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RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, ve znění pozdějších předpisů, dle § 2758 

a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník a § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

ČR - Ministerstvo zemědělství 

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 

zastoupena:  ………………………………………………….. 

IČO: 00020478 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

č. účtu: 1226-001/0710 

(dále jen „Pojistník/pojištěný“)
 
 

 

a 

 

____________________________ 

se sídlem: _________________________ 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___________________________ 

zastoupený/a: __________________________________ 

IČ: ____________________________  

DIČ: ___________________________  

bankovní spojení: _______________________________ 

č. účtu: _____________________________ 

 

(dále jen „Pojistitel“) 

 

 

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

2.1 Na základě centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném 

nadlimitním řízení pod názvem „Pojištění motorových vozidel“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 

Pojistitel předložil, v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nabídku ze dne __. 

__. _____ (dále jen „Nabídka“) a tato byla pro plnění Veřejné zakázky v souladu se základním 

hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena vybrána v elektronické aukci jako nejvhodnější. 

V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.  
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2.2 Pojistník uzavírá tuto smlouvu také jménem pověřujících pojistníků, jejichž seznam je uveden 

v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
 

2.3 Smluvní strany sjednávají, že při výkladu obsahu této Smlouvy budou přihlížet k zadávacím 

podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení k účelu daného zadávacího řízení a dalším 

ujednáním smluvních stran v průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání smluvních 

stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením.  

 

2.4 Tato Smlouva upravuje způsob uzavírání jednotlivých dílčích pojistných smluv, podmínky 

poskytování pojišťovacích služeb ze strany Pojistitele, jakož i další práva a povinnosti smluvních 

stran související s poskytováním pojišťovacích služeb na základě této Smlouvy. 

 

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Pojistitele, aby dle dílčích pojistných smluv sjednaných na 

základě a způsobem stanoveným v této Smlouvě, poskytoval Pojistníkovi pojišťovací služby dle 

skutečných potřeb Pojistníka a závazek Pojistníka za řádně a včas poskytnuté pojišťovací 

služby zaplatit Pojistiteli pojistné sjednané v souladu s čl. 8 této Smlouvy. 

 

3.2 Předmětem plnění dle této Smlouvy, resp. dílčích pojistných smluv je zejména pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), havarijní pojištění 

vozidel a doplňkové pojištění vozidel. 

 

 

4. UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV 

 

4.1 Dílčí pojistné smlouvy dle této Smlouvy budou uzavírány na základě písemné výzvy Pojistníka 

k poskytnutí plnění ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).  

 

 

 

5. SOUČINNOST 

 

5.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 

smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění 

této Smlouvy. 

 

5.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy a z jednotlivých dílčích 

pojistných smluv tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení 

s placením jednotlivých peněžních závazků. 
 
 

 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

 

6.1 Místem plnění dle této Smlouvy, resp. dílčích pojistných smluv je území České republiky a 

území států vymezených v prováděcí vyhlášce MF ČR č. 205/1999 Sb., ve znění pozdějších 
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předpisů, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla. 

 

6.2 Pojišťovací služby na základě dílčích pojistných smluv budou poskytovány od nabytí platnosti 

a účinnosti této Smlouvy na období do 31. 12. 2018. Doba platnosti dílčího pojištění, 

sjednaného na základě dílčí pojistné smlouvy, bude stanovena Pojistníkem ve výzvě k podání 

nabídky, dle odst. 4.1 této Smlouvy. 

 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

7.1 Pojistitel se zavazuje poskytovat pojišťovací služby dle této Smlouvy, resp. dílčích pojistných 

smluv svědomitě, s řádnou a odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi. 

Při poskytování pojišťovacích služeb dle této Smlouvy, resp. dílčích pojistných smluv je Pojistitel 

vázán platnými právními předpisy a pokyny Pojistníka, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito 

předpisy či zájmy Pojistníka. 

 

7.2 Pojistitel se zavazuje poskytovat pojišťovací služby dle této Smlouvy, resp. dílčích pojistných 

smluv v souladu se všemi podmínkami a požadavky Pojistníka uvedenými v této Smlouvě 

a jejích přílohách, v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky a v souladu s Nabídkou 

Pojistitele, jimiž je Pojistitel při poskytování pojišťovacích služeb dle této Smlouvy, resp. dílčích 

pojistných smluv vázán. 

 

7.3 Pojistitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

7.4 Pojistitel se zavazuje poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 

zmocněncům uvedeným v příloze č.1 této Smlouvy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky 

k provedení kontroly plnění této Smlouvy, resp. dílčích pojistných smluv a poskytnout jim 

nezbytnou součinnost. 

 

7.5 Pojistitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení této Smlouvy a dílčích pojistných smluv, 

dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k poskytování 

pojišťovacích služeb dle této Smlouvy po dobu min. 10 let od zániku závazku vyplývajícího 

z této Smlouvy. 
 

7.6 S ohledem na povinnosti smluvních stran uložené jim § 147a zákona o veřejných zakázkách 

se Pojistitel zavazuje: 

a. předložit Pojistníkovi v průběhu plnění Smlouvy každý rok vždy k 28. únoru písemný seznam 

subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 

10% z celkové částky uhrazené mu na základě Smlouvy za uplynulý kalendářní rok. Má-li 

subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu 

i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 

kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 kalendářních dnů před dnem předložení seznamu 

subdodavatelů. Pojistitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, 

že nezamýšlí zadat část(i) Veřejné zakázky jinému subjektu; 
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b. předložit Pojistníkovi do 60 kalendářních dnů od splnění Smlouvy seznam subdodavatelů, 

ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové 

částky uhrazené mu na základě této Smlouvy za celou dobu jejího trvání. Má-li subdodavatel 

uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků 

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě 90 kalendářních dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Pojistitel 

předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) 

Veřejné zakázky jinému subjektu. 

7.7 Pojistník si vyhrazuje právo žádat změnu jakékoliv osoby podílející se na poskytování 

pojišťovacích služeb dle této Smlouvy, resp. dílčích pojistných smluv na straně Pojistitele, 

v případě, že Pojistník Pojistitele opakovaně písemně upozorní na nespokojenost s kvalitou 

služeb poskytovaných danou osobou. 

 

Pojistník si vyhrazuje právo zvolit kdykoliv v průběhu platnosti této Smlouvy pojišťovacího 

zprostředkovatele této Smlouvy („pojistného makléře nebo agenta“) ve smyslu § 7 a 8 zákona č. 

38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 

událostí, ve znění pozdějších předpisů a o změně živnostenského zákona. 

 

7.8 Pojistník se zavazuje uzavřít s Pojistitelem dílčí pojistnou smlouvu za předpokladu, že dílčí 

pojistná smlouva není pro Pojistníka zjevně nevýhodná. 

 

7.9 Pojistník si vyhrazuje právo neuzavřít dílčí smlouvy v případě, že má uzavřené platné smlouvy 

s jiným subjektem, které jsou pro něj výhodnější. 

 

 

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

8.1 Za poskytování pojišťovacích služeb dle dílčích pojistných smluv sjednaných na základě této 

Smlouvy, náleží Pojistiteli pojistné ve výši, jež bude stanoveno dle hodnot pojistného uvedených 

v příloze č. 2 této Smlouvy. 

 

 

8.2 Jednotlivé hodnoty pojistného uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou nejvýše přípustné 

a platné po celou dobu plnění této Smlouvy, resp. dílčích pojistných smluv. Celková výše 

pojistného může být upravena  pouze v případech změn daňových předpisů nebo změn zákonů 

týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel. Jednotlivé 

hodnoty pojistného jsou konečné a musí obsahovat veškeré náklady a činnosti Pojistitele 

související s poskytováním pojišťovacích služeb dle této Smlouvy, resp. dílčích pojistných 

smluv. Součástí jednotlivých hodnot pojistného musí být i služby, dodávky či jiné činnosti, které 

ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny a které jsou nezbytné pro poskytnutí pojišťovací služby 

dle této Smlouvy, resp. dílčích pojistných smluv.  

 

 

8.3 Platba pojistného bude provedena dle této Smlouvy, resp. dílčích pojistných smluv za skutečně 

poskytnuté pojišťovací služby, a to na základě dílčích samostatných účetních či daňových 

dokladů (dále jen „faktura“) vystavených Pojistitelem s lhůtou splatnosti 21 kalendářních dnů 

od data doručení faktury Pojistníkovi. 
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8.4 Smluvní strany se dohodly na provádění ročních zálohových plateb za příslušný pojistný rok. 

Roční zálohová platba dle dílčích pojistných smluv bude provedena za rok 2015 nejpozději do 

dvou měsíců od uzavření dílčí pojistné smlouvy za roky další vždy k 15. 2. daného roku. 

 

8.5 Poslední faktura v kalendářním roce musí být Pojistníkovi doručena do jeho sídla nejpozději 

dne 15. prosince daného kalendářního roku. Bude-li faktura doručena po tomto termínu, bude 

splatnost faktury doručené zadavateli od 16. prosince daného kalendářního roku do 31. ledna 

následujícího kalendářního roku posunuta na 1. březen následujícího kalendářního roku. 

 

8.6 Zaplacením se pro účely této Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu Pojistníka 

ve prospěch účtu Pojistitele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního či daňového 

dokladu podle platných právních předpisů a její nedílnou součástí musí být kopie (prostá) dílčí 

pojistné smlouvy podepsané oběma smluvními stranami. 

 

8.7 Pojistník si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Pojistiteli, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 

vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura 

musí být následně opatřena novou lhůtou splatnosti, jež musí činit 21 kalendářních dnů od data 

jejího doručení Pojistníkovi. 

 

8.8 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje budou v Kč. 
 

8.9 Ujednává se, že nezaplacení pojistného jedním z Pojistníků není důvodem k zániku celé 

pojistné smlouvy (rámcové nebo dílčí). 
 

8.10 Pojistitel se zavazuje vystavit na základě žádosti pojistníka/pojištěného pojistný certifikát, jako 

potvrzení o uzavření platné pojistné smlouvy. 
 

8.11 Veškeré obchodní podmínky Pojistitele musí být obsaženy v příloze č. 2 této Smlouvy 

a nemohou být v průběhu plnění této Smlouvy, resp. dílčích pojistných smluv Pojistitelem 

jednostranně měněny. 

 

 

9. SANKČNÍ PODMÍNKY 

 

9.1 V případě, že Pojistitel poruší povinnost mlčenlivosti či povinnost zajistit ochranu osobních 

údajů dle čl. 11 této Smlouvy, zavazuje se Pojistníkovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- 

Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení dané 

povinnosti.  

 

9.2 Smluvní strany sjednávají, že jiná sankční ujednání jsou nepřípustná. 

 

9.3 Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu vzniklou Pojistníkovi vlivem činnosti Pojistitele 

se Pojistitel zavazuje zaplatit Pojistníkovi nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude 

Pojistníkem o nároku na zaplacení smluvní pokuty a její výši resp. vzniklé škody a její výši 

prokazatelně informován. 

 

10. NÁHRADA ŠKODY 
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10.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu způsobené škody 

vzniklé v souvislosti s poskytování pojišťovacích služeb dle této Smlouvy, resp. dílčích 

pojistných smluv v plném rozsahu. 

 

10.2 Pojistitel odpovídá za veškerou způsobenou škodu, a to vzniklou jak prokazatelným porušením 

ustanovení této Smlouvy, res. dílčích pojistných smluv, opomenutím nebo zásadně nekvalitním 

prováděním smluvní činnosti v plné výši, tak i prokazatelným porušením povinností 

stanovených právními předpisy.  

 

10.3 Odpovědnost za škodu vzniklou porušením této Smlouvy, resp. dílčích pojistných smluv, jakož 

i povinností stanovených právními předpisy se řídí Občanských zákoníkem. 

 

 

11. OCHRANA INFORMACÍ 

 

11.1 Pojistitel se zavazuje, že zachová jako citlivé veškeré informace, o kterých se dozví 

v souvislosti s poskytováním pojišťovacích služeb dle této Smlouvy, resp. dílčích pojistných 

smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

 

11.2 Pojistitel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní třetí osobě jakékoliv informace 

Pojistníka bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne 

všechny nezbytné kroky k zabezpečení ochrany těchto informací. Závazek mlčenlivosti a 

ochrany citlivých informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti této 

Smlouvy. 

 

11.3 Pojistitel se zavazuje při poskytování pojišťovacích služeb dle této Smlouvy, resp. dílčích 

pojistných smluv zajistit ochranu osobních údajů zaměstnanců zadavatele, příp. i dalších osob. 

 

11.4 Pojistitel se zavazuje svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 

a respektováním práv Pojistníka nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu 

zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany citlivých informací subdodavatelem 

odpovídá Pojistníkovi přímo Pojistitel. 

 

11.5 Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace: 

- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

ustanovení tohoto článku Smlouvy ze strany Pojistitele, 

- které jsou Pojistiteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací 

od Pojistníka, 

- které budou následně Pojistiteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž 

není ve vztahu k nim nijak vázána, 

- jejichž sdělení vyžadují platné právní předpisy. 

 

 

 

12. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

 

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě, 

že k podpisu Smlouvy smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tato Smlouva platnosti 

dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
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12.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s platností ode dne jejího podpisu na období do 

31. 12. 2018. 

 

12.3 Smlouvu lze zcela ukončit před uplynutím doby jejího trvání dle článku 6.2., resp. 12.2. této 

Smlouvy na základě písemné dohody smluvních stran, není-li dále v této Smlouvě stanoveno 

jinak. Důvodem pro ukončení Smlouvy může být rovněž odstoupení ze strany centrálního 

zadavatele nebo pojistitele v případě, že se druhá smluvní strana dopustí podstatného porušení 

Smlouvy. 

Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v souladu s předchozím odstavcem pouze 
při podstatném porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou a pokud současně: 

 a) druhé smluvní straně zaslala doporučeným dopisem výzvu k odstranění podstatného porušení 
Smlouvy druhou smluvní stranou, 

 b) smluvní strany neučinily žádnou dohodu ohledně nastalého stavu, 

 c) marně uplynula lhůta nejméně 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k odstranění 
podstatného porušení Smlouvy. 

 

12.4 Pojistník je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, resp. dílčí pojistné smlouvy v případě, 

že Pojistitel nezahájí řádné poskytování pojišťovacích služeb ani do 5 kalendářních dnů 

po vyzvání Pojistníkem nebo je opakovaně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této 

Smlouvy, resp. dílčí pojistné smlouvy v průběhu 14 kalendářních dnů. Odstoupení nabývá 

účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení 

Pojistiteli. Pojistník je oprávněn odstoupit i jen od samostatné části plnění. 

 

12.5 V případě odstoupení Pojistníka od Smlouvy, resp. dílčí pojistné smlouvy z výše uvedených 

důvodů má Pojistník v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou 

v souvislosti se zajištěním náhradního řešení. Odstoupením od Smlouvy, resp. dílčí pojistné 

smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý v době před odstoupením 

od Smlouvy, resp. dílčí pojistné smlouvy. 

 

12.6 Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy, resp. dílčí pojistné 

smlouvy za podmínek stanovených Občanským zákoníkem. 
 

12.7 Pojistník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 

3 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemného 

vyhotovení výpovědi Pojistiteli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti 

smluvních stran touto Smlouvou, resp. dílčí pojistnou smlouvou založené. Nedohodnou-li 

se smluvní strany písemně jinak, se Pojistitel zavazuje poskytnout pojišťovací služby, na nichž 

se s Pojistníkem dohodl do doby doručení výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. 

Pojistník se zavazuje tyto služby v souladu s touto Smlouvou, resp. dílčí pojistnou smlouvou 

Pojistiteli zaplatit. 

 

 

 

13. ROZHODNÉ PRÁVO 

 

13.1 Smluvní strany sjednávají, že vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně 

neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

 



 

8 
 

13.2 K rozhodování sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, 

jsou příslušné soudy České republiky.  

 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

14.1 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky v souladu s dotčenými 

právními předpisy, a to označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě smluvních 

stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 

 

14.2 Uzavřením této Smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli 

ze smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich klientům 

či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek kdykoli v budoucnu.  

 

14.3 Tato Smlouva je sepsána v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží 

Pojistník a 1 vyhotovení obdrží Pojistitel. 

 
Pojistitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy na profilu Objednatele https://zakazky.eagri.cz/. 

 

14.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že jejich projevy vůle, s výjimkou odstoupení od Smlouvy 

dle odst. 12.3., 12.4. a 12.5. této Smlouvy a výpovědi dle odst. 12.7 této Smlouvy, mohou být 

učiněny i prostřednictvím e-mailu, není-li v této Smlouvě či dílčí pojistné smlouvě stanoveno 

výslovně jinak. Neúplnost či nesrozumitelnost e-mailové zprávy musí adresát vždy oznámit 

odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co ji obdržel. Pokud tak neučiní, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že se skutečným obsahem e-mailové zprávy nebyl srozuměn. 

 

14.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 

se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. 

 

14.6 Smluvní strany sjednávají, že v případě rozporu či nesouladu ustanovení této Smlouvy, resp. 

dílčí pojistné smlouvy a přílohy č. 2 této Smlouvy, má přednost, tzn. je pro smluvní strany 

závazné, ustanovení této Smlouvy, resp. dílčí pojistné smlouvy. 

 

14.7 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 

dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy. 

 

 

 

14.8 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 
Příloha č.1: Seznam pojistníků 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky Pojistitele (předloží uchazeč v nabídce) 

https://zakazky.eagri.cz/
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Příloha č. 3: Seznam vozidel a nabídkové pojistné (hodnoty pojistného pro účely předběžného 

hodnocení předloží uchazeč v nabídce)
1
 

Příloha č. 4: Souhrnné informace k pojistnému programu 

 

 

 

Za Pojistitele: 

 

 

 

 

Za Pojistníka/pojištěného: 

 

 

 

 

V Praze dne ……………..… V Praze dne …………..…… 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

…………………… 

ČR – Ministerstvo zemědělství 

  

  

 

 

 

 
 
 

                                                
1
 Tabulka hodnot pojistného bude před podpisem Smlouvy s vybraným uchazečem aktualizována dle výsledků 

elektronické aukce 


