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Právní ochrana 
pro řidiče

Právní ochrana pro řidiče je určena pro osoby, které často řídí vozidla různého druhu, vozidla 
vlastní i vozidla svého zaměstnavatele, vozidla svého obchodního partnera, drážní vozidla, vozidla 
z autopůjčovny a  jiná motorová i nemotorová vozidla. Stojí 1 800 Kč na osobu ročně. V případě 
sjednání současně s právní ochranou pro zaměstnance ji lze pořídit za výrazně výhodnějších podmínek 
jako kombinovaný balíček Řidič+, který zahrnuje i  řešení sporů klienta s  jeho zaměstnavatelem, 
popř. řešení sporů z odpovědnostního pojištění zaměstnance. 

Za klienta hradíme náklady spojené s právní ochranou až do výše 1 000 000 Kč za každou pojistnou 
událost.

NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO ŘIDIČE VZTAHUJE?
Právní ochrana pro řidiče se vztahuje na prosazování právních zájmů pojištěného při událostech 
souvisejících s řízením vozidla. 

JAKÉ OSOBY PRÁVNÍ OCHRANA PRO ŘIDIČE CHRÁNÍ?
Pojištěnou osobou v právní ochraně pro řidiče je fyzická osoba uvedená v pojistné smlouvě.

V JAKÝCH OBLASTECH SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO ŘIDIČE POSKYTUJE?

NÁROKY NA NÁHRADU ÚJMY V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM VOZIDLA
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného, pokud v souvislosti 
s  řízením vozidla uplatňuje proti jiné osobě nárok na náhradu újmy na zdraví nebo na náhradu 
újmy na jmění. Jedná se o případy, kdy újma byla pojištěnému způsobena porušením zákona, nikoli 
porušením smluvní povinnosti či porušením dobrých mravů.

Řidič je účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil. Tato skutečnost je doložena policejním 
protokolem. Při dopravní nehodě utrpěl zranění a v jeho důsledku také ztrátu na ušlé mzdě / ušlém 
zisku. Poškozený řidič doloží lékařem stanovené ohodnocení úrazu a výši vzniklé fi nanční ztráty.

D.A.S. posoudí situaci a  zajistí uplatnění nároku na  odškodnění u  viníka dopravní nehody, 
respektive u  pojišťovny, u  které má viník dopravní nehody sjednané pojištění odpovědnosti 
za způsobenou újmu. V případě potřeby D.A.S. zajistí zpracování znaleckého posudku a pověří 
advokáta, který se ujme právního zastoupení klienta. Bude-li to nutné, advokát podá žalobu. 
D.A.S. uhradí odměnu advokáta, náklady na  vypracování znaleckého posudku a  v  případě 
neúspěchu náklady právního zastoupení protistrany.
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TRESTNÉ ČINY, PŘESTUPKY, DISCIPLINÁRNÍ, KÁRNÉ A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY 
Pojištění se vztahuje na obhajobu pojištěného v  trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném 
a jiném správním řízení, které je proti němu vedeno pro protiprávní jednání v souvislosti s řízením 
vozidla.

Řidič vozidla je účastníkem dopravní nehody, při které není určen viník nehody. Z tohoto důvodu se 
zavinění dopravní nehody bude zjišťovat při dalším přestupkovém řízení. 

D.A.S. řidiči na  jeho žádost zajistí a uhradí advokáta, který ho při přestupkovém řízení bude 
zastupovat. Získá tak jistotu, že jeho argumenty budou vzaty v úvahu, což může mít za důsledek 
nižší postih či úplné zproštění viny.

NÁROKY A SPORY ZE SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve sporech v souvislosti 
s řízením vozidla vyplývajících ze soukromého pojištění, jestliže pojištěný v těchto sporech vystupuje 
jako pojistník, pojištěný či oprávněná osoba.

Řidič při dopravní nehodě utrpěl úraz a požádal pojišťovnu, u které má sjednané úrazové pojištění, 
o příslušné pojistné plnění. Pojišťovna však odmítla pojistné plnění vyplatit.

D.A.S. pomůže řidiči prosadit jeho oprávněné zájmy ve  sporech s ostatními pojistiteli, pokud 
událost souvisí s řízením vozidla a současně i s řidičem.

ODEBRÁNÍ PRŮKAZU
Pojištění se vztahuje na právní zastoupení pojištěného v případě řízení s příslušnými státními orgány 
v souvislosti s odebráním nebo odejmutím a navrácením řidičského oprávnění anebo řidičského 
průkazu.

Řidič dosáhl hranice 12 bodů a hrozí mu odebrání řidičského průkazu.

Řidiči hrozí odebrání řidičského průkazu v důsledku obvinění ze zavinění dopravní nehody s těžkou 
újmou na zdraví.

D.A.S. zajistí klientovi advokáta, který jej bude v příslušném řízení zastupovat. Získá tak jistotu, 
že jeho argumenty budou vzaty v úvahu, což může mít za důsledek i  zásadní přehodnocení 
vzniklé situace.

Právní ochrana 
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NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO ŘIDIČE NEVZTAHUJE?
Kromě výluk uvedených v části „Význam a účel pojištění právní ochrany“ nelze právní ochranu pro 
řidiče použít zejména:

•  při řízení vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu nebo při řízení bez příslušného 
platného řidičského oprávnění, je-li jich dle příslušných právních předpisů třeba,

• při řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,
• při aktivní účasti na motoristických sportovních závodech včetně tréninkových jízd,
• v souvislosti se clem, daněmi nebo poplatky za užívání silnic,
• v souvislosti s jakoukoliv újmou týkající se vozidla,
•  v souvislosti s přepravovaným nákladem, včetně jeho nesprávného zajištění či přetížení 

vozidla,
•  v souvislosti s dodržováním předepsaných dob jízdy, odpočinku, bezpečnostních přestávek 

a s používáním záznamového zařízení určeného ke kontrole doby řízení vozidla.

Právní ochrana pro řidiče se vztahuje pouze na osobu řidiče, a proto právní ochranu nelze použít 
u událostí, které se přímo týkají samotného vozidla nebo přepravovaného nákladu.

JAKÁ JE ÚZEMNÍ PLATNOST PRÁVNÍ OCHRANY PRO ŘIDIČE?
V souvislosti s náhradou újmy a trestním či přestupkovým řízením se právní ochrana pro řidiče 
vztahuje na  události, které nastaly na  území Evropy s  výjimkou států bývalého Sovětského 
svazu nepatřících do Evropské unie a Turecka, řídí se místním příslušným právním řádem a jsou 
projednávány příslušnými místními orgány.

Ve všech ostatních případech se právní ochrana pro řidiče vztahuje na události, které se řídí českým 
právem a  jsou projednávány příslušnými orgány České republiky a  jejich povaha předpokládá 
výkon rozhodnutí v České republice podle českého práva.
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