
 

Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě číslo 0009509224 

 
 

 

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami 

IČ: 63998530  

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 

Tel:xxxxxxxxxxxx 
 
dále jen pojistitel 

 

a  

 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i 

Sídlo: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 

IČ 00027073 

Za který jedná:  Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., ředitel   

zřízen Rozhodnutím ministra životního prostředí České republiky č. 18/1991 ze 

dne 29.11.1991 ve znění pozdějších změn a doplnění 

 
dále jen pojistník 

 

 

uzavírají 

 
tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří 

nedílný celek. 

 
 

 Hlavní pojišťovací zprostředkovatel 

Název: MARSH s.r.o. 

Sjednatelské číslo: 9999227000 

Jméno a příjmení jednající 

osoby: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Registrační číslo ČNB: 005820PM 

 

Vypracoval (pečovatel): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Správa pojistné smlouvy: UW 8890000102 
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Článek I. 

Předmět dodatku pojistné smlouvy 

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě: 

 

Z důvodu zvýšení pojistné částky se mění odst. 1.5.  bodu 1 článku II pojistné smlouvy, původní znění se 

nahrazuje následovně: 

1.5.     Sjednává se pojištění souboru vlastních okrasných rostlin a dřevin  

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7   

Celková pojistná částka činí:. ............... 1.000.000,- Kč. 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro všechna pojištěná rizika ve výši  10.000,- Kč 

 

Z důvodu zvýšení limitu pojistného plnění se mění odst. 6.1.  bodu 6 článku II pojistné smlouvy, původní znění se 

nahrazuje následovně: 

6.1.    Pojišťuje se odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému událostí, která by mohla být důvodem vzniku 

práva na plnění pojistitele v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenými ve zřizovací listině nebo v souvislosti 

se vztahy z této činnosti vyplývajícími, jestliže pojištěný za škodu odpovídá  v důsledku svého jednání nebo 

vztahu   z doby trvání pojištění a to v rozsahu vymezeném VPP OD 1/05 a příslušnými DPP. 

 

Toto pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti. 

 

Pojištění odpovědnosti za škody dle bodu 6.1. se dále vztahuje na věci vnesené a odložené v rozsahu §433 

občanského zákoníku. 

 

Limit  pojistného plnění činí ............... 10.000.000,- Kč. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši  .. 1.000,- Kč. 

Pojištění se sjednává na území ČR. 

 

Z důvodu zvýšení sublimitu pojistného plnění se mění odst. 6.2.  bodu 6 článku II pojistné smlouvy, původní znění 

se nahrazuje následovně: 

6.2.    Odchylně od článku 4, bodu 2, písm. a)VPP OD 1/05  se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za 

škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci. Pojištění se 

odchylně od čl. 15 VPP OD 1/05  nevztahuje na škodu, která nemá původ ve škodě na zdraví nebo na věci. 

Pojištění se dále nevztahuje na pokuty, finanční sankce a  penále.  

 

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu 

pojistného roku) činí .........5.000.000,- Kč. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ………1.000,- Kč 

Pojištění se sjednává na území ČR. 

 

Článek V pojistné smlouvy se doplňuje o bod 16. v následujícím znění: 

16.  Ujednává se, že se pojištění vztahuje na škody na zateplení fasád v důsledku poškození volně žijícími zvířaty 

(vyjma hmyzu). Zateplením fasády se rozumí vnější tepelně izolační kompozitní systém s tepelnou izolací z polystyrenu 

nebo minerální vlny a konečnou povrchovou omítkou nebo nátěrem.  

Toto pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé 

v průběhu pojistného roku) ve výši 500.000,- Kč, se spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč. 

 
 

Článek II. 

Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy 

S účinností od 1.1.2017 se článek VI. pojistné smlouvy aktualizuje a dále platí v následujícím znění: 

Článek VI. 

Výše a způsob placení pojistného 
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1. Roční pojistné činí: 

1. Živelní pojištění 

Pojistné  ....................................................................................................................................................210.540,- Kč 

2. Pojištění odcizení a vandalismu 

Pojistné  ....................................................................................................................................................100.000,- Kč 

3. Pojištění skla 

Pojistné  ............................................................................................................................. ........................60.000,- Kč 

4. Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky 

Pojistné  ............................................................................................................................. ........................19.000,- Kč 

5. Pojištění přerušení provozu 

Pojistné  ............................................................................................................................. ........................10.000,- Kč 

6. Pojištění odpovědnosti za škodu 

roční pojistné  ..................................................................................................................... ........................51.675,- Kč 

celkové roční pojistné činí ........................................................................................................... .....................451.215,- Kč 

 

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojišťovacího makléře. 

 

3. Způsob zaplacení pojistného 

Pojistné je pojistným běžným. Pojistné za roční pojistné období činí 451.215,- Kč a je splatné v úplné výši 

nejpozději ke dni 31.3.2017. 

V následujících pojistných letech bude pojistné za roční pojistné období splatné vždy v úplné výši k datu 31.3. 

 

4. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojišťovacího makléře vedený u Citibank Europe 

plc, organizační složka, č.ú. 2049900308/2600, pod variabilním symbolem 0009509224 (číslo pojistné smlouvy) na 

základě faktury vystavené pojišťovacím makléřem se splatností 14 dní. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek k pojistné smlouvě se sjednává s účinností od 1.1.2017. 

2. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti. 

3. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 3 stejnopisech, pojištěný obdrží 1 vyhotovení, zplnomocněný 

makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek k pojistné smlouvě obsahuje 3 strany. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 31.12.2016 

...............................................……..…... 

                                                 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

          

 

 

 

 

V Praze dne 31.12.2016 

................................................................. 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví, v.v.i 

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. 

ředitel 


