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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠT ĚNÍ CHMELNIC PRO PŘÍPAD ŠKOD KRUPOBITÍM A VICH ŘICÍ 
 (platné od 1. ledna 2021) 

 
 

Článek 1 
Rozsah pojistné ochrany 

Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka, dále jen 
„pojistitel“, vyplatí svým pojistníkům pojistné plnění za škody 
způsobené krupobitím a vichřicí na výnosu chmelových hlávek 
(dále „škody na porostu“).  
Pojistné nebezpečí vichřice je pojistitelné výlučně v návaznosti 
na pojištění pro případ krupobití. 
Škody vichřicí na porostu: Předmětem plnění budou škody, 
které vzniknou v důsledku pádu konstrukce. Za následné 
škody způsobené škůdci a chorobami nebude pojistné plnění 
poskytnuto. 
Pojistné nebezpečí vichřice lze sjednat rovněž pro konstrukce 
chmelnic, avšak pouze v návaznosti na pojištění vichřice pro 
porost chmele. Pojistitelné jsou souvislé konstrukce chmelnic 
o maximální rozloze 10 ha.  
Škody vichřicí na chmelnicové konstrukci: nahrazeny budou 
škody na konstrukci, které vzniknou pádem či polámáním 
konstrukce. Pojištěny jsou veškeré části konstrukce jako 
sloupy, kotvy, lana a dráty, s výjimkou vodících drátků. 
Pojištěny nejsou škody na konstrukcích bez porostu, stejně 
jako škody vichřicí na porostu vzniklé bez poškození 
konstrukce. 
  

Článek 2 
Návrh na uzav ření pojišt ění 

Návrh na pojištění se podává prostřednictvím příslušného 
formuláře pojistitelePlatí povinnost pojistit celkovou výměru 
chmelnic podniku. 
 
 

Článek 3 
Počátek a konec ru čení 

Po přijetí návrhu pojistitelem dle článku 2 začíná účinnost 
pojištění ve 12 hodin následujícího dne po doručení návrhu 
pojistiteli, pro pojistné nebezpečí „vichřice na porostu“ však 
nejdříve 10. července daného pojistného období. 
Účinnost pojištění končí sklizní chmele, nejpozději však 
25. září daného pojistného období. Ručení za škody vichřicí 
na chmelnicové konstrukci končí uplynutím pojistného období. 
 

Článek 4 
Pojistné  

Pro výpočet pojistného platí systém bezeškodních bonusů dle 
"Všeobecných pojistných podmínek“. Pojistné pro pojištění pro 
případ krupobití a vichřice se stanovuje pro každé z rizik 
odděleně. 
  

Článek 5 
Plnění 

Výše plnění se odvíjí od pojistné částky:  
a) pojistné nebezpečí krupobití  
Pojistnou částku pro škody na porostu způsobené krupobitím 
si stanovuje pojistník.  
Na škodách krupobitím, za které je pojistitel povinen plnit, se 
podílí pojistník spoluúčastí v procentech předmětného 
pojištěného výtěžku podle článku 6.  

 
 
b) pojistné nebezpečí vichřice – škody na porostu 
Pojistná částka pro škody vichřicí na porostu je shodná 
s pojistnou částkou pro pojistné nebezpečí krupobití. Pojistné 
plnění za škody vichřicí na porostu je poskytováno dle tabulky 
plnění v článku 6.  
Za škody vichřicí na porostu je poskytnuto plnění, jestliže 
působením vichřice došlo ke zlomení nebo pádu konstrukce 
chmelnice a rostliny leží na zemi, a to nezávisle na tom, zda 
je konstrukce samotná pro případ vichřice pojištěna či nikoliv. 
Škody na rostlinách způsobené přetržením drátů nejsou 
pojištěny,  a není za ně poskytnuto plnění ani v případě, že 
vznikly v důsledku vichřice. 
 
c) pojistné nebezpečí vichřice – škody na konstrukci 
Pojistná částka chmelnicové konstrukce je pro případ škod 
vichřicí stanovena na 400 000 Kč/ha. Nahrazeny budou 
náklady na opravu konstrukce (díly konstrukce, montážní 
materiál, práce). Za přetržení drátů bez poškození konstrukce 
není poskytnuto plnění. Maximální výše plnění za škody na 
konstrukci je stanovena v závislosti na stavu konstrukce 
v okamžiku škody, a to následovně: 
.  

Stav konstrukce v okamžiku 
vzniku škody 

Maximální plnění/ha 

bez závad 400 000 Kč 

kovové díly rezavé, nebo 
nedostatečná nosnost sloupů  

200 000 Kč 

 
 
 

Článek 6 
Spoluú čast  

a) pojistné nebezpečí – krupobití na porostu  
Spoluúčast pro pojistné nebezpečí krupobití se vypočte dle 
průměrného škodního průběhu pojištění krupobití posledních 
10 let platnosti smlouvy. 
 

Škodní průběh  Spoluúčast v % 
0 10% 
do 60 % 12% 
do 80 % 15% 
do 110 % 17% 
do 130 % 20% 
přes 130 % 23% 

 
Spoluúčast u nově sjednaných smluv: 
- činí v prvním pojistném období 10% pojistné částky 
poškozené výměry 
- v dalších letech se řídí tabulkou uvedenou výše. 
 
b) pojistné nebezpečí vichřice – škody na porostu 
Maximální výše plnění se řídí následující tabulkou: 
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 Datum vzniku škody Max. plnění v % poj. 
částky pro krupobití 

od 10. do 31. července 80% 

od 1. srpna do 20. srpna 70% 

od 21. srpna do 25. září 60% 
 
c) pojistné nebezpečí vichřice – škody na konstrukci 
Spoluúčast činí 10% pojistné částky poškozené konstrukce, 
celkem však maximálně 400.000 Kč v rámci jedné škodní 
události. 
 

Článek 7 
Povinnosti pojistníka v p řípadě škody 

1. Dojde-li ke škodě, za niž pojistník požaduje plnění, je 
povinen ji neprodleně, nejpozději do 4 dnů, písemně ohlásit. 
2. Sklizeň je u poškozené chmelnice možná pouze po 
souhlasu pojistitele. Při porušení této podmínky není pojistitel 
povinen za škodu plnit. 
3. Pojistník je v rámci vyřizování škodní události povinen 
dodat všechny potřebné doklady a informace, které poslouží 
ke stanovení škody. Pojistitel má právo vyžadovat, aby 
pojistník předmětné podklady a informace dodal písemně 
v přiměřené lhůtě.  
4. Pojistník je povinen zajistit řádné vybudování a údržbu 
chmelnicových konstrukcí tak, aby byly nepřetržitě 
v bezchybném technickém stavu. Případné nedostatky, 
především po poškození, je třeba bezodkladně odstranit.  
Konstrukce jsou považovány za bez závad, jestliže:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) je konstrukce na délkách jištěna správně dimenzovanými 
kotvami s lany a dráty v odpovídající síle  
b) je konstrukce i na příčkách jištěna správně dimenzovanými 
kotvami s lany a dráty v odpovídající síle  
c) jsou přestárlé sloupy stejně jako zrezivělé dráty a lana včas 
vyměňovány 
5. Je-li v rámci stanovení škody likvidátory pojišťovny zjištěno, 
že ke škodě došlo v důsledku nedodržování zásad správného 
hospodaření a zanedbávání údržby chmelnicových konstrukcí, 
tedy že nedošlo ke včasné výměně přestárlých sloupů 
a rezivých drátů a lan, je pojistitel oprávněn s přihlédnutím ke 
stavu chmelnice snížit pojistnou částku o 50 %, nebo je zcela 
zproštěn povinnosti poskytnout plnění. 
 

Článek 8 
Ostatní ustanovení 

Pokud není v těchto „Doplňkových pojistných podmínkách pro 
pojištění chmelnic pro případ krupobití a vichřice“ uvedeno 
jinak, platí ‚„Všeobecné pojistné podmínky“. 
 

Článek 9 
Určení pojm ů 

- krupobití:  kousky ledu různé velikosti vytvořené v atmosféře 
a dopadající na zemský povrch 
- vichřice: vítr, jehož rychlost přesahuje 75 km/hod (20,8 m/s) 


