DOHODA
o11f5ypořádání bezdůvodného obohacení
uzavřená pod] e §1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi
Smluvní Strany:

Zdravotnická záclira :má Služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem PeroutkoÝo nábřeží 434, 760 01 Zlín
jednající:
'.
5 i'UDr Josef Valenta, ředitel
IČ:

Š

62182137

Zápis v Obchodním 51“ejstrıku: Krajský Soud V Brně, oddíl Pr, vložka 1278
(dále též'Jen „pojistm'k“)
a

Česká pojišťovna a.s
Centrála, Odbor underv V'ritingu TOP a KAM, 28. října 32, Ostrava

jednající:

IČ

g Mgr. Petra Smrčková, správce Smlouvy

54 5272956

Zápis v Obchodním Šrej strıku: Městský Soud v Praze, Oddíl B, Vložka 1464
(dále též jen ,pojíštovnaﬂ

Článek 1
Smluvní strany uzaÝřely dne 14.11.2008 pojistnou smlouvu č 52705654- 14 o pojištění souboru
vozidel pro pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou provozem vozidla a havarijního
pojištění (dále jen ,Špojistná Smlouva ). Smluvní Strany uzavírají tuto dohodu o vypořádání
bezdůvodne'ho Obohacení vzhledem k tomu, že:
uzavřely kpojisﬁne Smlouvě dodatek č 26 ze dne 29 12.2017, dodatek č.27 ze dne
l.
19 2.2018, dodatekč. 28 ze dne 12 9 2018, dodatek č.29 Ze dne 30. 11. 2018, dodatek č.
30 Ze dne 31.12 2018 a dodatekč. 31 Ze dne 8.7.201 9, jejichž Znění Je přílohou a nedílnou
Součástí: této dohody, přičemž předmětem těchto dodatků bylo připojištění nebo
odpojištění Vozıdel uvedených v každém Z dodatků a Změna výše sjednaného pojistného,
měly podle § 2 oíst l písm. h) Zákonač. 340/2015, o registru smluv, povinnost uveřejnit
dodatky. k pojıst e Smlouvě uvedené v předchozím bodě 1 postupem podle Zákona č.
340/2015 Sb.,=- o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto
Smluv a: O registru Smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů (dále'Jen
Z„RS“) a
,
.
S Ohledem na uje :lnání dodatků uvedených V článku I bodě 1 této dohody bylo z pojistné
Smlouvy posk'ytc Váni plnění, přestože v době poskytování plnění nebyly tyto dodatky
k pojistné smlouvě uveřejněny dle § 5 ZRS a nenabyly tak účinnosti.

Článek 2
Smluvní Strany konstatují, že:
a) váøfbč Led 29.12 2017 pojišt Ovna poskytovala plnění z pojistné smlouvy ve

Znění S ora uvedených dodatků
uč 26 až 31 k pojistné Smlouvě, tedy poskytovala
poj iŠtněkrytí, jak vyplývá z pojistné Smlouvy ve Znění Shora uvedených dodatků
Č. 26 až :§31

k pojistné Smlouvě,

b) v døžhč od 29.12.2017 pojistník hradil pojišťovně pojistné, jak vyplývá Z pojistné
Smlouv y ve Znění Shora uvedených dodatků č 26 až 31 k pojistné Smlouvě
Smluvní strany výše uvedené plnění pojistné smlouvy dle písm. a) a b) považují Za
nesporně, v Sou. adu S dodatky k pojistné smlouvě uvedenými v článku I bodě 1 této
Dohody a prohlasuji Že plně-ní přijímají
Obě Smluvní str any
prohlašují, Že Se bezdůvodně neobohatily na úkor druhe' Smluvní
_
Strany a jednály v dobré víře.
Smluvní Strariy < e dohodly, že předmětem pojištění podle pojistné Smlouvy Jsou i nadále
ode dne uzavření této Dohody vozidla v rozsahu tak, jak vyplývá Z pojistné Smlouvy ve
Znění Shora uveo ených dodatkůč. 26 až 31 k pojistné Smlouvě.
Smluvní strany S e dohodly,vZe i nadále Ode dne uzavření této Dohody je pojistník. povinen
platit pojišťovně Špojistne' v takové výši, jak vyplývá Z pojistné Smlouvy ve Znění Shora

uvedených ddda ků č. 26 až 3l k pojistné smlouvě.

Článek 3

Smluvní Strany S ouhlasí S uveřejněním plného Znění této Dohody v registru smluv podle

ZRS. Uveřejněnı gDohody prostřednictvím registru Smluv Zajistí pojistnı'k,
Práva a povinho: ti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České
republiky ZeJ'me na Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů
Tato Dohoda šje vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost Originálu,
přičemž každý Z účastníků obdrží po jednom.
Smluvní strariy I 10tvrzují, že Si tuto Dohodu před Jejím podpisem přečetly a že S jejím
Obsahem Soułilas,1. Na důkaz toho připojují Své podpisy.
Dohoda nabývá ılıcinnosti dnem uveřejnění v registru Smluv.
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