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Ceská podnikatelská pojišťovna, a. s. 
Sídlo společnosti: Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21 
Zastoupená: RNDr. Jakubem Strnadem, Ph.D., místopředsedou představenstva 

a Ing. Jaroslavem Besperátem, členem představenstva 
IČ: 63 99 85 30 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze. oddíl B. vložka 3433 
Bankovní spojení: CITTBANK Praha.; _. 

Telefon:1 .... -:-:-•----· ·~------- 
e-mail: pojistovna@cpp.cz, www.cpp.cz 

( dále jen „pojistitel") 

a 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 
Sídlo společnosti: Květnové náměstí 391,252 43 Průhonice 
zastoupená: Doc. Ing. Ivo Táborem, CSc., pověřeným řízením 
IČ: 00027073 

( dále jen „pojistník") 

uzavírají 

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek. 

Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla č. 3070321062 

Správce pojištění (včetně adresy): MARSH, s.r.o. 
Pojištění sjednal: UW 8890000102 
Pojistnou smlouvu vypracovala:(_ _ _. Telefon:( z IF s 11 

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A. S. 
Budějovická S, 140 21 Praha 4, klientská linka: 841 444 555, Fax: 261 022 163, E-mail: pojistovna@cpp.cz 
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Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika 

2. Všeobecná ujednání 
Soukromé pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů, zákonem o pojistné smlouvě 
č. 37/2004 Sb., Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla VPPPOV 1/07, s účinností ode dne I. 1. 2007 (dále 
jen „VPPPOV 1/07"), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla DPPPOV 3/07, s účinností ode dne I. I. 2007 
(dále jen , DPPPOV 3/07") a podmínkami sjednanými v této smlouvě. Ostatní práva a 
povinnosti účastníků soukromého pojištění majetku se řídí občanským zákoníkem. 

3. Předmět pojištění 
3.1 Sjednává se pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel uvedených v 

příloze č. 1 (seznamech) k této pojistné smlouvě. Jedná se o pojištění škodové. 

4. Rozsah pojištění 
4.1 Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu 

způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. 
4.2 Pojištění se sjednává v rozsahu VPPPOV 1/07 a DPPPOV 3/07 pro typ pojištění 

SPECIÁL PLUS. 
4.3 Převyšuje-li při škodě na věci včetně škody, která má povahu ušlého zisku součet 

nároků více poškozených sjednané limity pojistného plnění, pojistné plnění se každému 
z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. 

5. Územní platnost pojištění 
5.1 Pojištění odpovědnosti platí na základě jediného pojistného na území všech členských 

států a dalších států uvedených v seznamu států, který stanoví Ministerstvo financí 
vyhláškou. 

5.2 Pojištění odpovědnosti platí i na území jiných států než států uvedených v odst. 1 tohoto 
článku, pokud pojistitel tuto platnost pojištění vyznačil na zelené kartě (mezinárodní 
kartě automobilového pojištění). V takovém případě náleží pojistiteli příplatek 
k pojistnému. 

6. Pojistné 
6.1 Běžné roční pojistné dle přílohy č. 1 k této smlouvě pro typ pojištění SPECIÁL PLUS 

činí 362 252,- Kč. 
Běžné roční pojistné dle přílohy č. l k této smlouvě po přiznání 25% bonusu 
činí 271 708,-Kč. 
Pojistitel poskytl pojistníkovi obchodní slevu ve výši 35%. 

6.2 Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se sjednává na čtvrtletní pojistné období 
za čtvrtletní pojistné ve výši 44 172,- Kč. Pojistné je splatné zpětně za pojistné 
čtvrtletní období. 

6.4. Běžné pojistné bude pojistník hradit na účet zplnomocněného makléře lL' •••a._111111•r•·liíll- ••- - z 
variabilní symbol - číslo pojistné smlouvy. 
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7. Bonus 
Ve výši pojistného pro rok 2007 byl uplatněn bonus ve výši 25% pro každé vozidlo. 
Systém přiznávání bonusů za bezeškodní průběh se v průběhu dalšího trvání pojistné 
smlouvy řídí VPPPOV 1/07 a DPPPOV 3/07. 

8. Malus 
Pojistitel má právo upravit pojistné dle podmínek uvedených v čl. 3 DPPPOV 3/07 
v případě, že v průběhu pojistného období nastane škodná událost. 

9. Počátek a doba trvání pojištění 
Pojištění se sjednává od 1.1.2007 na dobu neurčitou. Smlouvu lze písemně vypovědět 
ke konci každého sjednaného pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň 6 
týdnů před uplynutím pojistného období. 

10. Závěrečná ustanovení 
10.1 Dojde-li ke změnám, které se týkají vozidel, na které se pojištění vztahuje, nebo ke 

skutečnostem, které směřují k zániku pojištění jednotlivého vozidla, je pojistník 
povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit přes zplnomocněného makléře pojistiteli. 
Vždy ke konci čtvrtletí (tj. k 31.3, 30.6, 31.10. a 31.12. se provede vyúčtování 
provedených změn dodatkem k pojistné smlouvě. 

10.2 Pojistitel si vyhrazuje právo jednostranně změnit výši pojistného sjednaného v pojistné 
smlouvě dle čl. 11, odst. l O VPPPOV 1/07. 

10.3 Makléřská doložka 
Pojistník pověřil pojišťovacího makléře MARSH, s.r.o., IČ: 45306541 vedením 
(řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této 
pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného 
makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a 
rozhodnutí smluvních stran partnerů. Plná moc pojišťovacího makléře je přílohou č. 5 
této pojistné smlouvy. 

10.4 Tato smlouva obsahuje 4 strany a změn ve smlouvě lze dosáhnout pouze jejími 
písemnými dodatky. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, přičemž jeden výtisk 
obdrží pojistník, druhý výtisk makléř, třetí a čtvrtý zůstane ve správě pojistitele. 

l 0.5 Prohlášení smluvních stran: 
a) Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy mu byly oznámeny 

informace o pojistiteli v rozsahu platných ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona o 
pojistné smlouvě tj.: obchodní firma a právní forma pojistitele, název členského 
státu, kde má pojistitel svoje sídlo, adresa sídla pojistitele, agentury nebo pobočky 
pojistitele, která uzavírá pojistnou smlouvu, a jedná-li se o pojistnou smlouvu 
uzavíranou na dálku, také místo registrace pojistitele v obchodním nebo obdobném 
veřejném registru, jeho registrační číslo nebo odpovídající prostředek identifikace 
v takovém registru a informace o názvu a sídle orgánu odpovědného za výkon 
státního dozoru nad jeho činností. 

b) Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, 
všeobecných a doplňkových pojistných podmínek, jakož i všech příloh pojistné 
smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a 
s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 
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I 10.6 Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla - seznam vozidel, 
příloha č.2 všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla VPPPOV 1/07, 
příloha č.3 doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla DPPPOV 3/07, 
příloha č. 4 zřizovací listina pojistníka 
příloha č. 5 plná moc makléře. ,, ... ~ - 

•·-..-... ··- '.•· 

u ,..- 
V Praze dne 29.12.2006 

- 2 01 2JD7 V Praze dne : . 
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místopředseda představenstva člen představenstva 
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Výzkumný ústav Silva Taroucy 

pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 
Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc. 

pověřený řízením 
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