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Österreichische Hagelversicherung -
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,   
organizační složka 
 

DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY 
PRO POJIŠTĚNÍ OVOCNÝCH VÝSADEB PRO PŘÍPAD KRUPOBITÍ 

 (platné od 1. ledna 2012) 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Pojištění ovoce a ovocných výsadeb, 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 podmínkách pro 
pojištění ovocných výsadeb pro případ krupobití“, dále jen 
„DPP-O“, uvedeno jinak. 
Pojištěním ovoce jsou pojištěny plody, přičemž od jednoho 
a téhož druhu ovoce jsou pojištěny všechny odrůdy. Stromy, 
keře, případně mladé výsadby mohou být pojištěny zvlášť. 
 
A) Pojištění ovoce 

Článek 2  
Počátek pojištění 

Pojištění škod způsobených na ovoci krupobitím začíná 
nezávisle na okamžiku předložení návrhu, a to nejdříve po 
odkvětu, a končí otrháním plodů. 

Článek 3 
Hlášení změn 

Roční hlášení změn podle Článku 6 „VPP“ musí být pro 
všechny druhy ovoce doručeno do 15. června, pro jahody, 
třešně a višně do 15. května. 
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 všechny druhy ovoce do 30. června, 
 - pro jahody, třešně a višně do 5. června 
Bude vrácena jedna polovina rozdílu pojistného. Snížení 
pojistné částky platí zpětně od počátku pojistného období. 

 
Článek 4 
Pojistné 

U nově uzavřených smluv bude roční pojistné (s výjimkou 
bobulovin) vypočteno ve výši 12/10. 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 plnění k aktuálnímu desetinovému 
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  Počet desetin 
 smlouvy   pojistného 
 do  40% 8/10 
 do 60% 9/10 
 do 80% 10/10 
 do 100% 11/10 
 do 110% 12/10 
 do 130% 13/10 
 do 150% 14/10 
 do 170% 15/10 
 přes 170% 16/10 
 

Pro bobuloviny platí ustanovení „VPP“ (článek 10). 
 

Článek 5 
Spoluúčast 

Na všech škodách, za něž je poskytováno plnění, se pojistník 
podílí spoluúčastí v procentech předmětné pojistné částky. 
a) U jádrového a skořápkového ovoce a peckovin se 
spoluúčast (SÚ) vypočte podle průměrného škodního průběhu 
smlouvy pojištění ovoce v posledních 10 letech. 
Škodní průběh Variabil. SÚ   Snížená SÚ        Snížená SÚ 
podniku                 v %              20% přirážka      30% přirážka 

           0   12%  10%  10% 
do    60%  17%  12%  10% 
do    80%  22%  15%  13% 
do   110%  27%  17%  13% 
do   130%  30%  20%  15% 
přes 130%  30%  23%  18% 
Nové smlouvy  20%  12%  10% 

 
Spoluúčast u nově uzavřených smluv činí: 
- v 1. pojistném roce 20% předmětné pojistné částky, 
- v následujícím pojistném roce bude spoluúčast vypočtena 
dle předcházejícího odstavce. 
Snížení spoluúčasti může být sjednáno za současného 
zvýšení pojistného. Toto ujednání platí pro celou dobu 
platnosti smlouvy. 
b) Spoluúčast pro bobuloviny činí 8% předmětné pojistné 
částky. 

Článek 6 
Stanovení rozsahu škody 

Rozsah škody se stanoví na základě spočítání, klasifikace 
a stupně znehodnocení jednotlivých 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 ve třídě II. 50% 
 míra znehodnocení ovoce pro zpracování 80% 
 nepoužitelné plody 100% 
Meruňky: 
 třída Extra a třída I. 0% 
 míra znehodnocení ve třídě II. 30% 
 míra znehodnocení ovoce pro zpracování 70% 
 nepoužitelné plody 100% 
Třešně: 
 třída Extra a třída I. 0% 
 míra znehodnocení ve třídě II. 30% 
 míra znehodnocení ovoce pro zpracování 70% 
 nepoužitelné plody 100% 
Skupina švestkovin 
 třída Extra a třída I. 0% 
 míra znehodnocení ve třídě II. 30% 
 znehodnocení ovoce pro zpracování 80% 
 nepoužitelné plody 100% 
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Jahody a angrešt 
 třída I. 0% 
 zpracovatelné ovoce 80% 
 totální škoda 100% 
Maliny, ostružiny, borůvky 
 třída I. 0% 
 zpracovatelné ovoce 70% 
 totální škoda 100% 
 

B) Pojištění velkých škod na ovoci 
Všechny druhy ovoce s výjimkou bobulovin lze pojistit 
s 50% spoluúčastí za současného snížení pojistného 
o 60% podle bodu A, článek 4. 

C) Ovocné stromy a keře – pojištění škod na dřevě 
Stromy, případně keře od jednoho a téhož druhu, mohou 
být pojištěny jako celek. Toto pojištění je možno sjednat 
návazně na pojištění plodů. 
Zapůjčený bonus podle článku 10 „VPP“ není závislý na 
pojištění plodů. 
Spoluúčast v případě škody činí 8% předmětné pojistné 
částky. 

D) Mladé výsadby 
Lze pojistit mladé stromy a keře všech druhů ovoce. 
Pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou podle 
článku 3 „VPP“, v případě, že dosud není sjednáno 
pojištění ovoce. Pojistné se platí za celou dobu pojištění. 
Systém zapůjčeného bonusu podle článku 10 „VPP“ 
neplatí. 
Při nástupu plodnosti přechází mladá výsadba do 
pojištění ovoce, pokud je již takový druh ovoce pojištěn. 
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. 
Přechází-li smlouva při nástupu plodnosti do pojištění 
ovoce, platí se v prvním roce plné pojistné, pokud není 
dosud pojištění ovoce sjednáno. V dalším roce, 
popřípadě při převzetí do již existující smlouvy pro 
pojištění ovoce platí pravidla pro stanovení výše 
pojistného podle bodu A, odst. 3. popřípadě pro 
bobuloviny podle článku 10 „VPP“. 
Spoluúčast v případě škody činí 8% předmětné pojistné 
částky. 
 

E) Pojištění ovoce pod sítí 
1. Pojistit lze všechny plody pod sítí proti krupobití s 
konstrukcí ochranných sítí proti krupobití a vichřici. 
Vichřicí se rozumí vítr o rychlosti minimálně 75 km/h.  
Krajní řady: plody v krajních řadách nejsou pojištěny, 
pokud o jejich pojištění nebylo odděleně zažádáno. 
2. O sjednání pojištění musí být požádáno na formuláři 
pojistitele. 
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. Počátek ručení: Ručení počíná nejdříve po napnutí sítí 
a odkvětu. 
4. Konec ručení: Ručení za škody způsobené krupobitím 
končí otrháním plodů, případně již dříve sejmutím nebo 
srolováním sítí. Ručení za škody způsobené vichřicí končí 
uplynutím pojistného období. 
5. Pojistné: Platí článek 3 „DPP-O“. 
 
 

6. Pojistné plnění: Škody krupobitím na plodech: Platí 
„VPP“a „DPP-O“. Dojde-li k poškození ochranných sítí, 
musí být toto poškození bezodkladně odstraněno. Ručení 
pokračuje teprve po jejich správné reinstalaci a kontrole 
provedené likvidátorem pojistitele. 
7. Pojistné plnění a spoluúčast při pojištění ovoce pod 
sítí: 
Spoluúčast je závislá na zvolené variantě pojištění: 
a) 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. 
b) 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. 
8. 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 6. rok 78.000 130.000 130.000 
7. až 15. rok 39.000 130.000 130.000 
více než 16. 
rok 

39.000 65.000 65.000 

 
 

Článek 7 
Změny pojistného a pojistných podmínek 

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

 


