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Právní ochrana 
vozidla

Právní ochrana vozidla pomáhá jak samotnému vlastníkovi vozidla, tak všem osobám, které toto 
vozidlo oprávněně užívají. Předmětem právní ochrany vozidla je prosazování právních zájmů 
souvisejících s  vozidlem uvedeným ve  smlouvě. Pro osobní vozidlo stojí 2  200 Kč ročně a  pro 
nákladní automobil od 2 500 Kč ročně. 

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

NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA VOZIDLA VZTAHUJE?
Právní ochranu vozidla poskytujeme pojištěným osobám v  případě jejich právních problémů 
souvisejících s pojištěným vozidlem. Právní ochrana je vhodná pro každé vozidlo, ať je používané při 
podnikání nebo v soukromém životě, a je tím důležitější, čím více se s vozidlem jezdí. Sjednávají si ji 
jak otcové rodin, tak dopravní fi rmy. 

JAKÉ OSOBY PRÁVNÍ OCHRANA VOZIDLA CHRÁNÍ?
V případě pojištění právní ochrany vozidla, je pojištěným vlastník, provozovatel a nájemce vozidla, 
každý oprávněný řidič vozidla, který je držitelem příslušného platného řidičského oprávnění, je-li ho 
podle právních předpisů třeba, a cestující, který je ve vozidle oprávněně přepravován.

Pokud osobní vozidlo slouží výlučně k  soukromým účelům, lze využít cenově zvýhodněných 
kombinovaných balíčků právní ochrany. S ohledem na privátní charakter těchto balíčků je ale u takto 
pojištěných vozidel omezen okruh chráněných osob na ty, které jsou pojištěny v příslušném balíčku.

V JAKÝCH OBLASTECH SE PRÁVNÍ OCHRANA VOZIDLA POSKYTUJE?

NÁROKY NA NÁHRADU ÚJMY V SOUVISLOSTI S VOZIDLEM
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěných osob, pokud v souvislosti 
s pojištěným vozidlem uplatňují 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.

Majitel vozidla je účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil. Tato skutečnost je doložena 
policejním protokolem. Při dopravní nehodě bylo poškozeno jeho vozidlo, majitel vozidla utrpěl 
zranění a v  jeho důsledku také ztrátu na ušlé mzdě / ušlém zisku. Majitel vozidla doloží rozsah 
poškození vozidla (např. protokol o  prohlídce poškozeného vozidla vypracovaný likvidátorem 
pojišťovny, u  které má viník sjednané „povinné ručení“), fakturu za  opravu vozidla, lékařem 
stanovené ohodnocení bolestného a výši vzniklé fi nanční ztráty.

D.A.S. majiteli vozidla zajistí uplatnění nároku na  odškodnění u  viníka dopravní nehody, 
respektive u  pojišťovny, u  které má viník dopravní nehody sjednané pojištění odpovědnosti 
z  provozu vozidla. Obdobným způsobem by D.A.S. pomohla i  dalším oprávněným cestujícím 
ve vozidle. Bude-li pro efektivní prosazení nároku na odškodnění nezbytné zpracovat znalecké 
posudky, uhradí náklady spojené s jejich zpracováním.
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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 pojištěným 
vozidlem.

Řidič vozidla je účastníkem dopravní nehody, při které není určen viník této 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. Řidič tak získá 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 vyplývajících 
ze soukromého pojištění, které se vztahuje k vozidlu a pojištěným osobám v souvislosti s provozem 
vozidla, jestliže pojištěný v těchto sporech vystupuje jako pojistník, pojištěný či oprávněná osoba, 
včetně sporů souvisejících s  pojištěním odpovědnosti za  škodu způsobenou na  přepravovaném 
nákladu.

Majitel vozidla havaroval. Jelikož měl sjednané havarijní pojištění, řádným způsobem své pojišťovně 
havárii oznámil. Likvidátor pojišťovny vozidlo prohlédl, autoservis provedl opravu a  majitel 
pojištěného vozidla požádal pojišťovnu, u které má sjednané havarijní pojištění, o příslušné pojistné 
plnění. Pojišťovna však odmítla pojistné plnění vyplatit. 

D.A.S. majiteli vozidla zajistí posouzení jeho situace a  řešení tohoto pojistného sporu. Bude 
prosazovat jeho zájem ve  sporech vzniklých s  ostatními pojistiteli, pokud pojistná událost 
souvisí s vozidlem uvedeným ve smlouvě.

NÁROKY A SPORY ZE SMLUV
Ochrana a  prosazování právních zájmů pojištěného ve  sporech ze smluv, jejichž předmětem je 
pojištěné vozidlo.

Majitel vozidla si nechal v  autoservisu opravit převodovku svého vozidla. Bezprostředně po  její 
opravě však došlo k další závadě na této převodovce a autoservis vzniklou závadu odmítl uznat jako 
záruční. 

Klient D.A.S. má nárok na  právní ochranu v  případě sporů vzniklých v  důsledku porušení 
závazkověprávních vztahů souvisejících s  pojištěným vozidlem. Spory týkající se uznání 
reklamované závady jsou typickým příkladem.

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

Majiteli vozidla je odebrán technický průkaz s odůvodněním na špatný technický stav vozidla. Majitel 
vozidla s tímto rozhodnutím nesouhlasí.

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

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

NÁROKY A SPORY Z VLASTNICKÉHO PRÁVA
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve sporech vzniklých 
v důsledku neoprávněného zásahu jiné osoby do  jeho vlastnického nebo jiného věcného práva 
k pojištěnému vozidlu.

Autoopravna, u  které si klient nechal opravit pojištěné vozidlo, významně přesáhla předem 
domluvenou cenu opravy. Klient odmítl tuto cenu uhradit a autoopravna odmítla opravené vozidlo 
vydat.

D.A.S. zastoupí klienta v případech, kdy dojde k neoprávněnému zásahu třetí osoby do  jeho 
vlastnických práv nebo jiných věcných práv k pojištěnému vozidlu. Klient má v rámci pojištění 
nárok na poskytnutí právní ochrany při mimosoudním i soudním řešení tohoto sporu.  

ZÁJMY DOPRAVNÍCH FIREM A AUTOPŮJČOVEN
D.A.S. hájí také právní zájmy dopravních fi rem ve sporech z pojistných smluv o pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené na přepravovaném nákladu.

Autopůjčovny si mohou sjednat právní ochranu pro případ sporů s nájemci vozidel. V  takových 
případech D.A.S. řeší jak nájemcem způsobené poškození vozidla, tak nevrácení vozidla či neuhrazení 
půjčovného/nájemného.

VARIANTA SOUPRAVA
Při sjednání tohoto typu pojištění se právní ochrana vztahuje také na návěs nebo přívěs, který je 
připojen k  pojištěnému tažnému vozidlu, avšak výlučně u  pojistných událostí vzniklých v  době 
připojení. U této varianty se identifi kační údaj připojeného vozidla neuvádí do smlouvy.

Právní ochrana 
vozidla
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NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA VOZIDLA NEVZTAHUJE?
Kromě výluk uvedených v  části „Význam a účel pojištění právní ochrany“ nelze právní ochranu 
vozidla použít zejména v případě sporů vzniklých:

•  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 s nesprávným zajištěním nákladu či s přetížením vozidla,
•  v souvislosti s dodržováním předepsaných dob jízdy, odpočinku, bezpečnostních přestávek 

a s používáním záznamového zařízení určeného ke kontrole doby řízení vozidla,
•  v souvislosti se závazky ze smluv, na jejichž základě je vozidlo zapůjčováno, pronajímáno, 

propachtováváno nebo z jiných obdobných úplatných smluv,
• v souvislosti se clem, daněmi nebo poplatky za užívání silnic.

JAKÁ JE ÚZEMNÍ PLATNOST PRÁVNÍ OCHRANY VOZIDLA?
V souvislosti s náhradou újmy a trestním či přestupkovým řízením se právní ochrana pro vozidla 
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 vozidla 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.

Právní ochrana 
vozidla


