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DÍLČÍ POJISTNÁ SMLOUVA Č. 2 

 

uzavřená v souladu s postupem sjednaným Rámcovou pojistnou dohodou uzavřenou dne 5. 11. 2019 

mezi Centrálním zadavatelem a Pojistitelem  

(dále jen „Dílčí pojistná smlouva“)  

 

 

 

Česká republika - Úřad práce České republiky 

se sídlem:   Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 

IČO:    72496991   

zastoupena:   PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, generální ředitelkou Úřadu práce ČR 

bankovní spojení: [nezveřejněno] 

číslo učtu:  [nezveřejněno] 

datová schránka: 7hazk97   

kontaktní osoba:  [nezveřejněno] 

(dále jen „Pojistník“) 

 

a 

 

Generali Česká pojišťovna a.s. 

se sídlem:   Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 

identifikační číslo:  45272956 

DIČ:    CZ699001273 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 

bankovní spojení:  [nezveřejněno] 

číslo účtu:  [nezveřejněno] 

zastoupen/a:   Ing. Irenou Stavařovou a Jarmilou Krásnou, Útvar distribuce PMV 

ID datové schránky:  v93dkf5 

kontaktní osoba: [nezveřejněno]  

(dále jen „Pojistitel“) 
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I. Úvodní ustanovení 

Dílčí pojistná smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou pojistnou dohodou, která byla 

uzavřena v souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 2758 a násl. zákona 

č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 131 a násl. 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Rámcové pojistná dohoda byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

zadávané centralizovaně pod názvem „Pojištění vozidel resortu MPSV 2020 - 2022“, uveřejněné 

ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2019-030248. 

II. Předmět Dílčí pojistné smlouvy 

Předmětem Dílčí pojistné smlouvy je zajištění pojišťovacích služeb pro vozidla uvedená Pojistníkem 

v příloze Dílčí pojistné smlouvy, a to za ceny sjednané mezi Pojistníkem a Pojistitelem v souladu 

s čl. 2 odst. 4, resp. čl. 4 odst. 2 Rámcové pojistné dohody.   

Konkrétní pojišťovací služby požadované Pojistníkem, konkrétní vozidla, která jsou předmětem 

pojištění a výše Pojistného, jež jsou pro Pojistitele závazné a nepřekročitelné, jsou uvedeny v příloze 

Dílčí pojistné smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 

V případě potřeby vyřazení některého vozidla uvedeného v příloze Dílčí pojistné smlouvy je Pojistník 

povinen informovat Pojistitele o datu ukončení pojištění předmětného vozidla a Pojistitel je povinen 

Pojistníkovi zaslat potvrzení o vyřazení vozidla a částku, o kterou se ponižuje celková výše ročního 

Pojistného uvedená v bodu IV. Dílčí pojistné smlouvy. 

III. Doba a podmínky plnění  

Pojistitel se zavazuje poskytovat pojišťovací služby s účinností ode dne následujícího po dni 

zveřejnění Dílčí pojistné smlouvy č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o registru smluv“), a to po celou dobu trvání smluvního vztahu 

založeného Rámcovou pojistnou dohodou. 

Pojistné období dle Dílčí pojistné smlouvy končí 31. 12. 2022. 

IV. Pojistné a platební podmínky 

Celková výše ročního Pojistného za zajištění pojišťovacích služeb, jež jsou předmětem Dílčí pojistné 

smlouvy, činí 71.571,00 Kč. 

V případě vyřazení některých vozidel uvedených v příloze Dílčí pojistné smlouvy bude celková výše 

ročního Pojistného odpovídajícím způsobem ponížena a Pojistníkem zaslána Pojistiteli aktualizovaná 

příloha Dílčí pojistné smlouvy vč. informace o částce, o kterou je ponižována celková výše ročního 

Pojistného. Ponížení celkové výše ročního Pojistného podléhá schválení ze strany Pojistníka. 

V případě uvedeném výše nebude smluvními stranami uzavírán dodatek k Dílčí pojistné smlouvě, 

nebude-li ze strany Pojistníka projevena odlišná vůle. 

Pojistitel prohlašuje, že garantuje sazby a výše Pojistného uvedené v příloze Dílčí pojistné smlouvy 

po celou dobu jejího trvání. 

Účtovacím obdobím se pro účely Dílčí pojistné smlouvy rozumí jeden kalendářní rok. K výši 

Pojistného bude případně připočítána daň z přidané hodnoty dle příslušných předpisů ve výši platné 

a účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
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Smluvní strany sjednávají, že roční vyúčtování bude prováděno vždy k 1. 3. příslušného kalendářního 

roku. Smluvní strany sjednávají, že Pojistitel je povinen každé kalendářní čtvrtletí zaslat Pojistníkovi 

v elektronické podobě (datovou schránkou či elektronickou cestou na e-mail kontaktní osoby 

Pojistníka) tzv. zaúčtování obsahující aktualizaci vyúčtování na základě provedených změn zpětně 

k danému období. 

Smluvní strany sjednávají, že roční pojistné bude fakturováno dle jednotlivých krajských pracovišť 

spadajících do působnosti Pojistníka uvedených níže: 

Krajské 

pracoviště 
Fakturační adresa 

Kontaktní 

osoba 
E-mail: 

GŘ - Praha 
Dobrovského 1278/25 
170 00 Praha 7 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Praha 
Domažlická 1139/11 
130 00 Praha 3 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Příbram 
Náměstí T. G. Masaryka 145 
261 01 Příbram 1 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

České 
Budějovice 

Klavíkova 1570/7 
370 04 České Budějovice 4 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Plzeň 
Kaplířova 2731/7 
320 73 Plzeň 1 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Karlovy 
Vary 

Závodní 385/98  
360 01 Karlovy Vary 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Ústí  
nad Labem 

Dvořákova 1609/18 
400 21 Ústí nad Labem 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Liberec 
Dr. Milady Horákové 580/7 
460 01 Liberec 1 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Hradec 
Králové 

Wonkova 1142/1 
500 02 Hradec Králové 2 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Pardubice 
Boženy Vikové-Kunětické 2011 
530 02 Pardubice 2 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Jihlava 
Brtnická 2531/21 
586 01 Jihlava 1 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Brno 
Polní 1011/37 
639 00 Brno 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Olomouc 
Vejdovského 988/4  
779 00 Olomouc 9 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Ostrava 
Zahradní 368/12 
701 60 Ostrava 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Zlín 
Čiperova 5182 
760 42 Zlín 1 

[nezveřejněno] [nezveřejněno] 

Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Pojistníkovi na adresu jeho sídla, 

příp. na jinou adresu, která bude Pojistiteli Pojistníkem sdělena. 
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V. Závěrečná ustanovení 

Veškeré závazkové vztahy Dílčí pojistnou smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Rámcové 

pojistné dohody a jejími přílohami. 

S ohledem na skutečnost, že celková výše Pojistného sjednaného touto Dílčí pojistnou smlouvou, 

tj. výše Pojistného za celou dobu sjednaného pojištění, převyšuje 50.000,- Kč, nabývá Dílčí pojistná 

smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dílčí pojistnou 

smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv Pojistník, a to bez zbytečného odkladu po jejím 

uzavření. Pojistník oznámí uveřejnění Dílčí pojistné smlouvy v registru smluv nejpozději následující 

pracovní den po dni uveřejnění písemně Pojistiteli, se kterým je Dílčí pojistná smlouva uzavřena, 

pokud v rámci formuláře pro zveřejnění Dílčí pojistné smlouvy v registru smluv neoznačí Pojistitele 

jako smluvní stranu, čímž dojde k odeslání potvrzení o zveřejnění Dílčí pojistné smlouvy v registru 

smluv i do datové schránky Pojistitele. 

Dílčí pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022. 

Dílčí pojistná smlouva je uzavírána v listinné podobě, a to ve 3 vyhotoveních s tím, že 2 vyhotovení 

obdrží Pojistník a 1 vyhotovení Pojistitel. 

 
 
 

Za Pojistitele:     Za Pojistníka: 

 

V Ostravě dne 10. 1. 2020     V Praze dne 13. 1. 2020 

 

 

   

Ing. Irena Stavařová     PhDr. Kateřina Sadílková, MBA 

Útvar distribuce PMV    generální ředitelka Úřadu práce ČR 

 

   

Jarmila Krásná 

Útvar distribuce PMV 


