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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT ĚNÍ OVOCNÝCH VÝSADEB   
 (platné od 1. ledna 2021) 

 
Článek 1 

Rozsah pojišt ění 
1. Pojištění ovoce: Pojištěním ovoce jsou pro případ škod 
krupobitím pojištěny plody, přičemž od jednoho a téhož druhu 
ovoce jsou pojištěny všechny odrůdy. Plodné dřevo stromů a 
keřů, případně mladé výsadby, mohou být pro případ krupobití 
pojištěny zvlášť, přičemž od jednoho a téhož druhu ovoce 
musí být pojištěna celá výměra. 
 
2. Pojištění ovoce pod sítí: Pojištěny jsou všechny plody pod 
sítí pro případ škod krupobitím, a konstrukce ochranných sítí 
pro případ škod krupobitím a vichřicí. Vichřicí se rozumí vítr,  
jehož rychlost přesahuje 75 km/h.  
Plody v nedostatečně chráněných krajních řadách nejsou 
pojištěny, pokud o jejich pojištění nebylo odděleně zažádáno. 
 
3. Pojištění ovoce pod sítí – varianta PLUS: Pojištěny jsou 
všechny plody pod sítí pro případ škod krupobitím, 
a konstrukce ochranných sítí a ovocné stromy pro případ škod 
krupobitím a vichřicí. Pojistitelné jsou sady, jejichž souvislá 
výměra konstrukce ochranné sítě není větší než 15 ha. 
Vichřicí se rozumí vítr,  jehož rychlost přesahuje 75 km/h.  
Plody v nedostatečně chráněných krajních řadách nejsou 
pojištěny, pokud o jejich pojištění nebylo odděleně zažádáno. 
Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé zřícením konstrukce 
zapříčiněném tíhou námrazy, která vznikla po umělém mlžení 
proti škodám mrazem. Pojistné krytí se nevztahuje ani na 
škody vichřicí, ke kterým dojde v době zatížení námrazou 
vzniklou umělým mlžením.    
 
4. Pojištění pro případ škod mrazem 
Mrazem se rozumí pokles teploty vzduchu ve výšce 2m nad 
půdním povrchem pod 0° C. 
a) jabloně v sadech typu štíhlých vřeten lze v návaznosti na 
pojištění pro případ krupobití pojistit pro případ přímých škod 
mrazem na zelených poupatech, květech a plodech, přičemž 
musí být pro škody mrazem pojištěna celá výměra plodných 
sadů 
b) hrušně v intenzivním pěstování (výsadby typu štíhlých 
vřeten a stěnové výsadby – palmety) lze v návaznosti na 
pojištění pro případ krupobití pojistit pro případ přímých škod 
mrazem na květech a plodech, přičemž musí být pro škody 
mrazem pojištěna celá výměra plodných sadů 
c) jahodníky (jahody) lze v návaznosti na pojištění pro případ 
krupobití pojistit pro případ přímých škod mrazem na květech 
a plodech, přičemž musí být pro škody mrazem pojištěna celá 
výměra jahod. Škody mrazem na kořenovém systému rostlin 
pojistit nelze. 
 
5. Pro stolní jablka pojištěná pro případ škod krupobitím 
pojištěním ovoce, ovoce pod sítí nebo ovoce pod sítí variantou 
PLUS lze sjednat vyšší variantu pojistného plnění („pojištění 
1. jakostní třídy“).  

 
Článek 2 

Návrh na pojišt ění  
1. Návrh na pojištění je předkládán  písemně na formuláři 
pojistitele.  
 

 
 
2. Ovoce pod sítí a ovoce pod sítí – varianta PLUS: Návrh je 
považován za přijatý, pokud byla likvidátorem pojistitele 
ověřena odborná instalace sítí pro ochranu proti krupobití 
a pokud návrh nebyl do tří týdnů po doručení ověřující zprávy 
pojistiteli pojistitelem odmítnut. Je nezbytné pojistit celkovou 
výměru jednoho a toho samého druhu ovoce pod sítí. 
 
3. Pojištění pro případ škod mrazem (jablka, hrušky, jahody): 
návrh na pojištění musí být předložen písemně nejpozději do 
15. února aktuálního pojistného období. 
 
4. Návrh na sjednání vyšší varianty pojistného plnění 
u stolních jablek („pojištění 1. jakostní třídy“) dle čl. 1, odst. 5 
je třeba zvlášť písemně předložit. 
 

Článek 3 
Počátek ú činnosti pojišt ění 

1. Odpovědnost pojistitele za škody způsobené na ovoci 
krupobitím začíná v souladu s čl. 4 Všeobecných pojistných 
podmínek, avšak nejdříve po odkvětu. 
 
2. Ovoce pod sítí a ovoce pod sítí – varianta PLUS: Po přijetí 
návrhu dle článku 2, odst. 2, začíná pojistné ručení pro škody 
způsobené krupobitím nejdříve po napnutí sítí a odkvětu. 
Pojištění se vztahuje na škody krupobitím vzniklé na plodech 
do 15.  května, pokud došlo v návaznosti na povětrnostní 
podmínky ke zpoždění květu a tím i opožděnému napnutí sítí. 
Dojde-li k poškození ochranných sítí, musí být toto poškození 
bezodkladně odstraněno. Ručení pokračuje teprve po jejich 
správné reinstalaci a kontrole provedené likvidátorem 
pojistitele. V případě totální škody na konstrukci bude 
poskytnuto plnění i za mechanické škody na plodech pod ní, 
které vznikly poškozením samotnou konstrukcí. Odpovědnost 
pojistitele za škody krupobitím a vichřicí na konstrukci 
ochranných sítí začíná v roce podání návrhu po jeho přijetí 
a v dalších letech pak s počátkem pojistného období. 
 
3. Ovoce pod sítí – varianta PLUS: odpovědnost pojistitele za 
škody krupobitím a vichřicí na ovocných stromech začíná 
v roce podání návrhu po jeho přijetí a v dalších letech pak 
s počátkem pojistného období. 
 
4. Plodné dřevo: odpovědnost pojistitele začíná rašením. 
 
5. Škody mrazem - jablka: odpovědnost pojistitele začíná se 
stádiem zelených poupat (BBCH 56), nejdříve však 1. dubna  
aktuálního pojistného období. 
 
6. Škody mrazem - hrušky: odpovědnost pojistitele začíná 
s počátek kvetení (BBCH 60), nejdříve však 1. dubna  
aktuálního pojistného období. 
 
7. Škody mrazem - jahody: odpovědnost pojistitele začíná 
s počátek kvetení jahodníků (BBCH 60), nejdříve však 
1. dubna  aktuálního pojistného období. 
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Článek 4 
Konec ú činnosti pojišt ění 

1. Ručení za škody způsobené krupobitím končí otrháním 
plodů, případně již dříve sejmutím nebo srolováním sítí.  
 
2. Ovoce pod sítí a ovoce pod sítí – varianta PLUS: Ručení 
za škody způsobené krupobitím končí otrháním plodů, nebo 
uvolněním a srolováním sítí před termínem 25. září. Za škody 
krupobitím na plodech po 25. září pojistitel ručí, pokud byly 
ochranné sítě srolovány za účelem lepšího vybarvení plodů. 
Ručení za škody způsobené vichřicí končí uplynutím 
pojistného období. 
 
3. Škody mrazem – jablka, hrušky a jahody: Ručení končí 
otrháním plodů, nejpozději však 31. července aktuálního 
pojistného období. 

 
Článek 5 

Pojistná částka  
1. Pojistná částka pro pojištění škod krupobitím na plodech 
může být stanovena pojistníkem v návaznosti na očekávaný 
výnos. 
2. Škody mrazem – jablka, hrušky a jahody: pojistná částka 
pro pojištění škod mrazem je shodná s pojistnou částkou 
zvolenou pro pojištění škod krupobitím. 
3. Ovoce pod sítí – varianta PLUS: Příslušné pojistné částky 
pro ochranné sítě, konstrukci sítí a ovocné stromy jsou 
každoročně stanovovány pojistitelem. 

 

Článek 6 
Hlášení zm ěn 

1. Roční hlášení změn podle Článku 6 „VPP“ musí být pro 
pro jahody, třešně a višně doručeno do 15. května, pro  
všechny ostatní druhy ovoce do 15. června.  
 
2. Pojistník může požadovat snížení pojistné částky 
v případě, že po podání hlášení změn zjistí, že očekávaný 
výnos bude podstatně nižší než jím ohlášená pojistná částka. 
Taková žádost může být podána 

- pro jahody, třešně a višně do 5. června 
 - pro všechny ostatní druhy ovoce do 30. června 
 Polovina rozdílu pojistného bude vrácena. Snížení 
pojistné částky platí zpětně od počátku pojistného období. 
 

3. Pokud je sjednáno pojištění pro škody mrazem (jablka, 
hrušky, jahody), může být změna pojistné čásky ohlášena 
nejpozději do 15. února aktuálního pojistného období.  
 

Článek 7 
Pojistné 

Pojistné je pro pojistná nebezpečí krupobití, vichřice a mráz 
stanovováno odděleně. Pro předpis pojistného pro pojištění 
pro škody krupobitím, vichřicí a mrazem budou použity na 
sobě vzájemně nezávislé systémy desetinného stupňování.  
Bude-li poskytnuto plnění za škodu, bude v následujícím roce 
stanoveno desetinné odstupňování v závislosti na průměrném 
škodním průběhu smlouvy posledních 10 pojistných let. 
Škodní průběh se vypočte z poměru obdrženého plnění 
k uhrazenému pojistnému. Zvýšení desetinného odstupňování 
maximálně o čtyři stupně nabývá účinnosti počátkem příštího 
pojistného období. Snížení desetinného odstupňování 
maximálně o jeden stupeň nabývá účinnosti počátkem příštího 
pojistného období. 
 
 
 
 
 
 

Škodní průběh 
smlouvy (ŠP) Desetiny pojistného 

ŠP ≤   20 % 7/10 
20 % < ŠP ≤   40 % 8/10 
40 % < ŠP ≤   60 % 9/10 

60 % < ŠP ≤ 70 % 10/10 
70 % < ŠP ≤ 80 % 11/10 
80 % < ŠP ≤ 90 % 12/10 

90 % < ŠP ≤ 100 % 13/10 
100 % < ŠP ≤ 110 % 14/10 
110 % < ŠP ≤ 120 % 15/10 

ŠP > 120 % 16/10 
 
 

V případě sjednané varianty lepšího pojistného plnění u škod 
krupobitím na stolních jablkách („pojištění 1. jakostní třídy“) 
dle článku 1, odst. 5, je pojistné navýšeno o příslušný 
příplatek.  

 

Článek  8 
Povinnosti pojistníka p ři škodní události  

Škody mrazem: Pojistník je povinnen škodu mrazem písemně 
oznámit do čtyř dnů. Nedodrží-li tuto lhůtu, nemá pojistitel 
povinnost poskytnout plnění, pokud již škoda mrazem 
(poškození buněk) není na květech, plodech či stromech 
jednoznačně zjistitelná. V každém případě nebudou 
u opožděně nahlášených škod mrazem zohledněny 
množstevní ztráty z výnosu. Oznámení škody mrazem musí 
obsahovat následující údaje: datum škodní události a teplotu 
ve °C v době jejího vzniku. 

 

Článek  9 
Pojistné pln ění a spoluú čast  

Na všech škodách, za něž je poskytováno plnění, se pojistník 
podílí spoluúčastí v procentech předmětné pojistné částky. 
 
1. Pojišt ění ovoce 
a) u jádrovin, peckovin a skořápkovin se spoluúčast (SÚ) 
vypočte podle průměrného škodního průběhu smlouvy 
pojištění ovoce v posledních 10 letech. Snížení spoluúčasti 
může být sjednáno za současného zvýšení pojistného o 20 % 
nebo 30 %. Toto ujednání platí pro celou dobu platnosti 
smlouvy. 
 

Škodní průběh (ŠP) 
Variabilní 

SÚ 

Snížená SÚ 
s 20%-ní 
přirážkou  

Snížená SÚ s 
30%-ní 

přirážkou 
      0% 12 10 10 

  0% < ŠP ≤  60% 17 12 10 
 60% < ŠP ≤  80% 22 15 13 

 80% < ŠP ≤ 110% 27 20 15 
 110% < ŠP ≤ 130% 30 22 17 

ŠP > 130%  30 25 20 
nové smlouvy 20 12 10 

 
b) u jahod, bobulovin, plodného dřeva a mladých výsadeb činí 
spoluúčast u škod krupobitím 8 % předmětné pojistné částky. 
 
2. Pojišt ění ovoce pod sítí 
 
a) Škody krupobitím na plodech: Spoluúčast je závislá na 
zvolené variantě pojištění: 
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Ovoce pod sítí – standardní varianta 

Na všech škodách způsobených krupobitím na plodech, za 
něž je poskytováno plnění, se pojistník podílí spoluúčastí ve 
výši 10 % pojistné částky postiženého pozemku nebo jeho 
části. 

Ovoce pod sítí – varianta velké škody 

Za škody pod 26 % pojistné částky postiženého pozemku 
nebo jeho části se neposkytuje plnění. Na všech škodách 
způsobených krupobitím na plodech, za něž je poskytováno 
plnění, se pojistník podílí spoluúčastí ve výši 10 % pojistné 
částky postiženého pozemku nebo jeho části. 

b) Škody způsobené krupobitím a vichřicí na konstrukcích sítí: 

Pojistitel poskytne pojistné plnění za náklady na opravu 
konstrukce sítí (síť, montážní materiál, pracovní čas). 
Maximální výše pojistného plnění za škody způsobené 
krupobitím na síti a její konstrukci závisí na druhu škody (síť 
a/nebo konstrukce), typu a stáří zařízení a je stanovena 
následujícím způsobem: 

Bílé a šedé sítě: 
 

stáří škody na 
sítích 
v Kč/ha 

škody na 
konstrukci  
v Kč/ha 

škody na 
sítích 
a konstrukci 
v Kč/ha 

1. až 6. rok 78.000 130.000 130.000 
7. až 15. rok 39.000 130.000 130.000 
více než 16. 
rok 

0 65.000 65.000 

 
 Černé sítě: 
 
stáří škody na 

sítích  
v Kč/ha  

škody na 
konstrukci  
v Kč/ha 

škody na 
sítích 
a konstrukci 
v Kč/ha 

1. až 12 rok 78.000 130.000 130.000 
13. až 15. rok 39.000 130.000 130.000 
více než 16. 
rok 

39.000 65.000 65.000 

 

c) Škody vichřicí na plodech: Plnění bude poskytnuto za škody 
vzniklé zřícením konstrukce, pokud vznikne škoda, za niž má 

dle písmene b) být poskytnuto plnění. Od plnění bude 
odečtena spoluúčast dle písmene a). 

3. Pojišt ění ovoce pod sítí - varianta PLUS: 

a) Za škody pod 26 % pojistné částky postiženého pozemku 
nebo jeho části se neposkytuje plnění. Na všech škodách 
způsobených krupobitím na plodech, za něž je poskytováno 
plnění, se pojistník podílí spoluúčastí ve výši 10 % pojistné 
částky postiženého pozemku nebo jeho části.. 

b) Škody způsobené krupobitím a vichřicí na konstrukcích sítí: 

Pojistitel poskytne pojistné plnění za náklady na opravu 
konstrukce sítí (síť, montážní materiál, pracovní čas). Plnění 
bez spoluúčasti bude poskytnuto za škody, jejichž výše 
dosáhne min. hranice 13000 Kč na ha a pojistnou událost, 
vztaženo k celkové výměře poškozeného pozemku. Plnění za 
škody menší než 13000 Kč na ha a pojistnou událost, 
vztaženo k celkové výměře poškozeného pozemku, nebude 
poskytnuto. Maximální výše pojistného plnění za škody 
způsobené na síti a její konstrukci závisí na druhu škody (síť 
a/nebo konstrukce), typu a stáří zařízení a je stanovena 
v procentech pojistné částky následujícím způsobem: 

c) Škody vichřicí na plodech: Plnění bude poskytnuto za škody 
vzniklé zřícením konstrukce, pokud vznikne škoda, za niž má 
dle písmene b) být poskytnuto plnění. Od plnění bude 
odečtena spoluúčast dle písmene a). 

d) Škody krupobitím a vichřicí na ovocných stromech: Plnění 
bude poskytnuto za škody vzniklé na ovocných stromech 
zřícením konstrukce, pokud budou stromy v důsledku škodní 
události poškozeny natolik, že je třeba je vyklůčit a nově 
vysadit. Plnění bez spoluúčasti bude poskytnuto za škody, 
jejichž výše dosáhne min. hranice 13000 Kč na ha a pojistnou 
událost, vztaženo k celkové výměře poškozeného pozemku. 
Plnění za škody menší než 13000 Kč na ha a pojistnou 
událost, vztaženo k celkové výměře poškozeného pozemku, 
nebude poskytnuto. Maximální výše pojistného plnění za 
škody způsobené na ovocných stromech závisí na stáří 
stromů a je stanovena v procentech pojistné částky 
následujícím způsobem: 

 

stáří  
v letech 

Ovocné stromy 
(max. plnění v % poj. částky) 

1. až 12. 80 

13. 70 

14. 60 

15. 50 

16. 40 

17. 30 

od 18. 20 

 

4. Škody mrazem – jablka, hrušky a jahody: 
Z plnění bude odečtena spoluúčast ve výši 30 % předmětné 
pojistné částky. 
 
Dojde-li v jednom pojistném období k poškození mrazem 
i krupobitím, je pojistná částka pro pojistné nebezpečí, které 
poškodilo předmět pojištění později, redukována o výši 
vyplaceného plnění za škodu, která nastala v důsledku 
prvního pojistného nebezpečí. 

 
Článek 10 

Stanovení rozsahu škody  
1. Škody krupobitím:  Rozsah škody se stanoví na základě 
spočítání, klasifikace a stupně znehodnocení jednotlivých 

stáří/rok škody na sítích (max. 
plnění v % poj. částky) 

konstrukce 

(max. plnění  
v % poj. částky) černé bílé/šedé 

1. až 5. 80 80 80 

6. 80 70 80 

7. 80 60 80 

8. 75 40 75 

9. 70 20 70 

10. 65 0 65 

11. 60 0 60 

12. 55 0 55 

13. 50 0 50 

14. 45 0 45 

15. 40 0 40 

16. 35 0 35 

17. 30 0 30 

18. 20 0 25 

19. 10 0 20 

do 20. 0 0 20 
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plodů. Zařazení do tříd (třídy Extra, třídy I. a II.) se přitom řídí 
výlučně dle Kvalitativních norem EU v platném znění. 
 
Klasifikace plodů dle stupně poškození: 
Stolní jablka, stolní hrušky, broskve, a nektarinky: 
 třída Extra a třída I. 0% 
 míra znehodnocení na třídu II. 50% 
 míra znehodnocení ovoce pro zpracování 80% 
 nepoužitelné plody 100% 
Stolní jablka s vyšší variantou pojistného plnění u škod 
krupobitím („pojištění 1. jakostní třídy“): 
  třída Extra a třída I. 0 % 

míra znehodnocení na třídu II. 80 % 
míra znehodnocení ovoce pro zpracování 80 % 
nepoužitelné plody 100 % 

Meruňky: 
 třída Extra a třída I. 0% 
 míra znehodnocení na třídu II. 30% 
 míra znehodnocení ovoce pro zpracování 70% 
 nepoužitelné plody 100% 
Třešně: 
 třída Extra a třída I. 0% 
 míra znehodnocení na třídu II. 30% 
 míra znehodnocení ovoce pro zpracování 70% 
 nepoužitelné plody 100% 
Skupina švestkovin 
 třída Extra a třída I. 0% 
 míra znehodnocení na třídu II. 30% 
 znehodnocení ovoce pro zpracování 80% 
 nepoužitelné plody 100% 
Jahody a angrešt 
 třída I. 0% 
 zpracovatelné ovoce 80% 
 totální škoda 100% 
Maliny, ostružiny, borůvky 
 třída I. 0% 
 zpracovatelné ovoce 70% 
 totální škoda 100% 
 
Ostatní ovoce: 
 plnění bude poskytnuto výhradně za ztrátu na 
              množství, ztráty na kvalitě nebudou zohledněny 
 
 
2. Škody mrazem: Škoda mrazem nastala, jestliže lze 
v průběhu několika dnů po výskytu mrazu pozorovat prostým 
okem poškození buněk semeníku, květů nebo plodů 
a následně tyto květy či plody opadnou. Pokud tyto znaky 
nelze pozorovat, nemůže být později nahrazena žádná 
množstevní ztráta z výnosu.  
Množstevní ztráty na výnosu jsou pojištěny u jablek, hrušek 
a jahod. U jablek a hrušek jsou současně pojištěny kvalitativní 
nedostatky jako mrazové prstence, mrazové jazýčky, mrazové 
trhliny, poškození buněčného pletiva uvnitř plodů a silné 
deformace, které vznikly jednoznačně v důsledku působení 
mrazu. Mrazové jazýčky a prstence jsou korkovité skvrny ve 
tvaru horizontálních nebo vertikálních pruhů na plodu, jež 
vnikají v důsledku mrazu v době květu. Mrazové jazýčky, které 
narušují slupku, se nazývají mrazové trhliny. 
Pojištěna není žádná z forem rzivosti, hořká pihovitost, 
nadměrná či malá velikost plodů ani chyby ve vybarvení, 
přestože vznikly v souvislosti s mrazem. Rzivostí se rozumí 
síťovité nebo plošné uskupení zkorkovatělých, hnědých buněk 
na povrchu plodu. 
Pro všechny stromy, které dosáhly minimálně 5. stupeň 
kvetení, ručí pojistitel pojistnou částkou v plné výši a celým 
základním výnosem. Pátý stupeň kvetení znamená, že 
minimálně 50 % pupenů na dvouletém dřevu již tvoří květy. 

U stromů se stupněm kvetení 4 se pojistná čátka a základní 
výnos redukují o 20 %. Stupeň kvetení 4 znamená, že 
minimálně 40 % pupenů na dvouletém dřevu již tvoří květy.  
U stromů se stupněm kvetení 3 se pojistná čátka a základní 
výnos redukují o 40 %. Stupeň kvetení 3 znamená, že 
minimálně 30 % pupenů na dvouletém dřevu již tvoří květy. 
U stromů se stupněm kvetení 2 se pojistná čátka a základní 
výnos redukují o 70 %. Stupeň kvetení 2 znamená, že 
minimálně 20 % pupenů na dvouletém dřevu již tvoří květy.  
U stromů se stupněm kvetení 1 se pojistná čátka a základní 
výnos redukují o 90 %. Stupeň kvetení 1 znamená, že 
minimálně 10 % pupenů na dvouletém dřevu již tvoří květy. 
 
Stupně znehodnocení – škody mrazem: 
 
Jahody - Pro stanovení škod na plodech poškozených 
mrazem se použijí následující stupně znehodnocení: 
 třída I 0 % 
 zpracovatelné ovoce 80 % 
 totální škoda 100 % 
 
 
Stolní jablka: Ke stanovení ztráty na výnosu dojde porovnáním 
skutečného počtu plodů na hektar s následující tabulkou, která 
určuje potenciální počet plodů: 
  

stáří výsadby počet plodů na metr výšky plodící 
koruny/ha u mladých výsadeb 

   1. 0 
   2. 40.000 
   3. 70.000 
   4. 90.000 

 
Výška plodící koruny se měří jako vzdálenost mezi nejnížší 
plodící větví a nejvyšší plodící větví, zohledňuje se výhradně 
dvouleté dřevo. 
 
Od 5. roku stáří výsadby je potenciální počet plodů stanoven 
na 100.000 plodů na metr výšky koruny na ha, maximální 
počet plodů je však 350.000 ks/ha.  
 
Pro mladé výsadby i pro výsadby od 5. roku stáří platí 
uvedené počty plodů jako maximální hodnoty, které mohou 
být pojistitelem sníženy, např. při malé hustotě olistění 
porostu.  
  
Ztráty kvality u stolních jablek je následně ohodnocována tak, 
že se pro zůstatek z výnosu použijí následující stupně 
znehodnocení:  
Stolní jablka - klasifikace plodů dle stupně poškození: 
 
 třída Extra a třída I. 0% 
 míra znehodnocení na třídu II. 50% 
 míra znehodnocení ovoce pro zpracování 80% 
 nepoužitelné plody 100% 
  
 
Stolní hrušky: 
Ke stanovení ztráty na výnosu dojde porovnáním skutečného 
výnosu na hektar s následující tabulkou: 
  

stáří základní výnos v kg/ha 
– konvenční produkce 

základní výnos v kg/ha 
- ekologická produkce 

   1. 0 0 
   2. 6.000 4.500 
   3. 12.000 9.000 
   4. 18.000 13.500 
   5. 24.000 18.000 
  od 6. 30.000 22.500 
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Základní výnos tvoří maximální objem, který může být 
v průběhu stanovování škody pojistitelem snížen. Pokud by 
pojištěný sad bez přičinění pojištěných rizik nebyl nedosáhl 
tohoto výnosu, pojistitel základní výnos sníží.  
  
Ztráty kvality u stolních hrušek je následně ohodnocována tak, 
že se pro zůstatek z výnosu použijí následující stupně 
znehodnocení:  
  
Stolní hrušky - klasifikace plodů dle stupně poškození: 
 
 třída Extra a třída I. 0% 
 míra znehodnocení na třídu II. 50% 
 míra znehodnocení ovoce pro zpracování 80% 
 nepoužitelné plody 100% 
 

Článek  11 
Výpov ěď 

Platí čl. 3 „Všeobecných pojistných podmínek“. 
 
Pojištění mladých výsadeb: Pojistník může při nástupu 
plodnosti pojištění vypovědět, pokud na základě povinnosti 
pojistit veškeré výsadby daného druhu nemusí být tyto mladé 
výsadby zahrnuty do stávající pojistné smlouvy pro pojištění 
ovoce. 

 

Článek 12 
Platnost „Všeobecných pojistných podmínek“  

„Všeobecné pojistné podmínky“ platí souběžně, není-li 
v těchto „Doplňkových pojistných podmínkách pro pojištění 
ovocných výsadeb“ uvedeno jinak. 

 

Článek 13 
Určení pojm ů 

 
krupobití: kousky ledu různé velikosti vytvořené v atmosféře 
a dopadající na zemský povrch 
vichřice: pohyb vzduchu způsobený počasím, jehož rychlost 
přesahuje 75 km/hod 
mráz: pokles teploty vzduchu ve výšce 2 m nad zemí pod 0° C 
plodné dřevo: výhony, které nesou květy a plody 
krajní řady: řady ovocných stromů, které jsou na okraji 
konstrukce s ochrannými sítěmi 
stáří výsadby: jako první rok výsadby ovocného sadu platí ten 
rok, ve kterém byly rostliny k rozhodnému dni 1. května 
zakořeněny v půdě 
mladá výsadba: ovocný sad do čtvrtého roku stáří, který ještě 
nedosáhl plného výnosu 
 
 


