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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění právní ochrany, které sjednává Česká podnikatelská pojišťov-
na, a. s., Vienna Insurance Group, (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou 
smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
právní ochrany VPP PR 1/16 (dále jen VPP PR) a příslušnými ustano-
veními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen občanský zákoník).

2. Pojištění právní ochrany je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění, rozsah pojištění

1. Smlouvou o pojištění právní ochrany se pojistitel zavazuje v ujedna-
ném rozsahu hradit náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho 
práva a poskytovat služby s tím související.

2. Pojištění právní ochrany se sjednává v základním nebo v rozšířeném 
rozsahu.

3. Pojištění právní ochrany v základním rozsahu zahrnuje:
a) náhradu újmy podle občanského zákoníku - uplatnění mi-

mosmluvních oprávněných nároků pojištěného na náhradu újmy, 
jež mu byla způsobena třetí osobou, která je podle zákona povin-
na takovou újmu nahradit;

b) vlastnictví movitých věcí – ochrana oprávněných zájmů pojištěné-
ho ve sporech plynoucích z neoprávněného zásahu třetí osoby do 
jeho vlastnického nebo jiného věcného práva k movitým věcem;

c) trestní a přestupkové právo - obhajoba pojištěného v přestupko-
vém nebo trestním řízení, které bylo proti němu zahájeno, avšak 
jen tehdy, pokud je toto řízení vedeno s pojištěným pro nedbalost-
ní trestný čin nebo přestupek;

d) pojistné právo - ochrana oprávněných zájmů pojištěného ve spo-
rech vzniklých na základě pojistných smluv uzavřených s ostatními 
pojistiteli, za předpokladu, že pojištěný v těchto sporech vystupuje 
ve vztahu k jinému pojistiteli jako pojistník nebo pojištěný.

4. Pojištění právní ochrany v rozšířeném rozsahu zahrnuje:
a) náhradu újmy podle občanského zákoníku - uplatnění mi-

mosmluvních oprávněných nároků pojištěného na náhradu újmy, 
jež mu byla způsobena třetí osobou, která je podle zákona povin-
na takovou újmu nahradit;

b) vlastnictví movitých věcí – ochrana oprávněných zájmů pojištěné-
ho ve sporech plynoucích z neoprávněného zásahu třetí osoby do 
jeho vlastnického nebo jiného věcného práva k movitým věcem;

c) trestní a přestupkové právo - obhajoba pojištěného v přestupko-
vém nebo trestním řízení, které bylo proti němu zahájeno, avšak 
jen tehdy, pokud je toto řízení vedeno s pojištěným pro nedbalost-
ní trestný čin nebo přestupek;

d) pojistné právo - ochrana oprávněných zájmů pojištěného ve spo-
rech vzniklých na základě pojistných smluv uzavřených s ostatními 
pojistiteli, za předpokladu, že pojištěný v těchto sporech vystupuje 
ve vztahu k jinému pojistiteli jako pojistník nebo pojištěný.

e) pracovněprávní spory  – spory vyplývající z  pracovního poměru 
mezi pojištěným a jeho zaměstnavatelem;

f ) vlastnictví nemovitosti  – ochrana oprávněných zájmů pojištěné-
ho ve sporech plynoucích z neoprávněného zásahu třetí osoby do 
jeho vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitostem;

g) nájem nemovitosti  – ochrana oprávněných zájmů pojištěného 
jako nájemce ve sporech, které se týkají nájemních vztahů k ne-
movitosti.

Článek 3
Územní rozsah

Pojištění se vztahuje na škodné události, k nimž došlo na území České re-
publiky, není -li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 4
Pojistná smlouva

1. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout 
jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastaneli nahodilá událost kry-
tá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojisti-
teli pojistné.

2. Pojistná smlouva musí mít vždy písemnou formu, jinak je neplatná. To-
též platí i pro všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění, není -li 
ujednáno jinak.

3. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření smlouvy, 
nebylo -li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo 
později.

4. Přijal -li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného ve výši uve-
dené v nabídce, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.

5. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou tyto VPP PR a přílohy k pojist-
né smlouvě.

6. Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného nebo roz-
sah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, ji-
nak jsou neplatné. Pro změny v pojistné smlouvě, které nemají vliv na 
výši pojistného nebo rozsah pojištění, není povinná písemná forma, 
pojistník může takovou změnu oznámit telefonicky nebo elektronic-
kou poštou, pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické ko-
munikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě neodmítl. 
Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, resp. sídla, pojistníka 
i pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě ve všech dříve uzavřených 
pojistných smlouvách. Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě 
tyto údaje změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy.

Článek 5
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli 
všechny změny týkající se sjednaného pojištění.

2. Pojištěný má povinnost vrátit vyplacené pojistné plnění v  případě 
pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o spáchání úmyslné-
ho trestného činu nebo přestupku pojištěným.

3. Pojištěný má povinnost přijímat veškerá vhodná opatření k minimali-
zaci rizika soudních sporů a s tím spojených nákladů.

4. Pojištěný má povinnost nepřistoupit na jakékoliv vyrovnání bez před-
chozího souhlasu pojistitele.

5. Pojistník a pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost 
potřebnou ke zjištění příčin škodné události, podat pravdivá vysvět-
lení o  jejím vzniku a  rozsahu a  předložit potřebné doklady, které si 
pojistitel vyžádal.

6. Pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost při přecho-
du práva na úhradu pojistitelem zaplacených soudních a mimosoud-
ních nákladů.

7. Pojistník nebo pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbyteč-
ného odkladu, že uzavřel pro pojištění právní ochrany další pojištění 
proti témuž pojistnému nebezpečí, uvést ostatní pojistitele a pojistné 
částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách.

8. Je -li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na 
tzv.  mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjed-
naného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adre-
sa České obchodní inspekce: www.coi.cz).

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
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Článek 6
Práva a povinnosti pojistitele

1. Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu včetně po-
jistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě. Dojde -li ke 
ztrátě, poškození či zničení pojistné smlouvy, vydá pojistitel na žádost 
a náklady pojistníka kopii pojistné smlouvy.

2. Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy formou ob-
chodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné smlouvy předat či 
odeslat dohodnutým komunikačním prostředkem pojistnou smlouvu 
včetně pojistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě.

3. Pojistitel je povinen v  případě vzniku pojistné události dohodnout 
s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné doklady. Bez zbyteč-
ného odkladu provést šetření nutné ke zjištění existence a  rozsahu 
povinnosti plnit a sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na po-
jistné plnění.

4. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému nahlédnout 
do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škodné události a pořídit 
si jejich kopie.

5. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného do-
klady, které pojistiteli zapůjčili ke sjednání pojištění nebo v souvislosti 
se šetřením škodné události.

6. Je -li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo na 
zákonný úrok z prodlení, jakož i na jemu vzniklé náklady spojené se 
zpracováním a doručením upomínek.

Článek 7
Pojistné a doba trvání pojištění

1. Pojistné je úplatou za pojištění. Právo pojistitele na pojistné vzniká 
dnem uzavření pojistné smlouvy.

2. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou za běžné pojistné. Běžné po-
jistné se stanoví za pojistná období a  je splatné prvního dne pojist-
ného období. Délka pojistného období je jeden pojistný rok, není -li 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

3. Je -li v  pojistné smlouvě dohodnuto placení pojistného za pojistná 
období kratší než jeden pojistný rok, může pojistitel účtovat přirážku 
k pojistnému v závislosti na délce pojistného období.

4. Pojistitel má právo v  souvislosti se změnami podmínek rozhodných 
pro stanovení výše pojistného, zejména z důvodu škodní inflace, upra-
vit nově výši pojistného na další pojistné období. Pojistitel je povinen 
nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději dva 
měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kte-
rém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník s  touto změnou 
nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do jednoho měsíce ode dne, 
kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V takovém pří-
padě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo 
pojistné zaplaceno.

5. Zaplaceným pojistným umořuje pojistitel své pohledávky na pojist-
ném a jiné pohledávky z pojištění v pořadí, ve kterém vznikly, a to bez 
ohledu na to, jestli dlužník určil jinak nebo projevil jinou vůli.

Článek 8
Pojistná nebezpečí, škodná událost

1.  Pojistným nebezpečím je porušení práv oprávněné osoby.
2.  Za škodnou událost pro účely pojištění právní ochrany se považuje 

porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, vyvolávající 
potřebu chránit a prosazovat právní zájmy pojištěné osoby a která by 
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

3.  Za vznik škodné události se považuje okamžik, ve kterém došlo nebo 
mohlo dojít k počátku porušování právní povinnosti nebo ve kterém 
nastala nebo mohla nastat jiná právní skutečnost vyvolávající potřebu 
právní ochrany.

Článek 9
Rozsah plnění pojistitele

1. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmí-
nek stanovených těmito VPP PR a pojistnou smlouvou, jestliže škodná 
událost nastala v době trvání pojištění a nárok na pojistné plnění byl 
vůči pojistiteli uplatněn nejdéle jeden rok ode dne zániku pojištění.

2. Nastane -li pojistná událost, pojistitel poskytne po uplynutí čeka-
cí doby úhradu účelně vynaložených nákladů, nezbytně nutných 
k ochraně oprávněných zájmů pojištěného, maximálně však do výše 
limitů sjednaných v pojistné smlouvě:
a) odměnu za právní poradenství do výše mimosmluvní odměny ad-

vokáta v České republice stanovené příslušnými právními předpi-
sy, a to nejvýše za dva úkony právní služby, maximálně však do 5 % 
limitu pojistného plnění v průběhu jednoho pojistného roku;

b) odměnu a  náhradu hotových výdajů právního zástupce do výše 

mimosmluvní odměny advokáta v České republice stanovené pří-
slušnými právními předpisy;

c) náklady na soudní poplatky, soudem nařízené znalecké posudky, 
na provedení výkonu rozhodnutí, a  to vždy na základě jednoho 
návrhu na výkon rozhodnutí na jeden exekuční titul;

d) náklady protistrany, které je pojištěný povinen uhradit na základě 
pravomocného soudního rozhodnutí;

e) výdaje pojištěného za cesty k soudnímu řízení, u kterého je jeho 
přítomnost nařízena soudem;

f ) náklady spojené s výslechem svědka předvolaného soudem, které 
je pojištěný povinen uhradit na základě pravomocného soudního 
rozhodnutí;

g) jiné účelně vynaložené výdaje, k jejíž úhradě se pojistitel předem 
písemně zavázal.

3. V souvislosti s vyřizováním pojistné události uděluje pojištěný pojisti-
teli nebo jím pověřené osobě písemné zmocnění k provedení nezbyt-
ných kroků za účelem ochrany svých právních zájmů.

4. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě.
5. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení události, se 

kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek 
na pojistné plnění, šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho 
povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, 
která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí po-
jistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě 
důvod jeho zamítnutí.

6. Nelze -li ukončit šetření nutná k  zjištění pojistné události, rozsahu 
pojistného plnění nebo k  zjištění osoby oprávněné přijmout pojist-
né plnění do tří měsíců ode dne oznámení, pojistitel oznamovateli 
sdělí, proč nelze šetření ukončit; požádá -li o to oznamovatel, sdělí mu 
pojistitel důvody v  písemné formě. Pojistitel poskytne osobě, která 
uplatňuje právo na pojistné plnění, na její žádost na pojistné plnění 
přiměřenou zálohu; to neplatí, je -li rozumný důvod poskytnutí zálohy 
odepřít.

7. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů ode dne skončení šetření.
8. Mělo -li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, 

která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné 
události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjiš-
tění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné 
plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojisti-
telovy povinnosti plnit.

9. Obsahuje -li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené 
podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-
-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel prá-
vo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, 
o  nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že 
pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně.

10. Jestliže pojistitel v průběhu šetření zjistí, že ochrana právních zájmů 
pojištěného nemá, zejména z  důvodů důkazní nouze, dostatečné 
vyhlídky na úspěšné prosazení, je povinen o  této skutečnosti pojiš-
těného neprodleně informovat spolu s  udáním důvodu. Od tohoto 
okamžiku není pojistitel povinen nadále plnit. Pokud dojde k násled-
nému úspěšnému prosazení právních zájmů pojištěného, je pojistitel 
povinen poskytnou pojištěnému pojistné plnění resp. jeho dosud ne-
vyplacenou část.

11. Při vědomém porušení povinností uvedených v článku 5 je pojistitel 
oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo 
toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

12. Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není -li ujednáno 
jinak.

Článek 10
Přerušení pojištění

1. O přerušení pojištění právní ochrany může pojistník požádat pojistite-
le pouze z vážných důvodů, které nestojí na straně pojistníka a pod-
statným způsobem ovlivňují postavení pojistníka, pojistné riziko/ne-
bezpečí nebo i jiné skutečnosti související s pojištěním. Pojistitel má 
právo si vyžádat od pojistníka doplňující informace k ověření důvodů 
uvedených pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. Rozhodnutí 
o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení pojištění přísluší pojistiteli. 
V  jednom pojistném roce může být pojištění právní ochrany přeru-
šeno jen jedenkrát, přičemž minimální doba přerušení musí činit ale-
spoň jeden měsíc. Pojištění právní ochrany může být přerušeno na 
základě písemné žádosti pojistníka doručené pojistiteli alespoň jeden 
měsíc před uvažovaným datem přerušení pojištění.

2. Přeruší -li se pojištění právní ochrany během pojistné doby, netrvá za 
přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo na plnění z udá-
lostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událost-
mi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby, jen je -li 
to výslovně ujednáno v pojistné smlouvě.

3. Pro nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.
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Článek 11
Zánik pojištění

1. Pojištění právní ochrany zaniká:
a) uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění právní ochrany 

sjednáno; je -li sjednáno pojištění právní ochrany na dobu určitou, 
lze v pojistné smlouvě ujednat, že uplynutím této doby pojištění 
právní ochrany nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejmé-
ně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemně 
nesdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění;

b) nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty stanove-
né pojistitelem nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doru-
čení upomínky o zaplacení pojistného (upomínka pojistitele musí 
obsahovat upozornění, že pojištění zanikne, nebude -li pojistné 
zaplaceno ani v dodatečné lhůtě);

c) písemnou dohodou pojistitele a  pojistníka; k  platnosti dohody 
o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vy-
rovnají; není -li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění 
zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti;

d) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců 
ode dne uzavření pojistné smlouvy; uplynutím osmidenní výpo-
vědní doby pojištění zaniká; v tomto případě má pojistitel právo 
na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání 
pojištění;

e) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců 
ode dne oznámení vzniku pojistné události; uplynutím jedno-
měsíční výpovědní doby pojištění zaniká; pokud výpověď podal 
pojistník, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, 
v němž došlo k pojistné události;

f ) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojist-
ného období; je -li však výpověď doručena druhé smluvní straně 
později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné ob-
dobí, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období;

g) písemnou výpovědí pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy 
mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo 
jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo kdy bylo zveřejněno 
oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k  provozování po-
jišťovací činnosti; uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění 
zaniká;

h) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpovíli zájemce 
o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistník 
při jednání o  změně pojistné smlouvy nebo pojištěný úmyslně 
nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy po-
jistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo 
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých 
podmínek a  zatají v  odpovědi něco podstatného, má pojistitel 
právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže -li, že by po pravdi-
vém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel; 
toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy 
takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit, jinak právo zanikne; 
odstoupil -li pojistitel od smlouvy, má právo započíst si náklady 
spojené se vznikem a  správou pojištění; odstoupí -li pojistitel od 
smlouvy a získal -li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné 
plnění, nahradí do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení 
stane účinným pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění 
přesahuje zaplacené pojistné;

i) odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník má právo od 
smlouvy odstoupit, dotáže -li se v písemné formě pojistitele na sku-
tečnosti týkající se pojištění a pojistitel nezodpoví tyto dotazy prav-
divě a úplně; odstoupí -li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel 
do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, za-
placené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil;

j) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění za před-
pokladu, že příčinou pojistné události byla skutečnost:
i.  o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události,
ii.  kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit 

v důsledku zaviněného porušení povinností zájemce o pojiště-
ní při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při 
jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěného, pravdivě 
nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele týkající se 
skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, 
jak ohodnotí pojistné riziko/ nebezpečí, zda je pojistí a za ja-
kých podmínek a nezatajit v odpovědi něco podstatného a

iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy 
tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných pod-
mínek;

k) zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění; pojistitel má však 
právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu 
dozvěděl;

l) smrtí pojištěné fyzické osoby.
2. Dnem odmítnutí pojistného plnění pojištění zaniká. Pojistitel může 

plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže oprávněná osoba uvede 

při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo pod-
statné údaje týkající se této události zamlčí.

3. V  případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku má 
pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve 
lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, 
kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení do-
jde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Odstoupí -li pojistník 
od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vrátí mu pojistitel 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy 
se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo 
odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo -li však pojistné plnění vyplaceno 
ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popří-
padě pojištěný, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která 
přesahuje zaplacené pojistné.

4. Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného) vstupuje do po-
jištění pojištěný. Oznámí -li však pojistiteli v písemné formě do třiceti 
dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na tr-
vání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem 
zániku pojistníka.

Článek 12
Výluky z pojištění

1. Pojištění právní ochrany se nevztahuje na případy:
a) vzniklé v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opome-

nutí pojištěného;
b) sporů mezi pojistníkem, pojištěným a pojistitelem;
c) sporů mezi osobami pojištěnými danou pojistnou smlouvou;
d) na uplatňování práv postoupených na pojištěného nebo které po-

jištěný uplatňuje jménem třetí osoby;
e) sporů vzniklých v souvislosti s podnikatelskou činností pojištěného;
f ) sporů vzniklých v souvislosti s řízením či vlastnictvím letadla, plavi-

dla;
g) v  oblasti práva dědického, sociálního zabezpečení, autorského, 

konkursního, práv duševního vlastnictví, na ochranu hospodářské 
soutěže, nekalé soutěže nebo práv týkajících se družstev, sdružení 
a spolků;

h) související s plánováním, zřizováním nebo změnami budov nebo 
jejich částí, ke kterým je třeba stavebního povolení nebo ohlášení;

i) vyvlastnění nebo územního řízení;
j) týkající se podílů na obchodní společnosti, tichém společenství, 

spekulativních obchodů, jakož i správy a uložení (deposit) finanč-
ních prostředků;

k) celního, finančního nebo daňového práva;
l) vzniklé v přímé nebo nepřímé souvislosti s válkou a terorismem;
m) vzniklé účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu 

nebo azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, účinky toxic-
kých látek, toxických plísní nebo odpadu s toxickými vlastnostmi, 
působením magnetických nebo elektromagnetických polí;

n) úhrady pokut a peněžitých sankcí uložených pojištěnému a náhra-
dy škody, které je pojištěný povinen uhradit;

o) sporů spočívajících v ochraně pojištěného jako zaměstnance před 
diskriminací a nerovným zacházením;

p) sporů z nájemních smluv, ve kterých vystupuje pojištěný jako pro-
najímatel;

q) sporů mezi nájemci nebo společnými nájemci, podnájemci, spo-
lečnými podnájemci, nebo jinými uživateli nemovitosti navzájem.

Článek 13
Právní zástupce

1. Pojištěný má právo svobodného výběru svého právního zástupce. Po-
jištěný je povinen sdělit pojistiteli zvoleného právního zástupce. Do 
doby než tak učiní, není pojistitel povinen nést náklady spojené s tím-
to zastoupením.

2. Pokud pojištěný nevyužije svého práva uvedeného v odstavci 1 toho-
to článku, pojistitel určí právního zástupce sám. Pojištěný je povinen 
neprodleně udělit takto určenému právnímu zástupci plnou moc 
v potřebném rozsahu.

3. Pojistitel dá souhlas s vedením soudního řízení jen tehdy, bylo -li protist-
ranou zabráněno všem pokusům o smírné vyřešení. Pojištěný nemůže 
bez závažných důvodů odpírat svůj souhlas se smírným řešením.

Článek 14
Řešení sporů

Pojistník má právo požádat o uzavření rozhodčí smlouvy pro řešení sporů 
z tohoto pojištění. Pro uvedené řešení sporů je dána pravomoc Rozhodčí-
ho soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře Čes-
ké republiky. Rozhodčí řízení se uskuteční v souladu s řádem uvedeného 
rozhodčího soudu.
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Článek 15
Zpracování osobních údajů a komunikace

1. Pojistitel je povinen nakládat s  osobními údaji ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho po-
jištění do informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen 
ČAP) s  tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv 
členu ČAP. Účelem informačního systému je shromažďovat a  zpra-
covávat data k ochraně klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby 
statistiky.

3. Pojistník souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení. 
Tento souhlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.

4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací od pojistitele prostředky 
elektronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl elektronic-
kou adresu nebo telefonní číslo. Tento souhlas může kdykoliv během 
trvání pojištění odvolat.

5. Pokud pojistník nesouhlasí se zasíláním informací prostředky elektro-
nické komunikace dle čl. 15 odst. 4, nemůže mu pojistitel zasílat ani 
písemnosti elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronic-
kým podpisem odesilatele dle čl. 16 odst. 5.

Článek 16
Doručování

1. Veškeré žádosti a sdělení, které mají vliv na výši pojistného či rozsah 
pojištění, se podávají písemně.

2. Písemnosti pojistitele jsou doručovány provozovatelem poštovních 
služeb, popř. zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pově-
řenou osobou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě či na poslední 
pojistiteli známou adresu.

3. Písemnost pojistitele odeslaná provozovatelem poštovních služeb 
doporučenou zásilkou, popř. obyčejnou zásilkou, adresátovi se pova-
žuje za doručenou:
a) třetím pracovním dnem po odeslání zásilky; u doporučené zásilky 

s dodejkou dnem převzetí zásilky, a to i v případě převzetí zásilky 
jinou osobou, jíž pošta doručila zásilku v souladu s právními před-
pisy o poštovních službách (např. rodinný příslušník),

b) dnem odepření převzetí zásilky,
c) dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné (např. pokud nelze adre-

sáta na uvedené adrese zjistit, adresát neoznačil poštovní schrán-
ku svým jménem a příjmením nebo názvem, změnil -li adresát svůj 
pobyt a doručení zásilky není možné),

d) posledním dnem úložní lhůty, pokud nebyl adresát zastižen a pí-
semnost pojistitele byla uložena doručovatelem na poště, a  to 
i když se adresát o uložení nedozvěděl.

4. Není -li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat prostřednictvím da-
tové schránky. Není -li taková písemnost doručena okamžikem, kdy se 
do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah své-
ho oprávnění přístup k této písemnosti, považuje se písemnost za do-
ručenou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát 
o jejím obsahu nedozvěděl, nestanoví -li zákon či jiný právní předpis 
jinak.

5. Není -li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat elektronickou zprá-
vou, elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým 
podpisem odesílatele nebo prostřednictvím internetové aplikace po-
jistitele. Elektronicky se písemnosti doručují na elektronickou adresu 
poskytnutou adresátem. Písemnost odeslaná adresátovi elektronicky 
na poslední oznámenou elektronickou adresu se považuje za doru-
čenou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát 
o jejím obsahu nedozvěděl, nestanoví -li zákon či jiný právní předpis 
jinak.

6. Veškeré kontaktní adresy pro doručování písemností pojistiteli jsou 
uvedeny na jeho webových stránkách.

Článek 17
Výklad pojmů

1. Čekací dobou se rozumí doba, během které pojistitel v případě po-
jistné události neposkytuje pojistné plnění. V pojištění právní ochrany 
se stanovuje čekací doba v délce 3 měsíce od počátku pojištění.

2. Limitem pojistného plnění se rozumí částka sjednaná v  pojistné 
smlouvě jako horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny po-
jistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku.

3. Nabídkou se rozumí návrh na uzavření pojistné smlouvy.
4. Nemovitostí se pro účely pojištění právní ochrany rozumí:

a) budova, stavba nebo byt včetně jejich součástí a příslušenství, kte-
ré slouží k obytným účelům;

b) drobné a vedlejší stavby, které plní doplňkovou funkci k nemovi-
tostem uvedených v bodě a) tohoto odstavce;

c) garáž a garážové stání.
5. Oprávněnou osobou je osoba, které v  důsledku pojistné události 

vzniklo právo na pojistné plnění.
6. Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
7. Pojistným rokem se pro účely tohoto pojištění rozumí období dva-

nácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. První pojistný rok začíná 
dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

8. Pojištěným se pro účely pojištění právní ochrany rozumí:
a) fyzická osoba uvedena v pojistné smlouvě jako pojištěný;
b) manžel/manželka, žijící s pojištěným ve společné domácnosti (ži-

votní partner);
c) druh/družka, žijící s  pojištěným ve společné domácnosti (životní 

partner);
d) svobodné děti pojištěného nebo jeho životního partnera až do 

dovršení dvaceti šesti let věku, žijící s pojištěným ve společné do-
mácnosti, které dosud nevykonávaly a nevykonávají žádnou pravi-
delnou výdělečnou činnost;

e) pomocné síly v domácnosti pojištěného, avšak jen za předpokla-
du, že pojistná událost vznikla v  příčinné souvislosti s  výkonem 
práce v této domácnosti.

9. Právním poradenstvím se rozumí advokátem poskytnuté právní po-
rady týkající se právních předpisů platných na území České republiky 
a právních vztahů, které se jimi řídí.

10. Právním zástupcem se rozumí advokát/advokáti, zapsaní v České ad-
vokátní komoře.

11. Spoluúčastí se pro účely tohoto pojištění rozumí částka sjednaná 
v pojistné smlouvě, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje. Jedná 
se o částku, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění. Může být 
stanovena pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem.

12. Spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatel-
ské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

13. Škodní inflace je souhrn vnějších vlivů nezávislých na vůli pojistitele, 
které vedou ke zvyšování pojistného plnění nebo nákladů pojistitele, 
např. zvýšení cen zboží a služeb, počtu a výše škod, rozsahu pojistné 
ochrany zákonem, daní.

14. Škodovým pojištěním je pojištění, jehož účelem je v  ujednaném 
rozsahu formou pojistného plnění vyrovnávat úbytek majetku vzniklý 
v důsledku pojistné události.

15. Válkou a terorismem válečné operace, povstání, vzpoury nebo jiné 
hromadné násilné nepokoje, stávky, pracovní výluky, teroristické akty 
(tj.  násilné jednání motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo 
nábožensky), nebo vládní opatření k jinému účelu než ke snížení roz-
sahu újmy.

Článek 18
Závěrečná ustanovení

1. Potřebné písemnosti předkládá pojištěný pojistiteli v českém jazyce.
2. Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany na-

bývají účinnosti dne 1. dubna 2016.


