Právní ochrana
soukromí

Právní ochrana soukromí se soustředí na běžný soukromý život jednotlivců. Stojí 2 400 Kč na osobu
ročně. Jde o základní stavební kámen právní ochrany osob. Každý jednotlivec si může, a to právě
podle svých dalších aktivit, rozšířit tento produkt o právní ochranu při řízení vozidel, právní ochranu
bydlení, právní ochranu zaměstnání apod., nebo si za zvýhodněných tarifních podmínek zvolit
některý z kombinovaných balíčků.
Za klienta hradíme náklady spojené s právní ochranou až do výše 1 000 000 Kč za každou pojistnou
událost.

NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA SOUKROMÍ VZTAHUJE?
Právní ochranu soukromí poskytujeme pojištěné osobě v případě právních problémů souvisejících
s jejím movitým majetkem (zařízení domácnosti, sportovní potřeby, vybavení chaty či garáže,
studijní pomůcky, s výjimkou motorových a jiných registraci podléhajících dopravních prostředků)
a sporů, které se pojištěné osoby přímo dotýkají. Je určena pro události, které nastanou pojištěné
osobě zejména jako chodci, cyklistovi, spotřebiteli, rekreantovi, sportovci, cestujícímu v dopravních
prostředcích, chovateli domácích zvířat apod. Právní ochrana soukromí je určena výlučně pro
nevýdělečnou činnost. K právní ochraně při výdělečné činnosti, při řízení vozidel nebo nemovitosti
slouží jiné produkty D.A.S.

V JAKÝCH OBLASTECH SE PRÁVNÍ OCHRANA SOUKROMÍ POSKYTUJE?
NÁROKY NA NÁHRADU ÚJMY
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěné osoby, pokud 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.
Klient při cestě za zábavou utrpěl zranění na neočištěném, zledovatělém chodníku. Na příčinu úrazu
má důvěryhodné svědky a léčení je dlouhodobé. Při úrazu došlo k poškození oděvu, úraz zapříčinil
následné snížení příjmu klienta po dobu léčení a rekonvalescence.
D.A.S. posoudí situaci a zajistí uplatnění nároku na odškodnění u odpovědné osoby. 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.
Obdobná situace může nastat při nevýdělečném sportování či rekreaci nebo při zničení či ukradení
věcí. Podmínkou možnosti pomoci však je zjištění osoby či subjektu odpovědného za vznik dané
újmy, neboť bez této informace neexistuje možnost újmu vůbec uplatnit a domoci se její náhrady.
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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 movitým
majetkem a běžným občanským životem.
Klientka je coby cyklistka účastníkem vážné dopravní nehody se zraněním několika osob – a navíc je
sama podezřelá ze zavinění této nehody z nedbalosti.
Na lince právní pomoci D.A.S. klientka obdrží prvotní radu a v případě potřeby jí D.A.S.
zajistí obhájce pro další řízení. Díky tomu se klientka stane rovnoprávnějším partnerem vůči
vyšetřujícím orgánům – což se může, s ohledem na konkrétní okolnosti případu, projevit méně
citelným potrestáním, než kdyby své zájmy hájila sama.

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 jeho soukromým aktivitám či soukromému majetku,
jestliže pojištěný v těchto sporech vystupuje jako pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba.
Klient si sjednal úrazové pojištění. Úraz se mu skutečně přihodil. Pojišťovnu, u které má sjednáno
úrazové pojištění, řádně požádal o odškodnění. Tato pojišťovna však činila průtahy s vyplacením
pojistného plnění.
D.A.S. hájí zájmy svých klientů ve sporech s ostatními pojistiteli (pojištění zařízení domácnosti,
životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění léčebných dávek apod.).

NÁROKY A SPORY ZE SMLUV
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve sporech ze smluv,
které se týkají jeho soukromých aktivit či soukromého majetku.
Klient si zakoupil novou lednici (boty, nábytek, ošacení, potraviny aj.) do domácnosti. U lednice
se v průběhu záruční doby projevilo více opakovaných závad a prodejce odmítl závady uznat jako
záruční. Obdobná situace může nastat v případě, kdy dojde k poškození oděvu předaného k vyčištění,
a pracovníci čistírny se odmítají se zákazníkem vypořádat; nábytek zhotovený na zakázku nemá
požadovanou kvalitu nebo není zhotoven v dohodnutém termínu apod.
D.A.S. je připravena hájit zájmy svého klienta, jak ve výše naznačených případech, tak i při
mnoha dalších podobných porušeních závazkověprávních vztahů, a to za splnění podmínek co
do územní platnosti sporu. Každá osoba uzavírá množství smluv a mnohdy si ani neuvědomí, že
jde o „smlouvu“, např. smlouva o pronájmu movitých věcí (leasing), smlouva o zakázkové výrobě
nábytku, smlouva o zajištění rekreace, smlouva o přepravě (městská hromadná doprava) apod.
Jestliže jsou smlouvy oboustranně dodržovány, je vše v naprostém pořádku. Pokud však dojde
k porušení smlouvy (dodání vadného výrobku, výrobku jiné kvality, jiného množství, nedodání
objednaného výrobku včas apod.), je pomoc od D.A.S. velmi vítaná a efektivní.
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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 movitým věcem.
Vlastníci dvou bytových jednotek užívají jeden společný sklepní prostor. Klient je vlastníkem
elektrické vrtačky, aku šroubováku a brusky. Druhý uživatel sklepního prostoru nejenže bez souhlasu
klienta toto nářadí používá, ale po určité době dokonce rozporuje vlastnictví těchto věcí klientem.
Klient se za takového stavu obrátí na D.A.S., doloží vlastnictví uvedených věcí nejlépe
prostřednictvím pořizovacích dokladů. V případě, že již tyto dokumenty nevlastní, je vhodné
předložit alespoň čestné prohlášení klienta a prohlášení svědků, potvrzující vlastnictví
předmětných věcí klientem. Klient se tím vyhne nepříjemným konfrontacím s protistranou
a eventuálně i nutnosti vynaložit náklady nezbytné na prosazení jeho práv advokátem či
prostřednictvím soudu. Obdobným případem může být například neoprávněné zabavení
klientovy movité věci exekutorem při výkonu exekuce vedené proti jiné osobě. D.A.S. klienta
zastoupí v případech, kdy dojde k neoprávněnému zásahu do jeho vlastnických práv k movitým
věcem, které nejsou součástí nemovitosti či jeho případného podnikatelského majetku.

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve správním řízení, které
zahájil příslušný orgán veřejné správy České republiky či veřejná zdravotní pojišťovna se sídlem
v České republice. Pojistné plnění je v tomto případě poskytováno pouze v rozsahu právní porady.
Klient se na D.A.S. obrátil se žádostí o právní poradu ve věci invalidního důchodu, kdy obdržel
od OSSZ rozhodnutí o jeho snížení či úplném odebrání.
D.A.S. svým klientům poskytne poradenství, pokud příslušný orgán veřejné správy České
republiky či veřejná zdravotní pojišťovna se sídlem v České republice zahájila s klientem správní
řízení a potřeba právní porady s tímto probíhajícím řízením souvisí.

NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA SOUKROMÍ NEVZTAHUJE?
Kromě výluk uvedených v části „Význam a účel pojištění právní ochrany“ nelze právní ochranu pro
soukromí použít zejména v případě sporů:
• souvisejících nebo vyplývajících z podnikatelské nebo jakékoli jiné výdělečné činnosti,
• souvisejících s vlastnictvím, provozováním nebo řízením vozidla, plavidla, letadla nebo jiného
dopravního prostředku podléhajícího registraci,
• souvisejících s nabytím vlastnictví, vlastnictvím, pozbytím vlastnictví, užíváním, nájmem,
podnájmem nebo pachtem nemovitosti klientem či souvisejících s jiným obdobným vztahem
klienta k nemovitosti, včetně dodávek energií, vody, plynu a podobných médií souvisejících
s užíváním nemovitosti,
• vyplývajících z pracovněprávních (služebních) vztahů.
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JAKÁ JE ÚZEMNÍ PLATNOST PRÁVNÍ OCHRANY SOUKROMÍ?
V souvislosti s náhradou újmy a trestním či přestupkovým řízením se právní ochrana pro soukromí
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 soukromí 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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