V‰eobecné pojistné podmínky zemûdûlského
poji‰tûní VPPZP 09

âlánek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti ze zemûdûlského poji‰tûní se ﬁídí zákonem ã. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvû a o zmûnû souvisejících zákonÛ v platném znûní (dále jen „zákon“), V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami zemûdûlského poji‰tûní
VPPZP 09 (dále jen „v‰eobecné pojistné podmínky“), doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami a pojistnou smlouvou.
2. Zemûdûlské poji‰tûní (dále jen „poji‰tûní“) je poji‰tûní
soukromé a sjednává se jako poji‰tûní ‰kodové pro pojistná nebezpeãí uvedená v pojistné smlouvû.

âlánek 2
Pojistitel
Pojistitelem se rozumí âeská poji‰Èovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, âeská republika, Iâ: 45272956,
zapsaná v obchodním rejstﬁíku u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, vloÏka 1464 (dále jen „poji‰Èovna“).

âlánek 3
Pojistná nebezpeãí
1. Poji‰tûní lze sjednat pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení
rostlin uveden˘ch v pojistné smlouvû v dÛsledku pÛsobení pojistného nebezpeãí uvedeného a definovaného pro
danou rostlinu v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách
a v pojistné smlouvû nebo pro pﬁípad uhynutí, utracení,
nutné (nucené) poráÏky, poraÏení naﬁízeného v rámci mimoﬁádn˘ch veterinárních opatﬁení nebo jiné ‰kody na zvíﬁatech uvedené v pojistné smlouvû v dÛsledku pÛsobení
pojistn˘ch nebezpeãí uveden˘ch a definovan˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a v pojistné smlouvû.
2. Jako pojistná nebezpeãí v poji‰tûní rostlin lze v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách stanovit zejména:
a) krupobití,
b) poÏár,
c) vichﬁici,
d) záplavu,
e) povodeÀ,
f) sesuv pÛdy,
g) vyzimování,
h) jarní mráz,
i) mráz.
3. Jako pojistná nebezpeãí v poji‰tûní zvíﬁat lze v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách stanovit zejména :
a) nákazu,
b) jiné hromadné onemocnûní infekãního nebo parazitárního pÛvodu,
c) pﬁeru‰ení dodávky elektrického proudu,
d) zasaÏení zvíﬁete elektrick˘ch proudem,
e) pﬁehﬁátí organizmu zvíﬁete,
f) otravu exogenními jedovat˘mi látkami,
g) Ïivelní událost,
h) úraz, porod a neinfekãní nemoc.
4. Za Ïivelní událost v poji‰tûní zvíﬁat se povaÏují tato pojistná nebezpeãí: poÏár, v˘buch, úder blesku, záplava,
povodeÀ, vichﬁice, krupobití, sesouvání pÛdy, zﬁícení skal
nebo zemin, sesouvání nebo zﬁícení lavin, pád stromÛ,
stoÏárÛ nebo jin˘ch pﬁedmûtÛ a zemûtﬁesení.

se poji‰tûní vztahuje jen, je-li poji‰tûní pro tyto cizí vûci
v pojistné smlouvû v˘slovnû ujednáno.

âlánek 6
Obecné v˘luky z poji‰tûní
1. Bez ohledu na spolupÛsobící pﬁíãiny se poji‰tûní nevztahuje na nahodilou skuteãnost zpÛsobenou následkem:
a) jaderné reakce, jaderného záﬁení ãi kontaminace radioaktivní, azbestem, formaldehydem apod.;
b) váleãn˘ch událostí, vzpoury, povstání nebo jin˘ch násiln˘ch nepokojÛ, stávky, v˘luky, teroristick˘ch aktÛ (tj. násiln˘ch jednání motivovan˘ch politicky, sociálnû, ideologicky nebo náboÏensky) nebo zásahu státní nebo úﬁední
moci uãinûnému k jin˘m úãelÛm neÏ k omezení událostí
souvisejících s pÛsobením pojistného nebezpeãí;
c) vady, kterou mûla poji‰tûná vûc jiÏ v dobû uzavﬁení poji‰tûní a která mûla ãi mohla b˘t známa pojistníkovi ãi poji‰tûnému bez ohledu na to, zda byla známa poji‰Èovnû.
2. Z poji‰tûní nevzniká právo na plnûní za nepﬁímé ‰kody
v‰eho druhu (napﬁ. u‰l˘ v˘dûlek, u‰l˘ zisk, pokuty, manka, nemoÏnost pouÏívat poji‰tûnou vûc) a za vedlej‰í v˘lohy (náklady právního zastoupení apod.).

âlánek 7
Místo poji‰tûní
Pokud není v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách nebo pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, k nimÏ do‰lo v âeské republice.

âlánek 8
Plnûní poji‰Èovny, pojistná ãástka,
pojistná hodnota, limit plnûní
1. Pojistná ãástka je horní hranicí pojistného plnûní a pro pﬁíslu‰nou poloÏku ji na vlastní odpovûdnost stanoví pojistník.
2. V˘‰e pojistné ãástky má pro kaÏdou poloÏku v pojistném
období nebo v dobû urãité, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno, odpovídat pojistné hodnotû poloÏky. ZpÛsob urãení
pojistné hodnoty stanoví doplÀkové pojistné podmínky.
3. V pojistné smlouvû mohou b˘t pro vybraná pojistná nebezpeãí sjednány limity pojistného plnûní, které jsou pak
pro pﬁíslu‰né pojistné nebezpeãí horní hranicí plnûní.
4. Podkladem pro v˘poãet pojistného plnûní poji‰Èovny (dále jen „plnûní“) je stanoven˘ rozsah ‰kody zpÛsobené
pojistn˘m nebezpeãím.
5. Právo na plnûní vzniká oprávnûné osobû uvedené v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách nebo v pojistné smlouvû.
6. Poji‰Èovna má právo sníÏit vypoãítané plnûní v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ poru‰il nûkterou z povinností uloÏen˘ch mu tûmito
v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami, doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, pojistnou smlouvou nebo právními pﬁedpisy.
7. Poji‰Èovna poskytne plnûní v ãeské mûnû do patnácti dnÛ
po skonãení ‰etﬁení nutného ke zji‰tûní rozsahu její povinnosti plnit.
8. Zbytky po‰kozen˘ch nebo zniãen˘ch vûcí zÛstávají ve
vlastnictví poji‰tûného.

âlánek 4
Pojistná událost

9. Uvede-li oprávnûná osoba poji‰Èovnu úmyslnû v omyl
o podstatn˘ch okolnostech t˘kajících se vzniku nároku
na pojistné plnûní nebo jeho v˘‰e, není poji‰Èovna povinna poskytnout plnûní.

1. Pojistnou událostí je nahodilá skuteãnost vyvolaná sjednan˘m pojistn˘m nebezpeãím, se kterou je spojen vznik
povinnosti poji‰Èovny poskytnout pojistné plnûní.

10. Na poji‰Èovnu nepﬁechází vlastnictví nalezen˘ch poji‰tûn˘ch
vûcí, za které v dÛsledku vzniku pojistné události vzniklé
odcizením nebo ztrátou poskytla poji‰Èovna plnûní.

2. Poji‰Èovna je povinna poskytnout pojistné plnûní v rozsahu a za podmínek dále stanoven˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách nebo sjednan˘ch v pojistné smlouvû,
jestliÏe pojistná událost nastane v dobû trvání poji‰tûní.

âlánek 9
ZachraÀovací náklady

3. Za nahodilou skuteãnost se nepovaÏuje skuteãnost zpÛsobená pojistn˘m nebezpeãím, které nastalo v dÛsledku
úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí pojistníka, poji‰tûného nebo oprávnûné osoby, pﬁípadnû jiné
osoby z jejich podnûtu, nebo jednáním, o kterém tyto
osoby vûdûly. Za takové jednání se v‰ak nepovaÏuje naﬁízené utracení nebo poraÏení a nutná (nucená) poráÏka
zvíﬁete provedená na základû právoplatného rozhodnutí
ve smyslu veterinárního zákona.

âlánek 5
Poji‰tûní vûci a jiného majetku
1. Poji‰tûní lze sjednat pro rostliny nebo zvíﬁata (dále jen
„poji‰tûné vûci“), které jsou uvedeny pod poloÏkou v pojistné smlouvû a jejichÏ vlastníkem je poji‰tûn˘.
2. Na cizí vûci, které oprávnûná osoba na základû písemné
smlouvy po právu uÏívá nebo je pﬁevzala od jiné osoby,

Poji‰Èovna nad stanovenou pojistnou ãástku nahradí úãelnû
a pﬁimûﬁenû vynaloÏené zachraÀovací náklady specifikované
v zákonû, a to v rozsahu uvedeném v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách.

âlánek 10
Spoluúãast
Není-li v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách stanoveno nebo v pojistné smlouvû ujednáno jinak, oprávnûná osoba se
podílí na plnûní z kaÏdé pojistné události ãástkou sjednanou
v pojistné smlouvû jako spoluúãast.

âlánek 11
Povinnosti pojistníka, poji‰tûného,
oprávnûné osoby a poji‰Èovny
1. Pojistník je povinen prokazateln˘m zpÛsobem seznámit
oprávnûnou osobu s právy a povinnostmi vypl˘vajícími
ze sjednaného poji‰tûní.

2. Pojistník, poji‰tûn˘ nebo oprávnûná osoba má tyto povinnosti:
a) poskytnout poji‰Èovnû pravdivé a úplné informace
potﬁebné k uzavﬁení pojistné smlouvy,
b) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe uzavﬁel ohlednû téÏe poji‰tûné vûci dal‰í poji‰tûní proti
témuÏ pojistnému nebezpeãí, a sdûlit poji‰Èovnû jméno dal‰ího pojistitele a v˘‰i pojistn˘ch ãástek,
c) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu v‰echny
zmûny, které bûhem trvání poji‰tûní nastanou ve skuteãnostech, na nûÏ byl pﬁi sjednání poji‰tûní tázán,
d) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí
poru‰ovat povinnosti smûﬁující k pﬁedcházení, odvrácení nebo zmen‰ení pojistn˘ch nebezpeãí, které mu
jsou uloÏeny právními pﬁedpisy nebo na jejich základû nebo které na sebe pﬁevzal pojistnou smlouvou,
ani nesmí trpût poru‰ování tûchto povinností ze strany tﬁetích osob,
e) netrpût poru‰ování povinností uloÏen˘ch tûmito v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami, doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami a pojistnou smlouvou ze strany
tﬁetích osob (za tﬁetí osoby se pro tento úãel povaÏují
i osoby poji‰tûnému blízké nebo Ïijící s ním ve spoleãné domácnosti),
f) pokud do‰lo k pojistné události, oznámit tuto skuteãnost poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak,
g) pokud jiÏ do‰lo k pojistné události, uãinit nutná opatﬁení ke zmírnûní jejích následkÛ,
h) sdûlit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe v souvislosti s pojistnou událostí bylo zahájeno trestní ﬁízení, a poji‰Èovnu informovat o prÛbûhu a v˘sledcích
tohoto ﬁízení,
i) vzniklo-li v souvislosti s pojistnou událostí podezﬁení
z trestného ãinu, uãinit bez zbyteãného odkladu
oznámení policii, ledaÏe je trestní stíhání podmínûno
souhlasem poji‰tûného,
j) zabezpeãit vÛãi jinému práva, která na poji‰Èovnu
pﬁecházejí, zejména právo na náhradu ‰kody, na postih a vypoﬁádání,
k) byla-li nalezena ztracená nebo odcizená vûc, za niÏ bylo poskytnuto pojistné plnûní, oznámit tuto skuteãnost
poji‰Èovnû a vrátit pojistné plnûní vyplacené za ztracenou nebo odcizenou vûc po odeãtení pﬁimûﬁené ãástky odpovídající po‰kození takové vûci, ke kterému do‰lo v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti s vûcí nakládat,
l) poskytnout poji‰Èovnû nezbytnou souãinnost pﬁi stanovování rozsahu ‰kody, pﬁedloÏit doklady, které jsou
v uvedené dobû k dispozici a jsou potﬁebné ke zji‰tûní okolností rozhodn˘ch pro posouzení nároku na pojistné plnûní z poji‰tûní a jeho v˘‰e, umoÏnit poji‰Èovnû poﬁídit si kopie tûchto dokladÛ a umoÏnit
poji‰Èovnû provést ‰etﬁení, kter˘ch je k tomu tﬁeba,
m) plnit dal‰í povinnosti uloÏené mu zákonem, doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami nebo pojistnou smlouvou.
3. Vedle povinností stanoven˘ch zákonem, v‰eobecn˘mi
pojistn˘mi podmínkami, doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami a pojistnou smlouvou má poji‰Èovna dále tyto
povinnosti:
a) projednat s poji‰tûn˘m v˘sledky ‰etﬁení nutného ke
zji‰tûní rozsahu pojistné události a v˘‰e pojistného plnûní nebo mu je bez zbyteãného odkladu sdûlit,
b) vrátit poji‰tûnému doklady, které jí poji‰tûn˘ zapÛjãil
na její Ïádost.

âlánek 12
Poãátek, zmûny, doba trvání a zánik poji‰tûní
1. Pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak, pojistnou
dobou se rozumí 1 kalendáﬁní rok. Poji‰tûní poãíná 1. 1.
a konãí 31. 12.
2. V pojistné smlouvû lze dohodnout, Ïe poji‰tûní vznikne dohodnut˘m dnem za podmínky, Ïe bylo zaplaceno pojistné
nejpozdûji den pﬁed dohodnut˘m dnem poãátku poji‰tûní.
3. Pokud je poji‰tûní sjednáno na dobu do konce kalendáﬁního roku a není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak,
prodluÏuje se vÏdy na dal‰í pojistn˘ rok a dále vÏdy z roku na rok, pokud pojistník nebo poji‰Èovna nesdûlí druhému úãastníku pojistné smlouvy nejménû ‰est t˘dnÛ
pﬁed uplynutím kalendáﬁního roku, Ïe na dal‰ím trvání
poji‰tûní nemá zájem.
4. Zmûn v pojistné smlouvû, které nevypl˘vají z tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínek nebo pojistné smlouvy, lze dosáhnout dohodou úãastníkÛ poji‰tûní.
5. Poji‰tûní nezaniká pﬁevodem poji‰tûné vûci ze spoleãného jmûní manÏelÛ do v˘luãného vlastnictví jednoho
z nich (a naopak).
6. Zanikne-li spoleãné jmûní manÏelÛ, potom aÏ do vypoﬁádání vlastnick˘ch vztahÛ k poji‰tûné vûci, která patﬁila do

spoleãného jmûní, se má za to, Ïe ve sjednaném poji‰tûní nedo‰lo ke zmûnám, ledaÏe poji‰tûní zaniklo z jin˘ch
dÛvodÛ. Vypoﬁádáním spoleãného jmûní pﬁecházejí práva a závazky z poji‰tûní na toho z manÏelÛ, kter˘ se stal
vlastníkem poji‰tûné vûci. V pﬁípadû, Ïe se poji‰tûná vûc
stane pﬁedmûtem podílového spoluvlastnictví rozveden˘ch manÏelÛ, povaÏuje se za pojistníka i nadále ten
z manÏelÛ, kter˘ uzavﬁel pojistnou smlouvu.
7. Vedle dÛvodÛ uveden˘ch v zákonû, v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a v pojistné smlouvû poji‰tûní zaniká skonãením uÏívání poji‰tûné vûci uvedené v ãlánku 5
tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.
8. Poji‰tûní se nepﬁeru‰uje.

âlánek 13
Pojistné
1. Pojistné je povinen hradit pojistník.
2. Pojistné je ve smyslu zákona jednorázov˘m pojistn˘m,
pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
3. Pojistné je vypoãítáno pﬁi uzavﬁení pojistné smlouvy na
základû podkladÛ poskytnut˘ch pojistníkem. Poji‰Èovna
má právo ovûﬁit, zda údaje v podkladech poskytnut˘ch
pojistníkem odpovídají skuteãnosti. Poji‰Èovna má právo
na základû takového zji‰tûní nebo po oznámení zmûn
pojistníkem za podmínek stanoven˘ch v doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínkách nebo ujednan˘ch v pojistné
smlouvû provést zmûnu pojistné smlouvy a nov˘ v˘poãet
pojistného.
4. V˘poãet pojistného a v˘‰e sazeb pojistného jsou uvedeny v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a v pojistné
smlouvû.
5. V pojistné smlouvû je moÏné dohodnout, Ïe pojistník
uhradí pojistné ve splátkách. Nebude-li nûkterá splátka
pojistného uhrazena vãas, vzniká poji‰Èovnû právo Ïádat
zaplacení celé zb˘vající pohledávky najednou.
6. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je poji‰Èovna oprávnûna pﬁedepsat úrok z prodlení.
7. Poji‰Èovnû náleÏí celé pojistné za pojistnou dobu, pﬁípadnû pojistné období, v pﬁípadû:
a) zániku poji‰tûní v dÛsledku pojistné události,
b) zániku poji‰tûní z dÛvodÛ uveden˘ch v zákonû, pﬁípadnû v tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách,
pokud v pojistném roce, pﬁíp. v pojistné dobû, ve kterém poji‰tûní zaniklo, nastala pojistná událost.
Není li v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách ujednáno jinak, v ostatních pﬁípadech zániku poji‰tûní náleÏí
poji‰Èovnû pomûrná ãást pojistného. Zanikne-li poji‰tûní dohodou, lze v dohodû ujednat i jinak.
8. Poji‰Èovna má právo v souvislosti se zmûnami podmínek
rozhodn˘ch pro stanovení pojistného upravit v˘‰i pojistného na dal‰í pojistnou dobu, zejména pokud ‰kodn˘
prÛbûh daného typu poji‰tûní nebo dané tarifní skupiny,
pro kterou bylo pojistné nebezpeãí ocenûno, pﬁev˘‰í kalkulovan˘ ‰kodn˘ prÛbûh. Poji‰Èovna je povinna novû stanovenou v˘‰i pojistného sdûlit pojistníkovi nejpozdûji ve
lhÛtû 2 mûsícÛ pﬁed splatností pojistného za pojistnou
dobu, ve které se má v˘‰e pojistného zmûnit. V pﬁípadû,
Ïe pojistník s touto úpravou pojistného nesouhlasí, musí
svÛj nesouhlas uplatnit u poji‰Èovny písemnû do jednoho
mûsíce ode dne, kdy se o navrhované zmûnû v˘‰e pojistného dovûdûl, v tom pﬁípadû poji‰tûní zanikne uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li mezi pojistníkem a poji‰Èovnou dohodnuto jinak.
Pokud není ve lhÛtû jednoho mûsíce ode dne, kdy se
o navrhované zmûnû v˘‰e pojistného pojistník dozvûdûl,
nesouhlas vyjádﬁen, poji‰tûní nezaniká a poji‰Èovna má
právo na novû stanovené pojistné.

âlánek 14
¤ízení expertÛ
1. Oprávnûná osoba a poji‰Èovna se v pﬁípadû neshody
o v˘‰i pojistného plnûní mohou dohodnout, Ïe v˘‰e pojistného plnûní bude stanovena ﬁízením expertÛ. ¤ízení
expertÛ mÛÏe b˘t roz‰íﬁeno i na ostatní pﬁedpoklady
vzniku nároku na pojistné plnûní.
2. Zásady ﬁízení expertÛ:
a) kaÏdá strana písemnû urãí jednoho experta, kter˘ vÛãi ní nesmí mít Ïádné závazky, a neprodlenû o nûm
informuje druhou stranu. Námitku proti osobû experta lze vznést nejpozdûji pﬁed zahájením jeho ãinnosti,
b) urãení experti se dohodnou na osobû tﬁetího experta,
kter˘ má rozhodn˘ hlas v pﬁípadû neshody,
c) experti urãení oprávnûnou osobou a poji‰Èovnou
zpracují posudek o sporn˘ch otázkách oddûlenû,
d) experti posudek odevzdají zároveÀ poji‰Èovnû i oprávnûné osobû. JestliÏe se závûry expertÛ od sebe li‰í,
pﬁedá poji‰Èovna oba posudky expertovi s rozhodn˘m
hlasem. Ten rozhodne o sporn˘ch otázkách a odevzdá své rozhodnutí poji‰Èovnû i oprávnûné osobû,
e) kaÏdá strana hradí náklady svého experta, náklady na ãinnost experta s rozhodn˘m hlasem se hradí rovn˘m dílem.
3. ¤ízením expertÛ nejsou dotãena práva a povinnosti poji‰Èovny a oprávnûné osoby stanovené právními pﬁedpisy, pojistn˘mi podmínkami a pojistnou smlouvou.

âlánek 15
¤e‰ení sporÛ
1. Smluvní strany se dohodly, Ïe v‰echny majetkové spory
vzniklé z uzavﬁené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní,
které se t˘kají úplného i ãásteãného nezaplacení bûÏného
ãi jednorázového pojistného, jeho v˘‰e nebo splatnosti,
budou rozhodovány s vylouãením pravomoci obecn˘ch
soudÛ v rozhodãím ﬁízení s v˘jimkou uvedenou v bodu 2
tohoto ãlánku tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.
Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovan˘m Správcem Seznamu rozhodcÛ, vedeném Spoleãností pro rozhodãí ﬁízení, a.s., Iâ 26421381, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSâ 120 00 (dále jen „Spoleãnost“).
Smluvní strany prohla‰ují, Ïe jsou srozumûny s obsahem
Jednacího ﬁádu pro rozhodãí ﬁízení Spoleãnosti, Pravidly
o nákladech rozhodãího ﬁízení, Organizaãním a Kanceláﬁsk˘m ﬁádem Spoleãnosti. O právech a povinnostech plynoucích z tûchto dokumentÛ se smluvní strany mohou
rovnûÏ informovat v sídle Spoleãnosti, kde mohou téÏ obdrÏet stejnopis Jednacího ﬁádu a Pravidel o nákladech rozhodãího ﬁízení po úhradû nákladÛ na poﬁízení kopie, nebo
na internetové adrese: http://www.rozhodci-rizeni.cz/.
Obû smluvní strany se dohodly a berou na vûdomí, Ïe rozhodãí ﬁízení je neveﬁejné, zpravidla pouze písemné, a Ïe
nevyjádﬁí-li se Ïalovan˘ do sedmi kalendáﬁních dnÛ ode
dne, kdy mu byla doruãena Ïaloba, jsou skuteãnosti vyjádﬁené a uvedené v Ïalobû povaÏovány za nesporné. Jednacím místem je zpravidla sídlo spoleãnosti. Ve‰keré písemnosti jsou doruãovány po‰tou, pﬁípadnû osobnû. Pﬁi
doruãování po‰tou stranû sporu, jeÏ nebyla zastiÏena, aãkoliv se v místû doruãení zdrÏuje, se pouÏije pﬁimûﬁenû
ustanovení obãanského soudního ﬁádu o doruãování písemností do vlastních rukou, pﬁiãemÏ opûtovné doruãování
zásilky se nevyÏaduje a platí, Ïe nevyzvedne-li si adresát
zásilku do 10 dnÛ od uloÏení, povaÏuje se poslední den této lhÛty za den doruãení, i kdyÏ se adresát o doruãení nedozvûdûl. Písemnosti se doruãují na adresu Ïalované strany
uvedenou v pojistné smlouvû, nesdûlí-li tato strana písemnû
adresu jinou, k ãemuÏ se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doruãovány. V pﬁípadû, Ïe
Ïalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdrÏuje se na
jiné adrese, budou v rozhodãím ﬁízení písemnosti doruãovány na Ïalobci známou adresu a Ïalovaná strana bere na vûdomí, Ïe se tak dûje s úãinky pro rozhodãí ﬁízení rozhodn˘mi, jako by se na této adrese zdrÏovala.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, Ïe rozhodãí doloÏka
sjednaná v bodu 1 tohoto ãlánku tûchto v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu, ve vûci kterého nebylo dosud
zahájeno rozhodãí ﬁízení, ru‰í zahájením soudního ﬁízení
ve vûci tohoto konkrétního majetkového sporu.
3. V‰echny dal‰í spory vzniklé z uzavﬁené pojistné smlouvy
nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich pﬁedmûtu
nelze podﬁadit pod bod 1 tohoto ãlánku tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, budou rozhodovány obecn˘mi vûcnû a místnû pﬁíslu‰n˘mi soudy.

nádrÏí nebo tyto bﬁehy a hráze protrhla, nebo bylo zpÛsobeno náhl˘m a neoãekávan˘m zmen‰ením prÛtoãného profilu toku.
9. Sesouváním pÛdy, zﬁícením skal nebo zemin se rozumí
sesuv pÛdy, zﬁícení skal nebo zemin vzniklé pÛsobením
gravitace a vyvolané poru‰ením dlouhodobé rovnováhy,
ke které svahy zemského povrchu dospûly v˘vojem, nebo byla-li tato rovnováha poru‰ena v souvislosti s prÛmyslov˘m nebo stavebním provozem. Sesouváním pÛdy
v‰ak není klesání zemského povrchu do centra Zemû
v dÛsledku pÛsobení pﬁírodních sil nebo lidské ãinnosti.
10. Sesouváním nebo zﬁícením lavin se rozumí jev, kdy masa
snûhu nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu
a ﬁítí se do údolí.
11. Pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pﬁedmûtÛ se rozumí takov˘ pohyb tûlesa, kter˘ má znaky volného pádu.
12. Zemûtﬁesením se rozumí otﬁesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kÛﬁe, které dosahují alespoÀ
6. stupnû mezinárodní stupnice udávající makroseismické úãinky zemûtﬁesní (MSK – 64).
13. Vyzimováním se rozumí po‰kození porostÛ vybran˘ch
plodin v období od zasetí v roce v˘sevu do 30. dubna roku následujícího v dÛsledku pÛsobení snûhu a mrazu
vãetnû s tím souvisejícím roz‰íﬁením chorob a Ïivoãi‰n˘ch
‰kÛdcÛ, nadmûrn˘m mokrem nebo suchem, nebo prudk˘mi rozdíly teplot.
14. Jarním mrazem se rozumí mráz v období od 21. bﬁezna
do 20. ãervna.
15. Rostlinami se rozumí plodiny pûstované na orné pÛdû,
vinicích, chmelnicích, v sadech a na loukách a pastvinách, okrasné rostliny, rostliny pûstované pro okrasné
úãely, rostliny pûstované ve sklenících nebo fóliovnících,
rostliny ve ‰kolkách, lesní porosty nebo dal‰í rostliny nebo porosty rostlin.
16. Zaplacením pojistného se rozumí pﬁipsání platby na úãet
poji‰Èovny.

âlánek 17
Vinkulace
1. Plnûní z pojistné smlouvy lze vinkulovat ve prospûch tﬁetí
osoby. Vinkulace znamená, Ïe plnûní z pojistné smlouvy
poji‰Èovna vyplatí tﬁetí osobû, v jejíÏ prospûch bylo plnûní vinkulováno (vinkulaãní vûﬁitel), nedá-li vinkulaãní vûﬁitel souhlas k vyplacení plnûní osobû oprávnûné k pﬁijetí
plnûní podle pojistné smlouvy. Uhrazením plnûní vinkulaãnímu vûﬁiteli splní poji‰Èovna svÛj závazek vÛãi oprávnûné osobû.
2. Vinkulace plnûní mÛÏe b˘t provedena pouze na Ïádost
pojistníka. Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, lze vinkulovat pouze se souhlasem poji‰tûného.

âlánek 18
Forma právních úkonÛ

âlánek 16
V˘kladová ustanovení

1. Právní úkony t˘kající se poji‰tûní mají písemnou formu,
není-li dále uvedeno jinak.

1. Zemûdûlsk˘m poji‰tûním se rozumí poji‰tûní rostlin a poji‰tûní zvíﬁat.

2. Oznámení pojistné události ve smyslu zákona, resp. âlánku 11 bodu 2 písm. f) tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek, je moÏno podat rovnûÏ telefonicky na telefonním ãísle poji‰Èovny speciálnû k tomuto úãelu zﬁízeném.

2. Krupobitím se rozumí meteorologick˘ jev, pﬁi kterém
kousky ledu rÛzného tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvoﬁené v atmosféﬁe dopadají k povrchu zemû.
3. PoÏárem se rozumí oheÀ v podobû plamene, kter˘ provází hoﬁení a vznikl mimo urãené ohni‰tû nebo takové
ohni‰tû opustil a ‰íﬁí se vlastní silou. PoÏárem v‰ak není
Ïhnutí a doutnání s omezen˘m pﬁístupem kyslíku, jakoÏ
i pÛsobení uÏitkového ohnû a jeho tepla. PoÏárem dále
není pÛsobení tepla pﬁi zkratu v elektrickém vedení (zaﬁízení), pokud se plamen zkratem vznikl˘ dále neroz‰íﬁil.
4. V˘buchem se rozumí náhl˘ niãiv˘ projev tlakové síly spoãívající v rozpínavosti plynÛ nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). Za v˘buch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlaãen˘m plynem nebo
párou se povaÏuje roztrÏení jejich stûn v takovém rozsahu, Ïe do‰lo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnûj‰kem
a vnitﬁkem nádoby. V˘buchem v‰ak není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamick˘ tﬁesk zpÛsoben˘
provozem letadla. Pro úãely tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek v˘buchem není reakce ve spalovacím prostoru motorÛ, hlavních stﬁeln˘ch zbraní a jin˘ch zaﬁízení,
ve kter˘ch se energie v˘buchu cílevûdomû vyuÏívá.
5. Úderem blesku je bezprostﬁední pﬁechod blesku (atmosférického v˘boje) na poji‰tûnou vûc.
6. Vichﬁicí se rozumí dynamické pÛsobení hmoty vzduchu,
která se pohybuje rychlostí 20,8 a více m/s. Není-li tato
rychlost pro místo ‰kody zjistitelná, musí poji‰tûn˘ prokázat, Ïe pohyb vzduchu zpÛsobil v okolí místa poji‰tûní
‰kody na ﬁádnû udrÏovan˘ch budovách nebo jin˘ch
shodnû odoln˘ch vûcech.
7. Záplavou se rozumí vytvoﬁení vodní plochy, která po urãitou dobu stojí nebo proudí v místû, kde to není obvyklé.
8. Povodní se rozumí zaplavení vût‰ích ãi men‰ích územních
celkÛ vodou, která se vylila z bﬁehÛ vodních tokÛ nebo

3. Telefonicky je moÏno oznámit rovnûÏ zmûnu adresy,
zmûnu jména nebo pﬁíjmení pojistníka ãi poji‰tûného.

âlánek 19
Doruãování
1. Písemnosti t˘kající se poji‰tûní jsou doruãovány:
a) prostﬁednictvím drÏitele po‰tovní licence podle zvlá‰tního zákona na poslední známou adresu úãastníka
poji‰tûní, jemuÏ jsou urãeny, nebo
b) osobnû, zamûstnancem nebo povûﬁenou osobou
odesílatele, nebo
c) elektronicky, podepsané podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ.
2. Nebyl-li adresát zastiÏen, doruãovatel uloÏí písemnost poji‰Èovny v místnû pﬁíslu‰né provozovnû drÏitele po‰tovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnÛ ode
dne jejího uloÏení, povaÏuje se poslední den této lhÛty za
den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedovûdûl.
3. Bylo-li pﬁijetí písemnosti adresátem odmítnuto, povaÏuje
se písemnost za doruãenou dnem, kdy její pﬁijetí bylo adresátem odmítnuto.
4. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ o tom
informoval poji‰Èovnu, povaÏuje se písemnost za doruãenou dnem, kdy byla zásilka poji‰Èovny vrácena jako nedoruãitelná.

âlánek 20
Závûreãná ustanovení
1. Pro poji‰tûní se pouÏije právní ﬁád âeské republiky.
2. Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
1. 1. 2009.

