
OVOCE 
VINNÁ RÉVA  
CHMEL
2022

... a sklízíte jistotu



Speciální plodiny

Nevypočitatelnost počasí stoupá. Během jediného dne může být zničen výsledek 
celoročního úsilí. Zvolte proto pro své podnikání optimální pojistnou ochranu 
odpovídající Vašim potřebám a s transparentními podmínkami.

•  Různé druhy ovoce- plody nebo mladou výsadbu- 
lze pojistit proti škodám způsobeným krupobitím,

•  jablka, hrušky a jahody je možno připojistit pro 
případ mrazových škod.

•  Pojistné plnění obdržíte, pokud různé druhy ovoce 
pojistíte pro případ škod způsobeným krupobitím

•  nebo bude škoda způsobena krupobitím a vichřicí 
na sítích, konstrukcích a ovocných stromech

•  nebo se na plodech vyskytnou škody způsobené 
zřícením ochranné konstrukce v důsledku krupobití 
a vichřice

•  nebo mráz způsobí škody na jablkách a hruškách.

•  Náhradu škody obdržíte v případě, že vinnou révu 
poškodí krupobití.

Při pozdních škodách od stadia „měknutí bobulí“ 
poskytujeme dodatečné pojistné plnění za zvýšené 
pracovní náklady.

•  Náhradu škody obdržíte v případě, že vinnou révu 
poškodí krupobití a mráz.

Při pozdních škodách od stadia „měknutí bobulí“ 
poskytujeme dodatečné pojistné plnění za zvýšené 
pracovní náklady.

•  Pojistit lze ztráty na výnosu hlávek v důsledku 
krupobití,

•  ztráty na výnosu hlávek po pádu konstrukce  
v důsledku vichřice

•  nebo náklady na opravu konstrukce po pádu 
způsobeném vichřicí.

Ovoce

Ovoce pod sítí

Vinná réva Basis

Vinná réva Univerzál

Chmel

1.0

Vedle tohoto přehledu „Ovoce, vinná réva, chmel“ máme k dispozici rovněž 
přehled k plodinám pěstovaných na orné půdě „Orná půda“ a „Pojištění zvířat“.
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Ovoce:

Krupobití:
Plody jádrovin, peckovin  
a skořápkovin:
•  pojištěny jsou ztráty na množství 

a kvalitě plodů
•  pojistnou částku lze měnit každý 

rok
•  variabilní spoluúčast  

a desetinový systém pojistného 
(viz tabulky)

Bobuloviny:
•  pojištěny jsou ztráty na množství 

a kvalitě plodů
•  volitelná pojistná částka,  

spoluúčast 8%
•  desetinový systém pojistného 

(viz tabulka)

Mladé výsadby, plodné stromy  
a keře:
•  pojištěny jsou škody na dřevě, 

poj. částka volitelná
• spoluúčast činí 8%

Mráz:
Pojištění lze sjednat:
•  v návaznosti na pojištění pro 

případ krupobití
•  pro jablka a hrušky (ztráty na 

množství a kvalitativní vady)
• pro jahody (ztráty na množství)

Rozsah a podmínky pojištění viz 
Doplňkové pojistné podmínky pro 
pojištění ovocných výsadeb. 

Desetinové stupňování (platí pro jádroviny, peckoviny, skořápkoviny  
a bobuloviny)

škodní průběh smlouvy počet desetin pojistného
do 20 % 07/10
do 40 % 08/10
do 60 % 09/10
do 70 % 10/10
do 80 % 11/10
do 90 % 12/10
do 100 % 13/10
do 110 % 14/10
do 120 % 15/10
nad 120 % 16/10

Navýšení „desetiny“ u existujících smluv smí dosáhnout ročně maximálně  
4 desetinné stupně, o 1 desetinný stupeň se může snížit. Pojištění pro případ 
krupobití a mrazu mají oddělené desetinové stupňování.

Spoluúčasti - krupobití - dle zvolené varianty a škodního průběhu

škodní průběh smlouvy za posledních 10 let 0 %   do 60 %   do 80 %   do 110 %   do 130 %   nad 130 %

variabilní spoluúčast 12 % 17 % 22 % 27 % 30 % 30 %
snížená spoluúčast  

a 20 % přirážka 10 % 12 % 15 % 20 % 22 % 25 %

snížená spoluúčast 
 a 30 % přirážka 10 % 10 % 13 % 15 % 17 % 20 %

Spoluúčasti - mráz
Spoluúčast v případě pojistného plnění pro škody způsobené mrazem je fixní  
a činí 30%.

Pojištění 1. jakostní třídy
Pro stolní jablka lze sjednat vyšší variantu pojistného plnění u škod krupobitím.
Znehodnocení na 2. jakostní třídu pak činí 80 % namísto 50 %.

Stolní jablka - klasifikace plodů dle stupně poškození: 
krupobitím a/nebo mrazem (jakost)
třída dle stupně poškození % náhrady

% náhrady  
u pojištění 1. třídy

třída Extra a třída I. 0 % 0 %
míra znehodnocení ve třídě II. 50 % 80 %
míra znehodnocení ovoce pro zpracování 80 % 80 %
nepoužitelné plody 100 % 100 %

Ovoce Ovoce

Návrh na 
pojištění pro 
případ škod 
mrazem musí 
být předložen 
písemně 
nejpozději 
do 15. února 
aktuálního  
pojistného 
období.
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Ovoce pod sítí: 

Pojistné varianty:
• ovoce pod sítí Plus
• ovoce pod sítí Standard
• ovoce pod sítí - pojištění velkých škod

Pojistitelné jsou:
• všechny druhy ovoce
• ochranné sítě
• nosné konstrukce sítí
• ovocné stromy (u varianty Plus)

Pojištěná rizika
• škody krupobitím na plodech
•  škody způsobené krupobitím a vichřicí 

na sítích, konstrukcích a ovocných 
stromech

•  škody na plodech způsobené zřícením 
ochranné konstrukce v důsledku  
krupobití a vichřice

•  škody mrazem na jablkách a hruškách 
- možno pouze v návaznosti na  
pojištění pro případ škod krupobitím)

Ovoce pod sítí Ovoce pod sítí

Spoluúčast u škod krupobitím na plodech

Varianta
Spoluúčast v %
pojistné částky

Minimální škoda
v % pojistné částky

Standard 10 11
Pojištění velkých škod 10 26
Plus 10 26

Pojištění 1. jakostní třídy
Pro stolní jablka lze sjednat vyšší variantu pojistného plnění u škod krupobitím.
Znehodnocení na 2. jakostní třídu pak činí 80 % namísto 50 %.

Stolní jablka - klasifikace plodů dle stupně poškození:
krupobitím a/nebo mrazem (jakost)

třída dle stupně poškození % náhrady
% náhrady  

u pojištění 1. třídy

třída Extra a třída I. 0 % 0 %
míra znehodnocení ve třídě II. 50 % 80 %
míra znehodnocení ovoce pro zpracování 80 % 80 %
nepoužitelné plody 100 % 100 %

Pojistné plnění
Maximální hranice pojistného plnění platné pro standardní variantu pojištění 
ovoce pod sítí a pojištění velkých škod. 

stáří sítě černé sítě bílé/šedé konstrukce sítě a konstrukce
1–5 78.000,– 78.000,– 130.000,– 130.000,–

6 78.000,–
7 39.000,–
8
9

10
11

12 78.000,–
13 39.000,–
14

15 39.000,– 130.000,– 130.000,–
16 0,– 65.000,– 65.000,–
17
18
19
20 

nad 20 39.000,– 0,– 65.000,– 65.000,–
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Ovoce pod sítí Ovoce pod sítí

Pojistná varianta Plus

Maximální hranice pojistného plnění platné pro variantu pojištění ovoce pod sítí  
Plus. Vztahují se na škody způsobené krupobitím a vichřicí na sítích, nosných 
konstrukcích a stromech pod nimi (údaje v procentech z pojistné částky):

stáří sítě černé sítě bílé/šedé konstrukce stromy
1–5 80 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 60
12 55 55 80
13 50 50 70
14 45 45 60
15 40 40 50
16 35 35 40
17 30 30 30
18 20 25 20
19 10 20 20

nad 20 0 0 20 20

Pojistné částky na hektar - varianta Plus
• ovoce: volitelná
•  ochranné konstrukce proti krupobití: 400.000 Kč  

(z toho síť 80.000 Kč a konstrukce 320.000 Kč)
• ovocné stromy: 400.000,- Kč

Minimální škody - varianta Plus
Minimální hranice pro výplatu plnění u škod na konstrukcích a ovocných  
stromech činí 13.000 Kč na hektar a pojistnou událost, vztaženo na celkovou 
plochu poškozeného pozemku 

Mráz
Pro riziko mráz platí stejné pojistné částky jako pro riziko krupobití. 
Pojištěny jsou množstevní ztráty na výnosu, u jablek i hrušek ztráty na kvalitě 
plodů.
Spoluúčast v případě pojistného plnění pro škody způsobené mrazem je fixní  
a činí 30%.
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Vinná réva Basis: 

Pojištěná rizika:
• krupobití
•  pracovní „vícenáklady“ při pozdních 

škodách ve stadiu „měknutí bobulí“

Pojistit lze
•  hrozny do výnosu 9 000 kg/ha

Rozsah pojištění:
•  dodatečné plnění ve výši 10 % ze 

stanovené škody od stadia „měknutí 
bobulí“ za zvýšené pracovní náklady 
jako - náklady na probírku

            - zvýšené náklady na sklizeň
•  pojištěný výtěžek je možno každoročně 

měnit dle výnosových předpokladů

Plnění za škody krupobitím
• spoluúčast činí 8 % z pojistné částky

Plnění za vynaložené pracovní „vícenáklady“
•  v případě škod krupobitím od stadia BBCH 85 „měknutí bobulí“ činí  

až 10 %pojistné částky poškozené vinice nebo její poškozené části
•  je u škody krupobitím poskytnuto v případě, že ztráta na výnosu v důsledku 

krupobití od stádia „měknutí bobulí“ činí minimálně 9 %, dle vzorce:  
celková škoda = ztráta na výnosu + dodatečné plnění za zvýšené pracovní 
náklady

Vinná réva Basis Vinná réva Basis
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Vinná réva Univerzál: 

Pojištěná rizika:
• krupobití 
•  pracovní „vícenáklady“ při pozdních 

škodách ve stadiu „měknutí bobulí“
• mráz

Krupobití:
•  maximální pojistitelný výnos u vinné 

révy je 9.000 kg/ha
•  od stadia „měknutí bobulí“  

poskytujeme dodatečné plnění za 
zvýšené pracovní náklady ve výši  
10 %, např. za protrhávání a za zvýšený 
náklad na sběr

• pojistná částka je volitelná dle výnosu

Mráz:
•  pojistná částka je volitelná dle výnosu 

(výše je stejná jako pro riziko  
krupobití)

•  pojišťuje se vinná réva do nejvyššího 
výnosu 9.000 kg/ha

Plnění za škody krupobitím
• spoluúčast činí 8 % z pojistné částky

Plnění za vynaložené pracovní „vícenáklady“
•  v případě škod krupobitím od stadia BBCH 85 „měknutí bobulí“ činí  

až 10 %pojistné částky poškozené vinice nebo její poškozené části
•  je u škody krupobitím poskytnuto v případě, že ztráta na výnosu v důsledku 

krupobití od stádia „měknutí bobulí“ činí minimálně 9 %, dle vzorce:  
celková škoda = ztráta na výnosu + dodatečné plnění za zvýšené pracovní 
náklady

Plnění za škody mrazem
•  pojistné plnění se vyplácí za ztráty na výnosu dle této tabulky:

Škoda v %  do 35 %  36 %  37 %  38 %  39 %  40 %  41 %  42 %  43 %  44 %  45 %

Pojistné plnění 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

Škoda v %  46 %  47 %  48 %  49 %  50 %  51 %  52 %  53 %  54 %  55 %  56%

Pojistné plnění 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 %

Škoda v %  57%  58%  59%  60%  61%  62%  63%  64%  65%  66%  67%

Pojistné plnění 37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 42 % 43 % 44 % 45 % 46 % 47 %

Škoda v %  68%  69%  70%  71%  72%  73%  74%  75%  76%  77%  78%

Pojistné plnění 48 % 49 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 % 55 % 56 % 57 % 58 %

Škoda v %  79%  80%  81%  82%  83%  84%  85%  86%  87%  88%  89%

Pojistné plnění 59 % 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 %

Škoda v %  90%  91%  92%  93%  94%  95%  96%  97%  98%  99%  100%

Pojistné plnění 70 % 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 %

Vinná réva Univerzál Vinná réva Univerzál

Návrh na  
pojištění je 
nutno předložit 
písemně na 
tiskopise  
pojistitele 
nejpozději do  
 30. listopadu.
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Chmel

Chmel: 

Varianty pojištění:
•  krupobití: ztráty na výnosu  

chmelových hlávek v důsledku  
krupobití

•  krupobití a vichřice: ztráty na výnosu 
chmelových hlávek v důsledku pádu 
konstrukce

•  krupobití a vichřice: ztráta na výnosu  
a náhrada nákladů na opravu padlé 
konstrukce

Zapůjčený bonus ve výši do 30 %  
pojistného je poskytován pro rizika  
krupobití a vichřice odděleně.

Chmel

Krupobití - pojistné plnění

Pojistné plnění - ztráty na výnosu
•  pojištěný výtěžek (výnos chmelových hlávek) je každoročně volitelný a je stejný 

pro riziko „krupobití“ i pro riziko „vichřice“
•  spoluúčast při škodách krupobitím se řídí škodním průběhem smlouvy dle 

následující tabulky:

Desetiletý škodní průběh 
smlouvy 0 %   do 60 %   do 80 %  do 110 %   do 130 %  nad 130 % nové smlouvy
Spoluúčast při škodě krupo-

bitím (% z pojisté částky) 10 % 12 % 15 % 17 % 20 % 23 % 10 %

Vichřice - pojistné plnění

Pojistné plnění za škody vichřicí (ztráta na výnosu hlávek po pádu konstrukce)

Datum vzniku škody Plnění v % pojištěného výtěžku

od 10. do 31. července 80 %
od 1. srpna do 20. srpna 70 %
21. srpen až 25. září 60 %

Ručení končí sklizní, nejpozději však 25. září.

Pojistné plnění - škody na konstrukci po jejím pádu
•  náhrada nákladů na opravu a znovuobnovení konstrukce je poskytována  

na základě skutečně vynaložených nákladů, max.plnění je stanoveno  
na 400.000 Kč/ha

• spoluúčast činí 10 % pojistné částky



Klientský portál a AgraSat

Klientský portál
Zaregistrujte se a využívejte výhody 
portálu!

Každý klient získává přístup do našeho 
portálu, přihlásí se do něj pohodlně 
 z naší webové stránky  
www.agrapojistovna.cz.

Výhody portálu:

•  přehledně uložené dokumenty - 
všechny doklady k pojistné smlouvě 
kdykoliv po ruce (včetně potvrzení  
o uhrazeném pojistném k dotaci na 
pojištění)

•  jednoduché oznámení škody - rychlé  
a pohodlné nahlášení škody a přehled 
o stavu jejího vyřízení

•  protokol ke stanovené škodě dostupný 
již za několik minut po podpisu

•  služba AgraSat - inovativní analýza 
vývoje porostů na poli

AgraSat
je jedinečná služba, díky níž můžete 
sledovat vývoj vegetace přímo na Vašich 
pozemcích z ptačí perspektivy. 

K dispozici máte časovou řadu  
satelitních snímků Vašich pozemků, 
barva porostů se na nich mění dle  
vegetačního indexu. 

AgraSat je nedílnou součástí  
Klientského portálu a pro naše klienty 
tedy kdykoliv dostupný.

Ikona  
přihlášení 
na portál
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4 jednoduché kroky 
od hlášení po plnění
Postup v případě vzniklé škody:

1. Oznámení škody
Prvním krokem je, abyste nám co  
nejdříve nahlásili vzniklou škodu přes 
náš online- formulář. V klientském 
portálu, po kliknutí na „Portál“  
naleznete Váš přehled pojistek.

Oznámené škody k pojistným  
produktům, kde není potřebná fyzická 
likvidace vzniklé škody, budou  
zpracované po vyhodnocení  
potřebných údajů (např. doklady  
k pojištěným zvířatům, meteorologické 
údaje, …).

2. Plán likvidace škod
Vaše oznámení škody se nahraje do 
elektronického systému plánování  
likvidace škod a poté ho oblastní vedoucí  
z Vašeho regionu přiřadí likvidátorům.

3. Likvidace škody
Příslušný oblastní vedoucí Vás bude 
kontaktovat a dohodnete termín  
likvidace. Ten je určen dle stádia vývoje 
poškozené rostliny. Plodiny, které jsou 
ve sklizňové zralosti nebo se již sklízejí, 
mají přednost. Likvidátor společně  
s Vámi nebo Vaším zástupcem odborně 
stanoví výši vzniklé škody a vypracuje 
protokol, který obě dvě strany podepíší. 

U rostlin, které se nacházejí v rané 
růstové fázi, se skutečný rozsah  
poškození projeví až po určitém čase. 
Proto budou prohlédnuty až po několika 
týdnech. 

4. Vyúčtování škody
Škoda je vyúčtovaná po doručení všech 
potřebných dokumentů z likvidace.  
Pojistné plnění Vám vyplatíme po 
ukončení administrativního zpracování, 
obvykle do 14 dnů. 



Starodejvická 1899/4, 160 00 Praha 6
tel.: 233 312 836
e-mail: agra@agrapojistovna.cz
Omyly a tiskové chyby vyhrazeny. V každém 
případě platí Všeobecné pojistné podmínky  
včetně Doplňkových pojistných podmínek  
v platném znění.

www.agrapojistovna.cz

... a sklízíte jistotu

Jsme tu pro Vás:

Marek Bizoň
ředitel
mob.: 733 181 480
bizon@agrapojistovna.cz

2
Ing. Jan Holý
mob.: 739 455 391
holy@agrapojistovna.cz

1
Ing. Pavel Střihavka
mob.: 736 610 010
strihavka@agrapojistovna.cz

3
Ing. Ondřej Pohl
mob.: 739 455 393
pohl@agrapojistovna.cz

4
Ing. Alois Jakl
mob.: 736 621 875
jakl@agrapojistovna.cz

5
Ing. Tomáš Vincker
mob.: 736 621 874
vincker@agrapojistovna.cz

1

2
3

4

5


