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H-956/14Zvláštní pojistné podmínky 
pro doplňkové pojištění 
právní ochrany vozidla 
Článek 1  Úvodní ustanovení

1) Doplňkové pojištění právní ochrany vozidla (dále jen pojištění právní 
ochrany vozidla) se řídí pojistnou smlouvou, těmito zvláštními pojistnými 
podmínkami pro doplňkové pojištění právní ochrany vozidla, všeobecnými 
pojistnými podmínkami pro havarijní pojištění vozidel uvedenými v pojistné 
smlouvě (dále jen VPP HAV), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
a dalšími příslušnými právními předpisy. 

2) Pojištění právní ochrany vozidla se vztahuje na ochranu oprávněných právních 
zájmů pojištěného souvisejících s pojištěným vozidlem.

3) Pojištění právní ochrany vozidla se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 2  Pojištěné osoby

Pojištěnými jsou:
a) vlastník, provozovatel, nebo nájemce pojištěného vozidla;
b)  oprávněný řidič, pokud je držitelem příslušného platného řidičského 

oprávnění;
c) osoby oprávněně přepravované v pojištěném vozidle.

Článek 3  Pojistné nebezpečí, oblasti právní ochrany

Pojištění právní ochrany vozidla se vztahuje na následující oblasti:
1) Mimosmluvní náhrada újmy
a)  uplatňování oprávněných nároků pojištěným, který utrpí újmu způsobenou 

zásahem do svého práva na ochranu života nebo zdraví, škodu na věci nebo 
zvířeti nebo z ní vyplývající jinou fi nanční škodu, na náhradu újmy vůči třetí 
osobě, která má povinnost způsobenou újmu nahradit na základě ustanovení 
obecně závazných občanskoprávních předpisů o povinnosti nahradit újmu 
způsobenou porušením povinnosti uložené právním předpisem;

b)  uplatňování oprávněných nároků pojištěným, který utrpí škodu na zdraví, 
na věci nebo z ní vyplývající jinou majetkovou škodu při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, na náhradu škody vůči zaměstnavateli, 
který za škodu odpovídá na základě ustanovení obecně závazných 
pracovněprávních předpisů; na tyto případy se nevztahuje výluka vyplývající 
z čl. 5 odst. 1) písm. i).

2) Trestní a přestupkové právo
Obhajoba pojištěného v přestupkovém nebo trestním řízení, zahájeném 
proti němu správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení 
v důsledku jednání nebo opomenutí, které může mít za následek postih podle 
přestupkového, trestního nebo jiného zákona, avšak pouze v případě, že je toto 
řízení vedeno pro trestný čin nebo přestupek spáchaný z nedbalosti. Je-li 
pravomocně rozhodnuto, že se pojištěný dopustil úmyslného trestného činu 

nebo přestupku, a ze strany pojistitele již bylo poskytnuto pojistné plnění, 
je pojištěný povinen vyplacenou částku pojistiteli vrátit.

3) Závazkové právo
Ochrana oprávněných právních zájmů pojištěného, jestliže dojde bez jeho 
přičinění k porušení smluvních povinností ze strany fyzické či právnické 
osoby, s níž pojištěný uzavřel smlouvu, včetně uplatnění oprávněných nároků 
na náhradu újmy vyplývajících z takového porušení smluvních povinností.
Pojištění právní ochrany vozidla se nevztahuje na ochranu právních zájmů 
pojištěného ve sporech, které probíhají u soudů nebo jiných orgánů, jejichž sídlo 
se nachází mimo území České republiky.

Článek 4  Vznik, trvání a zánik pojištění

1) Pojištění právní ochrany vozidla je doplňkovým pojištěním k hlavnímu 
pojištění sjednanému k pojištěnému vozidlu u pojistitele. Hlavním pojištěním 
je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo havarijní 
pojištění.

2) Doplňkové pojištění trvá za podmínky existence alespoň jednoho hlavního 
pojištění, jinak zaniká, a to současně se zánikem posledního hlavního pojištění.

3) Ostatní důvody zániku pojištění jsou uvedeny ve VPP HAV.

Článek 5  Výluky z pojištění

1) Pojištění právní ochrany vozidla se nevztahuje na právní ochranu:
a)  v souvislosti s řízením pojištěného vozidla bez platného technického 

průkazu nebo osobou bez příslušného platného řidičského oprávnění nebo 
v souvislosti s řízením pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních 
látek;

b)  v přestupkovém řízení vedeném z důvodu nesprávného parkování, porušení 
zákazu stání a zákazu zastavení;

c)  v oblasti celního a daňového práva;
d)  ve vzájemných sporech mezi osobami pojištěnými jednou pojistnou smlouvou 

a mezi spoluvlastníky;
e)  při uplatňování nároků, které byly na pojištěného převedeny nebo které 

uplatňuje pojištěný jménem třetí osoby;
f)  která má přímou nebo nepřímou souvislost s válečnými událostmi, 

vzpourami, povstáními nebo jinými hromadnými nebo násilnými 
nepokoji, stávkami, výlukami, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními 
motivovanými politicky, sociálně, rasově, ideologicky nebo nábožensky) 
nebo opatřeními státní nebo úřední moci;

g)  ve sporech, které vznikly v důsledku aktivní účasti na sportovních závodech 
a soutěžích, včetně přípravy na ně;
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h)  v oblasti sociálního zabezpečení, nemocenského, důchodového a veřejného 
zdravotního pojištění;

i)  v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností pojištěného; 
pojištění se však vztahuje na řízení pojištěného vozidla při plnění pracovních 
úkolů v pracovněprávním vztahu, kromě řidičů z povolání;

j)  v souvislosti s termínovanými obchody, loteriemi, hrami a sázkami;
k)  týkající se správy a/nebo uložení peněžních hodnot, nákupu a/nebo prodeje 

cenných papírů;
l)  v oblasti dědického práva;
m)  v insolvenčním řízení;
n)  v případných sporech mezi pojištěným a Kooperativou pojišťovnou, a.s., 

Vienna Insurance Group, jako pojistitelem, pouze však v případě sporů 
vzniklých na základě pojistné smlouvy pro pojištění právní ochrany vozidla.

2) Z pojištění neposkytne pojistitel plnění za jakékoli pokuty a jiné sankce nebo 
náhradu újmy.

3) Z pojištění dále nevzniká právo na plnění ze škodných událostí způsobených 
úmyslně pojištěným, pojistníkem nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.

4) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné 
smlouvě, jiných pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění 
nebo vyplývající z právních předpisů.

Článek 6  Pojistná událost

1) Pojistnou událostí je porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, 
která ve svém důsledku vyvolává potřebu chránit a prosazovat oprávněné právní 
zájmy pojištěného.

2) Pojistná událost vzniká v okamžiku, ve kterém došlo nebo mělo údajně dojít 
k počátku porušování právní povinnosti nebo ve kterém nastala nebo měla 
údajně nastat jiná právní skutečnost uvedená v odst. 1).

3) Za jednu pojistnou událost se považují všechna porušení právních povinností 
či jiné právní skutečnosti vyvolávající potřebu ochrany oprávněných právních 
zájmů pojištěného, mezi nimiž existuje příčinná souvislost. Za okamžik vzniku 
pojistné události se v takovém případě považuje okamžik, v němž došlo nebo 
mělo dojít k prvnímu z těchto souvisejících porušení právních povinností 
či jiných právních skutečností.

4) Všechny pojistné události vzniklé z téže příčiny se považují 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.

Článek 7  Územní platnost pojištění

1) Pojištění právní ochrany v oblasti:
a)  mimosmluvní náhrady újmy;
b)  trestního a přestupkového práva;
se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území Evropy s výjimkou 
Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu, nejsou-li členskými státy Evropské 
unie.

2) Pojištění právní ochrany v oblasti závazkového práva a v rozsahu právního 
poradenství se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území 
České republiky.

Článek 8  Časová platnost pojištění

1) Právo na pojistné plnění vzniká pouze v případě, že jsou současně splněny 
následující podmínky:
a) pojistná událost nastala v době trvání pojištění a
b)  nárok na pojistné plnění byl vůči pojistiteli poprvé uplatněn nejpozději 

do jednoho roku ode dne zániku pojištění.

2) Pojistitel není povinen poskytnout plnění z pojištění právní ochrany v oblasti 
závazkového práva v případě, že skutečnost, která by jinak zakládala právo 
na pojistné plnění, nastala v čekací době. Čekací doba činí 3 měsíce od počátku 
pojištění.

3) Čekací doba se neuplatní pro:
a)  pojištění právní ochrany v oblasti mimosmluvní náhrady újmy a trestního 

a přestupkového práva;
b)  právní poradenství.

Článek 9  Pojistné plnění

1) Pojištěný má v případě pojistné události právo na:
a)  poskytnutí právního poradenství v oblasti právních vztahů, na niž 

se vztahuje pojištění. Právní poradenství zahrnuje jednorázovou konzultaci 
s pojistitelem, případně s jeho smluvním partnerem, k základním možnostem 
řešení pojistné události nebo obecnou informaci o obsahu právních předpisů 
platných na území České republiky vztahujících se k pojistné události; právní 
poradenství nezahrnuje koncipování ani připomínkování textů smluv, podání 
či jiných dokumentů;

b)  úhradu nákladů nezbytně a účelně vynaložených v souvislosti s mimosoudní 
i soudní ochranou oprávněných právních zájmů pojištěného v oblasti právních 
vztahů, na niž se vztahuje pojištění, a to v rozsahu vyplývajícím z odst. 2) 
tohoto článku, pokud jsou vynaloženy v souvislosti:

 i)  s uplatněním nároku pojištěného na náhradu újmy,
 ii)  s obhajobou pojištěného v trestním a přestupkovém řízení,
 iii)  s ochranou práv pojištěného v případě porušení povinností vůči němu 

nebo zásahu do jeho práv ze strany třetích osob;
c)  poskytnutí zápůjčky na složení peněžité záruky (kauce), pokud bylo 

pojištěnému sděleno obvinění ze spáchání nedbalostního trestného činu 
v oblasti právních vztahů, na niž se vztahuje sjednané pojištění, a to ve výši 
určené soudem v řízení o vazbě, na základě smlouvy o zápůjčce a za podmínek 
v ní uvedených, maximálně však do výše odpovídající výši limitu pojistného 
plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

2) V případě pojistné události uhradí pojistitel až do výše limitu pojistného 
plnění sjednaného v pojistné smlouvě:
a)  odměnu a náhradu účelně vynaložených hotových výdajů právního zástupce; 

náklady přesahující mimosmluvní odměnu advokáta podle právních předpisů 
platných na území České republiky je pojistitel povinen uhradit pouze 
v případě, že se k jejich úhradě předem písemně zavázal;

b)  náklady na soudní poplatky, soudem nařízené znalecké posudky a náklady 
spojené s výslechem svědka předvolaného soudem, které je pojištěný povinen 
uhradit na základě pravomocného soudního rozhodnutí;

c)  účelně vynaložené náklady na znalecké posudky, které nebyly nařízeny 
soudem, pokud jsou nezbytné ke zjištění skutkového stavu věci;

d)  náklady na provedení výkonu rozhodnutí, a to vždy na základě jednoho návrhu 
na výkon rozhodnutí na jeden exekuční titul;

e)  náklady protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě 
pravomocného soudního rozhodnutí;

f)  účelně vynaložené náklady pojištěného za cesty k soudnímu řízení, pokud 
je jeho přítomnost nařízena soudem;
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g)  jiné náklady účelně vynaložené v souvislosti s pojistnou událostí, k jejichž 
úhradě se pojistitel předem písemně zavázal.

3) Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud osoba, která uplatňuje právo 
na pojistné plnění, prokáže a šetření pojistitele potvrdí, že se jedná o nahodilou 
událost krytou pojištěním, tj. existuje povinnost pojistitele plnit a je zjištěn 
rozsah této povinnosti.

4) Pojistné plnění, s výjimkou právního poradenství, se poskytuje v penězích. 
Pojistné plnění i jakákoliv jiná plnění z pojištění poskytovaná v penězích budou 
hrazena v tuzemské měně, pokud z právních předpisů, včetně mezinárodních 
dohod, kterými je Česká republika vázána, nebo z pojistné smlouvy nevyplývá 
povinnost plnit v jiné měně. Při výplatě v cizí měně se použije kurz banky 
pojistitele platný ke dni výplaty pojistného plnění. Pro vyloučení pochybností 
se uvádí, že pojistitel nenese jakékoliv kurzové riziko související s přepočtem 
plnění v české měně na zahraniční měnu. 

5) Pro vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění a pro určení 
rozsahu pojistného plnění je rozhodující okamžik vzniku pojistné události, v jejíž 
souvislosti je plnění požadováno.

6) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě, že porušení 
právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, která vyvolala potřebu ochrany 
oprávněných právních zájmů pojištěného, byla nebo mohla být s přihlédnutím 
ke všem okolnostem pojištěnému známa v době uzavření pojistné smlouvy.

7) Pokud se náklady vynaložené v souvislosti s ochranou oprávněných právních 
zájmů pojištěného vztahují také k ochraně zájmů či hodnot, na které se pojištění 
nevztahuje, pojistitel uhradí takovou část těchto nákladů, která odpovídá poměru 
hodnoty nároků, na které se pojištění vztahuje, k hodnotě všech nároků, na které 
se uvedené náklady vztahují.

8) Na pojistitele přechází právo pojištěného na úhradu nákladů řízení, které 
byly pojištěnému přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za pojištěného 
uhradil. Pojištěný je povinen pojistiteli neprodleně oznámit, že nastaly 
skutečnosti, k nimž se váže vznik práv uvedených v předchozí větě, a odevzdat 
mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv. V případě porušení této povinnosti 
je pojistitel oprávněn požadovat od pojištěného náhradu škody.

9) Je-li z obsahu spisu, z průběhu řízení či na základě právního rozboru zřejmé, 
že nejsou dostatečné vyhlídky na úspěšné prosazení právních zájmů pojištěného, 
například z důvodu důkazní nouze, je pojistitel povinen sdělit tuto skutečnost 
neprodleně pojištěnému spolu s udáním důvodu. To platí i tehdy, ukáže-li 
se tento nedostatek teprve zjištěním nových skutečností po oznámení škodné 
události. Od okamžiku sdělení této skutečnosti pojištěnému není pojistitel 
nadále povinen plnit. V případě následného úspěšného prosazení právních zájmů 
pojištěného je pojistitel povinen poskytnout pojištěnému pojistné plnění, 
případně jeho dosud nevyplacenou část.

Článek 10  Povinnosti pojistníka, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje 
právo na pojistné plnění, a důsledky porušení povinností

1) Pojistník a pojištěný jsou zejména povinni:
a)  oznámit bezodkladně pojistiteli ostatní pojistitele, u kterých jsou pojištěni 

proti témuž pojistnému nebezpečí, a hranice pojistných plnění (pojistné 
částky, limity pojistného plnění apod.) uvedené v ostatních pojistných 
smlouvách;

b)  oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu rozhodnutí o úpadku a o způsobu 
řešení úpadku pojistníka a pojištěného;

2) Nastane-li škodná událost, jsou pojistník, pojištěný a jiná osoba, 
která uplatňuje právo na pojistné plnění, zejména povinni:
a)  nepřistupovat na žádné vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele;
b)  informovat pojistitele průběžně bez zbytečného odkladu o vývoji případu, 

případně zajistit předávání informací pojistiteli pověřeným právním 
zástupcem a za tímto účelem jej zprostit povinnosti mlčenlivosti, oznámit 
pojistiteli předem uskutečnění podstatných kroků a postupovat v souladu 
s pokyny pojistitele;

c)  plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.

3) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat 
z ustanovení pojistné smlouvy, VPP HAV a z právních předpisů.

Článek 11  Přizvání právního zástupce

1)  Je-li nezbytné pověřit zastupováním pojištěného advokáta nebo jiného 
právního zástupce, má pojištěný právo zvolit si vhodného odborně 
způsobilého právního zástupce.

2)  Volbu právního zástupce je pojištěný povinen neprodleně oznámit pojistiteli.  
Do doby doručení tohoto oznámení není pojistitel povinen nést náklady 
spojené se zastoupením.

3)  Na žádost zprostředkuje pojištěnému právního zástupce pojistitel.

4)  Pokud si pojištěný nezvolí právního zástupce podle odst. 1), ani nepožádá 
pojistitele o zprostředkování právního zástupce, případně právnímu 
zástupci zprostředkovanému na jeho žádost pojistitelem neudělí plnou moc, 
a to neprodleně po doručení výzvy pojistitele k učinění příslušného právního 
úkonu, je pojistitel oprávněn právního zástupce určit. Pojištěný je povinen 
neprodleně udělit takto určenému právnímu zástupci plnou moc v potřebném 
rozsahu.

5)  Pojistitel nenese odpovědnost za činnost nebo nečinnost právního zástupce.

Článek 12  Rozhodování sporů

Pojistník má právo pro řešení sporů z pojištění právní ochrany vozidla požádat 
o uzavření rozhodčí smlouvy. V takovém případě je pro řešení sporu dána 
pravomoc rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky. Rozhodčí řízení se uskuteční v souladu s řádem 
uvedeného rozhodčího soudu.

Článek 13  Výklad pojmů

1) Čekací dobou se rozumí doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost 
poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.

2) Oprávněným řidičem se rozumí osoba, která řídí pojištěné vozidlo 
se souhlasem jeho provozovatele.

3) Pracovněprávním vztahem se pro účely těchto pojistných podmínek rozumí 
i služební poměr. Plněním pracovněprávních úkolů v pracovněprávním vztahu 
se rozumí i plnění úkolů ve služebním poměru. Pracovněprávními předpisy 
se rozumí i právní předpisy upravující služební poměry.

4) Řidičem z povolání se rozumí zaměstnanec (osoba ve služebním poměru), 
jehož hlavní náplní pracovní činnosti je řízení motorového vozidla.
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