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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
pro pojištění koní 

 
 

 ČLÁNEK 1 
 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Toto pojištění se řídí zákonem č.89/2012Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy, je upraveno příslušnými ustanoveními 
Všeobecných pojistných podmínek, obecná část pro škodové 
pojištění (dále jen VPPŠ), těmito doplňkovými pojistnými 
podmínkami (dále jen DPPK) a ustanoveními pojistné 
smlouvy. 

2. Pojištění koní může být dle těchto DPP sjednáno pouze pokud 
je na něm pojistný zájem. 

3. Tyto DPP jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 
4. Pojištění sjednané dle těchto DPP je pojištěním škodovým. 

 ČLÁNEK 2 
 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

1. Předmětem pojištění jsou koně ve vlastnictví pojištěného. 
2. Pojištění se vztahuje na koně individuálně určené i na soubory 

koní. 
3. Pojistit lze tímto pojištěním tyto kategorie koní: hříbata (starší 

1 měsíce, do 3 let jeho věku, užitkoví koně - (pro lehkou práci, 
rekreační jízdu pod sedlem), sportovní koně – (parkuroví, 
jezdečtí, policejní), plemenní hřebci, plemenné klisny, koně 
pro práci v lese, dostihoví koně, ostatní lichokopytníci- (malá 
plemena, pony, osli). 

4. Do pojištění lze poprvé přijmout koně do stáří 10 let, 
plemenné klisny a plemenné hřebce do stáří 12 let. Pojistit lze 
koně maximálně do 14 roků stáří, plemenné klisny 
a plemenné hřebce do 16 let stáří. 

5. Předmět pojištění specifikují účastníci v seznamu, který je 
listem pojistné smlouvy. 

 ČLÁNEK 3 
 ROZSAH POJIŠTĚNÍ  

1. Základní pojištění (kód 037): se vztahuje na porážku, uhynutí 
nebo utracení pojištěného koně (koní) nařízené oprávněným 
veterinárním lékařem. Pro účely tohoto pojištění se jedná 
o nebezpečnou nákazu nebo nákazu společnou pro více 
druhu zvířat dle veterinárního zákona, jiné hromadné 
onemocnění infekčního nebo parazitárního původu, získané 
neinfekční nemoci 

2. Dodatková sdružená i jednotlivá pojištění je možno sjednat 
v případě, že bylo sjednáno základní pojištění. 

3. Pojištění vyjmenovaných nepříznivých klimatických jevů 
a pohrom kód (591): bouře (přímý úder blesku), krupobití, 
námraza, lavina, sesuv půdy, pád stromu nebo stožáru, požár 
v přírodě, vichřice, tornádo, povodeň, záplava, zemětřesení. 

4. Dodatkové pojištění (592) je možné sjednat pro případ 
porážky, uhynutí nebo utracení pojištěného koně (koní) 
z příčiny úrazu, porodu, zmetání nebo operace, akutní otravy 
exogenními jedovatými látkami. 

5. Dodatkové pojištění (557) připojištění březí klisny je možno 
sjednat v případě, že bylo sjednáno základní pojištění. Právo 
na plnění v tomto případě vzniká, jestliže je klisna březí 
minimálně 150 dnů zmetá, porodí mrtvé hříbě, nebo hříbě, 
které je nutno v důsledku vrozené vady bezprostředně po 
narození utratit. Právo na plnění dále vznikne, jestliže hříbě 
v důsledku onemocnění, případně zranění do 6 měsíců stáří 
uhyne, bylo utraceno nebo nutně poraženo. 

6. Připojištění nákladů na léčení (594). Je sjednáváno pouze se 
spoluúčasti 3 000 Kč. Podmínkou připojištění je mimo 
sjednání základního pojištění (kód 037) a dodatkových 
pojištění (kód 591) a (kód 592). Limitem plnění je 30 % ze 
sjednané pojistné částky koně za pojistné období. Hrazeny 
nejsou léčebné náklady u chronických onemocnění.      

7. Výběr (specifikaci) pojištěných nebezpečí dohodnou účastníci 
v pojistné smlouvě. 

 ČLÁNEK 4 
 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

1. Vedle výluk uvedených ve všeobecných pojistných 
podmínkách, obecná část, se pojištění nevztahuje na: 
1.1. na ušlý zisk a výdělek, na nepřímé škody všeho druhu 

(např. škody vzniklé nemožností používat určitou věc, 
nemožností vykonávat určitou činnost), na následné 
škody a vedlejší škody (např. vzniklé úhradou expresních 
příplatků), na škody vzniklé vynaložením dalších nákladů 
(vícenáklady), na škody způsobené uvedením věcí do 
původního stavu (např. odstraněním zničených věcí 
nebo opravou či nahrazením za věc novou atp.).   

1.2. uložené nebo uplatňované pokuty, úrok z prodlení, 
penále či jiné sankční platby. 

2. Pojistitel není povinen plnit při dalším opakovaném zmetání 
klisny v době trvání pojištění.  

3. Škody vzniklé hrubou nedbalostí nebo úmyslně pojištěným, 
osobou, kterou pojištěný pověřil, nebo ji svěřil péči 
o pojištěné zvíře. 

4. Pojistitel není též povinen plnit z příčin, ke kterým došlo před 
počátkem pojištění. 

5. V pojistné smlouvě lze dojednat další výluky z pojištění. 

 ČLÁNEK 5 
 MÍSTO POJIŠTĚNÍ 

Pojistitel poskytne pojistné plnění, došlo-li k pojistné události, 
v místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. 
Místem pojištění se rozumí objekty na území ČR vybavené pro 
chov koní. 

 ČLÁNEK 6 
 POJISTNÁ DOBA, POJISTNÉ OBDOBÍ, POČÁTEK POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, 
nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

2. Není-li v pojistné smlouvě dojednáno jinak, pojistná smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou, s pojistným obdobím jeden rok. 

3. Pro pojištění u rizika nákazy, hromadných onemocnění se 
sjednává 21 – denní čekací doba. 

 ČLÁNEK 7 
 POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO 

Vedle povinností vyplývajících z všeobecných pojistných 
podmínek, obecná část, je pojištěný dále povinen: 
1. Udržovat po dobu trvání pojištění stájové prostory 

v odpovídajícím zoohygienickém stavu. 
2. Zajistit po dobu trvání pojištění optimální výživu a ošetřování 

pojištěných koní a činit vhodná a účelná opatření proti vzniku 
onemocnění pojištěných koní. 

3. Zajistit včasné odborné ošetření a léčení pojištěných koní 
a v případě nutnosti včasný odvoz pojištěného koně na jatky 
způsobem stanoveným platnými veterinárními předpisy.  

4. Vznik pojistné události co nejdříve oznámit pojišťovně. 
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5. Umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám vstup do 
chovných stájí a všech dalších prostorů, kde jsou chováni 
pojištění koně a poskytnout mu součinnost k zjištění rozsahu 
pojistného nebezpečí a pojistného plnění.   

6. Pojištěný je povinen plnit i další povinnosti uložené mu 
pojistitelem v pojistné smlouvě. 

7. Podmínkou vzniku pojištění, je předložení vyplněného 
dotazníku o koni navrhovaném do pojištění, který je součástí 
pojistné smlouvy. Potvrzení veterinárního lékaře v něm 
obsažené nesmí být starší 14dnů a náklady s jeho vyplněním 
pojistitel nehradí. 

 ČLÁNEK 8 
 POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA 

1. Pojistnou hodnotou je obecná cena, kterou má pojištěný kůň 
nebo soubor pojištěných koní v době vzniku pojištění. 

2. Pojistná částka vyjadřuje horní hranici pojistného plnění 
v případě, že nastane pojistná událost specifikovaná v čl. 
3 těchto podmínek. Pojistnou částku stanoví (popřípadě 
aktualizuje) v pojistné smlouvě na vlastní odpovědnost 
pojištěný. Pojistnou částku stanoví pro každého pojištěného 
koně, popřípadě každý pojištěný soubor koní samostatně tak, 
aby odpovídala její pojistné hodnotě.  

 ČLÁNEK 9 
 POJISTNÉ PLNĚNÍ 

1. Vedle povinností stanovených zákonem a všeobecnými 
pojistnými podmínkami je podmínkou vzniku práva na 
pojistné plnění, že pojištěný při pojistné události předloží 
pojistiteli:  
1.1. v případě nákazy – osvědčení o příčině pojistné události 

vystavené na podkladě výsledků dostupných 
vyšetřovacích metod, a to orgánem státní veterinární 
péče, v ostatních případech veterinářem,  

1.2. v případě úhynu nebo utracení koně – potvrzení 
asanačního podniku o převzetí uhynulého či utraceného 
koně, v případě úhynu březích klisen pitevní protokol, 

1.3. v případě nutné porážky – veterinární osvědčení 
o doporučení koně na nutnou porážku vystavené 
oprávněným veterinárním lékařem, nález z veterinárně-
hygienické prohlídky masa, vypracovaný v souladu 
s veterinárními předpisy,  

1.4. v případě poražení koně – doklad o jeho zpeněžení, 
případně konfiskaci, 

1.5. další doklady nutné k zjištění rozsahu pojistitele 
poskytnout plnění z pojistné smlouvy, které si pojistitel 
vyžádá.  

2. Uvede-li pojištěný pojistitele úmyslně v omyl o podstatných 
okolnostech, týkajících se vzniku nároku na plnění nebo jeho 
výši, anebo takového omylu pojistitele využije, není pojistitel 
povinen z pojištění plnit. 

3. Pojistitel je oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout, 
jestliže pojistník nebo pojištěný neodstraní zvlášť rizikové 
okolnosti spojené s chovem pojištěných koní, na které jej 
pojistitel, příslušný veterinární lékař nebo příslušný orgán 
státní správy upozorní a pokud nastalá škodní událost má 
původ v této zvlášť rizikové okolnosti. 

 ČLÁNEK 10 
 LIMITY PLNĚNÍ 

1. Plnění z jedné a více pojistných událostí nesmí přesáhnout 
pojistnou částku, sjednanou v pojistné smlouvě, pro jednoho 
pojištěného koně nebo pro jeden soubor pojištěných koní. To 
platí i pro součet všech plnění poskytnutých z jedné škodní 
události nebo z více časově spolu souvisejících škodných 
událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného 

zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného 
nebezpečí.  

2. Plnění, vyplacené ze všech pojistných událostí, nastalých 
během jednoho pojistného roku, nesmí přesáhnout pojistné 
částky, sjednané pro pojištěného koně nebo jeden pojištěný 
soubor koní.  

3. V případě škody na předmětu pojištění je pojistitel povinen 
vyplatit pojištěnému částku, odpovídající ceně pojištěného 
koně platné ke dni vzniku pojistné události, sníženou 
o hodnotu zužitkovatelných částí těla poraženého koně 
postiženého pojistnou událostí. Je-li postižena škodou pouze 
část koní pojištěného souboru, zaplatí pojistitel toliko 
poměrnou část pojistné částky. 

4. V případě nutné porážky nebo jiného znehodnocení 
pojištěného koně sníží pojistitel pojistné plnění o hodnotu 
zužitkovatelných částí těla poraženého koně postiženého 
pojistnou událostí. 

5. Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění z „Připojištění březí 
klisny“, je pojistitel povinen plnit jen do výše pojistné částky 
stanovené pro dané hříbě. 

6. Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve 
smyslu znění VPPŠ, uhradí mu pojistitel takto vynaložené 
náklady do 20 % ze sjednané pojistné částky, maximálně 
100 000 Kč. Zachraňovacími náklady nejsou náklady spojené 
s medikací, veterinární péčí, dezinfekcí, dezinsekci, deratizací, 
výživou a ošetřováním, ustájením a dopravou s výjimkou 
evakuace pojištěných zvířat.  

 ČLÁNEK 11 
 SPOLUÚČAST POJIŠTĚNÉHO 

Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, sjednává se základní 
spoluúčast na pojistném plnění ve výši 0 %. 

 ČLÁNEK 12 
 VÝKLAD POJMŮ 

V těchto ujednáních, pojistné smlouvě a v každém doplňku, který 
bude do ní včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, 
který je jím v tomto článku přiřazen, ledaže by z kontextu 
vyplynulo něco jiného: 

1. Autorizované veterinární pracoviště je odborně způsobilé 
zařízení (laboratoř, ústav, kafilerie) k provádění pitev a dalších 
navazujících vyšetření (histologického, mikrobiologického, 
biochemického) k objektivnímu určení příčin utracení nebo 
uhynutí zvířete. Toto pracoviště schvaluje Státní veterinární 
správa ČR. 

2. Hrubá nedbalost nebo úmysl je takové jednání pojištěného 
nebo osoby, kterou pojištěný pověřil péči nebo ji svěřil péči 
o pojištěné zvíře. Hrubou nedbalostí nebo úmyslem je takové 
jednání, které bylo příčinou vzniku pojistné události, pro 
kterou byla osoba pravomocně odsouzena za nedbalostí 
trestní čin. 

3. Jinými hromadnými onemocněními infekčního 
a parazitárního původu se rozumí nakažlivé choroby, které 
nejsou v seznamu vyjmenovaných nákaz zákonných 
veterinárních předpisů a nepodléhají povinnému hlášení. 
Jsou vyvolány viry, bakteriemi, mykoplazmaty, houbami 
(včetně plísní) a cizopasníky. Projevují se hromadným 
výskytem a specifickými klinickými příznaky v závislosti na 
původu onemocnění. 

4. Nutnou porážkou koně z důvodu nákazy je jeho poražení, 
jestliže o něm rozhodne z nákazových důvodů orgán státní 
veterinární správy a jím pověřený státní veterinární lékař. 
Nákazou se rozumí infekční onemocnění koní, které je 
v seznamu vyjmenovaných nákaz zákonných veterinárních 
předpisů a podléhá povinnému hlášení. 
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5. Nutnou porážkou se rozumí usmrcení zraněného nebo 
nemocného zvířete, v důsledku některé z příčin, uvedených 
v čl. 3 těchto pojistných podmínek, která ohrožují zvíře na 
životě. O provedení porážky rozhoduje oprávněný 
veterinární lékař na základě vyšetření zaživa. O výsledku 
vyšetření vystaví veterinární osvědčení s platností ne delší 24 
hodin. 

6. Obecná cena je cena stanovená pojištěným v rámci 
podmínek stanovených pojistitelem. 

7. Oprávněný veterinární lékař je soukromý veterinární lékař, 
který může v souladu s veterinárními předpisy, rozhodovat 
o životě zvířat a vystavovat objektivní veterinární potvrzení 
o zdravotním stavu zvířat, nebo státní veterinární lékař.  

8. Porodem se rozumí vypuzení plodu z dělohy po dosažení 
dolní hranice extrémní délky březosti. Zmetáním se rozumí 
předčasné ukončení březosti a vypuzení plodu neschopného 
dalšího života. 

9. Úrazem (zraněním) se rozumí poškození organismu 
fyzikálními a chemickými vlivy, které způsobují tak závažné 
změny v organismu, že hrozí jeho uhynutí. K úrazům patří 
také nehody zvířat (např. utopením, uškrcením, požárem, 
zasažením zvířete elektrickým proudem), které mají za 
následek jejich uhynutí. 

10. Utracením se rozumí šetrné usmrcení nemocného nebo 
z nemoci podezřelého zvířete v důsledku některé z příčin 
uvedených v čl. 3 těchto pojistných podmínek, provedené 
tehdy, jestliže podle předpisů o veterinární péči musí být 
celé tělo zvířete posouzeno jako nepoživatelné. O utracení 

rozhoduje oprávněný veterinární lékař na základě vyšetření 
za živa. 

11. Za porážku nebo utracení se nepovažuje poražení nebo 
utracení zvířete, které je postiženo chronickým 
onemocněním neohrožujícím však jeho život, poražení 
zvířete vyhublého, zakrslého a zvířete s negativním 
patologicko-anatomickým nálezem.  

12. Získanou neinfekční nemocí se rozumí nemoc, která není 
přenosná ze zvířete na zvíře, nemá dědičné predispozice, je 
nahodilá a postihla zvíře až po jeho narození. K získaným 
neinfekčním nemocem patří také akutní traumatické 
zánětlivé procesy, akutní zánětlivá onemocnění orgánů 
zvířat, vyskytující se v daném chovu ojediněle. 

ČLÁNEK 13 
ÚČINNOST 

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2023 

 ČLÁNEK 14 
 ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ 

Pojistné nebezpečí Kód 
Základní pojištění – nákaza, jiné hromadné 
onemocnění infekčního nebo parazitárního původu, 
získaná neinfekční nemoc 

037 

Dodatková pojištění – vyjmenovaných nepříznivých 
klimatických jevů a pohrom 

591 

Úraz, porod nebo zmetání, operace akutní otravy 
exogenními látkami 

592 

Připojištění nákladů na léčení 594 
Připojištění březí klisny 557 
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