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Pojistitel: D.A.S. Rechtsschutz AG 
 se sídlem ve Vídni, obchodní adreasa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, 

Rakousko, číslo zápisu v obchodním rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni 
F53574 k, provozující pojišťovací činnost v České republice prostřednictvím 
pobočky (organizační složky) 

 
 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 
 
 
Pro pojištění právní ochrany držitele zbraně platí kromě obecné části pojistných podmínek 
PP/O/160501 následující zvláštní část pojistných podmínek: 
 
1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

(NA CO SE POJIŠTĚNÍ VZTAHUJE) 
 

1.1 Pojištění právní ochrany držitele zbraně se vztahuje na ochranu a prosazování 
oprávněných právních zájmů pojištěného souvisejících s legálním držením střelné 
zbraně. 
 

1.2 Legálním držením střelné zbraně se rozumí držení zbraně a střeliva v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 
střelivu. 

 
2. POJIŠTĚNÉ OSOBY 

(KTERÉ OSOBY POJIŠTĚNÍ CHRÁNÍ) 
 

2.1 Pojištění právní ochrany držitele zbraně se vztahuje na ochranu a prosazování právních 
zájmů pojištěného – fyzické osoby uvedené výslovně v pojistné smlouvě. 

 
3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

(NA JAKÉ PRÁVNÍ VZTAHY SE POJIŠTĚNÍ VZTAHUJE) 
 

3.1 Nároky na náhradu újmy 
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného, pokud 
uplatňuje proti jiné osobě nárok: 
a) na náhradu újmy na zdraví nebo  
b) na náhradu újmy na jmění,  
pokud újma byla pojištěnému způsobena porušením zákona, nikoli porušením smluvní 
povinnosti, nebo pokud se jedná o újmu, za kterou je ve smyslu zákona objektivně 
odpovědná jiná osoba. 

3.2 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 legálním držením střelné zbraně. Odchylně od čl. 6.4 C) PP/O/160501 a 6.4 
D) písm. a) PP/O/160501 se stanoví, že se pojištění vztahuje i na případy, kdy je trestní 
řízení zahájeno z důvodu podezření na spáchání úmyslného deliktu, budou-li na 
základě důkazů předložených pojištěnou osobou existovat vyhlídky na úspěšné 
uplatnění okolností vylučujících protiprávnost v podobě nutné obrany nebo krajní 
nouze. 

3.3 Odebrání zbrojního průkazu 
Pojištění se vztahuje na právní zastoupení pojištěného v případě řízení s příslušnými 
státními orgány o odebrání nebo odejmutí a navrácení zbrojního průkazu v souvislosti 
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s legálním držením střelné zbraně, budou-li ina základě důkazů předložených 
pojištěnou osobou existovat vyhlídky na úspěch v takovém řízení. 

3.4 Nároky a spory ze smluv 
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve sporech 
ze smluv, jejichž předmětem je legálně držená zbraň.  
 

4. VÝLUKY 
 

Tento článek obsahuje výluky specifické pro pojištění právní ochrany držitele 
zbraně. Obecná část pojistných podmínek, smluvní ujednání a pojistná smlouva 
mohou obsahovat další výluky. Prosíme, seznamte se s nimi. 

 
Kromě výluk uvedených v obecné části pojistných podmínek se pojištění dále 
nevztahuje na nároky, spory či řízení, související s: 
a) ochranou a prosazováním právních zájmů pojištěné osoby souvisejících s nelegálně 

drženou zbraní či zakázanou zbraní; 
b) obhajobou pojištěného v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném či jiném 

správním řízení v souvislosti s držením zbraně bez platného zbrojního průkazu. 
 

5. ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
 
Pojištění se sjednává s následujícím územním rozsahem: 
a) v případě pojistných událostí v souvislosti s náhradou újmy, trestním či 

přestupkovým řízením a odebráním zbrojního průkazu  se pojištění vztahuje na 
pojistné 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; 

b) ve všech ostatních případech se pojištění vztahuje na pojistné 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. 


