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Druh pojištění: 016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění lesních porostů
ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojištění lesních porostů 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“) a dalšími obecně závaznými právními
předpisy, těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro
pojištění lesních porostů (dále jen „DPPLP“) a ustanoveními
pojistné smlouvy. Ujednání pojistné smlouvy mají přednost před
ustanoveními pojistných podmínek s tím, že doplňkové pojistné
podmínky mají přednost před všeobecnými.
2. Tyto DPPLP jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění lesních porostů sjednané dle těchto DPPLP je pojištěním
škodovým.

2.

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1.

2.

Předmětem pojištění jsou:
1.1. nepoškozené lesní porosty, zejména lesy hospodářské a lesy
zvláštního určení, které jsou ve vlastnictví pojištěného a jsou
druhově určeny (specifikovány) v seznamu, jenž je přílohou
pojistné smlouvy (dále jen „předmět pojištění“).
Předmětem pojištění není lesní pozemek, stavby, terénní
úpravy, lesní cesty.
1.2. ostatní dřeviny výše uvedeného charakteru specifikované
samostatně v pojistné smlouvě.
Pojištění lesních porostů se vztahuje na pojistné události, které
nastanou během trvání pojištění.

3.

ČLÁNEK 6
MÍSTO POJIŠTĚNÍ
Místem pojištění jsou katastrální území obcí na území ČR uvedené
v pojistné smlouvě.
ČLÁNEK 7
POJISTNÉ OBDOBÍ
1.
2.

ČLÁNEK 3
ROZSAH POJIŠTĚNÍ
1.

2.
3.
4.

Z pojištění lesních porostů vzniká právo na pojistné plnění,
jestliže předmět pojištění byl poškozen nebo zničen některým
z dále uvedených pojistných nebezpečí:
1.1. základní pojištění: požár,
1.2. dodatkové pojištění:
1.2.1. výbuch,
1.2.2. přímý úder blesku,
1.2.3. náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa,
jeho části nebo nákladu,
1.2.4. vichřice,
1.2.5. tíha sněhu nebo námrazy.
Dodatkové pojištění lze sjednat pouze se základním pojištěním.
Výběr (specifikaci) pojištěných pojistných nebezpečí dohodnou
účastníci v pojistné smlouvě.
V případě dodatkového pojištění dle bodu 1.2.4 se sjednává
ochranná lhůta 10 dní.
ČLÁNEK 4
TYP POJIŠTĚNÍ

1.
2.
3.

Typ pojištění D – znehodnocení dřevní hmoty.
Typ pojištění T – vícenáklady na těžbu.
Typ pojištění Z – náklady na znovuzalesnění.
ČLÁNEK 5
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1.

Vedle výluk uvedených ve VPPŠ se pojištění nevztahuje na:
1.1. ušlý zisk a výdělek, nepřímé škody všeho druhu (např. škody
vzniklé nemožností používat určitou věc, nemožností
vykonávat určitou činnost), následné škody a vedlejší škody
(např. vzniklé úhradou expresních příplatků), škody vzniklé
vynaložením dalších nákladů (vícenáklady), škody způsobené
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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.
Pojištění se nevztahuje na škodné události:
2.1. nastalé před počátkem pojištění,
2.2. u lesních porostů nastalé ve lhůtě 10 dnů po uzavření
pojistné smlouvy nebo její aktualizace v případě změny
pojistného nebezpečí nebo pojištěné skupiny,
2.3. způsobené dešťovými srážkami,
2.4. způsobené vandalismem,
2.5. vzniklé následkem nedodržení doporučených postupů
v hospodaření uvedených v lesním hospodářském plánu
nebo lesní hospodářské osnově, případně neodborným
hospodařením v lesním porostu ve smyslu zákona o lesích,
2.6. nastalé živelními nebezpečími, která nejsou ujednána
v pojistné smlouvě, chorobami, škůdci, zemětřesením,
sesuvem a sedáním půdy, poškození zvěří apod.
V pojistné smlouvě lze dojednat další výluky z pojištění.

Pojištění lesních porostů je platné prvním dnem po uzavření
pojistné smlouvy, nebylo‐li dohodnuto, že vznikne později.
Uplynutím pojistného období pojištění nezaniká, pokud pojistitel
nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného
období nesdělí druhé straně, že na dalším pojištění nemá zájem.
Pokud pojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek
na další pojistné období.
ČLÁNEK 8
POJISTNÉ

1.

2.

Vypočtené pojistné je předepisováno vždy v plné roční výši bez
ohledu na den počátku pojištění. Pojistné náleží pojistiteli vždy za
celé pojistné období. Pojistitel má právo nově upravit výši
pojistného na další pojistné období, pokud dojde ke změně
následujících podmínek pro jeho stanovení:
1.1. změní‐li se obecně závazné předpisy, kterými se řídí náhrada
škody, nebo které mají vliv na stanovení výše pojistného
plnění.
Dlužná splátka pojistného je splatná nejpozději ke dni vyplacení
pojistného plnění za pojistnou událost.
ČLÁNEK 9
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Vedle povinností vyplývajících z VPPŠ, je pojištěný dále povinen:
1. Umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám vstup na
pozemky, kde se nachází lesní porosty. Poskytnout mu
součinnost k jejich identifikaci, ke zjištění rozsahu pojištěného
nebezpečí a pojistného plnění.
2. Předložit pojistiteli platný „Výpis z lesního hospodářského plánu
nebo lesní hospodářské osnovy“, plánek či kopii porostní mapy
a výpis z katastru nemovitostí určující vlastníka pozemku, kde se
pojištěný porost nachází.
3. Nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zjištění pojistné
události, oznámit pojistiteli, že pojistná událost nastala, dát
o tom pravdivá vysvětlení a předložit doklady potřebné ke
zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároků na plnění
z pojištění a jeho výše. Umožnit pojistiteli pořídit si kopie těchto
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4.

5.

dokladů. V případě neodůvodněného pozdního oznámení může
být pojistné plnění kráceno.
Neprodleně odstranit každé nebezpečí, o kterém se dozví a které
by mohlo mít vliv na vznik škodní události, nebo přijmout taková
opatření, jaká je po něm možno rozumně požadovat.
Pojištěný je povinen plnit i další povinnosti uložené mu
pojistitelem v pojistné smlouvě.
ČLÁNEK 10
POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA

1.
2.

Pojistnou hodnotou je obecná cena pojištěných porostů.
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 u lesních porostů lze stanovit součinem výměry
pojišťovaného lesního porostu a jeho ceny za 1 ha.
ČLÁNEK 11
POJISTNÉ PLNĚNÍ

1.

2.

3.

Vznikne‐li právo na pojistné plnění z pojistné události, kterou byl
pojištěný lesní porost poškozen nebo zničen, je pojistitel povinen
vyplatit:
1.1. u pojištění typu D hodnotu poškozeného lesního porostu
bezprostředně před pojistnou událostí sníženou o hodnotu
lesního porostu bezprostředně po pojistné události s tím, že
celkové plnění za 1 ha poškozeného lesního porostu nemůže
přesáhnout pojistnou částku za 1 ha pojištěného lesního
porostu stanovenou v pojistné smlouvě,
1.2. u pojištění typu T náklady na vytěžení poškozeného lesního
porostu bezprostředně po pojistné události, snížené
o náklady na vytěžení poškozeného porostu bezprostředně
před pojistnou událostí,
1.3. u pojištění typu Z náklady na znovuzalesnění poškozené
plochy lesních porostů. Pojišťovna nehradí náklady na
odstraňování kořenových zbytků a náklady na přípravu
lesních pozemků před novým zalesněním,
1.4. pojištění lesních porostů u pojištěného pojistného nebezpečí
vichřice se sjednává s integrální franšízou 5 % z pojistné
částky u jednotlivých porostních skupin.
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 odmítnout,
jestliže škoda na pojištěném lesním porostu vznikla porušením
protipožárních předpisů, které jde na vrub pojištěného.
ČLÁNEK 12
LIMITY PLNĚNÍ

1.
2.

Plnění z jedné a více pojistných událostí nesmí přesáhnout
pojistnou částku dojednanou v pojistné smlouvě.
Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve
smyslu znění VPPŠ, zachraňovacími náklady se v případě lesních
porostů rozumí i náklady nezbytné k realizaci přiblížení dřevní
hmoty na odvozní místo, jejichž realizací vlastník přispěl
k zajištění dodržování zákona č. 289/95 Sb. o lesích v platném
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3.

znění, uhradí mu pojistitel takto vynaložené náklady do 20 % ze
sjednané pojistné částky, maximálně 100 000 Kč.
Zachraňovacími náklady nejsou náklady na chemické ošetření
porostů, přípravu pozemků pro zalesnění a další pěstební
opatření.
ČLÁNEK 13
SPOLUÚČAST POJIŠTĚNÉHO

Není‐li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, pojištění se sjednává se
základní spoluúčasti 0 %. Je‐li v pojistné smlouvě sjednána spoluúčast,
jedná se o spoluúčast na pojistném plnění.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

ČLÁNEK 14
VÝKLAD POJMŮ
Integrální franšíza – dohodnutá částka, kterou se pojištěný podílí
na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem
nebo jejich kombinací. Integrální franšíza se od plnění neodečítá,
do její výše se však pojistné plnění neposkytuje.
Obecná cena – cena stanovená pojištěným.
Ochranná lhůta – období, kdy pojišťovna při vzniku škodné
události neposkytne pojistné plnění.
Pojištěná plocha – celková výměra ploch pojištěných lesních
porostů
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.
Přímý úder blesku – je bezprostřední působení blesku na
předmět pojištění s následkem jeho poškození nebo zničení.
Místo úderu blesku musí být proto spolehlivě zjištěno podle stop,
které po sobě úder blesku zanechává.
Tíha sněhu nebo námrazy – je destruktivní působení jejich
nadměrnou hmotností na lesní porost tak, že dochází k jejich
zlomům, a tím k jejich znehodnocení.
Vichřice – dynamické působení hmoty vzduchu, která se
pohybuje rychlostí vyšší než 20,8 metrů za sekundu. Rychlost
větru nutno doložit meteorologickou službou.
Výbuch – je prudké uvolnění síly vzniklé na základě roztažnosti
plynů nebo par, které působí na předmět pojištění s následkem
jeho poškození nebo zničení. Výbuch je doprovázen zvukovým
rázem a tlakovou vlnou.
ČLÁNEK 15
ÚČINNOST

Tyto DPPLP nabývají účinnosti dnem 1. x. 2021.
ČLÁNEK 16
ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ
Nebezpečí
Základní – požár (lesní porosty)
‐ výbuch
‐ přímý úder blesku
‐ náraz nebo zřícení posádkou řízeného
letícího tělesa, jeho části nebo nákladu
‐ vichřice
‐ tíha sněhu nebo námrazy

Kód nebezpečí
501
502
503
504
505
512
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