DoplÀkové pojistné podmínky
poji‰tûní plodin DPPPL 3

âlánek 1
Úvodní ustanovení
Tyto DoplÀkové pojistné podmínky poji‰tûní plodin DPPPL 3
(dále jen „doplÀkové pojistné podmínky“) doplÀují ustanovení V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek zemûdûlského poji‰tûní VPPZP 09 (dále jen „v‰eobecné pojistné podmínky“).

âlánek 2
Pﬁedmût pojistné ochrany
1. Poji‰tûní se vztahuje na plodiny uvedené v pojistné
smlouvû (dále jen „poji‰tûné plodiny“), a to pro pﬁípad
po‰kození nebo zniãení v dÛsledku pojistného nebezpeãí daného typem poji‰tûní vyznaãen˘m v pojistné
smlouvû.
2. Plodiny lze pojistit jednotlivû nebo v rámci skupin.

âlánek 3
Zaﬁazení plodin do skupin
1. Do skupin plodin jsou zaﬁazeny plodiny pûstované pro
trÏní produkci nebo na plo‰e vût‰í neÏ 1 ha následujícím zpÛsobem:
Obilniny: p‰enice ozimá, p‰enice jarní, Ïito ozimé, Ïito
jarní, jeãmen ozim˘, jeãmen jarní, oves, tritikale ozimé,
tritikale jarní,
Luskoviny: hrách, bob, pelu‰ka, vikev,
Olejniny: sluneãnice, mák, hoﬁãice, ﬁepka ozimá, ﬁepka
jarní, sója,
Pﬁadné rostliny: len, konopí,
Okopaniny: brambory, cukrovka, krmná ﬁepa,
Aromatické, léãivé a koﬁeninové rostliny: kmín, heﬁmánek,
Konzumní zelenina: celer, mrkev, petrÏel, pastinák,
kﬁen, ﬁedkviãka, ﬁedkev, kedlubny, kapusta, kvûták, zelí, cibule, ãesnek, paÏitka, pór, okurky, paprika, rajãata,
salát, ‰penát, kopr,
Krmné pícniny na orné pÛdû: kukuﬁice, vojtû‰ka, jetel, bob, jarní smûska,
Trvalé travní porosty: louky,
Vinná réva: vinná réva,
Chmel: chmel,
Ovoce: meruÀky, jablka, hru‰ky, tﬁe‰nû, vi‰nû, broskve,
Jahody: jahody,
Semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin: cukrovka, krmná ﬁepa, celer, mrkev, petrÏel, pastinák, ﬁedkviãka, ﬁedkev, kedlubny, kapusta, kvûták, zelí, cibule,
paÏitka, pór, okurky, paprika, rajãata, salát, ‰penát, kopr, jetel, vojtû‰ka, trávy.
2. Zde neuvedené plodiny nebo plodiny pûstované jinak,
neÏ je uvedeno v bodu 1 tohoto ãlánku tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek, lze po dohodû s poji‰Èovnou pojistit v rámci skupiny plodin, které sv˘m agrobiologick˘m charakterem odpovídají.
3. Poji‰tûní se vztahuje vÏdy pouze na plodinu, která je
jmenovitû uvedena poloÏkou v pojistné smlouvû.

âlánek 4
Typy poji‰tûní
1. Poji‰tûní plodin se sjednává v uveden˘ch typech poji‰tûní:
a) Typ poji‰tûní A
Poji‰tûní plodin pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení
krupobitím nebo poÏárem.
b) Typ poji‰tûní B
Poji‰tûní plodin pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení
vichﬁicí, záplavou, povodní nebo sesuvem pÛdy a nebo u vybran˘ch ozim˘ch plodin vyzimováním.
c) Typ poji‰tûní C
Poji‰tûní plodin pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení
jarním mrazem.
d) Typ poji‰tûní D
Poji‰tûní vinné révy pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení mrazem.
2. Typ poji‰tûní A lze sjednat samostatnû. V návaznosti na
sjednání typu poji‰tûní A lze sjednat pro v‰echny plodiny s v˘jimkou plodin zaﬁazen˘ch do skupiny ovoce i typ
poji‰tûní B. Pro takto poji‰tûné plodiny uvedené v ãlánku 14 bodu 2 tûchto doplÀkov˘ch podmínek lze dále
sjednat i typ poji‰tûní C. Pro vinnou révu lze sjednat
i poji‰tûní typu A + B + C + D.
3. Typ poji‰tûní je vyznaãen v pojistné smlouvû.

âlánek 5
Rozsah poji‰tûní
1. Poji‰tûní plodin se vztahuje na pojistné události, které
mají za následek sníÏení v˘nosu poji‰tûn˘ch plodin v daném kalendáﬁním roce na pozemku souvisle osetém ne-

3. Poji‰tûní typu B se vztahuje na vyzimování pouze takov˘ch poji‰tûn˘ch vybran˘ch plodin, pro nûÏ bylo poji‰tûní typu B sjednáno jiÏ v roce v˘sevu a poji‰tûní typu B
pokraãuje v dal‰ím kalendáﬁním roce.

bo bodu 3 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek
v období uvedeném v ãlánku 5 bodu 1 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek nebo událostí uvedenou
v ãlánku 5 bodu 5 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek, stanoví poji‰Èovna v souãinnosti s poji‰tûn˘m pﬁi
prohlídce po‰kozeného porostu na oznámeném pozemku rozsah po‰kození v dÛsledku této pojistné události a v procentech vyjádﬁí sníÏení v˘nosu oproti stavu
pﬁed pojistnou událostí. Plnûní poji‰Èovny poji‰tûnému
vychází z takto stanoveného procenta a z poji‰tûného
v˘tûÏku z po‰kozeného pozemku, s v˘jimkou následujících pﬁípadÛ:
a) neumoÏÀoval-li stav porostu na oznámeném pozemku pﬁed pojistnou událostí dosaÏení poji‰tûného v˘nosu, vztahuje se sníÏení v˘nosu k v˘nosu skuteãnû
dosaÏitelnému pﬁed pojistnou událostí,
b) pﬁi dal‰ích pojistn˘ch událostech na tomto pozemku
se sníÏení v˘nosu v dÛsledku dal‰í pojistné události
vyjadﬁuje v procentech k dosaÏitelnému v˘nosu pﬁed
pojistnou událostí na oznámeném pozemku, maximálnû v‰ak k poji‰tûnému v˘nosu sníÏenému o sníÏení v˘nosu v dÛsledku pﬁedchozí pojistné události.

4. Poji‰tûní typu C se vztahuje i na ‰kody zpÛsobené jarním mrazem u poji‰tûn˘ch plodin set˘ch na jaﬁe a uveden˘ch v ãlánku 14 bodu 2 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek v období do 30 dnÛ po zasetí.

2. Stejn˘m zpÛsobem jako v bodu 1 tohoto ãlánku se postupuje, je-li dÛsledkem pojistné události sníÏení jakosti
u poji‰tûného lnu, poji‰tûného ovoce nebo poji‰tûné
konzumní zeleniny.

5. Poji‰tûní typu D se vztahuje na po‰kození poji‰tûné vinné révy mrazem, které má za následek sníÏení v˘nosu
v daném kalendáﬁním roce, nebo do‰lo-li k po‰kození
mrazem v období po sklizni do konce kalendáﬁního roku, v roce následujícím za podmínky trvání poji‰tûní
v tomto roce.

3. V pﬁípadû po‰kození porostu pojistnou událostí dle
ãlánku 6 bodu 1, bodu 2 písm. a) nebo bodu 3 tûchto
doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek v období uvedeném
v ãlánku 5 bodu 1 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek nebo událostí uvedenou v ãlánku 5 bodu 5 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek má poji‰Èovna
právo sníÏit plnûní o ãástku nákladÛ, které poji‰tûn˘ na
dal‰í pûstování a sklizeÀ poji‰tûné plodiny jiÏ nemusel
vynaloÏit. Poji‰Èovna vyplatí poji‰tûnému v pﬁípadû zniãení poji‰tûné plodiny pojistnou událostí uvedenou
v ãlánku 6 bodu 1, bodu 2 písm. a) nebo bodu 3 tûchto
doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek v období uvedeném
v ãlánku 5 bodu 1 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek nebo událostí uvedenou v ãlánku 5 bodu 5 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek nejv˘‰e sjednan˘
poji‰tûn˘ v˘tûÏek poji‰tûné plodiny.

bo osázeném stejnou plodinou (dále jen „pozemek“)
a které nastaly v období:
– u bobulového ovoce a jahod od poãátku kvetení,
– u ostatního ovoce po odkvûtu,
– u vinné révy od 05 fenofáze,
– u ozim˘ch plodin a ostatních vícelet˘ch plodin od 1. dubna,
– u ostatních plodin po vysázení sadby nebo sazenic na definitivní místo nebo od 30. dne po zasetí do termínu obvyklého ukonãení skliznû pﬁíslu‰né plodiny v dané oblasti.
2. Poji‰tûní typu B se vztahuje i na ‰kody zpÛsobené vichﬁicí, záplavou, povodní nebo sesuvem pÛdy na vybran˘ch poji‰tûn˘ch plodinách, u nichÏ je pojistn˘m nebezpeãím vyzimování, v období od zasetí do 1. dubna
a u poji‰tûn˘ch plodin set˘ch na jaﬁe a urãen˘ch ke sklizni v daném roce v období do 30 dnÛ od zasetí, pokud
taková událost mûla za následek zru‰ení nebo pﬁisetí
postiÏeného porostu.

6. Poji‰tûní se vztahuje v období uvedeném v bodu 1 tohoto ãlánku i na pojistné události, které mají za následek sníÏení jakosti poji‰tûného lnu a dále sníÏení jakosti
poji‰tûn˘ch plodin náleÏejících do skupin konzumní zelenina nebo ovoce v daném kalendáﬁním roce.
7. Poji‰tûní se vztahuje, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, na hlavní produkt poji‰tûn˘ch plodin.

âlánek 6
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je u typu poji‰tûní A po‰kození nebo
zniãení poji‰tûné plodiny v dÛsledku krupobití nebo poÏáru v období uvedeném v ãlánku 5 bodu 1 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.
2. Pojistnou událostí je u typu poji‰tûní B po‰kození nebo
zniãení poji‰tûné plodiny
a) v dÛsledku vichﬁice, záplavy, povodnû nebo sesuvu pÛdy
v období a za podmínek uveden˘ch v ãlánku 5 bodu 1
nebo bodu 2 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek,
b) u vybran˘ch ozim˘ch plodin rovnûÏ v dÛsledku vyzimování za podmínek uveden˘ch v ãlánku 5 bodu 3
tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.
3. Pojistnou událostí je u typu poji‰tûní C po‰kození nebo
zniãení poji‰tûné plodiny v dÛsledku jarního mrazu
v období a za podmínek uveden˘ch v ãlánku 5 bodu 1
nebo bodu 4 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.
4. Pojistnou událostí je u typu poji‰tûní D po‰kození nebo
zniãení poji‰tûné vinné révy v dÛsledku mrazu v období
a za podmínek uveden˘ch v ãlánku 5 bodu 5 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.

âlánek 7
Speciální v˘luky z poji‰tûní
1. Poji‰tûní se nevztahuje na polehnutí plodin.
2. Poji‰tûní se nevztahuje na pﬁezimovanou konzumní zeleninu.

âlánek 8
Pojistná hodnota, pojistná ãástka
1. Pojistnou hodnotou se rozumí nejvy‰‰í moÏná majetková újma, která mÛÏe v dÛsledku pojistné události nastat. Pojistná hodnota pro pﬁíslu‰nou poloÏku je vyjádﬁena trÏní cenou plodiny v daném místû a daném ãase.
2. Ve smyslu ãlánku 8 bodu 1 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek se pojistnou ãástkou rozumí poji‰tûn˘ v˘tûÏek pﬁíslu‰né poloÏky.

âlánek 9
Plnûní poji‰Èovny
1. Do‰lo-li k po‰kození poji‰tûné plodiny pojistnou událostí uvedenou v ãlánku 6 bodu 1, bodu 2 písm. a), ne-

4. Do‰lo-li k po‰kození porostu poji‰tûné plodiny pojistnou událostí uvedenou v ãlánku 6 bodu 2 písm. b) tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek nebo v ãlánku 5
bodu 2 nebo bodu 4 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínek v takové míﬁe, Ïe v dÛsledku této události byl
tento porost po dohodû s poji‰Èovnou zru‰en nebo pﬁiset, uhradí poji‰Èovna poji‰tûnému vynaloÏené náklady
na setí po‰kozené plodiny a hodnotu pÛvodního osiva,
v pﬁípadû pﬁísevu v pomûru odpovídajícímu stanovenému po‰kození, nejv˘‰e v‰ak ãástku odpovídající 15 %
poji‰tûného v˘tûÏku dané poji‰tûné plodiny na plo‰e
zru‰eného nebo pﬁisetého porostu.
5. Pﬁi pojistn˘ch událostech uveden˘ch v ãlánku 6 bodu 2
písm. b) tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek se
poji‰tûn˘ v˘tûÏek vypoãítává z poji‰tûného v˘nosu a poji‰tûné ceny uveden˘ch pro danou plodinu v pojistné
smlouvû k 1. lednu roku následujícího po roce v˘sevu
po‰kozené plodiny.
6. Poji‰Èovna není povinna plnit, jestliÏe rozsah po‰kození
plodiny na pozemku souvisle osetém nebo osázeném
stejn˘m druhem plodiny nedosáhl alespoÀ 10 % z poji‰tûného v˘tûÏku, pﬁípadnû sníÏeného v˘tûÏku, v pﬁípadû poÏáru nebo záplavy alespoÀ 5 % souvislé plnû zniãené plochy. Poji‰Èovna není povinna plnit v pﬁípadû
vyzimování, jestliÏe plocha porostu, na které bylo provedeno po dohodû s poji‰Èovnou jeho zru‰ení nebo pﬁisetí, nedosáhla alespoÀ 10 % plochy daného pozemku.
7. Poru‰í-li poji‰tûn˘ ustanovení ãlánku 12 bodu 1, 2, 3
tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek má poji‰Èovna právo sníÏit plnûní v pomûru plochy dané plodiny,
resp. v pﬁípadû poji‰tûní v rámci skupin plodin plochy
plodin zaﬁazen˘ch do dané skupiny plodin, uvedené
v pojistné smlouvû, a plochy, která by pﬁi dodrÏení povinností uveden˘ch v ãlánku 12 bodu 1, 2, 3, tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek mûla b˘t v pojistné
smlouvû pro danou plodinu, resp. pro plodiny zaﬁazené
do dané skupiny plodin, správnû uvedena.

âlánek 10
ZachraÀovací náklady
1. V souladu s ãlánkem 9 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek poji‰Èovna uhradí úãelnû a pﬁimûﬁenû vynaloÏené
zachraÀovací náklady. Celková v˘‰e náhrad zachraÀovacích nákladÛ je omezena 5 % z poji‰tûného v˘tûÏku
bezprostﬁednû ohroÏené poji‰tûné plodiny z bezprostﬁednû ohroÏené plochy.

2. Náklady vynaloÏené na agrotechnická opatﬁení nejsou
zachraÀovacími náklady.

âlánek 11
Spoluúãast
Na úhradû plnûní z kaÏdé pojistné události stanoveného dle
ãlánku 9 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek se poji‰tûn˘ podílí ãástkou vyjadﬁující spoluúãast na pojistném plnûní, a to procentem uveden˘m pro pﬁíslu‰nou poloÏku
v pojistné smlouvû.

âlánek 12
Práva a povinnosti z poji‰tûní
1. Poji‰tûn˘ je povinen uvést v˘mûru a místo, na kterém
poji‰tûnou plodinu urãenou ke sklizni v daném roce
pûstuje, dále je povinen uvést jako plochu poji‰tûné plodiny celkovou v˘mûru, na níÏ tuto plodinu urãenou ke
sklizni v daném roce pûstuje. Pﬁitom platí, Ïe plocha poji‰tûné plodiny urãené ke sklizni v daném roce, která
v dÛsledku skliznû anebo ‰kodné události v tomto roce
zanikla, musí b˘t zahrnuta k plo‰e pﬁíslu‰né plodiny
v pojistné smlouvû.
2. V pﬁípadû sjednání poji‰tûní plodin v rámci skupin plodin je poji‰tûn˘ povinen uvést v pojistné smlouvû v‰echny plodiny zaﬁazené dle ãlánku 3 bodu 1 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek do pﬁíslu‰né skupiny
plodin, které pûstuje ke sklizni v daném roce.
3. Pûstuje-li poji‰tûn˘ poji‰tûnou plodinu ke sklizni v daném roce na vût‰í plo‰e, neÏ jaká je uvedena v pojistné
smlouvû, je poji‰tûn˘ povinen toto písemnû oznámit do
8 dnÛ poji‰Èovnû. V pﬁípadû sjednání poji‰tûní plodin
v rámci skupiny plodin je stejn˘m zpÛsobem povinen
oznámit poji‰Èovnû pûstování plodiny, která dosud nebyla v pojistné smlouvû uvedena, a je dle ãlánku 3 bodu 1 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek zaﬁazena do této skupiny plodin.
4. Pûstuje-li poji‰tûn˘ poji‰tûnou plodinu ke sklizni v daném roce na men‰í plo‰e, neÏ jaká je uvedena v pojistné smlouvû, je poji‰tûn˘ povinen toto prokazatelnû
oznámit do 8 dnÛ poji‰Èovnû. Poji‰Èovna v takovém pﬁípadû provede úpravu pojistného v souladu s nov˘m
znûním pojistné smlouvy. V pﬁípadû sníÏení plochy poji‰tûné plodiny v dÛsledku skliznû anebo ‰kodné události se oznámení, úprava pojistné smlouvy ani pojistného neprovádí.
5. Poji‰tûn˘ má právo oznámit poji‰Èovnû, Ïe plodinu uvedenou v pojistné smlouvû nepûstuje a ani nepûstoval ke
sklizni v daném roce. Poji‰Èovna v takovém pﬁípadû pro-

vede úpravu pojistného v souladu s nov˘m znûním pojistné smlouvy, pokud poji‰tûn˘ toto prokazatelnû oznámil nejpozdûji do 31. kvûtna daného roku.
6. Pokud do‰lo k po‰kození poji‰tûné plodiny v dÛsledku
pojistného nebezpeãí, je poji‰tûn˘ povinen toto prokazateln˘m zpÛsobem ohlásit poji‰Èovnû do 8 dnÛ od této události. Tato lhÛta se zkracuje v období skliznû nejpozdûji do zahájení skliznû postiÏené plodiny, v pﬁípadû
zaorávky nebo zru‰ení porostu do tﬁí dnÛ pﬁed provedením.

âlánek 13
Pojistné
1. Podkladem pro v˘poãet pojistného je poji‰tûn˘ v˘tûÏek
poji‰tûné plodiny, kter˘ je souãinem plochy, poji‰tûného v˘nosu a poji‰tûné ceny.
2. Sazba pojistného za poji‰tûnou plodinu v zaokrouhlení
na Kã/ha je uvedena v pojistné smlouvû pro pﬁíslu‰nou
poji‰tûnou plodinu. Pojistné za poji‰tûnou plodinu je
souãinem sazby pojistného a plochy poji‰tûné plodiny
v pﬁíslu‰né poloÏce.
3. Pojistné náleÏí poji‰Èovnû vÏdy za dobu, na kterou bylo
poji‰tûní sjednáno (pojistná doba).
4. Je-li novû zaseta stejná plodina za plodinu, jejíÏ porost
byl zru‰en v dÛsledku pojistné události uvedené v ãlánku 5 bodu 2 nebo bodu 4 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek, a ‰koda byla hrazena dle vynaloÏen˘ch
nákladÛ, nepﬁedepisuje se za poji‰tûní takové plodiny
na této plo‰e v daném roce dal‰í pojistné.
5. Poji‰Èovna sníÏí pojistné o slevu za strukturu plodin, která se poskytuje ve v˘‰i 10 % z pojistného za plodiny na
orné pÛdû, stanoveného dle bodÛ 1–4 tohoto ãlánku,
v pﬁípadû, Ïe jsou v daném roce poji‰tûny plodiny ke sklizni na ve‰keré poji‰tûn˘m obhospodaﬁované v˘mûﬁe orné pÛdy. Pro plodiny zaﬁazené do skupin trvalé travní
porosty, chmel, vinná réva a ovoce se tato sleva neposkytuje.
6. Dále poji‰Èovna poskytne bonifikaci formou slevy za
‰kodn˘ prÛbûh z pojistného stanoveného dle bodÛ 1–5
tohoto ãlánku. V závislosti na ‰kodném prÛbûhu ve sledovaném období za v‰echny poji‰tûné plodiny poskytne poji‰Èovna slevu na pojistném podle následujících
pravidel:
a) sledovan˘m obdobím, za které se pro tyto úãely vyhodnocuje ‰kodn˘ prÛbûh, jsou 3 bezprostﬁednû
pﬁedcházející po sobû jdoucí kalendáﬁní roky,
b) nedo‰lo k v˘znamné zmûnû skladby poji‰tûn˘ch plodin, ploch poji‰tûn˘ch plodin a poji‰tûn˘ch rizik,

c) pokud je ‰kodn˘ prÛbûh 0 %, vzniká nárok na slevu
do v˘‰e 40 %,
d) nepﬁev˘‰il-li ‰kodn˘ prÛbûh 20 %, vzniká nárok na
slevu do v˘‰e 20 %,
e) nepﬁev˘‰il-li ‰kodn˘ prÛbûh 40 %, vzniká nárok na
slevu do v˘‰e 10 %.

âlánek 14
V˘kladová ustanovení
1. Vybran˘mi ozim˘mi plodinami, u nichÏ je u typu poji‰tûní B pojistnou událostí rovnûÏ vyzimování, jsou p‰enice ozimá, jeãmen ozim˘, Ïito ozimé, tritikale ozimé, ozimé smûsky, ozimá ﬁepka, kmín, fenykl a víceleté pícniny
v prvním roce pûstování.
2. Jarním mrazem se rozumí mráz v období od 21. bﬁezna
do 20. ãervna. Pojistit lze v roce poji‰tûní setou cukrovku, na jaﬁe set˘ mák, pﬁadné rostliny, na jaﬁe setou nebo sázenou konzumní zeleninu. Dále lze pojistit jahody,
semenné porosty okopanin a zeleniny, vinnou révu
a chmel.
3. 05 fenofáze u vinné révy stanovená podle K. W. Eichhorna a D. H. Lorenze je okamÏik, kdy se pupeny otvírají, lze vidût první zeleÀ letorostu.
4. Polehnutí je stav, kdy se porost ãásteãnû skloní nebo
zcela poloÏí (zlomí nebo vyvrátí) k zemi.
5. Hlavním produktem poji‰tûné plodiny se rozumí ta ãást
plodiny, pro jejíÏ v˘nos je tato plodina zpravidla pûstována.
6. ·kodn˘m prÛbûhem se rozumí podíl vyplaceného pojistného plnûní se zahrnutím stanovené rezervy na pojistné
plnûní za ‰kody ve sledovaném období a pojistného stanoveného za poji‰tûní plodin v tomto kalendáﬁním roce.
7. Poji‰tûn˘m v˘tûÏkem poloÏky je souãin plochy poji‰tûné
plodiny, poji‰tûné ceny a poji‰tûného v˘nosu plodiny
uveden˘ch v poloÏce.
8. Plochou je plocha poji‰tûné plodiny uvedená v pojistné
smlouvû.
9. Poji‰tûn˘m v˘nosem je na návrh pojistníka stanoven˘
hektarov˘ v˘nos poji‰tûné plodiny uveden˘ v pojistné
smlouvû.
10. Poji‰tûnou cenou je na návrh pojistníka stanovená cena
za jednotku mnoÏství poji‰tûné plodiny uvedená v pojistné smlouvû.
11. Agrotechnick˘mi opatﬁeními se rozumí provádûná
opatﬁení související s pûstováním, v˘Ïivou a ochranou
rostlin.

