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POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ CHRANY  
DRŽITELE ZBRANĚ 

SJEDNÁVANÉ SPOLEČNĚ S POJIŠTĚNÍM  
ODPOVĚDNOSTI DRŽITELE ZBRANĚ POSKYTOVANÉHO  

HALALI, VŠEOBECNOU POJIŠŤOVNOU, A.S. 
  
 

 

Část 1:  Informace o pojistiteli A.2 pro pojištění právní ochrany 
držitele zbraně 

 

Obchodní firma, adresa a sídlo pojistitele: 

D.A.S. Rechtsschutz AG 
se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko, číslo zápisu  
v obchodním rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni: FN 53574 k, provozující pojišťovací činnost 
v České republice prostřednictvím pobočky (organizační složka)  
  
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR   
se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03450872, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76832, zastoupena: Mgr. Jitkou 
Chizzola, vedoucí odštěpného závodu  
  
Právní forma pojistitele: 

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby 
 
Název a sídlo orgánu státního dohledu:  
  
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1  
  
Způsob vyřizování stížností:  
  
Děláme vše pro to, abyste byli s našimi službami spokojeni. Pokud však přesto máte k našim 
službám výhrady, své stížnosti prosím zašlete na naši adresu D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka 
pro ČR, Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, email: stiznosti@das.cz. O výsledku šetření 
Vás písemně vyrozumíme nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší stížnosti.  
  
Se svými stížnostmi se můžete rovněž obrátit na:  
• Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 481 36 450, tel. č. +420 

224 411 111, fax. č. +420 224 412 404, zelená linka 800 160 170, e-mail: info@cnb.cz, která 
je orgánem dohledu v pojišťovnictví v České republice;  

• Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), který je orgánem dohledu v pojišťovnictví  
v Rakousku, www.fma.gv.at;  

• Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, tel. 
č. +420 296 366 360, fax. č. +420 296 366 236, ID datové schránky: x7cab34, www.coi.cz, 
která je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů;  

• Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., se sídlem Elišky Krásnohorské 135/7, 
110 00 Josefov, Praha 1, tel. +420 602 273 096, e-mail: kancelar@ombudsmancap.cz, ID 
datové schránky: i4ymwu8, www.ombudsmancap.cz.  
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Případné spory z pojištění mohou být řešeny soudně nebo prostřednictvím rozhodčího řízení, 
požádáte-li o uzavření rozhodčí smlouvy. Vzájemné spory je rovněž možné řešit pomocí 
expertního řízení.  
  
Platné právo, jazyk, kodexy, přístup k pojistné smlouvě a zprávě o solventnosti a finanční 
situaci:  
  
Pojištění se řídí českým právem. Naše vzájemná komunikace ohledně pojištění a pojistné 
smlouvy bude probíhat v českém jazyce.   
  
Kodex etiky v pojišťovnictví a Kodex etiky finančního trhu jsou uloženy na www.das.cz.   
  
Zprávu o solventnosti a finanční situaci vyhotovuje D.A.S. Rechtsschutz AG jako mateřská 
společnost pobočky a je umístěna na odkazu https://www.das.at/ueber/unternehmen/berichte. 
Uzavřená pojistná smlouva je v elektronické podobě uložena u D.A.S. a na vyžádání zákazníka je 
mu poskytnuta ve zvolené formě.  
  
Povaha odměny svých pracovníků v souvislosti se sjednávaným pojištěním:  
  
Pojistitel A.2 pro sjednávání pojištění právní ochrany držitele zbraně nevyužívá svých pracovníků.  

  
  
Část 2:  Informace pojistitele A.2 pro pojištění právní ochrany 

držitele zbraně o charakteru a základních vlastnostech 
pojištění  

  
Charakteristika pojištění (na co se pojištění vztahuje)  

  
Pojištění právní ochrany se vztahuje na ochranu a prosazování oprávněných právních zájmů 
pojištěného souvisejících s legálním držením střelné zbraně.   
  
Z pojištění poskytneme pojištěným osobám služby vlastních specialistů a uhradíme náklady, 
které v souvislosti s řízením vzniknou (s výjimkou zejména vícenákladů, které vzniknou  
v důsledku volby právního zástupce, který nemá svoje sídlo či zastoupení v místě soudu či 
správního orgánu příslušného k řešení dané pojistné události v prvním stupni). Podrobnosti  
a omezení týkající se rozsahu pojistného plnění jsou uvedeny v pojistných podmínkách.  
  
Územní rozsah pojištění  
  
V případě pojistných událostí souvisejících s náhradou újmy, trestním či přestupkovým řízením 
a odebráním zbrojního průkazu se pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly na 
území ČR, EU a státech Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Velká Británie, řídí se místním 
příslušným právním řádem a jsou projednávány příslušnými místními orgány.  
  
Ve všech ostatních případech se pojištění vztahuje na pojistné události, jejichž řešení se řídí se 
českým právem, pro projednávání je dána příslušnost orgánů České republiky a jejich povaha 
předpokládá výkon rozhodnutí v České republice podle českého práva.  

  
Podrobnosti týkající se územního rozsahu jsou uvedeny v příslušné zvláštní části pojistných 
podmínek. Prosíme, seznamte se s nimi.  
  
Výčet pojistných událostí a pojistných nebezpečí  
  
V případě sporů a nároků na náhradu újmy je pojistnou událostí skutečnost či událost zakládající 
nárok na náhradu újmy, která nastala v době trvání tohoto pojištění; okamžikem vzniku pojistné 
události je okamžik, kdy nastala skutečnost či událost zakládající nárok na náhradu újmy.  
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V případě obhajoby v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném a jiném správním řízení je 
pojistnou událostí jednání či opomenutí, pro které bylo proti pojištěnému takovéto řízení 
zahájeno nebo z něhož je podezřelý, a to pro delikt, ke kterému došlo v době trvání pojištění; 
okamžikem vzniku pojistné události je okamžik, ve kterém pojištěný začal skutečně či údajně 
delikt páchat.  
  
V případě odebrání zbrojního průkazu je pojistnou událostí odebrání tohoto průkazu, ke kterému 
došlo v době trvání tohoto pojištění; okamžikem vzniku pojistné události je okamžik odebrání 
průkazu.  
  
V případě sporů a nároků z vadného plnění či záruky je pojistnou událostí projevení se vady, ke 
kterému došlo v době trvání pojištění a které zakládá nárok pojištěného z vadného plnění či 
záruky; okamžikem vzniku pojistné události je okamžik projevení se vady; existence a okamžik 
projevení se vady musí být na vyžádání pojistitele doložen znaleckým posudkem zhotoveným 
na náklady pojištěného.  
  
Ve všech ostatních případech se za pojistnou událost považuje porušení právní povinnosti či jiná 
právní skutečnost, které nastaly v době trvání tohoto pojištění a v jejichž důsledku vznikla 
pojistiteli povinnost poskytnout pojištěnému pojistné plnění, tj. povinnost chránit či prosazovat 
právní zájmy pojištěného v oblasti pojištěných právních vztahů. Za okamžik vzniku pojistné 
události se považuje okamžik, kdy došlo k prvnímu skutečnému nebo domnělému porušení 
právní povinnosti, resp. k počátku porušování právní povinnosti či první ze série právních 
skutečností.  
  
V některých případech se uplatňuje čekací doba – dojde-li k pojistné události v jejím průběhu, 
pojištěnému vzniká nárok pouze na právní poradu.  
  
Podrobnosti týkající se toho, co je pojistnou událostí, kdy nastává a týkající se čekací doby jsou 
uvedeny v příslušné obecné části pojistných podmínek. Prosíme, seznamte se s nimi.  
  
Limit pojistného krytí  
  
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistitel poskytne pojistné plnění u každé pojistné 
události až do limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. Limit pojistného plnění se 
vztahuje na pojistné plnění bez ohledu na počet pojištěných a pojistná plnění poskytnutá všem 
pojištěným při jedné pojistné události se sčítají.  
  
Podrobnosti ohledně dalších limitů pojistného krytí jsou uvedeny v příslušné obecné části 
pojistných podmínek.  
  
Povinnosti a následky jejich porušení  
  
Pojistné podmínky obsahují některé povinnosti, jejichž porušení může mít vliv na pojistné plnění. 
Věnujte pozornost zejména povinnosti nezmocnit právního zástupce bez našeho předchozího 
souhlasu, jejíž porušení může vést až k odmítnutí pojistného plnění.  
  
Uzavření pojistné smlouvy a trvání pojištění, zánik pojištění a odstoupení od smlouvy  
  
Pojištění právní ochrany pro držitele zbraně se sjednává jednou pojistnou smlouvou společně  
s pojištěním odpovědnosti držitele zbraně poskytovaného HALALI, všeobecnou pojišťovnou, a.s.  
  
Pojištění právní ochrany držitele zbraně ohledně vzniku, trvání, změny a zániku pojištění, placení 
pojistného a následků prodlení s jeho placením následuje osud pojištění odpovědnosti držitele 
zbraně. Na tyto oblasti se proto použijí příslušná odpovídající ustanovení pojistných podmínek 
upravujících pojištění odpovědnosti držitele zbraně. Právní úkony týkající se vzniku, trvání, 
změny a zániku pojištění činí HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. s účinky rovněž pro D.A.S. 
Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR. Právní úkony týkající se vzniku, trvání, změny a zániku 
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pojištění činí pojistník vůči HALALI, všeobecné pojišťovně, a.s. s účinky rovněž pro D.A.S. 
Rechtsschutz AG, pobočku pro ČR.  

  
Způsob určení pojistného plnění  
  
Smlouvou o pojištění odpovědnosti držitele zbraně s možností pojištění právní ochrany držitele 
zbraně se pojistitel zavazuje v ujednaném rozsahu hradit náklady pojištěného spojené  
s uplatněním jeho práva a poskytovat služby s tím spojené. Specifikace nákladů viz čl. 3 obecné 
části pojistných podmínek (PP/O/160501).  

  
Forma právních jednání  
  
Pojistnou smlouvu uzavíráte v písemné formě, proto i jednání a oznámení týkající se zániku 
pojistné smlouvy vyžadujeme v písemné formě. Jakákoli jiná oznámení nám můžete zaslat e-
mailem; jsme však oprávněni vyžádat si je v písemné formě. Veškeré písemnosti Vám zasíláme 
na adresu uvedenou v pojistné smlouvě; pokud dojde k její změně, nezapomeňte nám to 
neprodleně oznámit, jinak se bude taková písemnost považovat za doručenou třetí pracovní den 
po odeslání.  
  
Současně Vás informujeme, že veškeré písemnosti dle předchozí věty jsme oprávněni rovněž 
zaslat na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.  

 
Platnost údajů  
  
Zde poskytnuté údaje jsou pouze informačního charakteru a mohou být měněny. Údaje o ceně 
pojištění (výše pojistného) jsou platné k okamžiku sjednání pojistné smlouvy. 
   
PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA  
  
Je-li tak uvedeno v předsmluvním dokumentu, potom zákazník podle formy uzavření pojistné 
smlouvy (zaplacením pojistného, podpisem nebo jiným prokazatelným souhlasem) potvrzuje 
následující skutečnosti:  
• výše uvedené informace a informace uvedené v předsmluvním dokumentu mu byly 

poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy nebo před sjednáním 
podstatné změny pojistné smlouvy jasně, přesně a pro něho srozumitelnou formou;  

• jeho požadavky, cíle a potřeby byly do předsmluvního dokumentu jasně, přesně a pro něho 
srozumitelnou formou zaznamenány tak, jak je formuloval;  

• seznámil se s nabídkou pojistitele, ověřil si rozsah krytí i podmínky pojištění a vyžádal si 
vysvětlení ke svým otázkám, včetně dopadů sjednání nebo podstatné změny pojištění na 
zákazníka, včetně souvisejících rizik;  

• měl dostatečný časový prostor pro své rozhodnutí o pojištění právní ochrany;  
• byly mu poskytnuty všechny nezbytné údaje o charakteru nabízeného pojištění a Informace 

pojistitele o charakteru pojištění (viz výše);  
• seznámil se s pojistnými podmínkami PP/O/160501, ZPP/Držitel-zbraně/191201, 

SU/Držitelzbraně/HALALI/191201;  
• převzal Informační dokument o pojistném produktu a seznámil se s ním;  
• bere na vědomí, že v případě, pokud některé údaje během jednání zamlčel, nemohou být v 

záznamu z jednání uvedeny a v doporučení pojistného produktu zohledněny a chybějící údaj 
může ovlivnit doporučení vhodného pojištění;  

• nebyly mu poskytnuty ani nabídnuty žádné neoprávněné výhody finanční, materiální či 
nemateriální povahy;  

• požádal-li pojišťovacího zprostředkovatele o předložení osvědčení o zápisu do registru ČNB, 
bylo mu osvědčení předloženo;  

• byla mu sdělena povaha odměny pojišťovacího zprostředkovatele v souvislosti se sjednaným 
pojištěním nebo změnou pojištění, zda je odměňován pojišťovnou.  


