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Druh pojištění: 016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění hospodářských zvířat

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

2.
3.
4.

Toto pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 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 pro pojištění
hospodářských zvířat (dále jen „DPPHZ“) a ustanoveními pojistné
smlouvy. Ujednání pojistné smlouvy mají přednost před
ustanoveními pojistných podmínek s tím, že doplňkové pojistné
podmínky mají přednost před všeobecnými.
Pojištění dle těchto DPPHZ může být sjednáno pouze pokud je na
něm pojistný zájem.
Tyto DPPHZ jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
Pojištění hospodářských zvířat sjednané dle těchto DPPHZ je
pojištěním škodovým.
ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

1.

2.

3.
4.

5.

Předmětem pojištění jsou:
1.1. hospodářská zvířata, která jsou ve vlastnictví pojištěného
a jsou druhově určena (specifikována) v seznamu, jenž je
přílohou pojistné smlouvy,
1.2. hospodářská zvířata, která má pojištěný v trvalém nebo
dočasném užívání na základě písemné smlouvy.
Předmětem pojištění jsou zejména skot, prasata, ovce, kozy,
drůbež.
Pojistit lze:
2.1. jednotlivá hospodářská zvířata,
2.2. soubory hospodářských zvířat specifikované podle druhu,
množství a stáří do jednotlivých kategorií.
2.3. pouze za podmínky, že v době sjednávání je chov zvířat bez
nákaz a hromadných onemocnění
Předmět pojištění specifikují účastníci v seznamu, který je přílohou
pojistné smlouvy.
V případě pojištění jednotlivých škod na zvířatech je podmínkou
přijetí zvířete do pojištění u plemenných zvířat a zvířat v přirozené
plemenitbě seznam pojištěných zvířat s jejich identifikačními čísly
a jejich ocenění. U pojištění jednotlivých škod je podmínkou
pojištění celého souboru dané kategorie zvířat.
V případě sjednaného pojištění v celém rozsahu pojistných
nebezpečí dle článku 3, odstavec 1, 4, 5, 6, 7, případně 8, se
u souboru skotu pojištění vztahuje také na úhradu nákladů
vynaložených na odstranění kadáverů. Limit pojistného plnění je
stanoven z pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě, a to ve výši
20 % nejvýše však 100 000 Kč. Tento limit je horní hranicí plnění
pro jednu a všechny pojistné události v jednom pojistném roce.
V případě nesjednání všech pojistných nebezpečí dle výše
uvedeného rozsahu nebo požadavku na vyšší plnění než
100 000 Kč lze náklady na likvidaci kadáverů samostatně
připojistit.

3.

4.

5.

6.

ČLÁNEK 3
ROZSAH POJIŠTĚNÍ
1.

2.

Základní pojištění se vztahuje na nutnou porážku, uhynutí,
utracení nebo poražení pojištěného zvířete (zvířat) nařízené
orgánem státní veterinární správy ve vyhlášeném ohnisku nákazy
z důvodu onemocnění nebo podezření z onemocnění velmi
nebezpečnou nebo nebezpečnou nákazou (dále jen „nákaza“).
Pro účely tohoto pojištění se považuje za nákazu:
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7.

2.1. Nákazy společné pro více druhů zvířat (kód 030 a další):
Aujeszkyho choroba, brucelóza (Brucella abortus, Brucella
melitensis, Brucella suis), echinokokóza (hydatidóza),
horečka Údolí Rift, hydroperikarditida přežvýkavců, japonská
encefalitida, katarální horečka ovcí, krymsko-konžská
hemoragická horečka, leptospiróza, listerióza, mor skotu,
myiáza (Cochliomya hominivorax, Chrysomya bezziana),
paratuberkulóza, Q horečka, salmonelóza (invazivní sérovary
– jejich původci), slintavka a kulhavka, sněť slezinná,
transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE), trichinelóza,
tuberkulóza (Mycobacterium bovis, Mycobacterium suis,
Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis),
tularémie, verotoxigenní Escherichia coli, vezikulární
stomatitida, vzteklina, západonilská horečka.
2.2. U souboru skotu: anaplasmóza skotu, babesióza skotu,
enzootická leukóza skotu, hemoragická septikémie
(pasteurelóza), hlavnička, infekční rinotracheitida skotu (IBR,
IBR/IPV), aktinomykóza, nodulární dermatitida skotu, plicní
nákaza skotu, theilerióza, trichomonáza, trypanosomiáza
přenášená mouchou tse-tse, venerická kampylobakterióza
skotu.
2.3. U souboru prasat: africký mor prasat, encefalitida
způsobená virem Nipah, klasický mor prasat, reprodukční
a respirační syndrom prasat, vezikulární choroba prasat,
virová gastroenteritida (transmisivní gastroenteritida
prasat).
2.4. u souboru ovcí a koz: enzootické zmetání ovcí (Chlamydióza
ovcí), epididymitida beranů (Brucella ovis), klusavka, mor
malých přežvykavců, nakažlivá agalakcie, nakažlivá
pleuropneumonie koz, nemoc Nairobi, neštovice ovcí
a neštovice koz.
2.5. u souboru drůbeže: aviární influenza (vysoce patogenní
a nízkopatogenní), cholera drůbeže, mykoplasmóza drůbeže
(Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae),
newcastleská choroba, pulorová nákaza (Salmonella
pullorum), tyf drůbeže.
Dodatková sdružená i jednotlivá pojištění je možno sjednat
v případě, že bylo sjednáno základní pojištění. Jedná se o pojistná
nebezpečí vyjmenovaná v odstavcích 4, 5, 6, 7, 8 tohoto článku.
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.
Sdružené živelní pojištění (kód 006): požár, výbuch, kouř, náraz
nebo zřícení letadla či podobného stroje nebo jeho části, zřícení
skal nebo zemin, které nebylo vyvoláno lidskou činností, náraz
silničního dopravního prostředku, voda z vodovodních zařízení.
Sdružená nebezpečí „pojištění zvířat – jiná nebezpečí“ (kód 028):
odcizení v souvislosti s živelní událostí, zasažení zvířete (zvířat)
elektrickým proudem, otrava exogenními jedovatými látkami,
úhyn zvířete (zvířat), přerušením dodávky elektrického proudu,
které pojištěný nezavinil. Úhyn přehřátím organismu pojištěných
zvířat, které nastalo, když nadměrně vysoká venkovní teplota
dosáhla nejméně 30 °C ve stínu, je pojištěn pouze u souboru
drůbeže a toto bylo potvrzeno příslušnou (nejbližší)
meteorologickou
stanicí
ČHMÚ
a hlášeno
pojištěným
bezprostředně po vzniku.
Sdružená nebezpečí „hromadná onemocnění“ (kód 058):
pojištění se vztahuje na hromadná onemocnění nebo jiné nakažlivé
choroby přenosného charakteru, které nejsou vyjmenovány
v článku 3, bod 2, a jsou způsobeny zejména viry, plísněmi,
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cizopasníky, bakteriemi nebo mykoplazmaty a projevují se
hromadným výskytem a specifickými klinickými příznaky.
Z pojištění jsou vyloučeny infekční onemocnění na mléčné žláze
a na končetinách. Pojistné plnění je omezeno sublimitem 20 %
z celkové pojistné částky na smlouvě, maximálně 300 000 Kč
z jedné pojistné události.
8. Sdružená nebezpečí „pojištění zvířat – jiná onemocnění” (kód
029): pojištění se vztahuje na uhynutí, utracení nebo nutnou
porážku pojištěného zvířete, k němuž došlo z důvodu získané
neinfekční nemoci, akutního onemocnění.
9. Jednotlivé nebezpečí (kód 592): pojištění se vztahuje na uhynutí,
utracení nebo nutnou porážku pojištěného zvířete, k němuž došlo
důsledkem operace, porodu (porodní škoda), úrazu. V případě
sjednání porodní škody u vysokobřezích jalovic se pojištění
vztahuje i na úhyn telete bezprostředně při porodu. Pojistné plnění
za úhyn telete je stanoveno jednotně ve výši 5 000 Kč. Podmínkou
pro sjednání tohoto pojištění je pojištění pojistných nebezpečí
dle odstavce 1, 4, 5, 6, 7 tohoto článku.
10. Pojištění kadáverů (kód 593): toto pojištění lze sjednat v případě,
že není v pojistné smlouvě splněna podmínka pojištění výše
uváděných pojistných nebezpečí nebo je požadavek na vyšší
pojistné plnění nad rámec daný pojistnou smlouvou, nebo se jedná
o jiný soubor hospodářských zvířat, než je skot.
11. Odcizení, lze pojistit i prostou krádež na první riziko (kód 526):
Podmínkou pro sjednání tohoto pojištění je pojištění pojistných
nebezpečí dle odstavce 1, 4, 5, 6, 7 tohoto článku.
12. Výběr (specifikaci) pojištěných nebezpečí dohodnou účastníci
v pojistné smlouvě.

5.

Zajistit včasné odborné ošetření a léčení pojištěných zvířat,
a v případě nutnosti včasný odvoz pojištěného zvířete na sanitní
jatky způsobem stanoveným platnými veterinárními předpisy.
6. Oznámit písemně do 10 kalendářních dnů pojišťovně vznik pojistné
události a jde‐li o výskyt nebo podezření z nákazy v pojištěném
chovu do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy se o výskytu nákazy
nebo podezření z nákazy dozvěděl.
7. Umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám vstup do
chovných stájí a všech dalších prostorů, kde jsou chována pojištěná
zvířata a poskytnout mu součinnost k zjištění rozsahu pojistného
nebezpečí a pojistného plnění.
8. Pojistit všechna hospodářská zvířata daného souboru.
9. Oznámit neprodleně pojistiteli každé zvýšení stavu pojištěných
zvířat o více jak 10 % celkového souboru oproti stavu při
stanovování pojistného.
10. Pojištěný je povinen plnit i další povinnosti uložené mu
pojistitelem v pojistné smlouvě.
ČLÁNEK 8
POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA
1.

2.

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
1.

2.

Vedle výluk uvedených ve VPPŠ, se pojištění nevztahuje:
1.1. V případě zvlášť závažného porušení požárních předpisů,
předpisů o veterinární péči, které lze přičíst k tíži
pojištěnému.
1.2. 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).
1.3. Na uložené nebo uplatňované pokuty, úrok z prodlení,
penále či jiné sankční platby.
V pojistné smlouvě lze dojednat další výluky z pojištění.

ČLÁNEK 9
POJISTNÉ PLNĚNÍ
1.

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 hospodářských zvířat,
případně pastevní areály na území ČR.
ČLÁNEK 6
POJISTNÁ DOBA, POJISTNÉ OBDOBÍ, POČÁTEK POJIŠTĚNÍ
1.
2.
3.

Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy,
nebylo‐li v pojistné smlouvě dohodnuto datum pozdější.
Není‐li v pojistné smlouvě dojednáno jinak, pojistná smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou, s pojistným obdobím jeden rok.
Pro pojištění u rizika nákazy, hromadných onemocnění se sjednává
21 – denní čekací doba.

2.

3.

ČLÁNEK 7
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO
Vedle povinností vyplývajících z VPPŠ, je pojištěný dále povinen:
4. Udržovat po dobu trvání pojištění stájové prostory v odpovídajícím
zoohygienickém stavu. Zajistit po dobu trvání pojištění optimální
výživu a ošetřování pojištěných zvířat a činit vhodná a účelná
opatření proti vzniku onemocnění pojištěných zvířat.
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Pojistnou hodnotou je obecná cena, kterou má pojištěné
hospodářské zvíře nebo soubor pojištěných hospodářských zvířat
v době vzniku pojištění.
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 každé pojištěné zvíře, popřípadě každý pojištěný
soubor a kategorii zvířat samostatně tak, aby odpovídala její
pojistné hodnotě.

4.

Vedle povinností stanovených zákonem a VPPŠ 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 zvířete (zvířat) – potvrzení
asanačního podniku o převzetí uhynulého či utraceného
zvířete (zvířat), v případě úhynu březích zvířat pitevní
protokol,
1.3. v případě nutné porážky – veterinární osvědčení
o doporučení zvířete na nutnou porážku vystavené
oprávněným veterinárním lékařem, nález z veterinárně‐
hygienické prohlídky masa, vypracovaný v souladu
s veterinárními předpisy,
1.4. v případě poražení zvířete (zvířat) – doklad o jeho zpeněžení,
případně konfiskaci,
1.5. další doklady nutné k zjištění rozsahu pojistitele poskytnout
plnění z pojistné smlouvy, které si pojistitel vyžádá.
Chová‐li pojištěný v den pojistné události větší počet zvířat, než je
uvedeno v u rizika smlouvě, stanoví pojistitel rozsah pojistného
plnění ze stavu, uvedeného v pojistné smlouvě. Stejně postupuje
pojistitel v případě, že pojištěný včas nesplní povinnost
dojednanou v čl. 7, odst. 6 těchto DPPHZ.
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.
Pojistitel je oprávněn plnění z pojistné smlouvy úměrně krátit při
neplnění povinností pojištěného dle čl.7, případně odmítnout,
jestliže pojistník nebo pojištěný neodstraní zvlášť rizikové
okolnosti spojené s chovem pojištěných zvířat, na které jej
pojistitel, příslušný veterinární lékař nebo příslušný orgán státní
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5.

veterinární správy upozorní a pokud nastalá škodní událost má
původ v této zvlášť rizikové okolnosti.
Likvidace pojistných událostí bude probíhat dle interního ceníku
pojistitele. Maximální cenou je pojistná částka sjednaná pro zvíře
daného souboru uvedená v pojistné smlouvě. Cena je stanovena
jednotlivě dle věku, hmotnosti, zdravotního stavu a reprodukčních
ukazatelů. Ceník je pojišťovna na požádání pojištěného povinna
předložit.

ČLÁNEK 10
LIMITY PLNĚNÍ
1.

2.

3.

4.
5.

Plnění z jedné a více pojistných událostí nesmí přesáhnout
pojistnou částku dojednanou v pojistné smlouvě pro jedno
pojištěné zvíře nebo pro jeden soubor pojištěných zvířat. To platí
i pro součet všech plnění poskytnutých z jedné pojistné události
nebo z více časově spolu souvisejících pojistných událostí, které
vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události,
okolnosti, závady či jiného nebezpečí.
Plnění vyplacené ze všech pojistných událostí nastalých během
jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout pojistné částky,
sjednané pro pojištěné zvíře nebo jeden pojištěný soubor
hospodářských zvířat.
V případě pojistné události na předmětu pojištění je pojistitel
povinen vyplatit pojištěnému částku, stanovenou v interním
ceníku pojistitele. Toto ustanovení platí i pro případ poškození
pouze části zvířat pojištěného souboru.
Při pojistných událostech nehradí pojistitel běžné provozní ztráty.
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.
Zachraňovací náklady nejsou náklady spojené s medikací,
veterinární péčí, dezinfekcí, dezinsekcí, deratizací, výživou
a ošetřováním, ustájením a dopravou s výjimkou evakuace
pojištěných zvířat.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

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
1.

2.

3.

4.

5.

Akutní neinfekční onemocnění – choroba, která nemá přenosný
charakter, má rychlý průběh a bezprostředně ohrožuje život
zvířete.
Akutní otrava – patologický stav vyvolaný působením jedů
přijatých z vnějšku. Za otravu se nepovažuje intoxikace látkami
s kumulativními účinky a vnitřní otrava organismu.
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.
Čekací doba – znamená dobu uvedenou v pojistných podmínkách.
Nastane-li během čekací doby událost, která by jinak byla
pojistnou událostí, nárok na pojistné plnění nevznikne. Čekací
doba běží ode dne počátku pojištění.
Hromadné onemocnění – uhynutí nebo utracení pojištěného
zvířete z důvodu jeho onemocnění infekční nemocí. Pojištění se
vztahuje na události, které nastaly v době od počátku dané infekční
nemoci do jejího utlumení, nejdéle však šest měsíců od počátku
této infekční nemoci. Pojištění se nevztahuje na události, ke
kterým došlo v chovu, ve kterém od utlumení posledního případu
této infekční nemoci uplynulo méně než 12 měsíců. Za počátek
infekční nemoci je považováno období zvýšených ztrát maximálně
35 dnů u skotu, prasat, ovcí, koz a jiných zvířat nebo maximálně
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7 dnů u drůbeže a krůt před doručením vzorku, v němž byla daná
infekční nemoc prokázána Státním veterinárním ústavem nebo
autorizovaným
pracovištěm
specializovaným
na
dané
onemocnění.
Kadáver – tělo uhynulého nebo utraceného zvířete.
Kouř – náhlý únik mikročástic a zplodin vzniklých hořením,
doutnáním nebo škvařením v důsledku poruchy ze zařízení v místě
pojištění a také v důsledku požáru nebo výbuchu mimo místo
pojištění.
Krupobití – jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikostí,
váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc
a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení.
Náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje nebo jeho
části – případ, kdy dochází k neovladatelnosti stroje, jehož řízení se
vymkne kontrole pilota a letadlo, jeho části nebo náklad se zřítí na
pojištěnou věc. To platí také v případě, když posádka v důsledku
výše popsaných skutečností letadlo před zřícením opustila.
Nutná porážka – usmrcení zraněného nebo nemocného zvířete
v důsledku některé z příčin uvedených v článku 3 těchto pojistných
podmínek, která ohrožují zvíře na životě. O provedení nutné
porážky rozhoduje oprávněný veterinární lékař na základě
vyšetření zaživa. O výsledku vyšetření vystaví veterinární
osvědčení s platností ne delší 24 hodin. Za nutnou porážku nebo
utracení se nepovažuje poražení nebo utracení zvířete, které je
postiženo chronickým onemocněním neohrožující však jeho život,
poražení zvířete vyhublého, zakrslého a zvířete s negativním
patologicko‐anatomickým nálezem.
Obecná cena – cena stanovená pojištěným.
Odcizení – jednání pachatele spočívající v přisvojení si pojištěné
věci krádeží s překonáním překážky nebo loupeží v místě pojištění.
Za krádež s překonáním překážky se považuje zmocnění se
pojištěné věci proti vůli jejího vlastníka, pokud tato věc byla
jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo byla odcizena násilným
vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním. Právo na plnění
vzniká i při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo
v přímé souvislosti se živelnou událostí. Za loupež se považuje
jednání pachatele, který proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo
jiné osobě pověřené pojištěným použije násilí nebo pohrůžky
bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se věci pojištěného
v místě pojištění. Podmínkou je šetření krádeže Policií ČR.
Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo
lstivé opatření klíčů od prostoru, ve kterém pojištěný podniká,
vniknutí do prostoru, jestliže v nepřítomnosti pojištěného, jeho
zaměstnance nebo jiné osoby pověřené pojištěným nebyla
všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací zařízení v činnosti,
použití shodného klíče, použití nepravého klíče, neprokázané
(pravděpodobné) použití planžety nebo jiného zařízení
podobného určení, vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným
způsobem, případně beze stop násilí apod.
Prostá krádež – odcizení z prostor výběhu nebo pastevních
areálů. Podmínkou ve všech případech je šetření Policií ČR.
Pád stromu nebo stožáru – pohyb tělesa (stromu, stožáru nebo
jejich částí), který vykazuje znaky volného pádu. Pojistnou událostí
je pád stromu nebo pád stožáru jen tehdy, je-li pád způsoben
nepříznivým klimatickým jevem nebo přírodní pohromou a k pádu
nedošlo v důsledku lidského jednání či opomenutí.
Porodní škoda – změna zdravotního stavu pojištěného zvířete, ke
které došlo v souvislosti s porodem, ke které došlo v době
fyziologického termínu porodu a při tom došlo k ohrožení života
zvířete v období do 14 dnů po porodu. Porodní škodou není
zmetání (předčasný porod), kdy dojde k předčasnému vypuzení
plodu neschopného života.
Povodeň – zaplavení větších či menších územních celků vodou,
která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy
či hráze protrhla, nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným
zmenšením průtočného profilu toku.
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16. Požár – oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl
mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní
silou. Požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem
kyslíku, jakož i působení užitkového ohně a tepla. Požárem dále
není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení),
pokud se plamen zkratem vzniklý dále nerozšíří.
17. Požár v přírodě – vzniklý jako důsledek některých přírodních
procesů např. úderem blesku při bouřce při dlouhodobém suchu,
vichřicí.
18. Přímý úder blesku do předmětu pojištění – bezprostřední
působení blesku na předmět pojištění s následkem jeho poškození
nebo zničení. Místo úderu blesku musí být spolehlivě zjištěno
podle stop, které po sobě úder blesku zanechává. Pojištěny nejsou
škody vzniklé přepětím z jakýchkoliv příčin.
19. Sesuv lavin – přírodní jev, při kterém dochází ke zničení nebo
poškození pojištěné věci dynamickými účinky sněhu nebo ledu
vyvolanými samovolným porušením rovnovážného stavu sněhové
masy na šikmé ploše.
20. Tíha sněhu nebo námrazy – destruktivní působení tíhy vrstvy
sněhu nebo námrazy z příčiny jejich hmotnosti na nosné nebo
ostatní konstrukce předmětů pojištění, k němuž došlo i přesto, že
se pojištěný snažil zamezit vzniku nadměrné vrstvy sněhu
vhodnými opatřeními. O poškození nebo zničení předmětu
pojištění tíhou sněhu nebo námrazy se nejedná, pokud k takovému
poškození nebo zničení předmětu pojištění došlo destruktivním
působením rozpínavosti ledu nebo námrazy.
21. Tornádo – silně rotující vír (se zhruba vertikální osou), vyskytující
se pod spodní základnou konvektivních bouří, který se během své
existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je
dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody.
22. Utracení – 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.
23. Vichřice – dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje
rychlostí vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není‐li tato
rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že
pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně
udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných věcech,
anebo že škoda při bezvadném stavu budovy mohla vzniknout
pouze v důsledku vichřice.
24. Voda nebo médium vytékající z poškozeného potrubí:
24.1. voda, unikající z vodovodních zařízení a nádrží, jež jsou
součástí stavby, v níž se nachází předmět pojištění,
24.2. kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového
a dálkového topení,
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24.3. hasicí médium, unikající z poškozeného zařízení. Za
poškozené potrubí se nepovažuje ucpané potrubí.
Výbuch – náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti
plynů nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za výbuch
tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo
párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo
k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby.
Záplava – jev, při kterém v důsledku atmosférických srážek došlo
k vytvoření souvislé vodní plochy, která v místech pojištění po
určitou dobu stojí nebo proudí. Za záplavu se nepovažuje souvislá
vodní hladina, která v místě pojištění vznikla v důsledku zvednutí
hladiny podzemních vod nebo vody, vytékající z vodovodního
zařízení.
Zemětřesení – otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem
v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně Evropské
makroseizmické stupnice (EMS-98) udávající makroseizmické
účinky zemětřesení.
Zřícení skal nebo zemin – pád kamene nebo zeminy, který nebyl
vyvolán lidskou činností.

ČLÁNEK 13
ÚČINNOST
Tyto DPPHZ nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2019

ČLÁNEK 14
ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ
Pojistné nebezpečí

Kód

Základní pojištění
Nákaza skotu

030

Nákaza prasat

031

Nákaza ovcí a koz

032

Nákaza drůbeže

033

Dodatková pojištění
Vyjmenované nepříznivé klimatické jevy a pohromy

591

Sdružené živelní pojištění

006

Sdružené pojištění zvířat – jiná nebezpečí

028

Hromadné onemocnění

058

Jednotlivé škody u zvířat – jiná onemocnění

029

Operace, porod (porodní škoda), úraz

592

Náklady na odstranění kadáverů

593

Odcizení

526

Prostá krádež

526
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