
NABÍDKA 
POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY 

PODNIKÁNÍ pro 

AMERICAN COCKER CLUB z.s. 

„Pojištění právní ochrany chrání práva pojištěného, přebírá riziko 
vzniku nákladů spojených s prosazováním jeho právních zájmů.“ 



Vážení obchodní přátelé, 

v návaznosti na obchodní jednání, si Vás zdvořile dovolujeme oslovit s nabídkou pojištění 
právní ochrany podnikatele a motorových vozidel tak, abychom vytvořili předpoklady pro 
navázání úspěšné spolupráce. 

Předem děkuji za Váš čas věnovaný posouzení této nabídky a těšíme se na naši budoucí 
spolupráci. 

V případě potřeby jakýchkoliv dalších informací týkajících se této nabídky se na nás 
neváhejte obrátit na níže uvedených kontaktech. 

S pozdravem 

Bc. Nela Hrbková 
Obchodní zástupce 
Tel.: +420720967696 e-mail: nela.hrbkova@das.cz   

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR  
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: generální ředitelkou Mgr. Jitkou Chizzola 



Při koncipování nabídky pojištění právní ochrany pro Vaši společnost vycházíme z 
předpokladu, že pro Vás, jako společnost specializující se na chov psů rasy Americký 
kokršpaněl, je předmětem zájmů především pojištění právní ochrany podnikatele a 
motorových vozidel. 

Níže si Vám dovolujeme předložit podrobný popis rozsahu a obsahu služeb 
poskytovaných naší společností z titulu pojištění právní ochrany podnikatele a 
vozidla. 

1. Význam pojištění právní ochrany, pojistné plnění, limity 

Pojištění právní ochrany pomáhá pojištěným subjektům: 

• Pojistníkovi, který je zároveň podnikatelem 
• zaměstnancům pojistníka 
• členům statutárního orgánu 
• spolupracujícím osobám…..u produktu podnikatel 

  

• vlastníkovi, provozovateli, nájemci vozidla 
• každému oprávněnému řidiči vozidla,  
• cestujícím, kteří jsou ve vozidle oprávněně přepravováni…u produktu právní ochrany 

motorových vozidel  

při ochraně jejich práv a prosazování jejich oprávněných zájmů. D.A.S. poskytuje svým klientům 
kompletní právní  servis od právního poradenství, přes mimosoudní zastupování, až po hájení 
zájmů klienta před soudy a správními orgány všech instancí. 

K zabezpečení výše uvedeného tak klientovi: 

poskytujeme poradenskou činnost 
hradíme nezbytné výdaje, které je zapotřebí účelně vynaložit v souvislosti s hájením 
oprávněných zájmů pojištěného, konkrétně: 
✓ přiměřené odměny a výlohy právních zástupců (specialistů D.A.S. a 

advokátů), 
✓ poplatky a náklady na soudní řízení,  
✓ výdaje za znalecké posudky, jejichž zpracování je k prosazení 

oprávněných právních zájmů pojištěného nezbytné, 



✓ náklady na provedení výkonu rozhodnutí (exekuce), a to vždy náklady 
jednoho návrhu na výkon rozhodnutí na jeden exekuční titul, 

✓ výdaje a náklady protistrany a státu, které je pojištěný povinen 
uhradit na základě soudního rozhodnutí, 

✓ účelně vynaložené náklady pojištěného na cestu k soudnímu řízení, 
pokud je jeho přítomnost nařízena soudem, 

✓ jiných výdajů a plnění, jejichž vynaložení bude pojistitel považovat 
v souvislosti s vyřizováním pojistné události za účelné (například náklady za 
překlady, tlumočení, jistiny k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla 
vzniknout předběžným opatřením v občanském soudním řízení před soudy České 
republiky atp.), 

poskytujeme peněžité záruky (kauce) do výše 1.000.000 Kč  
za účelem vyloučení vyšetřovací vazby pojištěného, a to formou bezúročné půjčky  
poskytujeme až 1.000.000 Kč na každou pojistnou událost, bez ohledu na jejich počet 
za rok 
zajišťujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce provoz tísňové linky 
právního poradenství, na které je kvalifikovaný právník vždy připraven 
poskytnout bezodkladné právní poradenství a prvotní právní  konzultaci a 
doporučit klientovi nejvhodnější postup tak, aby bylo možné jeho nároky 
v budoucnu co nejefektivněji uplatňovat.  

V tuzemsku tento servis zabezpečuje 30-ti členný kolektiv právníků Oddělení likvidace 
tuzemských a zahraničních škod a dalších téměř 50 spolupracujících AK.V zahraničí pak 
sesterské pojišťovny v 16-ti zemích Evropy a dalších více než sto advokátních kanceláří 
v evropských zemích. 

2. Praktické využití pojištění právní ochrany: 

2.2 Právní ochrana motorového vozidla: 

Nároky na náhradu újmy   
(např. újmy vzniklé při dopravních nehodách, škody na vozidle v důsledku výtluk) 

Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní delikty 
(např. zaviněná dopravní nehoda se zraněním) 

Nároky a spory ze soukromého pojištění 
(např. spory s pojišťovnami z havarijního pojištění, povinného ručení či úrazového 
pojištění) 

Nároky a spory ze smluv 
(např. spory ohledně koupě a opravy vozidla) 



Odebrání průkazu 
(např. odebrání průkazu při sporech ohledně technických závad vozidla) 

Nároky a spory z vlastnického práva 
(např. neoprávněné zadržení vozidla opravnou, neoprávněná exekuce) 

2.2 Právní ochrana podnikatele: 

Nároky na náhradu újmy   
(např. nároky pojistníka na náhradu škody na vybavení provozovny či prodejny) 

Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní delikty 
(například obrana při neoprávněném nakládání s osobními údaji, při zanedbání 
stavebního dozoru, při nedbalostním způsobení újmy na zdraví)  

Nároky a spory ze soukromého pojištění 
(například spory s pojišťovnami z pojištění odpovědnosti způsobené provozní činností, 
z majetkového pojištění při zničení zařízení prodejny při povodních)  

Pracovněprávní nároky zaměstnavatele na náhradu újmy proti zaměstnanci 
(například spory při poškození strojů či pracovních pomůcek zaměstnancem)  

Pracovněprávní spory zaměstnavatele se zaměstnanci 
(například spory o platnost konkurenční doložky, spory související se svěřenými 
hodnotami)  

Spory z vlastnického práva k movitým věcem 
(například spory při zpochybnění vlastnického práva k vybavení kanceláře, při 
neoprávněné exekuci na majetek) 

Základní modifikaci produktu je možné rozšířit na základě připojištění o následující 
oblasti: 

Nároky a spory ze smluv uzavřených v souvislosti s podnikatelskou činností, kdy 
hodnota předmětu sporu přesáhne částku 5 000 Kč a nepřevýší (samostatně či v 
součtu za rok) spornou částku pro závazkové právo stanovenou pojistníkem ve 
smlouvě (např. spory ohledně neproplacených faktur) 
Daňová kontrola - právní poradenství při daňové kontrole; prosazování oprávněných 
právních zájmů pojistníka prostřednictvím opravných prostředků proti dodatečnému 
platebnímu výměru z moci úřední vydanému na základě výsledků daňové kontroly, 
který vydal finanční úřad se sídlem v České republice v přímé souvislosti s 
podnikatelskou činností pojistníka (např. daň z příjmu, DPH). 



Právní ochrana nemovitosti - právní pomoc proti neoprávněnému zásahu třetí osoby 
do vlastnického nebo jiného věcného práva pojistníka k pojištěné nemovitosti;  spory 
ze smluv o nájmu, podnájmu nebo pachtu k pojištěné nemovitosti, v nichž pojistník 
vystupuje jako výlučný nájemce, podnájemce nebo pachtýř. 

3. Územní platnost: 

Pojištění se sjednává s následujícím územním rozsahem: 
✓ v případě pojistných událostí v souvislosti s náhradou újmy a trestním, přestupkovým 

či jiným správním řízením 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; 

✓ ve všech ostatních případech 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 českým právem a jsou projednávány příslušnými 
orgány České republiky a jejich povaha předpokládá výkon rozhodnutí v České 
republice podle práva České republiky. 

4. Výluky z pojištění: 

Pojistnou ochranu bychom Vám neposkytli v případech uvedených v: 
Čl.7 Pojistných podmínek pro pojištění právní ochrany – Obecná část – PP/O/
160501 
Čl.4 Pojistných podmínek pro pojištění právní ochrany vozidla – ZPP/V/160501 
Čl.5 Pojistných podmínek pro pojištění právní ochrany podnikatele – ZPP/
POP/160501 

Příslušné pojistné podmínky přikládáme. 

Obsah tohoto materiálu má informativní charakter. Rozhodující je vždy příslušný 
text smlouvy, smluvní ujednání a smluvní podmínky!!! 

5. Pojistné, splátky pojistného 

Výše pojistného pro pojištění právní ochrany vozidel se stanovuje v závislosti na druhu 
vozidel a jejich počtu. 
Výše pojistného pro pojištění právní ochrany podnikatele se stanovuje dle počtu 
pojištěných osob, maximální hranice sporné částky pro případ pojistných sporů, popř. 
připojištění sporů a nároků ze smluv, daňové kontroly a nemovitostí.   



  INDIVIDUALIZOVANÁ KALKULACE PRÁVNÍ OCHRANY PRO  
    AMERICAN COCKER CLUB z.s. 
  

PO podnikání podle počtu zahrnutých osob…. 3 osoby        33 750 Kč  
1 osoba              11 250 Kč 

Čtvrtletně              2 813 Kč 
     

Pojistné je možné platit ročně, pololetně či čtvrtletně. 

6. Slovo závěrem 

Děkujeme, že jste naší nabídce věnovali pozornost. Věříme, že dlouholetá tradice, 
zkušenosti naší společnosti v oblasti pojištění právní ochrany (D.A.S. je jasnou 
jedničkou v pojištění v právní ochrany v Evropě, v České republice nám patří více než 
80 % trhu pojištění právní ochrany) a desetitisíce našich spokojených klientů jsou 
dostatečnou zárukou kvality námi poskytovaných služeb.   


