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 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
 pro pojištění ryb  

 ČLÁNEK 1 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Toto pojištění se řídí zákonem 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 ryb 
(dále jen DPPR) a ustanoveními pojistné smlouvy. Ujednání 
pojistné smlouvy mají přednost před ustanoveními pojistných 
podmínek s tím, že doplňkové pojistné podmínky mají přednost 
před VPPŠ. 

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

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

 ČLÁNEK 2 
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

Předmětem pojištění jsou: 
1. Ryby, které jsou ve vlastnictví pojištěného a jsou druhově určeny 

(specifikovány) v seznamu, jenž je přílohou pojistné smlouvy 
(dále jen „předmět pojištění“). 

2. Předmětem pojištění jsou hlavní a doplňkové druhy ryb. Plevelné 
ryby se nepojišťují. 

3. Pojišťují se chovy ryb prosté nákaz v odpovídajícím chovném 
prostředí v souladu se stanovenými předpisy o veterinární péči 
a dalšími předpisy vztahujícími se k chovu ryb. 

 ČLÁNEK 3 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ  

1. Základní pojištění se vztahuje na uhynutí a dále na utracení 
pojištěných ryb nařízené orgánem státní veterinární správy 
v důsledku některé z následujících příčin vyjmenovaných v těchto 
pojistných podmínkách.  
1.1. Pro účely tohoto pojištění se považuje za nebezpečnou 

nákazu: 
• epizootická nekróza krvetvorné tkáně (EHN), 
• nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA): infekce rodu 

Isavirus           
• (ISAV) s genotypem HPR s delecí, 
• herpesviroza Koi (herpesviroza kapra Koi) (KHV), 
• infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN) 
• virová hemoragická septikémie (VHS) 

a dále vyjmenované nákazy: jarní virémie kaprů (SVC), 
edémová nemoc kaprů (CEVD), infekční nekróza pankreatu 
(IPN), infekční anémie lososů (ISA), spavá nemoc kaprů 
(KSD/CEV), aerocystitis, piscine orthoreovirus (PRV-3), 
renibakterióza lososovitých ryb (BKD), furunkulóza, 
erytrodermatitida (CE), flexibakterióza yersinioza 
lososovitých (známo též jako bakteriologická hemoragická 
septikémie – ERM), myxobakterióza, hexamitoza.  

2. Dodatková pojištění je možno sjednat v případě, že bylo 
sjednáno základní pojištění. Jedná se o tato jednotlivá pojistná 
nebezpečí:  
2.1. Parazitární onemocnění: 
Ichtyoftirióza (kožovcovitost), chilodonelóza, trichodinóza, 
branchiomykoza, epizootický vředový syndrom (EUS), 
ichtiobodóza, proliferativní onemocnění ledvin (PKD), 
daktylogyroza, gyrodaktylóza, saprolegnióza, trichodinella, 
proteocefalóza, botriocefalóza, kavióza, myxobolóza (WD).  
2.2. Povodeň, záplava  

2.3. Akutní otrava ryb exogenními jedovatými látkami, které byly 
do organismu přijaty z vnějšího prostředí, přerušením 
dodávky elektrického proudu nebo poruchou strojního 
zařízení (je stanoven maximální sublimit 20 % z pojistné 
částky, maximálně 300 000 Kč z jedné pojistné události).  

2.4. Pojištění nákladů za likvidaci kadáverů.    

 ČLÁNEK 4 
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

1. Vedle výluk uvedených ve VPPŠ se pojištění nevztahuje na: 
1.1. 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).  

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

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

ČLÁNEK 5 
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO 

Vedle povinností vyplývajících z všeobecných pojistných podmínek, 
obecná část, je pojištěný dále povinen:  
1. Po dobu pojištění udržovat v odpovídajícím zoohygienickém 

stavu prostory určené k chovu pojištěných ryb. 
2. Zajistit po dobu trvání pojištění optimální výživu a ošetřování 

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

3. Zajistit včasné a odborné ošetření a léčení pojištěných ryb. 
4. 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 dověděl. 

5. Umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám vstup do 
prostor, kde jsou chovány pojištěné ryby a poskytnout mu 
součinnost k zjištění pojistného nebezpečí a pojistného plnění. 

6. Pojistit všechny ryby daného souboru, které chová. 
7. Oznámit neprodleně pojistiteli každou změnu stavu pojištěných 

ryb o více jak 20 % daného souboru oproti stavu při stanovování 
pojistného. 

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

ČLÁNEK 6 
MÍSTO POJIŠTĚNÍ 

Pojistitel poskytne pojistné plnění, došlo-li k pojistné události v místě 
uvedeném v pojistné smlouvě nebo její příloze jako místo pojištění. 
Místem pojištění se rozumí objekty sádek, rybochovných zařízení, 
nádrží, rybníků na území ČR s odpovídajícími podmínkami pro chov 
ryb.    

 ČLÁNEK 7 
 POJISTNÁ DOBA, POJISTNÉ OBDOBÍ, POČÁTEK POJIŠTĚNÍ 

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

2. Pro pojištění pojistných nebezpečí nákaza, parazitární 
onemocnění se sjednává 21 denní čekací doba. 

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

Z - M - RY 
Druh pojištění: 016 
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 ČLÁNEK 8 
POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA 

1. Pojistnou hodnotou je obecná cena, kterou má pojištěný soubor 
ryb v době vzniku pojištění. 

2. Pojistná částka vyjadřuje horní hranici pojistného plnění 
v případě, že nastane pojistná událost specifikovaná v čl. 3 těchto 
DPPR. Pojistnou částku stanoví (popřípadě aktualizuje) v pojistné 
smlouvě na vlastní odpovědnost pojistník. Pojistnou částku 
stanoví pro každý kus příslušné kategorie ryb samostatně tak, 
aby odpovídala její pojistné hodnotě.  

 ČLÁNEK 9 
POJISTNÉ PLNĚNÍ 

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

vystavené na podkladě výsledků dostupných vyšetřovacích 
metod nebo epizootologických vyšetření, a to orgánem státní 
veterinární péče, v ostatních případech oprávněným 
veterinářem. 

2. V případě úhynu nebo utracení ryb – potvrzení asanačního 
podniku o převzetí uhynulých či utracených ryb. 

3. Další doklady nutné k zjištění rozsahu pojišťovny poskytnout 
plnění z pojistné smlouvy, které si pojistitel vyžádá. 

4. Chová-li pojištěný v den pojistné události větší počet ryb než je 
uvedeno v pojistné 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.5 odst. 7 těchto DPPR.  

5. Pojistitel je oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout, 
jestliže pojistník nebo pojištěný neodstraní zvlášť rizikové 
okolnosti spojené s chovem pojištěných ryb, 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. Pojistné plnění z jedné a všech pojistných událostí za pojistné 
období nesmí přesáhnout pojistnou částku dojednanou 
v pojistné smlouvě pro jeden soubor pojištěných ryb. To platí 
i pro součet všech pojistných 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. V případě škody na předmětu pojištění je pojistitel povinen 
vyplatit pojištěnému částku, odpovídající ceně pojištěných ryb 
platné ke dni vzniku pojistně události, sníženou o hodnotu 
zužitkovatelných částí poražených ryb postižených pojistnou 
událostí. Je-li postižena škodou pouze část ryb pojištěného 
souboru, zaplatí pojistitel toliko poměrnou část pojistné částky. 

3. Při pojistných událostech nehradí pojistitel běžné biologické 
a provozní ztráty. 

4. 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, desinsekcí, deratizací, výživou 
a ošetřováním pojištěných ryb. 

 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 jim v tomto článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo 
něco jiného: 
1. Akutní otrava – patologický stav vyvolaný působením jedů 

přijatých z vnějšku prokázaný vyšetřeními ve Statním 
veterinárním ústavu. Za otravu se nepovažuje intoxikace látkami 
s kumulativními účinky a vnitřní otrava organismu.  

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

3. Čekací doba – doba uvedená 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. 

4. Kadáver – tělo uhynulého nebo utraceného zvířete. 
5. Nutná porážka – usmrcení zraněných nebo nemocných ryb 

v důsledku některé z příčin uvedených v článku 3 odst. 2 těchto 
smluvních ujednání, která ohrožují ryby na životě. O provedení 
nutné porážky rozhoduje oprávněný veterinární lékař na základě 
vyšetření za živa. O výsledku vyšetření vystaví veterinární 
osvědčení s platností 24 hodin. Za nutnou porážku nebo utracení 
se nepovažuje poražení nebo utracení ryb, které jsou postiženy 
chronickým onemocněním neohrožující však jejich život a dále 
ryb s negativním patologicko-anatomickým nálezem.  

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

7. Povodeň, záplava – 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.  

8. Přerušení dodávky elektrického proudu nebo porucha strojního 
zařízení - stav kdy došlo k neohlášenému přerušení dodávky 
elektrické energie z veřejné sítě vlivem živelní události, nebo 
nezaviněné poruše strojního zařízení. 

9. Utracení ryb – šetrné usmrcení nemocných nebo zraněných ryb 
v důsledku některé z příčin uvedených v čl. 3 těchto smluvních 
ujednání, provedené tehdy, jestliže podle předpisů o veterinární 
péči musí být celé tělo posouzeno jako nepoživatelné. O utracení 
rozhoduje oprávněný veterinární lékař na základě vyšetření za 
živa. 

 ČLÁNEK 13 
ÚČINNOST 

Tyto DPPR nabývají účinnosti dnem 15. 8. 2021. 

 ČLÁNEK 14 
ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ 

Pojistné nebezpečí Kód 
Základní pojištění - nákaza 051 
Dodatková pojištění – jednotlivá pojistná nebezpečí: 

- parazitární onemocnění 572 
- povodeň, záplava 514 
- sdružené nebezpečí – otrava exogenními látkami, 

přerušení dodávky elektrického proudu a porucha 
strojního zařízení 

028 

- náklady na likvidace kadáverů 593 
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