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Právní ochrana 
pro myslivce

Právní ochrana pro myslivce je zcela unikátní produkt chránící myslivce při výkonu práva myslivosti. 
Stojí 900 Kč na osobu ročně. Při sjednání právní ochrany pro pět a více osob nebo při souběhu právní 
ochrany pro myslivce a právní ochrany pro soukromí lze využít výhodnější cenu 600 Kč na osobu 
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 PRO MYSLIVCE VZTAHUJE?
Právní ochranu poskytujeme pojištěné osobě při událostech souvisejících s výkonem práva myslivosti. 

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

V JAKÝCH OBLASTECH SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO MYSLIVCE POSKYTUJE?

NÁROKY NA NÁHRADU ÚJMY
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného, pokud v souvislosti 
s  výkonem práva myslivosti 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.

Majitel pozemku patřícího do honitby je v dlouhodobé opozici vůči myslivecké činnosti. Při honu 
majitel pozemku napadl loveckého psa myslivce a usmrtil ho. Myslivci tak vzniklo vůči takovému 
útočníkovi právo na náhradu škody za usmrceného psa.

D.A.S. posoudí situaci a  zajistí uplatnění nároku na  odškodnění u  viníka, případně u  jeho 
odpovědnostní pojišťovny. V  případě potřeby D.A.S. zajistí zpracování znaleckého posudku 
a pověří advokáta, který se ujme právního zastoupení pojištěného. 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 výkonem 
práva myslivosti.

Myslivec při honu nedopatřením a chybnou manipulací se střelnou zbraní vystřelil a  těžce zranil 
jiného myslivce nebo např. návštěvníka lesa.

Myslivec má právo na  obhajobu v  přestupkovém, trestním, disciplinárním, kárném a  jiném 
správním řízení, jež proti němu bylo zahájeno v  důsledku jeho nedbalostního protiprávního 
jednání v souvislosti s výkonem práva myslivosti. 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 vyplývajících 
ze soukromého pojištění, jestliže pojištěný v těchto sporech vystupuje jako pojistník, pojištěný nebo 
oprávněná osoba.

Myslivec při honu nedopatřením zastřelil hospodářské či domácí zvíře (psa, koně apod.). Má 
sjednané odpovědnostní pojištění u své pojišťovny, která by měla poškozenému zaplatit náhradu 
újmy. Pojišťovna však odmítá škodu za myslivce uhradit.

D.A.S. zajistí posouzení celé situace klienta a řešení sporu mimosoudní či soudní cestou. D.A.S 
hájí zájmy klientů ve sporech s ostatními pojistiteli, pokud pojistná událost souvisí s výkonem 
práva myslivosti.

NÁROKY A SPORY ZE SMLUV
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve sporech ze smluv.

Myslivec si zakoupil střelnou zbraň, kterou hodlal používat při lovu. Střelná zbraň však vykazuje 
takové vady, že je nutné je reklamovat. 

D.A.S. zajistí klientovi poradenství a právní zastoupení při řešení sporů ze smluvních vztahů.

ODEBRÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU NEBO LOVECKÉHO LÍSTKU
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve sporech ohledně 
odebrání zbrojního průkazu pro porušení zákona o zbraních a střelivu a hájení zájmů pojištěného 
ve sporech ohledně odebrání loveckého lístku. Právní ochrana se poskytuje výlučně v případech, 
kdy je spor ohledně odebrání zbrojního průkazu či spor ohledně odebrání loveckého lístku vyvolán 
skutečností související s výkonem práva myslivosti.

Myslivec ponechal svou střelnou zbraň bez dozoru. Zbraň byla následně zneužita a proti myslivci 
bylo zahájeno řízení o odebrání zbrojního průkazu.

D.A.S. klientovi poskytne pomoc ve  sporu o odebrání zbrojního průkazu pro porušení zákona 
o zbraních a střelivu nebo loveckého lístku.

Právní ochrana 
pro myslivce
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NÁROKY A SPORY Z VLASTNICKÉHO PRÁVA (K MOVITÝM VĚCEM)
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.

Exekutor zabavil myslivci lovecké zbraně s tím, že je proti němu vedena exekuce. Ten ji považuje 
za neoprávněnou a chce se bránit. 

Opravna, kam myslivec přinesl svou nefunkční zbraň k  opravě, výrazně překročila předem 
domluvenou cenu za opravu. Myslivec odmítá přemrštěnou částku uhradit, opravna mu odmítá 
zbraň vydat.

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

NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO MYSLIVCE NEVZTAHUJE?
Kromě výluk uvedených v části „Význam a účel pojištění právní ochrany“ nelze právní ochranu pro 
myslivce použít zejména u případů:

•  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.

•  vzniklých klientovi jako vlastníkovi, provozovateli nebo řidiči motorového vozidla, plavidla, 
letadla a dalších dopravních prostředků podléhajících registraci,

• souvisejících s podnikatelskou či jinou výdělečnou činností klienta.

JAKÁ JE ÚZEMNÍ PLATNOST PRÁVNÍ OCHRANY PRO MYSLIVCE?
V souvislosti s náhradou újmy a trestním či přestupkovým řízením se právní ochrana pro myslivce 
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 myslivce 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 
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