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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY  
PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD KRUPOBITÍ A DALŠÍCH ŽIVELNÍCH RIZIK „AGRAR BASIS“  

(platné od 1. srpna 2016) 
 

Článek 1  
Rozsah pojišt ění 

1. Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka, dále 
jen „pojistitel“, poskytne svým pojistníkům plnění za škody, 
které vzniknou v důsledku krupobití, požáru a dalších živelních 
pojistných nebezpečí podle odst. 3. 

 
2. Základní pojištění: Plodiny lze pojistit pro případ krupobití 
a požáru ve smyslu ustanovení „Všeobecných pojistných 
podmínek“. 

 
3. Rozšířené  pojištění:  Toto  pojištění  se  sjednává  zvlášť 
v návaznosti na základní pojištění, přičemž pojištění pro 
případ poškození založeného porostu podle písm. a), pro 
případ vichřice podle písm. b), pro případ záplavy podle písm. 
c) a pro případ porůstání dle písmene d) lze sjednat pro 
jednotlivé plodiny společně nebo jednotlivě. 

 
a) poškození založeného porostu 
Za škody způsobené mrazem, záplavou, vichřicí a požerky 
do 15.5. běžícího pojistného období poskytne pojistitel plnění 
podle článku 9. Za škodu jsou považovány náklady 
vynaložené na nové osetí vyvolané působením uvedených 
pojistných nebezpečí. 
Poškození požerky: pojištěny jsou škody vzniklé požerky 
živočišných škůdců, kromě všech škod způsobených divokou 
zvěří. 
Na ozimé plodiny, tedy plodiny seté v období od srpna do 
listopadu a sklízené v následujícím roce, se vztahuje pojištění 
pouze v případě, že i v roce sklizně zůstává příslušná 
pojistná smlouva v platnosti ve stejném nebo širším rozsahu. 

 
b) vichřice 
Za  škody  na   pojištěných   plodinách   způsobené   vichřicí 
od 16.5. poskytne pojistitel plnění podle článku 9. Za škodu je 
považováno bezprostřední snížení dosažitelného výnosu 
způsobené vichřicí, a to především vytlučením zrn, zlomením, 
polámáním a vytržením rostlin. Pojištěny nejsou škody při 
opylení ani škody polehnutím rostlin, zapříčiněné např. 
nadměrným hnojením. Polehnutí se liší od polámání rostlin 
především tím, že podél stop po přejezdech a na okrajích 
pozemku k polehnutí nedochází, resp. jen minimálně. 

 
c) záplava 
Za škody na  pojištěných  plodinách  způsobené  záplavou 
od 16.5. poskytne pojistitel plnění podle článku 9. Za škodu je 
považováno bezprostřední snížení dosažitelného výnosu 
způsobené záplavou. 

 
d) porůstání 
Plnění bude poskytnuto za škody, které vzniknou vyklíčením 
zrn na stojících stéblech. Za porůstání (zjevné, viditelné) je 
považován případ, kdy je u klíčku protrženo oplodí obilky a 
prostým okem jsou viditelné výhonky kořene a listu. 
Fyziologické změny v zrnu bez přítomnosti vnějších 
viditelných   symptomů   (skryté,   latentní  porůstání)   nejsou 
v rámci pojistného krytí považovány za škodu porůstáním. 
Za škody způsobené porůstáním u polehlého obilí (ležícího na 
zemi) pojistitel plnění neposkytuje. 

4. Pojistitel neposkytne plnění v případě: 
- škody zapříčiněné nesprávným obhospodařováním – např. 
nesprávně zvolenou hloubkou setí, nevhodnou dobou výsevu, 
špatnou volbou osiva, nedostatečně připravenou půdou, 
nesprávnou péčí o porost 
- ztráty na výnosu zapříčiněné půdními podmínkami 
- ztráty způsobené živočišnými škůdci, chorobami a živelními 
událostmi katastrofického charakteru (např. požár, záplava), 
pokud tyto nejsou součástí pojištění 
- veškerých ztrát způsobených změnou kvality pěstovaného 
produktu 
- ztráty na výnosu z důvodu počasím zapříčiněného opoždění 
sklizně, nebo znemožněním sklizně z důvodu nedosažení 
sklizňové zralosti po pozdním osevu 

 
 

5. Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je 
sjednané pojištění pojištění škodové. 

 

Článek 2 
Předmět pojišt ění 

1. Předmětem  pojištění  jsou  plodiny  uvedené  pojistníkem 
v návrhu na pojištění. Pojistník musí vždy oznámit veškeré 
těmito plodinami oseté pozemky. 

 
2. Pro případ poškození pojistnými  nebezpečími  podle 
článku 1, odst. 3, písmen a), b) a c) jsou pojistitelné plodiny 
následujících skupin: obiloviny, okopaniny**, luskoviny, olejniny  
a další v tabulce uvedené plodiny. 
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Skupina plodin  Plodiny  

 
 
 

Obiloviny 

pšenice, žito, čirok, pohanka, 
pšenice špalda, pšenice 
dvouzrnka, ječmen, triticale, 
oves, proso, obilní směsky, 
luskoobilní směsky na zrno, 
laskavec 

 
Kukuřice 

kukuřice  na  zrno,  kukuřice  na 
siláž, kukuřice-osivo 

 
Olejniny 

slunečnice, len olejný, mák, 
řepka, bodlák olejný, hořčice, 
ředkev olejná 

 
Luskoviny 

hrách, bob, peluška, 
vikev/hrachor, lupina, sója 

 
Okopaniny** 

krmná řepa, cukrová řepa, křen, 
dýně olejná, brambory 

Ostatní vybrané 
plodiny 

 

konopí*, len**, kmín*, svazenka**, 
trávy, jeteloviny a trávy na semeno 

*pojistitelné pouze proti záplavě 
**pojistitelné pouze proti záplavě a na znovuosetí 
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3. Pro případ poškození pojistným nebezpečím porůstání dle 
čl. 1, odst. 3, písmeno d) lze pojistit pšenici, žito a pšenici 
špaldu. 

 
4. Při  porušení  povinnosti  podle  článku  2,  odst.  1  bude 
v případě škody plnění sníženo v poměru pojištěné a skutečně 
oseté plochy plodiny. 

 
5. Pojištěn je pouze hlavní produkt plodiny. 

 
6. U plodin s více sklizněmi v jednom roce je pojištěn 
celoroční výnos. 

 
 

Článek 3  
Návrh na pojišt ění 

1. Návrh na pojištění pro případ pojistných nebezpečí podle 
článku 1, odst. 3, písm. a) pro nadcházející pojistné období 
musí být předložen písemně nejpozději do 30.11.; návrh na 
pojištění pro případ pojistných nebezpečí podle čl. 1, odst. 3, 
písm. b) až d) pro aktuální pojistné období pak do 15.5. 

 
2. Zmenšení rozsahu pojišťovaných pojistných nebezpečí pro 
skupinu plodin nebo plodinu pro nadcházející pojistné období 
je nutné oznámit písemně pojistiteli 6 týdnů před koncem 
běžícího pojistného období. 

 
Článek 4 

Trvání pojišt ění 
Platí „Všeobecné pojistné podmínky“. 

 
 

Článek 5 
Počátek účinnosti pojišt ění 

Platí „Všeobecné  pojistné podmínky“, přičemž  pro pojistné 
nebezpečí záplava podle čl. 1, odst. 3, písm. a) a c) začíná 
odpovědnost pojistitele 7. dnem po doručení návrhu na 
pojištění pojistiteli. 

 
Článek 6 

Konec ú činnosti pojišt ění 
Platí „Všeobecné  pojistné podmínky“, přičemž  pro pojistná 
nebezpečí vichřice podle čl. 1. odst. 3, písm. b), záplava dle 
článku 1, odst. 3, písm. c) a porůstání dle článku 1, odst. 3, 
písm d) končí účinnost pojištění dnem, kdy plodina mohla být 
sklizena. 

 
Článek 7  

Pojistná částka  
1. Pojistnou částkou je součin hektarového výtěžku 
a výměry. 

 
2. Pro pojistné nebezpečí vichřice podle čl. 1, odst. 3, písm. 
b) a pro pojistné nebezpečí záplava dle článku 1, odst. 3, 
písm. c) platí stejná pojistná  částka jako pro  pojistná 
nebezpečí krupobití a požár. 

 
3. Pojistná částka pro pojistná nebezpečí mráz, záplava, 
vichřice a poškození požerky podle článku 1. odst. 3, písm. a) 
a pro pojistné nebezpečí porůstání podle článku 1, odst. 3 
písm. 
d) činí 20% pojistné částky pro pojistná nebezpečí krupobití 
a požár, max. 6 300 Kč/ha. 

 
4. Nejnižší pojistná částka pro plodinu, s výjimkou skupiny 
krmných plodin, činí 7 500 Kč/ha. 

Článek 8  
Pojistné  

1. Pojistné je součin pojistné částky dané plodiny a příslušné 
sazby platné pro aktuální pojistné období a pojistné 
nebezpečí. 

 
2. Pojistným se rozumí jednorázové pojistné. 

 
3. Při výpočtu pojistného se použije systém bezeškodního 
bonusu: 

 
a) V letech, kdy nebylo vyplaceno žádné plnění, může 
pojistitel   snížit   pojistné   o   bezeškodní   bonus.   Ten   činí 
v 1. bezeškodním roce 10%, ve 2. bezeškodním roce 20% 
a od 3. bezeškodního roku 30% příslušného ročního 
pojistného. Poskytne-li pojistitel pojistníkovi bezeškodní bonus 
podle předchozí věty, odečte odpovídající částku při stanovení 
příslušného ročního pojistného. 

 
b) Vyplatí-li pojistitel plnění a škodní průběh posledních deseti 
let bude nižší nebo roven 75%, zůstává nárok pojistníka na 
bonus zachován. Vyplatí-li pojistitel plnění a škodní průběh 
pojistníka za posledních 10 let je vyšší než 75%, veškerý 
nárok na bezeškodní bonus zaniká. Bezeškodní bonus může 
být znovu přiznán, jakmile škodní průběh posledních deseti let 
bude nižší nebo roven 75%. Bezeškodní bonus se mění jak je 
popsáno v písm. a). Pojistníkovi s nadprůměrně vysokým 
škodním průběhem za posledních deset let u všech 
pojistitelných nebezpečí bude účtována přirážka k pojistnému. 
Tato přirážka činí při škodním průběhu > 500% deset procent 
a při škodním průběhu > 1000% dvacet procent vypočteného 
pojistného. 

 
c) Pojem desetiletý škodní průběh se vztahuje na roky 
pojištění u pojišťovny Österreichische Hagelversicherung 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, 
organizační složka. 

 
d) Škodní průběh smlouvy se vypočte z poměru vyplaceného 
plnění k zaplacenému pojistnému. 

 
e) Při změně vlastnictví platí pro nástupce stejné 
odstupňování pojistného jako pro předchůdce. 

 
f) Je-li smlouva přerušena nebo ukončena, zůstává dosažený 
stupeň bonusu pro případ opětovného pojištění po čtyři roky 
v platnosti. 

 
Článek 9  
Plnění 

1. Výše plnění se vypočte z pojistné částky pozemku (nebo 
jeho části), na němž došlo k poškození plodiny, a výše 
poškození v procentech. 

 
2. Za škody nastalé do 15.5. v důsledku nebezpečí podle 
článku 1. odst. 3, písm. a) bude vyplaceno plnění  pouze 
tehdy,  bude-li   poškozená   výměra   činit   nejméně   1   ha 
(u pozemků s výměrou ≥ 10 ha) nebo 10% výměry pozemku 
(u pozemků <10 ha). Předmětem plnění budou náklady na 
znovuosetí ve výši 20% pojistné částky původní plodiny, 
nejvýše však 6 300 Kč/ha po provedeném novém osetí. Nové 
osetí musí být provedeno nejpozději do 31.5. běžícího 
pojistného období. Pokud  nebude  po  škodách  nastalých 
do 15.5. nové osetí pozemku z důvodu nadměrného 
zamokření možné a nelze očekávat výnos, vyplatí pojistitel 
plnění ve výši 10% pojistné částky původní plodiny, nejvýše 
však 3 150 Kč/ha. Plnění za nové osetí může být vyplaceno 
pouze jednou pro danou plochu a pojistné období, s 
výjimkou případů, kdy pojistník sjedná pro náhradní plodinu 
nové pojištění. U raných škod krupobitím bude v případě,  
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že je do 31.5. možno provést nové osetí stejnou nebo jinou 
plodinou, poskytnuto plnění ve výši skutečně vynaložených 
nákladů na znovuosetí, max. však 6 300 Kč/ha. 

 
3. Pro škody vzniklé od 16.5. v důsledku pojistných 
nebezpečí podle článku 1, odst. 3, písm. b) a písm. c) může 
pojistník volit ze dvou variant spoluúčasti: 
a) varianta I: plnění bude poskytnuto, pokud jeho výše 
přesáhne 8% pojistné částky daného souvisle 
osetého/osázeného pozemku. 
Pojistitel z plnění odečte spoluúčast ve výši 8% pojištěného 
výtěžku z poškozené plochy. 

 
b) varianta II: bude poskytnuto plnění za škody, které 
přesáhnou 10% pojistné částky daného souvisle 
osetého/osázeného pozemku, přičemž pro stanovení výše 
plnění budou zohledněny pouze ty poškozené části, kde je 
stanovené procento poškození vyšší než 10%. 
Pojistitel z plnění neodečte spoluúčast. 

 
4. Škody porůstáním: u pšenice, žita a pšenice špaldy bude 
poskytnuto plnění, pokud vyklíčí více než 30 % zrn na 
stojících stéblech celého pozemku. Plnění bude poskytnuto ve 
výši 20 % v době vzniku škodní události platné pojistné částky 
pro pojistná nebezpečí krupobití a požár, max. 6 300 Kč/ha. 

 
5. Při vícenásobném poškození krupobitím, požárem, 
záplavou a/nebo vichřicí bude pro účely plnění vždy brána 
v úvahu celková škoda. Při stanovování celkového poškození 
budou zohledněny pouze škody, které překročí hodnoty 
uvedené v odst. 3, písm. a), popřípadě písm. b). 

 
6. Limit plnění pro pojistné nebezpečí záplava dle  čl.  1, 
odst. 3,  písm.  c)  činí  5  000  000  Kč  pro  smlouvu  a  rok. 

 
Článek 10 

Povinnosti pojistníka v p řípadě vzniku škody 
1. Vznik škodné události, za niž bude požadovat plnění, je 
pojistník povinen neprodleně, nejpozději však do čtyř dnů, 
písemně ohlásit. 

 
2. Sklizeň poškozených plodin je možná pouze se souhlasem 
pojistitele. Nedodrží-li pojistník toto ustanovení, není pojistitel 
povinen plnit. 

 
Článek 11  

Ostatní ustanovení  
„Všeobecné   pojistné   podmínky“   platí   souběžně,   není-li 
v těchto „Doplňkových pojistných podmínkách  pro  pojištění 
pro případ krupobití a dalších živelních rizik AGRAR Basis“ 
uvedeno jinak. 

 
 
 

Článek 12  
Výklad pojm ů 

- krupobití   –   kousky   ledu   různé   velikosti   vytvořené 
v atmosféře a dopadající na zemský povrch 

- požár – proces hoření, který vznikl z nejrůznějších příčin 
nebo opustil určené ohniště, dále se šíří a ničí předmět 
pojištění 

- vichřice – vítr, jehož rychlost přesahuje 75  km/hod 
(20,8 m/s) 

- záplava – vybřežení vodních toků, smyv  půdy  ve 
svažitém terénu a souvislá vodní plocha setrvávající 
minimálně po 48 hodin 

- mráz – teplota nižší než 0°   C 
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