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POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PLODIN „AGRAR ASZ – POJISTI SE SÁM!“ 

(platné od 1. září 2012) 
 

 

Článek 1 

Rozsah pojištění 

1. Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka, dále 
jen „pojistitel“, nahradí svým pojistníkům škody, které vzniknou 
v důsledku působení krupobití, požáru a dalších živelních 
nebezpečí podle odstavce 3. Pojistníkem je zájemce, který 
podal návrh na pojištění plodin a zaplatil pojistné ve smyslu 
článku 6. 
 
2. Základní pojištění: Uhrazeny budou škody vzniklé na 
pojištěných plodinách působením krupobití a požáru. Za 
škodu se považuje přímé snížení dosažitelného výnosu 
způsobené pojištěnými nebezpečími. 
 
3. Rozšířené pojištění: Rozšířené pojištění je možné uzavřít 
v návaznosti na základní pojištění. Pojistitel uhradí škody, 
které budou způsobeny na pojištěných plodinách vichřicí nebo 
záplavou. Škodou se rozumí přímé snížení dosažitelného 
výnosu způsobené pojištěnými nebezpečími. 
 
4. Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, 
neposkytne pojistitel plnění za škody způsobené jinými 
živelními nebezpečími, chorobami, škůdci, nesprávným 
obhospodařováním, nesprávně zvolenou odrůdou, přezráním, 
ztrátou jakosti, opožděnou sklizní, znemožněnou sklizní, 
ucpanými drenážemi, záplavou nastalou v důsledku úředních 
opatření a podobných událostí. 
 
5. Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je 
sjednané pojištění škodové. 
 

Článek 2 
Předmět pojištění 

1. Předmětem pojištění jsou plodiny pěstované na pojištěných 
plochách, a to v dále uvedených skupinách: 
 
A) Pro základní pojištění 

Skupina 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 

Olejniny slunečnice, len olejný, mák, řepka, 
bodlák olejný, hořčice 

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

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

Léčivé a kořeninové 
rostliny 

kmín, fenykl, ostatní léčivé a kořeninové 
rostliny 

Přadné rostliny len přadný, konopí 

Krmné plodiny vícesečné trávy a jeteloviny, krmné plodiny 
na orné půdě 

Skupina Plodiny 

Listová zelenina 
rebarbora, špenát, čekanka, endivie, 
pažitka, salát, brukvovitá zelenina, čínské 
zelí, zelí 

Kořenová zelenina karotka, petržel, čekanka, ostatní kořenová 
zelenina 

Plodová zelenina dýně, melouny, paprika, feferonky, okurky, 
rajčata, lilek, cukety, chřest 

Trávy a jetel na 
semeno trávy, jeteloviny 

Cibuloviny česnek, pór, cibule 
 
Jiné plodiny mohou být pro případ krupobití a požáru pojištěny 
pouze na základě zvláštního ujednání. To je podmíněno 
souhlasem pojistitele vyjádřeným ještě před podáním návrhu 
na pojištění.  
 
B) Pro rozšířené pojištění 

Skupina 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 

Olejniny slunečnice, len olejný, mák, řepka, 
bodlák olejný, hořčice 

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

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

Trávy a jetel na 
semeno trávy, jeteloviny 

 
2. Pojistník je povinen pojistit všechny jím pěstované plodiny 
dané skupiny v plné výměře. 
 
3. Při porušení povinnosti uvedené v odstavci 2 bude 
v případě škody plnění sníženo v poměru pojištěné a skutečně 
oseté plochy plodiny a v poměru pojištěné a skutečně oseté 
celkové plochy dané skupiny plodin. 
 
5. Pojištěn je pouze hlavní produkt plodiny. 
 
6. U plodin s více sklizněmi v jednom roce je pojištěn 
celoroční výnos. 
 

Článek 3 
Návrh na pojištění, jeho přijetí, počátek pojištění  

1. Pojištění se sjednává na dobu trvání daného vegetačního 
období pojištěné plodiny. 
 
2. Pojistné období je identické s pojistnou dobou. 
 
3. Ručení pojistitele začíná ve 12 hodin třetího dne 
následujícího po dnu připsání předepsaného pojistného na 
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účet pojistitele. Pokud byly dohodnuty splátky, začíná ručení 
pojistitele ve 12 hodin třetího dne po písemném potvrzení 
přijetí návrhu pojistitelem. Ručení končí sklizní pojištěné 
plodiny, nejpozději však dnem, kdy plodina mohla a měla být 
sklizena. 
 
4. Dojde-li během trvání pojištění k připojištění dalších skupin 
plodin nebo bude-li požadováno rozšíření pojištění, začíná 
ručení pro nově pojištěné skupiny plodin, případně rozšířené 
pojištění ve smyslu článku 3, odst. 3. 
 
5. Zájemce podává návrh na pojištění na návrhovém formuláři 
pojistitele. Je povinen vyplnit tento formulář úplně a pravdivě. 
 
6. Pojistitel zkontroluje údaje uvedené na návrhovém formuláři 
a sdělí zájemci výši pojistného písemně dopisem nebo 
elektronickou poštou. 
 
7. Po zaplacení předepsaného pojistného nebo po zaplacení 
první splátky ve smyslu článku 6 vystaví pojistitel pojistku. 
 

Článek 4 
Pojistná částka 

1. Pojistná částka je součin hektarového výtěžku a plochy. 
 
2. Pro pojistná nebezpečí vichřice a záplava platí stejná 
pojistná částka jako pro pojistná nebezpečí krupobití a požár. 
 
3. Nejnižší pojistná částka pro plodinu, s výjimkou skupiny 
krmné plodiny, činí 7500 Kč/ha. 

Článek 5 
Změna předmětu pojištění 

1. Změny osetých ploch, popřípadě změny plodin je pojistník 
povinen ohlásit ihned, nejpozději však do 15.5. formou nového 
návrhu na pojištění spolu s novým přehledem ploch. 
 
2. Pojistitel zkontroluje údaje na návrhovém formuláři a sdělí 
pojistníkovi výši pojistného písemně, a to dopisem nebo 
elektronickou poštou. 
 
3. Po zaplacení předepsaného pojistného nebo předepsané 
první splátky vyhotoví pojistitel pojistku. 
 
4. Tuto změnu je možné provést pouze tehdy, byla-li skutečně 
provedena na poli. 

Článek 6 
Pojistné 

1. Pod pojmem pojistné se rozumí jednorázové pojistné. 
 
2. Splatnost pojistného: 
a) celé pojistné je splatné před počátkem ručení dle článku 3, 
odst. 3. 
b) v případě splátek je 50% celkového pojistného splatno do 
10 dnů po písemném potvrzení přijetí návrhu pojistitelem ve 
smyslu článku 3 odst. 3, dalších 50% je splatno do 30.8. Při 
úhradě ve splátkách se celkové pojistné zvyšuje o 5 %. 
 
3. Pojistné je považováno za zaplacené, je-li zaplacena 
předepsaná částka v plné výši. 
 
4. Vypoví-li pojistník pojištění podle ustanovení § 22 odst. 2 
zákona o pojistné smlouvě, právo pojistitele na pojistné za 
celé pojistné období tím není dotčeno. 
 
5. Bez ohledu na splatnost ujednanou v pojistné smlouvě, je 
pojistné, popřípadě jeho část splatné ke dni vyplacení plnění 

v souladu s článkem 10, a to až do výše pojistného plnění 
vypláceného pojistníkovi nebo jiné oprávněné osobě.  

Článek 7 
Plnění 

1. Výše plnění se vypočte z pojistné částky pozemku, na 
němž došlo k poškození, z výše poškození v procentech 
a odečtením spoluúčasti. 
 
2. Pojištění nemá vést k obohacení. Pokud pojistná částka 
přesáhne pojistnou hodnotu, není pojistitel povinen plnit nad 
výši pojistné hodnoty. 
 
3. Za škody nastalé v důsledku působení vichřice a záplavy do 
15.5. bude poskytnuto 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 4200 Kč/ha po 
provedeném novém osetí. Nové osetí musí být provedeno 
nejpozději do 31.5. běžícího pojistného období. Pokud nebylo 
možno po škodách nastalých do 15.5. nové osetí provést, 
vyplatí pojistitel plnění ve výši 10% pojistné částky, maximálně 
2100 Kč na 1 ha poškozené plodiny. Plnění za nové osetí 
může být zaplaceno nejvýše 1x za pojistné období a danou 
plochu. Toto neplatí, pokud pojistník sjedná pro náhradně 
osetou plodinu nové pojištění. 
 
4. Za škody nastalé v důsledku působení vichřice a záplavy po 
16.5. poskytne pojistitel plnění pouze v případě, že poškození 
přesáhne 8% pojistné částky pojištěného pozemku. 
 
5. Od plnění vypočteného podle bodů 1 a 4 odečte pojistitel 
spoluúčast pojistníka ve výši 8% pojistné částky poškozené 
plochy. 
 
6. Při vícenásobném poškození krupobitím, požárem, vichřicí 
a záplavou bude vždy brána v úvahu celková škoda, přičemž 
budou zohledněny pouze škody větší než 8% způsobené 
krupobitím a ztráta výnosu větší než 8% pojistné částky 
celého pozemku u škod vichřicí a záplavou. 
 
7. Limit plnění pro pojistné nebezpečí záplava činí 
3 000 000 Kč pro smlouvu a rok. 

Článek 8 
Povinnosti pojistníka v případě škody 

1. Škodnou událost, za niž požaduje plnění, je pojistník 
povinen písemně ohlásit ihned, nejpozději však do 4 dnů. 
Nedodrží-li pojistník tuto lhůtu, může pojistitel dle ustanovení 
článku 8 odst. 7 snížit plnění. Ohlášení musí obsahovat: číslo 
pojistky, číslo čtverce pozemkové mapy, číslo pozemku na 
němž k poškození došlo, poškozenou plodinu, druh poškození 
a den a hodinu škodné události. 
 
2. Krupobitní škody, které sám pojistník považuje za 
zanedbatelné a za něž tedy nepožaduje pojistné plnění, 
mohou být při případných dalších krupobitních škodách 
zahrnuty do celkového poškození za předpokladu, že je při 
ohlášení označí: „posouzení není nutné“. 
 
3. Až do zjištění výše škody smí pojistník na poškozených 
plodinách bez svolení pojistitele provádět jen takové zásahy, 
které dle zásad správného hospodaření nemohou být 
odloženy. Pojistitel může podle ustanovení článku 8, odst. 7 
snížit plnění, pokud pojistník před stanovením výše škody bez 
svolení pojistitele pozemek sklidí nebo provede zpracování 
půdy. 
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4. Pojistník je povinen pravdivě sdělit zástupcům pojistitele 
všechny se škodnou událostí souvisící informace, dále 
předložit všechny se škodnou událostí související podklady, 
zvláště přehled LPIS, výpis z evidence půdy, žádost 
o podporu z EU nebo národních zdrojů, rovněž pak 
ortofotografie a umožnit prohlídku poškozených pozemků; 
jinak může pojistitel podle ustanovení článku 8, odst. 7 snížit 
plnění. 
 
5. Pojistník je povinen učinit dle možnosti opatření ke snížení 
rozsahu vzniklé škody a učinit pro zachování dalšího vývoje 
poškozených plodin takové zásahy a opatření, které jsou dle 
okolností vhodné a možné. Poruší-li pojistník tuto povinnost, 
platí článek 8, odst.7. 
 
6. Je-li zralost poškozených plodin taková, že není možno 
sklizeň odkládat, musí pojistník ohlásit škodu nejpozději do 
24 hodin po škodné události, a může po souhlasu pojistitele 
začít se sklizní. Je však povinen ponechat ve všech rozích 
pozemku a v jeho středu plochy s poškozenou plodinou, dle 
nichž bude možno objektivně stanovit rozsah poškození. Při 
nedodržení tohoto ustanovení, může pojistitel dle ustanovení 
článku 8. odst.7 snížit plnění. 
 
7. Poruší-li pojistník některou v odst. 1, 3, 4 a 6 stanovených 
povinností a mělo-li toto porušení zásadní vliv na stanovení 
výše škody, může pojistitel snížit plnění takovou měrou, jakou 
mělo toto porušení vliv na možnost správného stanovení výše 
škody. Pokud pojistník při uplatňování práva na plnění uvede 
vědomě nepravdivé údaje týkající se rozsahu pojistného 
plnění, nebo údaje vztahující se k události zamlčí, není 
pojistitel povinen poskytnout plnění. Nedodrží-li pojistník 
povinnosti ke zmírnění škody – článek 8, odst. 5, může 
pojistitel snížit plnění v takové míře, jakou mělo toto 
nedodržení vliv na jeho povinnost plnit. 

Článek 9 
Stanovení výše škody 

1. Stanovení výše škody provádí jeden nebo více pracovníků 
pojistitele, a to, pokud není v článku 9, odst. 3 a 12 stanoveno 
jinak, na náklady pojistitele s vědomím a svolením pojistitele. 
Pojistník se může stanovení výše škody účastnit osobně nebo 
se nechat zastupovat. Pokud se pojistník ke stanovení výše 
škody nedostaví ani nepověří zástupce, bude stanovení 
provedeno v jeho nepřítomnosti. Protokol z tohoto stanovení 
mu bude však předložen ke schválení. 
 
2. Budou-li plodiny v témže pojistném období poškozeny 
opakovaně krupobitím nebo jinou živelní událostí, bude 
provedeno - bez ohledu na předchozí provedená stanovení - 
určení celkové škody. Dojde-li po škodné události ke zvýšení 
pojistné částky, provede se posouzení dalších škod zvlášť. 
 
3. Je-li oznámení škodné události provedeno opožděně, nemá 
zpoždění za důsledek snížení nároku, ale náklady na 
stanovení jdou k tíži pojistníka, pokud v daném místě bylo již 
stanovení dříve provedeno, a pro něj je nyní nutno je znovu 
provést. Také náklady vzniklé v důsledku sdělení nesprávných 
údajů pojistníkem jdou k tíži pojistníka. Také v případech, kdy 
došlo ke snížení povinnosti pojistitele plnit podle článku 8, 
odst. 1,věta 2, odst. 3, věta 2, odst. 4, odst. 6, věta 2 a odst. 7 
jdou náklady k tíži pojistníka. 
 
4. Dobu a způsob stanovení výše škody určí pojistitel 
s ohledem na stupeň vývoje poškozených plodin. 
 
5. Výsledky stanovení výše škody lze považovat za 
pojistitelem schválené, pokud tento nepožádá v průběhu 

20 dnů o provedení nového stanovení ve smyslu článku 9, 
odst. 1. 
 
6. Pokud pojistník nesouhlasí se závěry zástupců pojistitele, 
musí ihned na místě požadovat nové stanovení výše škody. 
Tento požadavek platí pouze tehdy, pokud pojistník učinil 
v tomto smyslu poznámku do protokolu. Pokud tak neučinil, 
považuje se jeho stanovisko za souhlasné. Další stanovení 
výše škody bude provedeno jiným zástupcem pojistitele. 
 
7. Pokud pojistník nesouhlasí ani s výsledkem nového 
stanovení, které bylo na žádost pojistitele (článek 9, odst. 5) 
nebo jeho vlastní žádost (článek 9, odst. 6) provedeno, pak 
musí podat písemně do tří dnů žádost o provedení rekurzního 
šetření; nepodání žádosti v této lhůtě je posuzováno jako 
dodatečné schválení výsledků nového stanovení. 
 
8. Podpis pojistníka nebo jím zmocněného zástupce na 
škodním protokolu platí, kromě případu dle článku 9,.odst. 6 
jako souhlas. 
 
9. Návrhy na rekurzní šetření více pojistníků kolektivní formou 
jsou nepřípustné. 
 
10. Rekurzní řízení, které se vztahuje na všechny pojistníkem 
jako poškozené nahlášené pozemky, bude provedeno pod 
vedením pojistitele dvěma odborníky, z nichž každý bude 
vybrán jednou ze stran, a to ze seznamu, který je uložen 
u pojistitele. Pojistník je povinen uvést jím vybraného 
odborníka a zároveň jmenovitě jednoho náhradníka pro 
případ, že jím zvolený odborník bude zaneprázdněn. 
 
11. Odborníci provádějící rekurzní šetření provedou záznam 
o něm na formuláři používaném pojistitelem. Pokud jsou 
závěry obou odborníků shodné, je šetření pro obě strany 
závazné. Neshodnou-li se, provede se zajištění důkazů podle 
§ 78 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb Občanský soudní řád. 
Výsledky zajištění důkazů platí pro pojistníka i pojistitele jako 
závazné i v případě, že nedojde k právnímu sporu. 
 
12. Náklady rekurzního šetření provedeného podle článku 9, 
odst. 7 uhradí z jedné poloviny pojistník, z jedné pojistitel. 

Článek 10 
Splatnost plnění 

1. Plnění je splatné po sklizni všech poškozených plodin, 
nejpozději po skončení šetření a s ním souvisejícího 
technicko správního řízení. 
 
2. Nebylo-li mezi pojistníkem a pojistitelem ujednáno jinak, je 
oprávněnou osobou pojistník. 
 
3. Pohledávky pojistitele budou započteny při výplatě plnění. 
Postoupení plnění třetí osobě je přípustné pouze se 
souhlasem pojistitele. 
 
4. Pojistitel není povinen plnit, pokud nedošlo k uplatnění 
nároku během 3 let od jeho vzniku. Lhůta začíná běžet jeden 
rok po vzniku škody. 

Článek 11 
Příslušnost soudu, doručování 

1. Pro veškeré spory z pojistného vztahu je dána místní 
příslušnost českého okresního soudu podle místa bydliště 
příp. místa podnikání pojistníka. 
2. Jestliže pojistník změnil své bydliště nebo místo podnikání, 
avšak tuto změnu neoznámil pojistiteli, postačí pro splnění 
oznamovací povinnosti pojistitele vůči pojistníkovi odeslání 
dopisu na pojistníkovu poslední adresu, která je pojistiteli 
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známa. Oznámení je účinné v okamžiku, kdy by pojistníkovi 
bylo doručeno při běžné přepravě v případě, že by nedošlo 
k uvedené změně bydliště či místa podnikání. 

Článek 12 
Výklad pojmů 

 krupobití – kousky ledu různé velikosti vytvořené 
v atmosféře 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. 

 

 

 


