
 
 

Smlouva o vypořádání závazků 

 

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

smluvními stranami: 

 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec-Prčice 

se sídlem: Luční 330, 257 91 Sedlec-Prčice, Česká republika 

IČO: 61660116 

zastoupen: Mgr. Stanislavem Urbanem, ředitelem 

(dále jen „Pojistník“ na straně jedné)  

 

a 

 

Generali Česká pojišťovna a. s.  

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

IČO: 45272956 

zastoupena: RNDr. Jaromírem Nacházelem, CSc., senior manažerem a 

                    Vratislavem Žáčkem, manažerem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1464, člen skupiny 

Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026  

(dále jen „Pojistitel“ na straně druhé)  

 

I. 

Popis skutkového stavu 

1. Pojistitel a Pojistník uzavřeli dne 15.10.2021 Pojistnou smlouvu č. 4582847491 o pojištění majetku 

a odpovědnosti (dále jen „Pojistná smlouva“). Pojistná smlouva byla uzavřena v souladu 

s výsledkem zadávacího řízení na výběr poskytovatele pojištění. 

2. Pojistník, jako povinný subjekt, měl povinnost zveřejnit v registru smluv Pojistnou smlouvu 

postupem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

3. Pojistitel a Pojistník shodně konstatují, že nedošlo k uveřejnění Pojistné smlouvy uvedené v odst. 

1 tohoto článku v registru smluv do 3 měsíců od data jejího uzavření a že jsou si vědomy právních 

následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze  sjednané Pojistné smlouvy, 

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Pojistné smlouvy 

a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 

v důsledku neuveřejnění Pojistné smlouvy v registru smluv ve lhůtě uvedené Zákonem o registru 

smluv, sjednávají Pojistitel a Pojistník tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 

 

 



 
 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

1. Pojistitel a Pojistník si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 

který touto smlouvou nově sjednávají, je vyjádřen textem sjednané Pojistné smlouvy, která tvoří 

pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí sjednanou Pojistnou smlouvou. 

2. Pojistitel a Pojistník prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě sjednané 

Pojistné smlouvy 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. 

3. Pojistitel a Pojistník 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 

vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.  

4. Pojistník, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto zavazuje druhé 

smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv 

v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Pojistná smlouva. 

 

Příloha č. 1 – Pojistná smlouva č. 4582847491 

 

V Sedlci-Prčici                  dne …  

Pojistník 

 

……..………………........……………… 

Mgr. Stanislav Urban 

ředitel 

 

V Praze                       dne …  

Pojistitel 

 

……..………………........……………… 

RNDr. Jaromír Nacházel, CSc. 

senior manažer 

 

 

……..………………........……………… 

Vratislav Žáček 

manažer 

 


