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Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění hospodářských zvířat 

(platné od 1.listopadu 2009) 

 

 

A OBECNÁ ČÁST 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Pojištění skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže, dále zkráceně 
„hospodářských zvířat“, sjednává jako pojištění škodové 
Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka, dále jen 
„pojistitel“. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými 
podmínkami, nestanoví-li tyto Všeobecné pojistné podmínky 
pro pojištění hospodářských zvířat, dále jen „VPPHZ 2009“ 
jinak. 

 

Článek 2 
Sjednání pojištění 

1. Navrhovatelem pojištění je ten, kdo hodlá s pojistitelem 
uzavřít pojistnou smlouvu nebo pojistitel. Pojištění 
hospodářských zvířat je sjednáváno na základě návrhu 
učiněného navrhovatelem na formuláři pojistitele (návrh).  
V návrhu musí být uvedeny kategorie a počty pojišťovaných 
zvířat, místo, na němž jsou pojišťovaná zvířata ustájena – 
místo pojištění - a veškeré potřebné informace o pojištěných 
hospodářských zvířatech. Návrh musí být vyplněn pravdivě a 
úplně. 

2. K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby byl návrh přijat ve 
lhůtě, kterou navrhovatel určil, a neurčil-li ji potom do 1 
měsíce. Učinil-li návrh pojistitel, lze jej přijmout též zaplacením 
pojistného ve výši uvedené v návrhu, stane-li se tak ve lhůtě 
uvedené v předchozí větě. 

3. Počátek pojištění je, v případě přijetí návrhu pojistitelem: 

a) u rizika nákazy, hromadných onemocnění a u pojištění 
plemenných zvířat 21. den od doručení návrhu pojistiteli. 

b) u živelních rizik (s výjimkou zaplavení), akutní otravy  
a zásahu el. proudem druhý den ve 12.00 hod od doručení 
návrhu pojistiteli. 

c)  u rizika zaplavení 10. den od doručení návrhu pojistiteli. 

Místem doručení návrhu pojistiteli se rozumí kancelář 
pojistitele v Praze, Střešovická 48.  

4. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. 

5. Pojistným obdobím je kalendářní rok. 

 

Článek 3 
Zánik pojištění 

1. Výpovědí pojistníka nebo pojistitele v souladu s čl. 3 odst. 3 
Všeobecných pojistných podmínek. 

2. Sdělením pojistníka nebo pojistitele v souladu s čl. 3 odst. 2 
Všeobecných pojistných podmínek. 

3. Při zrušení předmětu pojištění zaniká pojištění dnem 
ukončení chovu zvířat, nejdříve však jeden měsíc poté, kdy 
bylo pojistiteli písemné oznámení o ukončení chovu doručeno. 
Pokud bude zrušení předmětu pojištění oznámeno později, 
musí být pojistné uhrazeno do uplynutí měsíce, kdy bylo 
písemné oznámení o zrušení předmětu pojištění doručeno. 

4. Dohodou smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

5. Odstoupením od smlouvy, které se řídí zákonem o pojistné 
smlouvě - §23. 

 

 
Článek 4 
Pojistné 

1. Pojistné za pojištění zvířat je běžným pojistným ve smyslu 
ustanovení zákona o pojistné smlouvě. Pojistné je stanoveno 
za maximální počet zvířat dané kategorie v kalendářním roce. 

2. Pojistitel má nárok na pojistné za dobu trvání pojištění. 

3. Předpis pojistného pro nadcházející pojistné období zasílá 
pojistitel pojistníkovi před počátkem tohoto období. 

4. Pojistné je splatné ve čtvrtletních splátkách v dohodnutých 
termínech. Rozhodne-li se pojistník platit pojistné v půlročních 
splátkách nebo jednorázově, sníží se jeho předpis pojistného 
o procentní sazbu stanovenou pojistitelem. 

5. Podkladem pro výpočet pojistného je pojistná částka za 
jedno zvíře dané kategorie a maximální počet zvířat této 
kategorie, které pojištěný v průběhu daného pojistného období 
bude chovat. 

6. Je-li pojistník v prodlení s úhradou pojistného, je pojistitel 
oprávněn účtovat mu úroky z prodlení ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy. 

7. V případě nezaplacení splatného pojistného bude 
postupováno ve smyslu § 20 zákona o pojistné smlouvě. 

 

Článek 5 
Oznámení o změně pro kalendářní rok 

1. Pojistník musí pojistiteli oznámit údaje o počtu a ceně 
chovaných pojištěných zvířat dle článku 2, odstavec 1. 

2. Pro oznámení změny je stanoven termín 15. leden. 
Oznámení se provádí předložením stavu jednotlivých zvířat, 
jejich počtu a ceny. 

3. Jestliže nebude oznámení o změně provedeno ve lhůtě dle 
odstavce 2, platí výše pojistného stanovená dle pojistných 
poměrů předchozího roku podle sazebníku platného pro 
aktuální rok. V takovém případě je pojistitel odpovědný pouze 
na základě a v rámci pojistných poměrů oznámených pro 
předchozí rok a cen platných pro poslední výpočet pojistného, 
nejvýše však do výše pojistné částky platné pro předchozí rok. 

4. Za škody, které nastanou před doručením oznámení o změ-
ně pro kalendářní rok, poskytne pojistitel předběžné krytí, 
avšak pouze pro ty kategorie zvířat, které byly pojištěny 
v předchozím roce a v rámci cen platných pro výpočet 
pojistného v předchozím roce, nejvýše však do výše pojistné 
částky platné pro předchozí rok. 

5. Pro oznámení o změně zvířat, která mají být pojištěna, je 
nutné použít formuláře pojistitele. Formuláře musí být 
vyplněny úplně a pravdivě. Budou-li údaje v podstatných 
bodech nesprávné nebo neúplné, bude postupováno tak, jako 
by oznámení nebylo předloženo ve lhůtách dle odstavce  
2 nebo dle odstavce 3. 



VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT        2/4 

6. Při porušení oznamovací povinnosti pojistníkem dle 
odstavců 3 a 5 má pojistitel právo odstoupit od této smlouvy, 
jakmile se o porušení této povinnosti dozvěděl. 

 

Článek 6 
Změna tarifní sazby 

1. Pojistitel je oprávněn zvýšit tarifní sazbu v souladu s čl. 12 
Všeobecných pojistných podmínek. 
 

Článek 7 
Změna vlastnictví 

1. Při změně vlastníka pojištěných zvířat končí pojištění 
okamžikem změny vlastníka.  

2. Účinky změny vlastníka vůči pojistiteli nastávají teprve 
tehdy, když se pojistitel o této změně dozví.  

3. O změně vlastníka musí pojistník pojistitele neprodleně 
písemně informovat. Skutečnost, že došlo ke změně, musí být 
na požádání pojistitele věrohodně prokázána. 

 

Článek 8 
Pojištění cizího pojistného rizika 

U pojištění cizího pojistného rizika může pojistitel podmínit 
poskytnutí plnění pojistníkovi souhlasem pojištěného. Jinak 
platí ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné 
smlouvě.  

 

Článek 9 
Splatnost plnění 

1. Plnění pojistitele je splatné do 15 dnů po skončení šetření 
příčin a rozsahu pojistné události.  

2. Pohledávky pojistitele budou započteny při vyplacení 
plnění. Postoupení plnění třetí osobě je přípustné pouze se 
souhlasem pojistitele i pojistníka. 

3. Pojistitel je zproštěn povinnosti plnit, jestliže nárok na 
pojistné plnění nebude uplatněn u soudu ve lhůtě 3 let. Lhůta 
začíná běžet jeden rok po vzniku pojistné události. 

 

Článek 10 
Příslušnost soudu, doručování 

1. Pro veškeré spory z pojistného vztahu je dána místní 
příslušnost českého soudu podle místa bydliště. 

2. Jestliže pojistník změnil své bydliště nebo místo podnikání, 
avšak tuto změnu neoznámil pojistiteli, postačí pro splnění 
oznamovací povinnosti pojistitele vůči pojistníkovi odeslání 
dopisu na pojistníkovu poslední adresu, která je pojistiteli 
známa. Oznámení je účinné v okamžiku, kdy by pojistníkovi 
bylo doručeno při běžné přepravě v případě, že by nedošlo 
k uvedené změně bydliště či místa podnikání, příp. místa 
podnikání pojistníka. 

 

Článek 11 
Ostatní ujednání 

1. Veškerá oznámení a vyjádření, která má pojistitel, pojistník 
nebo třetí osoba učinit ze zákona nebo na základě této 
smlouvy, musí mít písemnou formu.  

2. Písemná vyjádření mohou být učiněna jakoukoliv čitelnou 
formou, tedy rovněž 

- telefaxem nebo 

- prostřednictvím elektronické pošty. 

Jestliže nebude došlé vyjádření opatřeno vlastnoručním 
podpisem, náležitým podpisem za společnost nebo 
zabezpečeným elektronickým podpisem, může pojistník resp. 
pojistitel požadovat předložení vyjádření s originálním 

podpisem. Lhůta pro doručení vyjádření zůstane zachována, 
jestliže požadavku na předložení vyjádření v požadované 
formě bude vyhověno v přiměřené lhůtě.  

3. Veškerá ujednání, která se odchylují od těchto pojistných 
podmínek nebo jiných zvláštních ujednání, jsou platná pouze 
tehdy, jestliže se tak pojistitel písemně vyjádřil.  

4. Projevy vůle pojistníka, zejména výpovědi učiněné vůči 
zástupcům pojistitele, jsou účinné až doručením do sídla 
pojistitele. 

 

Článek 12 
Předběžné krytí 

U nových návrhů nabízí pojistitel okamžitou ochranu do výše 
pojistné částky v rámci platných pojistných podmínek 
(předběžné krytí). Okamžitá ochrana začíná přijetím návrhu 
pojistitelem a zaniká obdržením pojistky respektive jiného 
písemného vyjádření pojistitele nebo pojistníka. Jestliže 
k uzavření smlouvy nedojde z důvodu odstoupení pojistníka 
od návrhu nebo odmítnutí návrhu pojistitelem, náleží pojistiteli 
za dobu předběžného krytí pojistné odpovídající délce dané 
doby. 

 

B SPECIÁLNÍ ČÁST 

 

Článek 13 
Předmět pojištění 

1. Předmětem pojištění jsou hospodářská zvířata, dále jen 
„zvířata“ uvedená v pojistitelem přijatém návrhu na pojištění. 

2. Podmínkou pro přijetí zvířat do pojištění je: 

a) aby zvířata byla chována v podmínkách odpovídajících 
platným zoohygienickým předpisům a předpisům pro ochranu 
zvířat, 

b) v chovu ani v jeho sousedství (do vzdálenosti 3 km) se 
v posledních 3 měsících a ani v době podání návrhu 
nevyskytovalo žádné nákazové onemocnění, 

c) pojistit všechny kategorie chovaných zvířat daného druhu. 

d) v případě pojištění jednotlivých škod na plemenných 
zvířatech je podmínkou přijetí zvířete do pojištění evidence 
zvířete v plemenné knize. 

 

Článek 14 
Pojistná nebezpečí 

1. Nebezpečné nákazy: 

Společné více druhům zvířat: Aujezskyho choroba, 
brucelóza (B.abortus, B.melitensis, B.suis), echinokokóza 
(hydatidóza), horečka údolí Rift, hydroperikartitida 
přežvýkavců, japonská encefalitida, katarální horečka ovcí, 
krymsko-konžská hemoragická horečka, leptospiróza, 
listerióza, mor skotu, myiáza (Cochliomya hominivorax, 
Chrysomya bezziana), paratuberkulóza, Q horečka, slintavka 
a kulhavka, sněť slezinná, transmisivní spongiformní 
encefalopatie (TSE, BSE), trichinelóza, tuberkulóza skotu  
(M. bovis, M suis, M avium, M. tuberculosis), tularémie, 
verotoxigenní E.coli, vezikulární stomatitida, vzteklina, 
západonilská horečka 

Nákazy skotu: anaplazmóza skotu, babesióza skotu, bovinní 
virová diarrhoea (BVD), enzootická leukóza skotu, 
hemoragická septikémie (pasteurelóza), hlavnička, infekční 
rinotracheitida skotu (IBR, IBR/IPV), modulární dermatitida 
skotu, plicní nákaza skotu, theilerióza, trichomonáza, 
trypanosomiáza (přenášená mouchou tse-tse), venerická 
kampylobakterióza skotu 

Nákazy prasat: africký mor prasat, cysticerkóza prasat, 
encefalitida způsobená virem Nipah, klasický mor prasat, 
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nakažlivá obrna prasat, vezikulární choroba prasat, virová 
gastroenteritida (transmisivní gastroencefalitida prasat) 

Nákazy ovcí a koz:  artritida a encefalitida koz, enzootické 
zmetání ovcí (chlamydióza ovcí), epididymitida beranů 
(B.ovis), klusavka, Maedi – visna, mor malých přežvýkavců, 
nakažlivá agalakcie, nakažlivá pleuropneumonie koz, nemoc 
Nairobi, neštovice ovcí a neštovice koz 

Nákazy drůbeže:  aviární influenza (vysoce patogenní  
a nízkopatogenní), chlamydióza drůbeže, cholera drůbeže, 
infekční bronchitida drůbeže, infekční burzitida (nemoc 
Gumboro), infekční laryngotracheitida drůbeže, Markova 
choroba, mykoplasmóza drůbeže (M. gallisepticum,  
M. synoviae), newcastelská choroba, pulorová nákaza  
(S. pullorum), rinotracheitida krůt, tyf drůbeže, virová 
hepatitida kachen 

2. Živelní nebezpečí: 

požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, 
záplava, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, pád lavin, 
pád stožárů a jiných předmětů 

3. Jiná hromadná onemocnění infekční příčiny nebo 
parazitárního původu: 

Pro plnění je stanovena horní hranice plnění 300.000 Kč pro 
jednu a všechny pojistné události v jednom pojistném roce. 

4. Akutní otrava zvířete exogenními toxickými látkami: 

Za otravu není považována kumulace toxických látek v těle 
zvířete, autointoxikace organismu a chronická otrava zvířete. 

5. Zasažení zvířete elektrickým proudem 

6. Škody na plemenných zvířatech: 

uhynutí, porážka a utracení z důvodu akutní neinfekční 
nemoci, úrazu, porodní škody 

 

Článek 15 
Pojistná událost 

1. Pojistnou událostí je: 

a) uhynutí, nařízené utracení, porážka nemocného nebo 
podezřelého z nákazy pojištěného zvířete pokud k nim došlo 
v době trvání pojištění v důsledku působení některého 
z pojistných nebezpečí uvedených v článku 14. 

b) Pojistnou událostí není utracení zvířat nebo jejich porážka, 
pokud tyto byly provedeny v souvislosti s ozdravováním 
chovu, k němuž bylo přistoupeno, aniž by došlo k výskytu 
nákazy v předmětném chovu nebo jeho bezprostřední 
blízkosti. 

2. Pojistná událost v případě nákazy musí být pojistníkem 
doložena příslušným potvrzením orgánu Státní veterinární 
správy, v případě škod v důsledku živelních nebezpečí a škod 
na plemenných zvířatech potvrzením oprávněného veteri-
nárního lékaře. V případě požáru je součástí požadovaných 
dokladů záznam hasičů nebo policie o jeho vzniku  
a zdolávání. Současně musí pojistník předložit doklad  
o neškodném odstranění těla zvířete nebo o jeho přijetí 
k porážce a jeho zpeněžení. 

3. U níže uvedených nákaz je pojistitel povinen plnit: 

a) u TBC prasat pouze v případě, že byl jednoznačně 
prokázán původce nákazy (Mycobacterium avium ssp. 
Avium), 

b) v případě paratuberkulózy jen, byla-li nákaza potvrzena 
bakteriologicky, nebo za klinicky nemocná vyřazená zvířata,  
u nichž bylo pozitivní bakteriologické vyšetření nebo pozitivní 
patologický nález, 

c) u infekční rinotracheitidy skotu (IBR) se pojistné plnění 
poskytuje za vyřazená zvířata v případě klinického vzplanutí 
nákazy nebo za vyřazená sérologicky pozitivní zvířata zjištěná 
v prostém chovu, 

d) bovinní virová diarrhoea (BVD/MD) – pojistné plnění se 
poskytuje při klinickém výskytu infekce ve stádě za poražená 
nemocná nebo podezřelá zvířata (ne při pouhém potvrzení 
původce), 

e) slintavka a kulhavka, mor skotu, plicní nákaza skotu, 
horečka údolí Rift, vezikulární stomatitida, africký mor prasat, 
klasický mor prasat, vezikulární choroba prasat, Aujezskyho 
choroba, mor malých přežvýkavců, neštovice ovcí a koz, 
aviární influenza, newcastelská choroba - likviduje se celé 
stádo po potvrzení nákazy, 

f) katarální horečka ovcí, bovinní spongiformní encefalopatie 
(BSE), tuberkulóza skotu a brucelóza se poráží (utrácí) jen 
zvířata ve stádě (v případě BSE + kohorty), u nichž byla 
potvrzena nákaza nebo vzniklo podezření na nákazu (klinika, 
průkaz protilátek), 

g) u ostatních se poskytuje plnění při potvrzení nákazy 
v chovu, tzn. při laboratorním průkazu specifického průvodce. 

h) Pojistník je povinen poskytnout pojistiteli veškeré pravdivé 
informace související s pojistnou událostí. Podklady potřebné 
k provedení likvidace škod je třeba předložit na výzvu 
pojistitele. 

 

Článek 16 
Výluky z pojištění 

Pojistnou událostí ve smyslu tohoto pojištění není smrt 
pojištěného zvířete (uhynutí, utracení nebo poražení zvířete), 
k němuž došlo v důsledku: 

a) porušení veterinárních předpisů nebo předpisů o ochraně 
zvířat, 

b) hrubé nedbalosti pojistníka, jeho zaměstnanců nebo osob 
jemu blízkých, 

c) chovu zvířete v neodpovídajících podmínkách, 

d) nesprávného nebo neodborného veterinárního úkonu, 

e) záplavy k níž došlo v době kratší než 10 dnů od doručení 
návrhu na pojištění zvířat pojistiteli, 

f) všech příčin, které působily před počátkem pojištění, 

g) válečných událostí, invaze, všech projevů nepřátelství, 
občanské války, terorismu, povstání, revoluce, vzpory, 
občanských nepokojů, stávky nebo výluky, vojenského nebo 
protiprávního převzetí moci, jiného zlovolného počínání 
skupiny osob jednajících v zájmu nebo ve spojení s politickou 
organizací, spiknutí, zabavení majetku, násilného vyvlastnění, 

h) jaderné reakce, radioaktivního záření nebo radioaktivního 
znečištění, 

i) v důsledku zkrmování potravinových zbytků. 

 

Článek 17 
Pojistná hodnota 

Pojistnou hodnotou se rozumí nejvyšší dosažitelná tržní cena 
pojištěného zvířete v okamžiku škodní události.  

 

Článek 18 
Pojistná částka 

Pojistnou částkou je dohodnutá částka za jedno pojištěné 
zvíře. Tato částka nesmí být vyšší než pojistná hodnota 
daného zvířete ke dni počátku pojištění. Pro kategorie 
rostoucích zvířat lze dohodnout pojistnou částku v rozmezí 
vstupní a výstupní hodnoty zvířete pro danou kategorii. Zvířata 
jsou pro účely pojištění zařazena do kategorií dle stáří a účelu 
chovu. Celková pojistná částka kategorie pojištěných zvířat je 
součinem pojistné částky jednoho kusu a počtu kusů v této 
kategorii.  
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Článek 19 
Pojistné plnění 

1. Pojistitel poskytne pojistníkovi plnění za zvíře, které se stalo 
předmětem pojistné události, a to ve výši pojistné částky pro 
dané zvíře, maximálně však ve výši pojistné hodnoty zvířete  
v době vzniku pojistné události. Od plnění odečte pojistitel 
částku dosaženou zpeněžením zvířete při porážce. 

2. U růstových kategorií poskytne pojistitel plnění za zvíře, 
jehož pojistná částka odpovídá stáří a hmotnosti pojištěného 
zvířete v době vzniku pojistné události. 

3. V případě, že pojistník chová v den pojistné události více 
zvířat daného druhu a kategorie než je uvedeno v pojistné 
smlouvě, snižuje pojistitel pojistné plnění v poměru počtu 
pojištěných a skutečně chovaných zvířat. 

 

Článek 20 
Pojistná událost a spoluúčast 

1. Pojistná událost je definována jako probíhající úhyn nebo 
utrácení zvířat z pojištěného chovu v důsledku jednoho 
pojistného nebezpečí. Pojistná událost začíná datem 
označeným v oznámení škody jako počátek škodní události. 
Trvání jedné pojistné události vzniklé v důsledku působení 
živelních rizik činí max. 72 hodin. 

2. Pojistník nese u každé pojistné události podle bodu  
6 článku 14 spoluúčast ve výši 4% z pojistné částky daného 
pojištěného zvířete. 

 

Článek 21 
Povinnosti pojistníka 

1. Pojistník je zejména povinen: 

a) Uvést v návrhu na pojištění přesné a úplné informace  
o předmětu pojištění – tzn. především o chovaných zvířatech, 
jejich počtech a zdravotním stavu. Nesmí zamlčet nic, co 
souvisí s výskytem nákaz v chovu a jeho okolí. 

b) Pečovat o pojištěná zvířata v souladu s platnými 
zoohygienickými a veterinárními předpisy. 

c) Nastane-li událost, která by mohla zakládat vznik práva na 
plnění z tohoto pojištění: 

- učinit všechna opatření zamezující zvětšení rozsahu škody, 

- uvědomit orgány státní veterinární správy, je-li podezření, 
že se v chovu vyskytla nákaza, 

d) Neprodleně ohlásit pojistiteli škodní událost, pokud byla 
způsobena některým z nebezpečí uvedených v článku 14, 

e) Ohlásit bez zbytečného odkladu pojistiteli, že na základě 
rozhodnutí státních orgánů bylo provedeno utracení nebo 
porážka zvířete za účelem potlačení výskytu nákazy. 

f) V případě škodní události uvést při jejím hlášení aktuální 
počet zvířat dané kategorie. 

2. V případě, že pojistník porušil povinnosti uvedené v odst. 
1.a), je pojistitel oprávněn odstoupit od smlouvy od jejího 
počátku v případě, že při znalosti údajů pojistníkem 
zatajených nebo zkreslených by pojistnou smlouvu nebyl 
uzavřel. 

3. V ostatních případech porušení povinností je pojistitel 
oprávněn snížit přiměřeně pojistné plnění, pokud takové 
porušení mělo za následek ztížení nebo znemožnění šetření 
příčin pojistné události; pokud mělo porušení povinností přímý 
vliv na zvětšení rozsahu pojistné události, odmítnout plnění 
připadající na toto zvětšení rozsahu. 

 

 
 

 

 
Článek 22 

Výklad pojmů 

Pro účely pojištění hospodářských zvířat se rozumí: 

a) pojistkou potvrzení pojistitele o přijetí návrhu na pojištění – 
ve spojení s návrhem a výpočtem pojistné částky tvoří 
pojistnou smlouvu, 

b) hospodářským zvířetem zvíře chované pro ekonomický 
přínos, 

c) nákazou choroba uvedená v článku 14 bod 1, 

d) požárem oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo se 
z tohoto ohniště rozšířil; požárem není žhnutí ani doutnání, 

e) úderem blesku výboj atmosférické elektřiny vůči zemskému 
povrchu, 

f) explozí náhle uvolnění energie v důsledku reakce nestabilní 
chemické směsi nebo porušení zásobníku stlačeného plynu, 

g) pádem letadla dopad části pilotovaného letadla nebo jeho 
nákladu, 

h) vichřicí vítr o rychlosti 20,8 m/s a vyšší, 

i) krupobitím dopad ledových konkrementů vytvořených 
v atmosféře, 

j) záplavou zatopení lokality vodou z nadměrných dešťových 
srážek, z vybřeženého vodního toku nebo z porušené, 
případně přeplněné vodní nádrže, 

k) sesouváním půdy posun půdních vrstev ve směru spádnice; 
sesuvem není jakýkoli posun půdních vrstev vyvolaný lidskou 
činností, např. poddolováním, 

l) zřícením skal nebo zemin samovolná destrukce skalních 
nebo zeminných útvarů, není-li vyvolána lidskou činností, 

m) pádem lavin pohyb masy sněhu, ledu nebo kamení ve 
směru spádnice, 

n) pádem stožárů a jiných předmětů pád stožárů, komínů, 
sousedních budov; pádem není zřícení budovy (její části), 
v níž se nachází pojištěním chráněný zájem, 

o) zemětřesením takové pohyby zemské kůry, jejichž intenzita 
dosahuje nejméně 5. stupně Richterovy stupnice, 

p) plemennými zvířaty jsou pro účely tohoto pojištění pouze 
plemenní býci, matky býků, plemenní kanci, berani a kozli 
průkazně zapsaní v příslušné plemenné knize, 

q) zasažením zvířete elektrickým proudem přímý nebo 
nepřímý kontakt mezi elektrickým proudem a zvířetem. 

 

 
Článek 23 

Změny pojistného a pojistných podmínek 

Pro změny pojistného dle těchto „VPPHZ 2009“ a změny 
těchto „VPPHZ 2009“ samotných platí úprava stanovená 
Všeobecnými pojistnými podmínkami (zejm. čl. 21 
Všeobecných pojistných podmínek).   
 

 

Článek 24 
Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy vzniklé z tohoto pojištění se řídí právem České 
republiky. 

2. Tyto VPPHZ 2009 nabývají účinnosti 1. listopadu 2009. 
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