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ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

1  Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Zemědělské pojištění – pojištění plodin VPP ZEM-PL 2014 (dále jen „ VPP ZEM-PL 2014“) 
navazují na Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) a blíže vymezují práva a povinnosti 
účastníků zemědělského pojištění 

2  Pojištění sjednané dle těchto VPP ZEM-PL 2014 je pojištěním škodovým 
3  VPP ZEM-PL 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy 

ČLÁNEK II Pojistné nebezpečí, rozsah pojištění

1  Pojištění lze sjednat pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění v  důsledku pojistného nebezpečí podle některé z  níže 
definovaných a v pojistné smlouvě výslovně specifikovaných kategorií pojistných nebezpečí 

2  Plodiny lze pojistit jednotlivě nebo v rámci skupin 
3  Pojištění plodin lze v pojistné smlouvě sjednat proti negativnímu působení některé z níže definovaných kategorií pojistných nebezpečí:

Kategorie A
Pojištění plodin pro případ poškození nebo zničení krupobitím nebo požárem 
Kategorie B
Pojištění plodin pro případ poškození nebo zničení vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy 
Kategorie C
Pojištění plodin pro případ poškození nebo zničení jarním mrazem 
Kategorie D
Pojištění vinné révy pro případ poškození nebo zničení mrazem 
Kategorie E
Pojištění plodin pro případ poškození nebo zničení v pojistné smlouvě výslovně specifikovaných, ozimých plodin vyzimováním 

4  Samostatně lze sjednat pouze pojištění rozsahu pojistných nebezpečí kategorie A  K rozsahu pojistných nebezpečím kategorie A  lze 
sjednat další kombinace kategorií pojistných nebezpečí 

5  Pojištění se vztahuje na škodné události, které mají za následek snížení výnosu pojištěných plodin v kalendářním roce, v němž škodná 
událost vznikla, z pozemku souvisle osetého nebo osázeného stejnou pojištěnou plodinou (dále jen „pozemek“) a které nastaly v období:
a) u bobulového ovoce a jahod od počátku kvetení,
b) u ostatního ovoce po odkvětu,
c) u vinné révy od 05 fenofáze,
d) u ozimých plodin a ostatních víceletých plodin od 1  dubna,
e) u ostatních plodin po vysázení sadby nebo sazenic na definitivní místo nebo od 30  dne po zasetí do termínu obvyklého ukončení 

sklizně příslušné plodiny v dané oblasti
6  Pojištění plodin proti negativnímu působení pojistných nebezpečí v  rozsahu dle kategorie B se vztahuje na škodné události způsobené 

vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy na v pojistné smlouvě výslovně specifikovaných pojištěných ozimých plodinách v období 
od počátku pojištění a to od zasetí do 1  dubna následujícího kalendářního roku a u pojištěných plodin setých na jaře určených ke sklizni 
v daném kalendářním roce v období do 30 dnů od zasetí, pokud taková událost měla za následek zrušení nebo přisetí postiženého porostu 
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7  Pojištění plodin proti negativnímu působení pojistných nebezpečí v rozsahu dle kategorie C se vztahuje i na škodné události způsobené 
jarním mrazem u pojištěných plodin setých na jaře a uvedených v článku XI odst  4 těchto VPP ZEM-PL 2014 v období do 30 dnů od 
zasetí 

8  Pojištění plodin proti negativnímu působení pojistných nebezpečí v rozsahu dle kategorie D se vztahuje na poškození pojištěné vinné 
révy mrazem, které má za následek snížení výnosu v kalendářním roce sklizně, nebo došlo-li k poškození mrazem v období po sklizni 
do konce kalendářního roku sklizně, v roce bezprostředně následujícím za podmínky, že toto pojištění v tomto roce trvá 

9  Pojištění plodin proti negativnímu působení pojistných nebezpečí v rozsahu dle kategorie E se vztahuje na škodné události způsobené 
vyzimováním, které měly za následek zrušení nebo přisetí postiženého porostu v  období od zasetí do 30   dubna následujícího 
kalendářního roku a to pouze takových pojištěných vybraných plodin, pro něž bylo pojištění plodin proti negativnímu působení pojistných 
nebezpečí v rozsahu dle kategorie E sjednáno již v roce výsevu a toto pojištění trvá i v bezprostředně následujícím kalendářním roce 

10  Pojištění se vztahuje v  období uvedeném v  odstavci 5 tohoto článku i  na škodné události, které mají za následek snížení jakosti 
pojištěného lnu a dále snížení jakosti pojištěných plodin náležejících do skupin konzumní zelenina nebo ovoce v kalendářním roce sklizně 

11  Pojištění se vztahuje, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, na hlavní produkt pojištěných plodin 

ČLÁNEK III Předmět pojištění

1  Pojištění se vztahuje na plodiny zařazené do následujících skupin pěstované pro tržní produkci nebo na ploše větší než 1 ha:
a) obilniny: pšenice ozimá, pšenice jarní, žito ozimé, žito jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves, tritikale ozimé, tritikale jarní, kukuřice 

na zrno
b) luskoviny: hrách, bob, peluška, vikev,
c) olejniny: slunečnice, mák, hořčice, řepka ozimá, řepka jarní, sója,
d) okopaniny: brambory, cukrovka, krmná řepa,
e) aromatické, léčivé a kořeninové rostliny: kmín, heřmánek
f) konzumní zelenina: celer, mrkev, petržel, pastiňák, křen, ředkvička, ředkev, kedlubny, kapusta, květák, zelí, cibule, česnek, pažitka, 

pór, okurky, paprika, rajčata, salát, špenát, kopr,
g) přadné rostliny: len, konopí,
h) krmné pícniny na orné půdě: kukuřice, vojtěška, jetel, bob, jarní směska,
i) trvalé travní porosty: louky,
j) vinná réva,
k) chmel,
l) ovoce: meruňky, jablka, hrušky, třešně, višně, broskve,
m) jahody,
n) semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin: cukrovka, krmná řepa, celer, mrkev, petržel, pastiňák, ředkvička, ředkev, kedlubna, 

kapusta, květák, zelí, cibule, pažitka, pór, okurka, paprika, rajčata, salát, špenát, kopr, jetel, vojtěška, trávy 
2  Zde neuvedené plodiny nebo plodiny pěstované jinak, než je uvedeno v bodu 1 tohoto článku těchto všeobecných pojistných podmínek, 

lze po dohodě s pojistitelem pojistit v rámci skupiny plodin, které svým agrobiologickým charakterem odpovídají 

ČLÁNEK IV Výluky z pojištění

1  Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje na škodnou událost způsobenou následkem:
a) jaderné reakce, jaderného záření či radioaktivní kontaminace, azbestem, formaldehydem;
b) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj   násilných jednání 

motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo zásahu veřejné moci učiněnému k  jiným účelům než 
k omezení událostí souvisejících s působením pojistného nebezpečí;

c) vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojistné smlouvy a která měla či mohla být známa pojistníkovi či pojištěnému 
bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli 

2  Pojištění se nevztahuje na škodné události:
a) spočívající v polehnutí plodin,
b) nastalé na přezimované konzumní zelenině 

ČLÁNEK V Místo pojištění

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě 

ČLÁNEK VI Pojistná událost

1  Pojistnou událostí je u pojištění plodin proti negativnímu působení pojistných nebezpečí v rozsahu dle kategorie A poškození nebo zničení 
pojištěné plodiny v důsledku krupobití nebo požáru v období uvedeném v článku II odst  5 těchto VPP ZEM-PL 2014 

2  Pojistnou událostí je u  pojištění plodin proti negativnímu působení pojistných nebezpečí v  rozsahu dle kategorie B poškození nebo 
zničení pojištěné plodiny v důsledku vichřice, záplavy, povodně nebo sesuvu půdy v období a za podmínek uvedených v článku II odst  5 
a 6 těchto VPP ZEM-PL 2014 

3  Pojistnou událostí je u  pojištění plodin proti negativnímu působení pojistných nebezpečí v  rozsahu dle kategorie C poškození nebo 
zničení pojištěné plodiny v důsledku jarního mrazu v období uvedeném v článku II odst  5 a 7 těchto VPP ZEM-PL 2014 

4  Pojistnou událostí je u  pojištění plodin proti negativnímu působení pojistných nebezpečí v  rozsahu dle kategorie D poškození nebo 
zničení vinné révy v důsledku mrazu v období uvedeném v článku II odst  8 těchto VPP ZEM-PL 2014 

5  Pojistnou událostí je u  pojištění plodin proti negativnímu působení pojistných nebezpečí v  rozsahu dle kategorie E poškození nebo 
zničení pojištěné plodiny v důsledku vyzimování v pojistné smlouvě výslovně specifikovaných, ozimých plodin za podmínek uvedených 
v článku II odst  9 těchto VPP ZEM-PL 2014 
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ČLÁNEK VII Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění

1  Pojistnou hodnotou se rozumí nejvyšší možná majetková újma, která může v  důsledku pojistné události nastat  Pojistná hodnota 
pojištěné plodiny je vyjádřena obvyklou cenou plodiny v daném místě a daném čase 

2  Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení výše pojistné částky 
3  Pojistné plnění je omezeno horní hranicí pojistného plnění  Horní hranicí pojistného plnění je pojistná částka 
4  Pojistná částka je na návrh pojistníka stanovena v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě plodin 

ČLÁNEK VIII Pojistné plnění

1  Došlo-li k poškození pojištěné plodiny pojistnou událostí uvedenou v článku VI odst  1, 2, 3 v období uvedeném v článku II odst  5 
nebo událostí uvedenou v článku II odst  8 těchto VPP ZEM-PL 2014, stanoví pojistitel rozsah poškození pojištěné plodiny v důsledku 
pojistné události a v procentech vyjádří snížení pojištěného výnosu pojištěné plodiny oproti stavu před pojistnou událostí  Oprávněné 
osobě pak vzniká vůči pojistiteli právo na pojistné plnění ve výši reparující snížení pojištěného výtěžku odpovídající procentuálnímu snížení 
pojištěného výnosu pojištěné plodiny v důsledku pojistné události, s výjimkou následujících případů:
a) neumožňoval-li stav pojištěné plodiny v místě pojištění před pojistnou událostí dosažení pojištěného výnosu, vztahuje se snížení 

výnosu k výnosu skutečně dosažitelnému před pojistnou událostí,
b) při dalších pojistných událostech týkajících se shodné pojištěné plodiny a shodného místa pojištění se snížení výnosu v důsledku 

další pojistné události vyjadřuje v procentech k dosažitelnému výnosu před pojistnou událostí, maximálně však k pojištěnému 
výnosu sníženému o snížení výnosu v důsledku předchozí pojistné události 

2  Stejným způsobem jako podle odst  1 tohoto článku je stanovena výše pojistného plnění, je-li důsledkem pojistné události snížení jakosti 
u pojištěného lnu, pojištěného ovoce nebo pojištěné konzumní zeleniny 

3  V případě poškození pojištěné plodiny pojistnou událostí dle článku VI odst  1, 2, 3 v období uvedeném v článku II odst  5 nebo událostí 
uvedenou v článku II odst  8 těchto VPP ZEM-PL 2014, má pojistitel právo snížit pojistné plnění o částku nákladů, které pojištěný na 
další pěstování a sklizeň pojištěné plodiny již nemusel v důsledku pojistné události vynaložit 

4  Dojde-li ke zničení pojištěné plodiny pojistnou událostí uvedenou v článku VI odst  1, 2, 3 v období uvedeném v článku II odst  5 nebo 
událostí uvedenou v  článku II odst   8 těchto VPP ZEM-PL 2014, vzniká oprávněné osobě vůči pojistiteli právo na pojistné plnění, 
maximálně však ve výši pojištěného výtěžku pojištěné plodiny sjednaného v pojistné smlouvě 

5  Došlo-li k poškození pojištěné plodiny škodnou událostí uvedenou v článku II odst  6, 7 nebo pojistnou událostí uvedenou v článku 
VI odst  5 těchto VPP ZEM-PL 2014 v takové míře, že v důsledku této pojistné události byl porost pojištěné plodiny po předchozím 
písemném souhlasu pojistitele zrušen nebo přiset, vzniká oprávněné osobě vůči pojistiteli právo na pojistné plnění reparující účelně 
vynaložené náklady na setí poškozené pojištěné plodiny a  hodnotu původního osiva, v  případě přísevu v  poměru odpovídajícímu 
pojistitelem stanovené procentuální míře poškození, nejvýše však částku odpovídající 15 % pojištěného výtěžku pojištěné plodiny na 
ploše zrušeného nebo přisetého porostu pojištěné plodiny 

6  Při stanovení výše pojistného plnění za pojistné události uvedené v článku VI odst  5 dle těchto VPP ZEM-PL 2014 se pojištěný výtěžek 
vypočítává z pojištěného výnosu a pojištěné ceny sjednaných pro pojištěnou plodinu v pojistné smlouvě k 1  lednu kalendářního roku 
následujícího po roce výsevu pojištěné plodiny 

7  Bez ohledu na všechny další okolnosti vzniku škodné události není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění dle těchto 
VPP ZEM-PL 2014, jestliže rozsah poškození pojištěné plodiny na pozemku souvisle osetém nebo osázeném stejným druhem pojištěné 
plodiny nedosáhl alespoň 10 % z pojištěného výtěžku nebo, v případě poškození pojištěné plodiny požárem nebo záplavou, alespoň 
5 % z plošného rozsahu pozemku souvisle osetého nebo osázeného pojištěnou plodinou  Bez ohledu na všechny další okolnosti vzniku 
škodné události není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění dle těchto VPP ZEM-PL 2014 v případě poškození pojištěné 
plodiny vyzimováním, jestliže plocha porostu pojištěné plodiny, na které bylo provedeno po předchozím písemném souhlasu pojistitele 
jeho zrušení nebo přisetí, nedosáhla alespoň 10 % z plošného rozsahu pozemku souvisle osetého nebo osázeného pojištěnou plodinou 

ČLÁNEK IX Práva a povinnosti z pojištění

1  Pěstuje-li pojištěný pojištěnou plodinu ke sklizni v daném roce na větší ploše, než jaká je uvedena v pojistné smlouvě, je pojištěný povinen 
tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane  V případě sjednání pojištění plodin 
v rámci skupiny plodin je pojištěný shodnou formou a ve shodné lhůtě, jako dle předchozí věty, povinen oznámit pojistiteli pěstování 
plodiny, která dosud nebyla v pojistné smlouvě uvedena, a je dle článku III odst  1 těchto VPP ZEM-PL 2014 zařazena do této skupiny 
plodin  Pojistitel má v takovém případě právo provést úpravu pojistného v souladu s novým zněním pojistné smlouvy 

2  Pěstuje-li pojištěný pojištěnou plodinu ke sklizni v daném roce na menší ploše, než jaká je uvedena v pojistné smlouvě, je pojištěný 
povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane  Pojistitel má v takovém 
případě právo provést úpravu pojistného v  souladu s  novým zněním pojistné smlouvy  V  případě snížení plochy pojištěné plodiny 
v důsledku sklizně a nebo pojistné události se postup dle předchozích vět tohoto odstavce neuplatní 

3  Pokud pojistník pojistiteli nejpozději do 31  května kalendářního roku sklizně písemně oznámí a prokáže, že pojištěnou plodinu uvedenou 
v pojistné smlouvě nepěstuje a ani nepěstoval, má pojistitel právo provést úpravu pojistného v souladu s novým zněním pojistné smlouvy 

4  Odchylně od lhůty 15 dnů stanovené článkem III odst  2 VPP OC 2014 je pojištěný povinen oznámit pojistiteli vznik škodné události 
z pojištění dle těchto VPP ZEM-PL 2014 nejpozději do 8 dnů ode dne vzniku škodné události  Tato lhůta se zkracuje v období sklizně 
nejpozději do zahájení sklizně pojištěné plodiny, v případě zaorávky nebo zrušení porostu pojištěné plodiny nejpozději do 3 dnů před 
provedením zaorávky nebo zrušení porostu pojištěné plodiny 
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ČLÁNEK X Pojistné

1  Podkladem pro výpočet pojistného je pojištěný výtěžek pojištěné plodiny, který je součinem plochy, pojištěného výnosu a pojištěné ceny 
2  Sazba pojistného za pojistné období za pojištěnou plodinu zaokrouhlená na Kč/ha je uvedena v  pojistné smlouvě pro příslušnou 

pojištěnou plodinu  Pojistné za pojištěnou plodinu je součinem sazby pojistného a plochy pojištěné plodiny 
3  Je-li nově zaseta stejná pojištěná plodina za pojištěnou plodinu, jejíž porost byl zrušen v důsledku škodné události uvedené v článku II 

odst  6, 7 a 9 těchto VPP ZEM-PL 2014, a pojistitel poskytl oprávněné osobě pojistné plnění podle čl  VIII odst  5 těchto VPP ZEM-PL 
2014, nevzniká pojistiteli za pojištění takové nově zaseté pojištěné plodiny v pojistné době nárok na jakékoliv další pojistné 

ČLÁNEK XI Výklad pojmů

1  05 fenofáze u vinné révy stanovená podle K  W  Eichhorna a D  H  Lorenze je okamžik, kdy se pupeny otvírají a lze vidět první zeleň 
letorostu 

2  Agrotechnickými opatřeními se rozumí prováděná opatření související s pěstováním, výživou a ochrannou rostlin 
3  Hlavním produktem pojištěné plodiny se rozumí ta část plodiny, pro jejíž výnos je tato plodina zpravidla pěstována 
4  Jarním mrazem se rozumí mráz v období od 21  března do 20  června  Pojistit lze v roce pojištění setou cukrovku, na jaře setý mák, 

přadné rostliny, na jaře setou nebo sázenou konzumní zeleninu  Dále lze pojistit jahody, semenné porosty okopanin a zeleniny, vinnou 
révu a chmel 

5  Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmětu 
pojištění, a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení 

6  Plochou je plocha pojištěné plodiny uvedená v pojistné smlouvě 
7  Pojištěnou cenou je na návrh pojistníka stanovená cena za jednotku množství pojištěné plodiny uvedená v pojistné smlouvě 
8  Pojištěným výnosem je na návrh pojistníka stanovený hektarový výnos pojištěné plodiny uvedený v pojistné smlouvě 
9  Pojištěným výtěžkem je součin plochy pojištěné plodiny, pojištěné ceny a pojištěného výnosu plodiny uvedených v pojistné smlouvě 
10  Polehnutí je stav, kdy se porost částečně skloní, zcela položí, zlomí nebo vyvrátí k zemi 
11  Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo která břehy a hráze protrhla 

a nebo bylo zaplavení způsobeno náhlým a náhodným zmenšením průtočného profilu vodního toku 
12  Požárem se rozumí se rozumí oheň v  podobě plamene, který provází hoření a  vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště 

opustil a šíří se vlastní silou nebo pachatelem  Pojištění sjednané pro případ vzniku tohoto pojistného nebezpečí se vztahuje i na škody 
způsobené hasební látkou použitou při zásahu proti požáru a škody způsobené zplodinami hoření při požáru 

13  Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin svahu z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází 
působením přírodních a klimatických vlivů 

14  Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí nejméně 20,8 m/s (75 km/hod)  Pojistnou událostí 
vzniklou z důvodu pojistného nebezpečí vichřice je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vichřice,
b) tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné předměty na pojištěné plodiny 

15  Vybranými ozimými plodinami, u nichž, je u pojištění proti negativnímu působení pojistných nebezpečí v rozsahu dle kategorie B 
pojistnou událostí rovněž vyzimování, jsou pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, ozimé směsky, ozimá řepka, kmín, 
fenykl a víceleté pícniny v prvním roce pěstování 

16  Vyzimováním se rozumí poškození porostů vybraných ozimých plodin v období od zasetí v kalendářním roce výsevu do 30  dubna 
kalendářního roku bezprostředně následujícího v  důsledku působení sněhu a  mrazu, včetně s  tím souvisejícím rozšířením chorob 
a živočišných škůdců, nadměrným mokrem nebo suchem, nebo prudkými rozdíly teplot 

17  Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy z  jiných příčin než z důvodu povodně, která po určitou dobu stojí nebo proudí 
v místě pojištění 

ČLÁNEK XII Závěrečná ustanovení

1  Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP ZEM-PL 2014 pokud to VPP ZEM-PL 2014 
výslovně nezakazují 

2  Tyto VPP ZEM-PL 2014 nabývají účinnosti dne 1  1  2014

 


