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Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseit igkeit ,  organ izační s ložka je zapsána v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v  Praze,  oddíl  A,  v ložka 55595,  IČ:  27609871. Die Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseit igkei t ,  s ídlem Lerchengasse 3-5,  
1080 V ídeň,  Rakousko,  je zapsán v  obchodním rejstř íku vedeném Obchodním soudem ve V ídni  pod č ís lem FN 106532s 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT ĚNÍ VINNÉ RÉVY  
 (platné od 1. ledna 2021) 

 
 

Článek 1  
Rozsah pojišt ění 

Pojištění vinné révy, které sjednává Österreichische 
Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
Agra pojišťovna, organizační složka, dále jen „pojistitel“, se 
řídí „Všeobecnými pojistnými podmínkami“, dále jen „VPP“, 
pokud není v těchto doplňkových pojistných podmínkách, dále 
jen „DPP-V“, uvedeno jinak. 
 
1. „Vinná réva – basis“: Pojistné plnění se poskytuje za 
škody způsobené na pojištěných plodech vinné révy 
krupobitím a dále též za vynaložené pracovní „vícenáklady“,  
a to od stadia BBCH 85 „měknutí bobulí“. Pojištění škod, které 
vzniknou v důsledku krupobití na mladých, dosud neplodících 
vinicích, plodném dřevě, šlechtěncích vinné révy, podnožích a 
vinařských školkách, je možné sjednat zvlášť. 
Pojistitel neposkytne po pojistné události náhradu za následné 
škody, a to ani v případě, že k nim dojde v souvislosti 
s krupobitím 
 
2. „Vinná réva – univerzál“: Pojistné plnění se poskytuje za 
škody způsobené na pojištěných plodech vinné révy 
krupobitím a mrazem. U mladých vinic začíná pojistné krytí 
pro škody mrazem v okamžiku, kdy pojištěná réva dosáhla od 
vysazení ve vinici podruhé stádia BBCH 01 - „začátek 
nalévání pupenů“ a jednoleté dřevo dosáhlo ve výšce kordonu 
minimálně průměru 10 mm. U škod krupobitím po stádiu 
BBCH 85 – „měknutí bobulí“ budou nahrazeny pracovní 
„vícenáklady“. 
Z pojištění jsou vyloučeny hrozny révy vinné, které visí na 
keřích v době pojistného ručení pro riziko mráz dle čl. 3 (např. 
pro ledové víno), a réva pro šlechtitelské účely. Pojistitel 
neposkytne po pojistné události náhradu za následné škody, 
a to ani v případě, že k nim dojde v souvislosti s krupobitím 
nebo mrazem. 
U vinic, jež pojistník získá prostřednictvím koupě, pronájmu či 
jinou formou v průběhu pojistného období, poskytuje pojistitel 
v souladu s „VPP“ předběžné pojistné krytí pro škody 
způsobené krupobitím, nikoliv však pro škody mrazem. 
Pojistné ručení pro škody mrazem začíná nejdříve 
v následujícím pojistném období. 

 
Článek 2 

Návrh na pojišt ění 
„Vinná réva – univerzál“: Návrh na pojištění je nutno předložit 
písemně na tiskopise pojistitele nejpozději do 30. listopadu. 

 
Článek 3 

Časový rozsah pojišt ění 
Pojistné ručení pro škody krupobitím na plodech začíná, když  
réva dosáhne stádia BBCH 01 „začátek nalévání pupenů“, a 
končí sklizením plodů, nejpozději však 31. října. 
Pojistné ručení pro riziko mráz začíná v případě včasného 
podání návrhu na pojištění nejdříve 1. prosince před 
příslušným pojistným obdobím a končí 31. května příslušného 
pojistného období. U mladých vinic začíná pojistné krytí pro 
škody mrazem v okamžiku, kdy pojištěná réva dosáhla od 
vysazení ve vinici podruhé stádia BBCH 01 - „začátek 

nalévání pupenů“ a jednoleté dřevo dosáhlo ve výšce kordonu 
minimálně průměru 10 mm.  

 
Článek 4 

Pojistná doba a pojistné období 
Pojistné období pro pojištění „Vinná réva – univerzál“ trvá od 
1. ledna do 31. prosince. V dalším platí „VPP“ (zejména čl. 3 
„VPP“). 
 

Článek 5 
Pojistná částka 

„Vinná réva – basis“ a „Vinná réva – univerzál“: Pojistnou 
částkou je součin plochy v ha a hektarového výtěžku 
zvoleného pojistníkem, nejvýše však pro výnos 9000 kg /ha. 
 
U pojištění „Vinná réva – univerzál“ platí stejné pojistné částky 
pro rizika krupobití i mráz. Jejich snížení není v průběhu 
pojistného období možné. Změna pojistných částek 
a pojištěných výměr je pro následující pojistné období možná 
do 30. listopadu. 
 

Článek 6 
Pojistné 

1. Pojistné pro riziko krupobití a pojistné pro riziko mráz 
se stanovuje odděleně. Bezeškodní bonus je odečten vždy od 
předpisu pojistného daného roku. 
2. Odchylně od znění „VPP“ může být poskytnuta sleva 
„za elektronickou aktualizaci ploch“. V dalším platí „VPP“ 
(zejména čl. 6 „VPP“) 
 

Článek 7 
Povinnosti pojišt ěného p ři pojistné události 

1. Pojištěný je povinen každou škodní událost 
způsobenou krupobitím nebo mrazem písemně oznámit 
pojistiteli do 4 dnů poté, co se o ní dověděl; škody způsobené 
mrazem je možné ohlásit nejpozději do 31. května příslušného 
pojistného období. Při porušení této povinnosti nemusí 
pojistitel poskytnout pojistné plnění. 
2. Oznámení škody mrazem musí obsahovat 
následující údaje: datum vzniku škody a teplotu, která 
způsobila škodu, ve stupních Celsia. 
 

Článek 8 
Šetření rozsahu škody 

Škoda mrazem nastala, pokud réva po výskytu mrazu, který ji 
poškodil, již v aktuálním pojistném období nevyraší nebo již 
nedojde k žádnému dalšímu růstu. U mladých vinic se jedná 
o škodu mrazem v případě, že v rámci jednoho pojistného 
období původní výhon zmrzne a náhradní výhon nedosáhne 
v roce takto vzniklé škody ve výšce kordonu průměru 10 mm, 
a je proto zkrácen. U mladých vinic, kde má jednoletý výhon 
ve výšce kordonu průměr minimálně 10 mm, nastane škoda 
v případě, že zimní mráz tyto výhony zničí a musejí být 
zakráceny. 
Je-li pojištěná vinná réva během jednoho pojistného období 
poškozena mrazem i krupobitím, stanoví se nejprve výše 
škody způsobené mrazem, teprve potom je pro určení celkové 
výše škody stanovena škoda způsobená krupobitím. 
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Vinná réva - výběr“ a „Vinná réva - univerzál“: pokud dojte 
u pojištěných hroznů ve stejném pojistném období 
k poškození krupobitím jak před, tak i po stádiu „měknutí 
bobulí“, bude sazba plnění za vynaložené pracovní 
„vícenáklady“ použita pouze v případě, že nová škoda 
krupobitím způsobila dodatečnou množstevní ztrátu z výnosu 
odpovídající více než 8 % pojistné částky poškozené vinice.  
Pokud je na révě z důvodu minimalizovaného řezu ponecháno 
více oček, nežli je zapotřebí, použije se pro výpočet škody 
mrazem počet oček snížený tak, aby odpovídal plnému 
výnosu. 

 
Článek 9 

Plnění 
Výše plnění za škody způsobené krupobitím a mrazem se řídí 
zvoleným hektarovým výtěžkem. Sazba plnění za vynaložené 
pracovní „vícenáklady“ v případě škod krupobitím od stádia 
BBCH 85 „měknutí bobulí“ činí až 10 % pojistné částky 
poškozené vinice nebo její poškozené části. 
Plnění za pracovní „vícenáklady“ je u škody krupobitím 
poskytnuto v případě, že ztráta na výnosu v důsledku krupbití 
od stádia BBCH 85 „měknutí bobulí“ činí minimálně 9 %. 
 
Dojde-li ve stejném pojistném období jak k poškození 
mrazem, tak ke škodě krupobitím, pak je pojistná částka pro 
škodu rizikem, které se objeví jako druhé, ponížena o pojistné 
plnění ve výši, ve které bylo skutečně vyplaceno u poškození 
prvním nastalým rizikem. 
 
Pokud dojde v révové školce u sazenic pojištěných pro případ 
krupobití k jejich poškození ještě před vysazením, tedy 
v nakličovacích bednách, přepočítá se počet takto 
poškozených sazenic na plochu, která jimi měla být osázena 
(150.000 naštěpovaných sazenic na hektar), vynásobí se 
aktuální pojistnou částkou/ha a plnění se stanoví z takto 
vypočítané pojistné částky. Pokud ještě nedošlo k oznámení 
pojistné částky pro aktuální pojistné období, použije se jako 
základ pojistná částka z předešlého roku. 

 
Článek 10 

Spoluú čast 
 
„Vinná réva – basis“ a „Vinná réva – univerzál“: Na všech 
škodách, za něž je pojistitel povinen poskytnout plnění, se 
pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 8% z pojištěného výtěžku 
předmětné vinice. 
Za škody mrazem do výše 35% pojistné částky předmětné 
vinice se plnění neposkytuje. Za škody převyšující 35% 
pojistné částky předmětné vinice je poskytováno plnění dle 
následující tabulky: 
 
    Ztráta na výnosu v %       Plnění v % pojistné částky 
 

do 35 % 0 % 
36 % 2 % 
37 % 4 % 
38 % 6 % 
39 % 8 % 
40 % 10 % 
41 % 12 % 
42 % 14 % 
43 % 16 % 
44 % 18 % 
45 % 20 % 
46 % 22 % 
47% 24 % 
48 % 26 % 
49 % 28 % 
50 % 30 % 

 
 

    Ztráta na výnosu v %       Plnění v % pojistné částky 
 

51 % 31 % 
52 % 32 % 
53 % 33 % 
54 % 34 % 
55 % 35 % 
56 % 36 % 
57 % 37 % 
58 % 38 % 
59 % 39 % 
60 % 40 % 
61 % 41 % 
62 % 42 % 
63 % 43 % 
64 % 44 % 
65 % 45 % 
66 % 46 % 
67 % 47 % 
68 % 48 % 
69 % 49 % 
70 % 50 % 
71 % 51 % 
72 % 52 % 
73 % 53 % 
74 % 54 % 
75 % 55 % 
76 % 56 % 
77 % 57 % 
78 % 58 % 
79 % 59 % 
80 % 60 % 
81 % 61 % 
82 % 62 % 
83 % 63 % 
84 % 64 % 
85 % 65 % 
86 % 66 % 
87 % 67 % 
88 % 68 % 
89 % 69 % 
90 % 70 % 
91 % 71 % 
92 % 72 % 
93 % 73 % 
94 % 74 % 
95 % 75 % 
96 % 76 % 
97 % 77 % 
98 % 78 % 
99 % 79 % 
100 % 80 % 

 
 
Škody krupobitím u sazenic v nakličovacích bednách: Z každé 
škodní události, za kterou je poskytnuto pojistné plnění, jde 
pojistníkovi, nese pojistník spoluúčast ve výši 8 % pojistné 
částky výměry, kterou se měly sazenice osázet. Ručení za 
sazenice  nakličovacích bednách je omezeno na maximálně 
10 % celkové pojistné částky příslušné pojistné smlouvy na 
pojištění révové školky, a stejně tak pojistnou částkou na 
hektar. Pokud ještě nedošlo k oznámení změn pro aktuální 
pojistné období, použijí se jako základ hodnoty z předešlého 
roku, přičemž základ pro výpočet plnění může dosáhout 
maximálně 10% celkové loňské pojistné částky dané smlouvy, 
a současně je zohledněna nejvyšší loňská pojistná částka na 
hektar. 
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Článek 11 

Změny pojistného a pojistných podmínek 
Pro změny pojistného dle těchto „DPP-V“ a změny těchto 
„DPP-V“ samotných platí úprava „VPP“ (zejm. čl. 21 „VPP“).   
 

Článek 12 
Určení pojm ů 

krupobití: kousky ledu různé velikosti vytvořené v atmosféře 
a dopadající na zemský povrch 
mráz: pokles teploty vzduchu ve výšce 2 m nad zemí pod 0° C  
výška kordonu: označuje výšku, ve které se na horním konci 
kmene vinné révy nachází víceletá, zdřevnatělá část rostliny 
ze kterého rostou jednoleté výhony. Podle způsobu vedení se 
může jednat o výšku mezi 0,8 a 1,4 m 
vinice: souvislá plocha vinné révy osázená jednou určitou 
odrůdou, případně stejnoměrnou směsí odrůd (smíšená 
výsadba) 
část vinice: souvislá část plochy vinice, která vykazuje 
přibližně stejný stupeň poškození 
révová školka: školka vinné révy je objekt zabývající se 
produkcí naroubovaných sazenic vinné révy  
 


