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Článek 1

1. Smluvní pojištění právní ochrany, která sjednává Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
(dále jen „pojistitel“), se řídí příslušnými ustanoveními zá-
kona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, těmito Všeobec-
nými pojistnými podmínkami VPP PR 1/10 (dále jen „VPP“)  
a pojistnou smlouvou. Ostatní práva a povinnosti účastníků 
soukromého pojištění právní ochrany se řídí příslušnými 
právními předpisy ČR.

2. Pojištění právní ochrany je pojištěním škodovým.

 
Článek 2

Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění je právní ochrana oprávněných právních 
zájmů pojištěného a je poskytována v základním a rozšířeném 
rozsahu.

2. Pojištění právní ochrany v základním rozsahu zahrnuje tyto 
právní oblasti:
a) občanskoprávní nároky na náhradu škody - uplatnění 

oprávněných nároků pojištěné osoby na náhradu škody 
vzniklé na zdraví, věci nebo náhrada jiné majetkové škody 
vůči třetí osobě, která za způsobenou škodu odpovídá na 
základě ustanovení obecně závazných občanskoprávních 
předpisů o mimosmluvní odpovědnosti za škodu;

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

c) trestní a přestupkové právo - obhajoba pojištěného  
v přestupkovém nebo trestním řízení, které bylo proti 
němu zahájeno v důsledku jeho jednání nebo opomenutí, 
které může mít za následek postih podle přestupkového 
nebo trestního zákona, avšak jen tehdy, pokud je toto ří-
zení vedeno s pojištěným pro nedbalostní trestný čin nebo 
přestupek;

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

3. Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, je pojištění právní ochra-
ny poskytováno i v rozšířeném rozsahu, které zahrnuje rizika 
základní varianty a tyto další právní oblasti:
a) pracovněprávní spory – ochrana oprávněných  zájmů 

pojištěného jako zaměstnance v případě sporů, které na-
stanou v důsledku porušení pracovněprávních vztahů mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem;

b) pracovněprávní nároky na náhradu škody – uplatnění 
oprávněných nároků pojištěného jako zaměstnance na ná-
hradu škody vůči zaměstnavateli; 

c) vlastnictví nemovitosti – ochrana oprávněných zájmů po-

jištěného ve sporech plynoucích z neoprávněného zásahu 
třetí osoby do jeho vlastnického nebo jiného věcného práva 
k nemovitostem, za předpokladu, že se nejedná o spory 
související s podnikatelskou činností pojištěného;

d) nájemní právo – ochrana oprávněných zájmů pojištěného 
jako nájemce ve sporech, které se týkají nájemních vztahů k 
nemovitosti.

Článek 3
Pojistná smlouva, spoluúčast

1. Pojistná smlouva musí mít vždy písemnou formu.
2. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou tyto VPPPR. 
3. Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, pojištění se 

sjednává se spoluúčastí oprávněné osoby na pojistném 
plnění. Spoluúčast je stanovena pevnou částkou v Kč a její 
výše musí být uvedena v pojistné smlouvě. 

Článek 4
Vznik pojištění, čekací doba

1. Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné 
smlouvy, nebylo-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

2. Čekací dobou se rozumí doba, během které pojistitel  
v případě  pojistné události neposkytuje pojistné plnění.

3. V pojištění právní ochrany se stanovuje čekací doba  
v délce 3 měsíce od počátku pojištění.

Článek 5
Pojištěná a oprávněná osoba 

1. Pojištěným je osoba uvedená v pojistné smlouvě, na jejíž 
právní ochranu se pojištění vztahuje.

2. Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné 
události vzniklo právo na pojistné plnění.

 
 

Článek 6
Místo pojištění

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 
vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na území 
České republiky.

Článek 7
Pojistné a doba trvání pojištění

1. Pojistné je úplatou za soukromé pojištění. Výši pojistné-
ho stanoví pojistitel podle rozsahu pojištění, ohodnocení 
rizika a výše pojistného limitu, případně dalších skuteč-
ností rozhodujících o jeho výši. Na žádost pojistníka je 
pojistitel povinen sdělit zásady pro stanovení výše pojist-
ného.

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

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

4. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojis-
titel právo na úrok z prodlení podle obecně platných práv-
ních předpisů, jakož i na jemu vzniklé náklady spojené se 
zpracováním a doručením upomínek.

5. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek 
rozhodných pro stanovení výše pojistného upravit nově 
výši pojistného na další pojistné období. Pojistitel je po-
vinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi 
nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného 
za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného 
změnit. Pokud pojistník s touto změnou nesouhlasí, musí 
svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se  
o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tako-
vém případě pojištění zaniká dnem splatnosti nově sta-

noveného pojistného.
6. Pojištění právní ochrany se nepřerušuje.

Článek 8
Povinnosti pojistitele

1. Vedle povinností stanovených právními předpisy a pojist-
nou smlouvou má pojistitel dále tyto povinnosti:
a) předat pojistníkovi pojistnou smlouvu včetně všech 

příloh;
b) v případě vzniku pojistné události dohodnout s pojiš-

těným další postup a vyžádat si potřebné doklady;
c) umožnit pojištěnému nahlédnout do podkladů, které 

pojistitel soustředil v rámci šetření škodné události  
a pořídit si jejich kopie;

d) vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného doklady, 
které pojistiteli zapůjčili v souvislosti se šetřením 
škodné události;

e) na základě písemné žádosti pojistníka nebo pojiště-
ného vyhotovit za úplatu druhopis pojistné smlouvy, 
popř. potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

2. Pojistitel je povinen poskytnout pojištěnému pojistnou 
ochranu. 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  pojištěného ne-
prodleně informovat spolu s udáním důvodu. Od tohoto 
okamžiku není pojistitel povinen nadále plnit. Pokud do-
jde k následnému úspěšnému prosazení právních zájmů 
pojištěného, je pojistitel povinen poskytnou pojištěnému 
pojistné plnění resp. jeho dosud nevyplacenou část.

Článek 9
Povinnosti pojistníka a pojištěného

1.  Vedle povinností stanovených právními předpisy a pojist-
nou smlouvou má pojistník a pojištěný dále tyto povin-
nosti:
a) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli všechny 

změny týkající se sjednaného pojištění;
b) vrátit vyplacené pojistné plnění v případě pravo-

mocného rozhodnutí příslušného orgánu o spáchání 
úmyslného trestného činu nebo přestupku pojiště-
ným;

c) přijímat veškerá vhodná opatření k minimalizaci rizi-
ka soudních sporů a s tím spojených nákladů;

d) oznámit bez zbytečného odkladu písemně nebo je-
li nebezpečí z prodlení jakýmkoliv jiným vhodným 
způsobem, že nastala škodná událost a umožnit po-
jistiteli nebo jím pověřeným osobám provést šetření  
o příčinách vzniklé škody, rozhodných pro posouze-
ní rozsahu jeho povinnosti plnit, nároku na pojistné 
plnění a jeho výši. Dát pravdivá vysvětlení a předložit 
potřebné doklady, které si pojistitel vyžádá a umož-
nit pořízení jejich kopií. Pojištěný je povinen strpět 
případné ověřování pravdivosti uvedených údajů při 
šetření škody u jiných právnických nebo fyzických 
osob;

e) nepřistoupit na jakékoliv vyrovnání bez předchozího 
souhlasu pojistitele;

f) oznámit orgánům činným v trestním řízení škod-
nou událost, která vznikla za okolností vzbuzujících 
podezření ze spáchání trestného činu nebo pokusu  
o něj;

g) poskytnout pojistiteli součinnost při přechodu práva 
na úhradu pojistitelem zaplacených soudních a mi-
mosoudních nákladů.

2. Při vědomém porušení povinností uvedených v odstavci 
1a) až 1g) tohoto článku je pojistitel  oprávněn přiměřeně 
snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo toto poru-
šení na rozsah jeho povinnosti plnit.



Článek 10
Pojistná nebezpečí, pojistná událost

1. Pojistným nebezpečím je porušení právních zájmů opráv-
něné osoby.

2. Za pojistnou událost se považuje porušení právní povin-
nosti nebo jiná právní skutečnost, vyvolávající potřebu 
chránit a prosazovat právní zájmy pojištěné osoby.

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

4. Všechny pojistné události vzniklé z téže příčiny se po-
važují za jednu pojistnou událost. Za jednu pojistnou 
událost se dále považují všechny pojistné události vzniklé 
z více příčin stejného druhu, pokud mezi nimi existuje 
přímá souvislost. 

5. Za pojistnou událost se nepovažuje skutečnost, která 
nastala v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného 
opomenutí pojistníka nebo pojištěného.

Článek 11
Rozsah plnění pojistitele 

1. Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je 
spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného 
odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho 
povinnosti plnit. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné 
plnění v rozsahu a za podmínek dále stanovených, jestliže 
pojistná 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 poskytuje po uply-
nutí čekací doby úhradu účelně vynaložených nákladů, 
nezbytně nutných k ochraně oprávněných zájmů po-
jištěného, maximálně však do výše limitů sjednaných  
v pojistné smlouvě:
a) odměnu za právní poradenství do výše mimosmluv-

ní odměny advokáta v České republice stanovené 
příslušnými právními předpisy, a to nejvýše za dva 
úkony právní služby, maximálně však do 1% limi-
tu pojistného plnění v průběhu jednoho pojistného 
roku;

b) odměnu a náhradu hotových výdajů právního zá-
stupce do výše mimosmluvní odměny advokáta  
v České republice stanovené příslušnými právními 
předpisy;

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

d) náklady protistrany, které je pojištěná osoba povinna 
uhradit na základě pravomocného soudního rozhod-
nutí;

e) výdaje pojištěné osoby za cesty k soudnímu řízení,  
u kterého je jejich přítomnost nařízena soudem;

f) náklady spojené s výslechem svědka předvolaného 
soudem, které je pojištěna osoba povinna uhradit na 
základě pravomocného soudního rozhodnutí;

g) jiné účelně vynaložené výdaje, k jejiž úhradě se pojis-
titel předem písemně zavázal.

3. V souvislosti s vyřizováním pojistné události uděluje 
pojištěný pojistiteli nebo jím pověřené osobě písem-
né zmocnění k provedení nezbytných kroků za účelem 
ochrany svých právních zájmů.

4. Pojistné a pojistné plnění je splatné v měně České repub-
liky.

Článek 12
Obecné výluky z pojištění

1. Pojištění právní ochrany se nevztahuje na případy:
a) sporů mezi pojištěným a pojistitelem;
b) sporů mezi osobami pojištěnými danou pojistnou 

smlouvou;
c) uplatňování nároků převedených na pojištěnou oso-

bu nebo které pojištěná osoba uplatňuje jménem třetí 
osoby;

d) sporů vzniklých v souvislosti s podnikatelskou čin-
ností pojištěného;

e) sporů vzniklých v souvislosti s řízením či vlastnic-
tvím letadla, plavidla;

f) v oblasti práva dědického, sociálního zabezpečení, 
autorského, konkursního, práv duševního vlastnic-
tví, na ochranu hospodářské soutěže, nekalé soutěže 

nebo práv týkajících se družstev, sdružení a spolků;
g) související s plánováním, zřizováním nebo změnami 

budov nebo jejich částí, ke kterým je třeba stavební-
ho povolení nebo ohlášení;

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

společenství, spekulativních obchodů, jakož i správy 
a uložení (deposit) finančních prostředků;

j) celního, finančního nebo daňového práva;
k) vzniklé v přímé nebo nepřímé souvislosti s válečnými 

událostmi, vnitřními nepokoji, terorismem, stávkou, 
jadernou energií;

l) úhrady pokut a peněžitých sankcí uložených pojiš-
těnému a náhrady škody, které je pojištěný povinen 
uhradit;

m) sporů spočívajících v ochraně pojištěného jako za-
městnance před diskriminací a nerovným zacháze-
ním;

n) sporů z nájemních smluv, ve kterých vystupuje pojiš-
těný jako pronajímatel;

o) sporů mezi nájemci nebo společnými nájemci, pod-
nájemci, společnými podnájemci a nebo jinými uži-
vateli nemovitosti navzájem.

2. V pojistné smlouvě lze sjednat i jiné výluky z pojištění než 
výluky uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 13
Právní zástupce

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

2. Pokud pojištěný nevyužije svého práva uvedeného v od-
stavci 1 tohoto článku, pojistitel určí právního zástupce 
sám. Pojištěný je povinen neprodleně udělit takto určené-
mu právnímu zástupci plnou moc v potřebném rozsahu. 

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

Článek 14
Zánik pojištění

1.  Pojištění právní ochrany zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) výpovědí;
c) nezaplacením pojistného;
d) odstoupením od pojistné smlouvy;
e) odmítnutím pojistného plnění.

2. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku soukromého po-
jištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik 
zániku soukromého pojištění a dohodnut způsob vzájem-
ného vyrovnání závazků.

3.  Pojištění zaniká výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke 
konci pojistného období. Výpověď musí být doručena 
alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak 
je neplatná.

4.  Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 
měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doru-
čení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, 
jejímž uplynutím pojištění zaniká. V tomto případě má 
pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající 
době trvání pojištění.

5.  Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 
měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné udá-
losti. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní 
lhůta 1 měsíc, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Pokud 
výpověď podal pojistník, náleží pojistiteli pojistné do kon-
ce pojistného období, v němž došlo k pojistné události.

6.  Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí 
lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dluž-
ného pojistného.

7.  Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojist-
né smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo 
neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednáva-
ného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy 
odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení 
dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může 
pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou sku-
tečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě 
změny pojistné smlouvy. Stejné právo odstoupit od po-
jistné smlouvy má za stejných podmínek i pojistník. Od-

stoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku 
ruší.

8. Pojistitel může ze zákonem stanovených důvodů odmít-
nou pojistné plnění z pojistné smlouvy. Dnem doručení 
oznámení této skutečnosti pojištění zanikne.

9. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, smrtí pojistníka po-
jištění nezaniká. Práva a povinnosti, vyplývající z pojistné 
smlouvy, přecházejí na pojištěného. 

Článek 15
Řešení sporů

1. Pojistník má právo požádat o uzavření rozhodčí smlouvy 
pro řešení sporů z tohoto pojištění. Pro uvedené řešení 
sporů je dána pravomoc Rozhodčího soudu při Hospo-
dářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky. Rozhodčí řízení se uskuteční v souladu s řá-
dem uvedeného rozhodčího soudu. 

Článek 16
Doručování

1. Písemnosti pojistitele jsou doručovány poštou na posled-
ní pojistiteli známou adresu.

2. Písemnost pojistitele odeslaná poštou doporučenou zá-
silkou pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě 
(dále jen „adresát“), se považuje za doručenou dnem:
a) převzetí zásilky;
b) odepření přijetí zásilky;
c) vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adre-

sáta na uvedené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát 
svůj pobyt a doručení zásilky není možné.

3. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele byla ulo-
žena doručovatelem na poště, považuje se písemnost za 
doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adre-
sát o uložení nedozvěděl.

Článek 17
Výklad pojmů

1. Právním zástupcem se rozumí advokát/advokáti, zapsaní 
v České advokátní komoře.

2. Limitem pojistného plnění se rozumí částka sjednaná  
v pojistné smlouvě jako horní hranice plnění pojistitele. 

3. Právním poradenstvím se rozumí poskytnutí právní 
porady týkající se právních předpisů platných na území 
České republiky a právních vztahů, které se jimi řídí, ad-
vokátem.

4. Škodnou událostí se rozumí skutečnost, ze které vznikla 
škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na po-
jistné plnění. 

5. Pojistnou událostí se rozumí nahodilá skutečnost vy-
volaná sjednaným pojistným nebezpečím, se kterou je 
spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné 
plnění.

6. Pojištěným se rozumí:
a) osoba uvedena v pojistné smlouvě jako pojištěný;
b) manžel/manželka, žijící s pojištěným ve společné do-

mácnosti (dále jen „životní partner“);
c) druh/družka, žijící s pojištěným ve společné domác-

nosti (dále jen „životní partner“);
d) svobodné děti pojištěného nebo jeho životního part-

nera až do dovršení 26-ti let věku, žijící s pojištěným 
ve společné domácnosti, které dosud nevykonávaly 
a nevykonávají žádnou pravidelnou výdělečnou čin-
nost; 

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

7. Pro účely tohoto pojištění se za nemovitost považuje:
a) budova, stavba nebo byt včetně jejich součástí a pří-

slušenství, které slouží k obytným účelům;
b) drobné a vedlejší stavby, které plní doplňkovou funk-

ci k nemovitostem uvedených v bodě a, tohoto od-
stavce;

c) garáž a garážové stání.

Článek 18
Závěrečná ustanovení

1. Potřebné písemnosti předkládá pojištěný pojistiteli v čes-
kém jazyce. 

2. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti 
dne 1. června 2010.
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