
Smlouva o vypořádání závazků 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito 

smluvními stranami: 
 

Smluvní strany: 
 
Univerzita Karlova 
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
zastoupená: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem 
IČO: 00216208 
DlČ: CZ200216208 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4226594399/0800 
lD datové schránky: piyj9b4 
dále jako „příjemce“ 
 
a 
 
Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 
se sídlem Šrobárova 49/48, Vinohrady (Praha 10), 100 00 Praha 
IČ: 75010330, DIČ: CZ75010330 
zastoupená: MUDr. Barborou Mackovou, pověřenou řízením 
bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
číslo účtu: 1730101/0710 
 
dále jako „další účastník“ 
 
a 
 
Idealab, s.r.o. 
zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 147771 
se sídlem Závěrka 768/11, Břevnov, 169 00 Praha 
IČ: 28522672, DIČ: CZ28522672 
zastoupený: PhDr. Radkem Váňou PhD., jednatelem 
bankovní spojení: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 
číslo účtu: 2600097714/2010 
 
dále jako „další účastník“ 
 
a 
 
Asociace pro vodu ČR z.s. 
zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soud v Brně, spisová značka L 2869 
se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno 
IČ: 44994397, DIČ: CZ44994397 
zastoupená: doc. Ing. Davidem Stránským, PhD., předsedou výboru 
bankovní spojení: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 
číslo účtu: 2400906230/2010 
 
 
dále jako „další účastník“ 
 
 
společně pak jako „smluvní strany“. 
 
 
  



 
Uzavírají následujícího dne, měsíce a roku tuto dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění tuto smlouvu o vypořádání závazků (dále jen „smlouva“) 

 
1. Popis skutkového stavu  

1.1. Univerzita Karlova a Státní zdravotní ústav a Idealab, s.r.o. a Asociace pro vodu ČR z.s., 
uzavřeli dne 26. 5. 2020 SMLOUVU O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU č. TL03000252 s 
názvem Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody (dále jen 
„Smlouva“). 

1.2. Platba k projektu byla převedena dalším účastníkům dne 8. 7. 2020. 
1.3. Smlouva byl uveřejněna v registru smluv 8. 9. 2020. 
1.4. Příjemce i další účastníci jsou povinnými subjekty pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2 

odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále „o registru smluv“ 
či „Registr smluv“). 

1.5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o účasti na řešení 
projektu, s ohledem na skutečnost, že všechny strany jednaly s vědomím závaznosti Smlouvy 
a v souladu s jejím obsahem plnily, co jimi bylo stanoveno, a ve snaze napravit závadný stav 
vzniklý v důsledku pozdního uveřejnění Smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany 
tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 

 
 

2.   Práva a závazky smluvních stran  
2.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který 

touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem Smlouvy o účasti na 
řešení projektu, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Smlouvy o účasti na 
řešení projektu považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým 
plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného 
obohacení. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku 
jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených 
v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

2.4. Příjemce se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její 
kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb. 

 
3.   Závěrečná ustanovení  
3.1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
3.2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s 

hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 
 

 
 
 
 
Přílohu č. 1 tvoří: 

 
- SMLOUVU O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU č. TL03000252 s názvem Kohoutkovou nebo 

balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody. 
  



V Praze dne ……………………..    

 

 

 

 

 

……………………………………………….   

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA    

Univerzita Karlova      

 

  



 

V Praze dne……………………..     

 

 

 

 

 

……………………………………………….   

MUDr. Barbora Macková, pověřená řízením     

Státní zdravotní ústav      

 

  



 

V Praze dne……………………..     

 

 

 

 

 

……………………………………………….   

PhDr. Radek Váňa, PhD.     

Idealab, s.r.o.       

 

  



 

V Praze dne…………………….. .     

 

 

 

 

 

……………………………………………….   

Doc. Ing. David Stránský, PhD.     

Asociace pro vodu ČR z.s.      

 


