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 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
 pro pojištění zemědělských plodin 

 ČLÁNEK 1 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

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  zemědělských  plodin  (dále  jen 
„DPPZP“)  a ustanoveními  pojistné  smlouvy.  Ujednání  pojistné  smlouvy 
mají  přednost  před  ustanoveními  pojistných  podmínek  s tím,  že 
doplňkové pojistné podmínky mají přednost před všeobecnými. 

Tyto DPPZP jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 

Pojištění  zemědělských plodin  sjednané dle  těchto DPPZP  je pojištěním 
škodovým. 

 ČLÁNEK 2 
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

Předmětem pojištění jsou: 
1. Zemědělské  plodiny,  které  jsou  ve  vlastnictví  pojištěného  a jsou 

druhově  a  kvantitativně  určeny  (specifikovány)  a  přesně 
specifikovány v seznamu, jenž je přílohou pojistné smlouvy (dále jen 
„předmět pojištění“). 

2. Pojištění  se  vztahuje  na  pojistné  události,  které  nastanou  během 
trvání pojištění, a to: 
2.1. u setých plodin ‐ od zasetí do sklizně, 
2.2. u ostatních  plodin  ‐  od  vysázení  sadby  nebo  sazenic  na 

definitivní  místo,  do  termínu  obvyklého  ukončení  sklizně 
příslušné plodiny v dané oblasti, 

2.3. u ovoce ‐ po odkvětu do sklizně 
2.4. u pojištění  pro  případ  poškození  nebo  zničení  jarním mrazem 

na pojistné události, které nastanou v období od 21. března do 
20. června, 

2.5. u pojištění pro případ poškození nebo zničení vyzimováním na 
pojistné  události,  které  nastanou  v období  od  1. ledna  do 
30. dubna. 

 ČLÁNEK 3 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ  

1. Z pojištění  zemědělských  plodin  vzniká  právo  na  pojistné  plnění, 
jestliže předmět pojištění byl poškozen nebo zničen dále uvedenými 
živelními pojistnými nebezpečími: 
1.1. Základní pojištění: krupobitím a požárem, 
1.2. Dodatkové pojištění:  

1.2.1. povodní a záplavou, 
1.2.2. jarním mrazem, 
1.2.3. vyzimováním, 
1.2.4. vichřicí. 

2. Dodatkové pojištění lze sjednat pouze se základním pojištěním. 
3. Výběr  (specifikaci)  pojištěných  pojistných  nebezpečí  dohodnou 

účastníci v pojistné smlouvě. 
4. V případě dodatkového pojištění 1.2.1.  se  sjednává ochranná  lhůta 

10 dní. 
 ČLÁNEK 4 

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  (více náklady), 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. Pojištění se nevztahuje na škodné události: 
2.1. spočívající v polehnutí rostlin, 
2.2. vzniklé na přezimované zelenině, 
2.3. nastalé před počátkem pojištění, 
2.4. nastalé ve  lhůtě 10 dnů po uzavření pojistné smlouvy nebo  její 

aktualizace v případě změny pojistného nebezpečí nebo změny 
místa a množství pojištěné plodiny 

2.5. způsobené dešťovými srážkami a přívalovými dešti, 
2.6. nastalé živelními nebezpečími, která nejsou ujednána v pojistné 

smlouvě,  chorobami,  škůdci,  nedodržením  správné 
agrotechniky,  přezráním,  opožděnou  sklizní  či  znemožněnou 
sklizní.  

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

 ČLÁNEK 5 
MÍSTO POJIŠTĚNÍ 

Místem pojištění  jsou zemědělské pozemky v katastrálním území a obci, 
na území ČR uvedené v pojistné smlouvě.    

 ČLÁNEK 6 
 POJISTNÉ OBDOBÍ, AKTUALIZACE POJISTNÉ SMLOUVY, POJISTNÉ 

1. Pojistným obdobím se rozumí 1 kalendářní rok. 

2. Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo‐

li dohodnuto, že vznikne později. 

3. Plodiny  se pojišťují do  31. 5., pojistné nebezpečí  „vyzimování“  do 

10. 1., a pojistné nebezpečí „jarní mráz“ do 20. 3. 

4. 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.  

5. Aktualizace  pojistné  smlouvy  s platností  od  1. 1.  musí  být 

provedena dodatkem:  

 nejpozději do 31. 5. příslušného roku,  

 nejpozději do 15. 5. příslušného roku v případě pojištění 
chmele, vinné révy, zeleniny, 

 nejpozději  do  10. 1.  příslušného  roku  v případě  sjednání 
pojistného  nebezpečí  „vyzimování“,  pokud  došlo  ke  změně 
výměry jednotlivé plodiny, 

 nejpozději  do  20. 3.  v případě  sjednání  pojistného  nebezpečí 
„jarní mráz“, pokud došlo ke změně výměry jednotlivé plodiny, 

 pokud  nebude  aktualizace  pojistné  smlouvy  provedena  do 
31. 5. příslušného roku, pak pojistná smlouva zaniká dne 31. 12. 
předchozího kalendářního roku.  

6. Vypočtené  pojistné  je  předepisováno  vždy  v plné  roční  výši  bez 
ohledu  na  den  počátku.  Pojistné  náleží  pojistiteli  vždy  za  celé 
pojistné období. 

7. Pojistitel má  právo  nově  upravit  výši  pojistného  na  další  pojistné 
období,  pokud  dojde  ke  změně  následujících  podmínek  pro  jeho 
stanovení: 
a. změní‐li  se  obecně  závazné  předpisy,  kterými  se  řídí  náhrada 

škody, nebo které mají vliv na stanovení výše pojistného plnění, 
b. dojde‐li  ke  změnám  v ceně,  rozsahu  či  druhu  pojištěných 

plodin, 
c. dojde‐li ke změnám ve výši sazby pojistného. 

8. Dlužná  splátka  pojistného  je  splatná  nejpozději  ke  dni  vyplacení 
pojistného plnění za pojistnou událost.  

 ČLÁNEK 7 
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO 

Vedle povinností vyplývajících z VPPŠ, je pojištěný dále povinen: 
1. Umožnit pojistiteli nebo  jím pověřeným osobám vstup na pozemky 

a poskytnout mu součinnost k jejich  identifikaci, ke zjištění  rozsahu 
pojištěného nebezpečí a pojistného plnění a předložit aktuální výpis 
z Veřejného registru půdy – LPIS. 

2. Uvést  výměru  a místo,  na  kterém  pojištěnou  plodinu  určenou  ke 
sklizni  v daném  roce  pěstuje,  dále  je  povinen,  uvést  jako  plochu 
pojištěné plodiny  celkovou  výměru, na níž danou plodinu určenou 
ke sklizni v daném roce pěstuje. 

3. Určit hektarový výnos a cenu plodin, které jsou uvedeny na seznamu 
pojištěných plodin. 

4. Předat  pojistiteli  max.  do  31. 5.  kalendářního  roku  (u pojištění 
„vyzimování“ do 10. 1., u pojištění „jarního mrazu“ do 20. 3.) nové 
výměry,  nové  výnosy  a nové  ceny  pojišťovaných  plodin,  a to 
i v případě,  že  nedošlo  ke  změně  druhu  pojištěných  plodin  nebo 
potvrdit pojistiteli stávající rozsah pojištění.  
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5. Zvýší‐li  výměru  pojištěných  plodin  určených  pro  sklizeň  v daném 
roce,  oznámit  tuto  změnu  do  14 dnů  pojistiteli  a pojistitel  vystaví 
dodatek k příslušné pojistné smlouvě. 

6. Pokud došlo k pojistné události, neprodleně a prokazatelně oznámit 
tuto skutečnost pojistiteli. V případě, že je zralost pojištěných plodin 
natolik  pokročilá,  že  je  možná  a nutná  sklizeň,  smí  pojistník  se 
souhlasem  pověřeného  odborného  pracovníka  pojistitele  zahájit 
sklizeň na základě jeho pokynů.  

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

 ČLÁNEK 8 
POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA 

1. Pojistnou hodnotou je obecná cena pojištěných plodin. 
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 
každou  pojišťovanou  plodinu  samostatně  tak,  aby  odpovídala  její 
pojistné hodnotě.  

 ČLÁNEK 9 
POJISTNÉ PLNĚNÍ 

1. Právo pojištěného na plnění z pojištění vznikne: 
1.1. jestliže  v důsledku  pojistné  události  dojde  ke  snížení  výnosu 

pojištěných  plodin,  u konzumní  zeleniny,  ovoce  a přadných 
rostlin  poskytne  pojistitel  pojistné  plnění  i tehdy,  jestliže 
přímým  následkem  pojištěného  nebezpečí  je  snížení  jakosti 
pojištěné  plodiny.  Pojistné  plnění  za  snížení  jakosti  bude 
stanoveno  podle  metodiky  pojistitele  pro  oceňování  škody 
u chmele,  vinné  révy,  konzumní  zeleniny,  ovoce  a přadných 
rostlin. 

1.2. v případě  pojištění  nebezpečí  uvedeného  v čl.  3,  odst.  1.2.3, 
jestliže pojištěné zemědělské plodiny byly zaorány nebo přisety 
nejpozději do 15. 5. příslušného roku, 

1.3. jestliže rozsah poškození pojištěné plodiny na pozemku souvisle 
osetém  nebo  osázeném  stejným  druhem  plodiny  dosáhne 
v důsledku  pojistné  události  10 %  a více,  u pojištěného 
nebezpečí uvedeného v čl. 3 odst. 1.2.1 dosáhne 5 % a více. 

2. Při  výpočtu  pojistného  plnění  postupuje  pojistitel  podle  těchto 
zásad: 
2.1. za  součinnosti  pojištěného  zjistí  stav  porostu  před  pojistnou 

událostí a ve vztahu k pojištěnému výnosu stanoví procentuální 
rozsah  poškození  plodiny  na  ploše  pozemku  souvisle  osetém 
nebo osázeném, 

2.2. vypočte pojištěný výtěžek z poškozené plochy tohoto pozemku, 
z takto  vypočteného  výtěžku  stanoví  pojistné  plnění 
(kvantitativní  úbytek  pojištěné  plodiny  nebo  snížení  jakosti 
pojištěné plodiny)  za poškozenou plodinu  stejným procentem, 
jakým  byl  určen  rozsah  jejího  poškození  v odst.  2.1  tohoto 
článku. Výjimkou  je případ, kdy stav porostu na pozemku před 
pojistnou  událostí  neumožňoval  dosažení  pojištěného  výnosu. 
V tom  případě  se  snížení  výnosu  vztahuje  k výnosu  skutečně 
dosažitelnému před pojistnou událostí, 

2.3. v případě  plnění  za  nebezpečí  uvedené  v čl.  3,  odst.  1.2.3 
poskytne  pojistitel  plnění  v ceně  původního  osiva  a za  nutné 
práce  spojené  s novým  osetím,  a to  u skupiny  obilovin 
maximálně  do  20%  pojistné  částky  (pojištěného  výtěžku)  na 
1 ha. U  ostatních  plodin  do  12%  pojistné  částky  (pojištěného 
výtěžku) na 1 ha, 

2.4. v případě poškození nebo zničení pojištěných plodin na pojistná 
nebezpečí uvedená v čl. 3, odst. 1.2.1 a 1.2.2 v době do 30 dnů 
po zasetí nebo výsadby je pojistitel povinen plnit pouze do výše 
nákladů  spojených  se  setím  nebo  sázením  poškozené  zničené 
plodiny  a hodnoty  původního  osiva  nebo  sadby,  maximálně 
však do 20% pojistné částky (pojištěného výtěžku) na 1 ha. 

3. Porušil‐li  pojištěný  povinnost  stanovenou  v čl.  7,  odst.  5,  provede 
pojistitel  snížení  pojistného  plnění  v poměru  k vypočítanému 
pojistnému v rámci pojištěné skupiny plodin. 

4. 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. 

5. Pojistitel  je oprávněn plnění  z pojistné  smlouvy odmítnout,  jestliže 
škoda na pojištěné plodině vznikla porušením protipožárních nebo 
jiných obecně závazných předpisů, které jdou na vrub pojištěného. 

 ČLÁNEK 10 
LIMITY PLNĚNÍ 

1. Plnění  z jedné  a více  pojistných  událostí  nesmí  přesáhnout  pojistnou 
částku dojednanou v pojistné smlouvě. 

2. 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. 

3. Zachraňovacími náklady nejsou náklady na agrotechnická opatření. 

 ČLÁNEK 11 
SPOLUÚČAST POJIŠTĚNÉHO 

Není‐li  v pojistné  smlouvě  dojednáno  jinak,  pojištění  se  sjednává  bez 
spoluúčasti.  Je‐li  v pojistné  smlouvě  sjednána  spoluúčast,  jedná  se 
o spoluúčast na pojistném plnění.  

 ČLÁNEK 12 
 VÝKLAD POJMŮ 

1. Agrotechnickými  opatřeními  se  rozumí  náklady  související 
s pěstováním, výživou a ochranou rostlin. 

2. Aktualizací  se  rozumí  Stanovení  nového  rozsahu  pojištění  nebo 
potvrzení  stávajícího  rozsahu  pojištění  v souladu  s   článkem 
7 a zaplacení splátky pojistného. 

3. Jarní  mráz  –  pokles  teploty  pod  ‐  0o C  a tato  teplota  měla  za 
následek zničení nebo poškození plodin. 

4. Krupobití  –  jev,  při  kterém  kousky  ledu  různého  tvaru,  velikosti, 
váhy  a hustoty  vytvořené  v atmosféře  dopadají  na  pojištěnou  věc 
a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení. 

5. Obecná cena – cena stanovená pojištěným. 
6. Ochranná lhůta je období kdy pojišťovna při vzniku škodné události 

neposkytne pojistné plnění. 
7. Pojištěná plocha –  celková výměra ploch pojištěné plodiny určené 

pro sklizeň v daném pojistném období. 

8. Pojištěný výnos – hektarový výnos, stanovený pojištěným. 

9. Pojištěný  výtěžek  (pojistná  částka  v Kč)  za danou plodinu  ‐  součin 
pojištěné plochy, pojištěného výnosu v t/ha a pojištěné ceny v Kč/t, 
které stanoví pojištěný v rámci podmínek stanovených pojistitelem. 

10. Povodeň – zaplavení větších či menších územních celků vodou, která 
se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží, nebo tyto břehy a hráze 
protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením 
průtočného profilu toku. 

11. 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. 

12. Vichřice – dynamické působení hmoty vzduchu, která  se pohybuje 
rychlostí  vyšší  než  20,8  metrů  za  sekundu.  Rychlost  větru  nutno 
doložit meteorologickou službou. 

13. Vyzimování  –  poškození  nebo  zničení  plodin  v důsledku  působení 
sněhu  a mrazu  včetně  spolupůsobení  nadměrného  sucha  nebo 
mokra, prudkých rozdílů teplot, působení chorob a škůdců. 

14. Záplava  –  vytvoření  souvislé  vodní  plochy,  která  po  určitou  dobu 
stojí  nebo  proudí  v místě  pojištění.  Záplavou  není  souvislá  vodní 
hladina,  která  v místě  pojištění  vznikla  v důsledku  zvednutí 
podzemních vod nebo vody vytékající z vodovodního zařízení. 

 ČLÁNEK 13 
ÚČINNOST 

Tyto DPPZP nabývají účinnosti dnem 10. 12. 2018. 

 ČLÁNEK 14 
ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ 

Nebezpečí  Kód nebezpečí 

Základní   ‐ krupobití a požár  057 

Dodatkové   ‐ povodeň nebo záplava  514 

                    ‐ jarní mráz  553 

                    ‐ vyzimování  554 

                    ‐ vichřice  505 

 


