
 

Pojiš ťovna PATRICIE a.s. 
se sídlem Bělehradská 132/299, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO: 618 59 869 
DIČ: CZ699001273 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 2866.  
zastoupená  
Ing. Ilonou Šilhanovou, senior manažerem, Korporátní a průmyslové pojištění 
a Ing. Danielem Krupičkou, vedoucím upisovatelem, Korporátní a průmyslové pojištění 
na straně jedné jako postupitel 
 
a 
 
Generali Česká pojiš ťovna a.s.  
se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 452 72 956 
DIČ: CZ699001273 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1464 
Ing. Jaroslavem Vodehnalem, ředitelem, Korporátní a průmyslové pojištění 
a Mgr. Simonou Steinmannovou, produktovým manažerem seniorem pojištění odpovědnosti 
na straně druhé jako postupník 
 
a 
 
ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA  
se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČO: 66000777 
zastoupená JUDr. Vladimírem Jirouskem, předsedou představenstva 
jako vedlejší ú častník  
 

uzavřeli dle § 1746, § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SMLOUVU O POSTOUPENÍ SMLOUVY 

 

Preambule 

Postupitel patří do podnikatelského uskupení Assicurazioni Generali S.p.A. (dále jen „Skupina 
Generali “), přičemž v průběhu prosince roku 2019 došlo ke změně obchodní strategie Skupiny 
Generali na území České republiky, k transferu podstatné většiny pojistného kmene a 
distribučních kapacit na postupníka. V této souvislosti došlo i ke změně obchodního jména 
postupníka na Generali Česká pojiš ťovna a.s.  a obchodního jména postupitele na Pojiš ťovna 
PATRICIE a.s.  

 

I. 

Postupitel prohlašuje, že má s vedlejším účastníkem uzavřenou Rámcovou smlouvu o 
spolupráci v pojištění profesní odpovědnosti zapsaných rozhodců 29P35 ze dne 17.7. 2014  
(dále jen “Smlouva ”), jejímž předmětem je činnost postupitele jakožto pojistitele pro vedlejšího 
účastníka. Tato postupovaná Smlouva nebyla k podpisu této smlouvy splněna, neboť je 
uzavřena na dobu neurčitou 



II. 

Na základě této smlouvy postupuje postupitel celou nesplněnou Smlouvu uvedenou v čl. I této 
smlouvy postupníkovi. Postupník prohlašuje, že mu je známa postupovaná Smlouva uvedená 
v čl. I této smlouvy a stává se smluvní stranou namísto postupitele se všemi právy a povinnostmi 
z postupované smlouvy plynoucími ke dni podpisu této smlouvy. Kopie Smlouvy tvoří přílohu 
této smlouvy. 

III. 

Postupitel prohlašuje, že Smlouvu uvedenou v čl. I této smlouvy lze převést. 

 

IV. 

S postoupením Smlouvy vedlejší účastník souhlasí, což stvrzuje podpisem této smlouvy. 

 

V. 

Tato smlouva obsahuje projev skutečné a pravé vůle smluvních stran a jako správná je jimi 
vlastnoručně podepsána. 

Tato smlouva je smluvními stranami pořízena ve třech originálních vyhotoveních, z nichž po 
jednom obdržela každá ze smluvních stran a jedno vedlejší účastník. 

 

Přílohy: 

- kopie Rámcové smlouvy o spolupráci v pojištění profesní odpovědnosti zapsaných 
rozhodců 29P35 ze dne 17.7. 2014   

 

V …………………. dne………………  

 

postupitel :          postupník : 

 

 

………………………………………....      …………………………………………….. 
Ing. Ilona Šilhanová        Ing. Daniel Krupička                        Ing. Jaroslav Vodehnal      Mgr. Simona Steinmannová    

Pojišťovna PATRICIE a.s.        Generali Česká pojišťovna a. s. 
 

vedlejší ú častník :       

 

 

………………………………………..     
JUDr. Vladimír Jirousek    
ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA     
 


