následující: 

DAŇOVÉ DOKLADY BUDOU UHRAZENY DLUŽNÍKEM S TĚMITO DATY SPLATNOSTI: 

Faktura číslo  1. splátka  2. splátka  3. splátka  

Faktura číslo  1. splátka  2. splátka  3. splátka  

Faktura číslo  1. splátka  2. splátka  3. splátka  

 

V Českých Budějovicích dne _______________________ 
 
 
 

______________________________ 
Razítko a podpis Věřitele 
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