
Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní ochrany 

Pro toto pojištění právní ochrany, které sjednává pojišťovna INTER PARTNER 
ASSISTANCE, organizační složka, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 
Nusle (dále jen „pojistitel“), platí zejména zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 
a Smlouva o pojištění právní ochrany (dále jen „pojistná smlouva“), jejíž nedílnou 
součástí jsou tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany (dále 
jen „VPPPO“) a příslušné zvláštní, případně doplňkové pojistné podmínky. Pojistitel 
sjednává toto pojištění na základě svobody poskytovat služby na území České 
republiky, ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Pojištění se řídí 
právním řádem České republiky. 

Článek 1. Základní pojmy 

Pro účely VPPPO jsou následující pojmy vymezeny takto: 

Pojistitel: INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, sídlem Hvězdova 
1689/2a, 140 62 Praha Nusle. 

Spor je situace konfliktu zájmu pojištěného a zájmu třetí osoby, kdy pojištěný je 
nucen přikročit k vynucení anebo k ochraně svého práva, je-li jeho výkon narušen 
anebo upřen třetí stranou. 

Hodnota předmětu sporu je penězi vyjádřitelná hodnota objektu sporu, přičemž 
do hodnoty předmětu sporu se nezapočítává příslušenství (jako je např. smluvní 
pokuta, úrok z prodlení nebo poplatek z prodlení). 

Dodavatel služeb je subjekt způsobilý poskytnout pojištěnému služby za účelem 
vyřízení jeho pojistné události. Dodavatelem služeb je například advokát, znalec, 
tlumočník apod. 

Zorganizování služby je forma pojistného plnění, kdy pojistitel provede úkony 
umožňující poskytnutí služby pojištěnému nebo oprávněné osobě dodavatelem 
služeb, přičemž náklady na poskytnutí této služby dodavatelem nese pojištěný.  

Zorganizování a úhrada služby je forma pojistného plnění, kdy pojistitel provede 
úkony umožňující poskytnutí služby pojištěnému nebo oprávněné osobě 
dodavatelem služeb a současně uhradí náklady na poskytnutí této služby 
dodavatelem služeb až do výše limitu pojistného plnění. Případnou část nákladů 
spojených s poskytnutím právních služeb dodavatelem služeb přesahující limit 
pojistného plnění nese pojištěný. 

Článek 2. Předmět pojištění právní ochrany 

2.1. Předmětem pojištění právní ochrany je ochrana oprávněných právních 
zájmů pojištěného v případech, v rozsahu a za podmínek stanovených v pojistné 
smlouvě. 

2.2. Pojištění právní ochrany je soukromým škodovým pojištěním. 

2.3. Pojistitel v souvislosti s plněním svých závazků poskytuje pojištěnému 

- telefonickou službu právních informací, na kterou se pojištěný může obrátit
v případě jakýchkoliv obecných právních otázek, nejasností nebo v rámci prevence 
sporů; 
- právní asistenční službu poskytující pomoc, podporu a rady pojištěnému za
účelem nalezení řešení jeho pojistné události mimosoudním smírem a/nebo
dohodou; 
- právní asistenční službu poskytující pomoc, podporu, rady a právní asistenci
pojištěnému za účelem nalezení řešení jeho pojistné události v soudním řízení, 
případně dále v exekučním řízení, a to zejména pověřením dodavatele služeb 
právním zastoupením pojištěného. 

Článek 3. Pojistná událost 

3.1. Pojistnou událostí se rozumí skutečné nebo údajné porušení právních 
předpisů anebo právních povinností ze strany třetích osob, jehož následkem byly 
narušeny oprávněné zájmy pojištěného v situacích a v případech uvedených 
v pojistné smlouvě; v případě, že pojištěný uplatňuje nárok na náhradu škody, se 
za okamžik vzniku pojistné události považuje vznik škody, jinak okamžik, kdy došlo 
nebo kdy začalo docházet k porušení právních předpisů anebo právních povinností. 

3.2. V případě, že vůči pojištěnému je v situacích a v případech uvedených 
v pojistné smlouvě zahájeno trestní nebo správní řízení, se pojistnou událostí 
rozumí skutečné nebo údajné spáchání skutku, pro které je toto řízení vedeno; za 
okamžik vzniku pojistné události se považuje okamžik spáchání tohoto činu nebo 
skutku. 

Článek 4. Telefonická služba právních informací 

4.1. Pojištěný je oprávněn obrátit se na telefonické středisko pojistitele 
s jakýmkoli obecným právním dotazem z okruhů vymezených v pojistné smlouvě 
v případě nejasností, v situaci nejistoty a s cílem zabránit vzniku pojistné události. 

4.2. Pojistitel poskytne pojištěnému příslušné informace v rozsahu podle 
pojistných podmínek obratem nebo - když dotaz vyžaduje dohledání potřebných 
údajů - do 48 hodin. 

Článek 5. Administrativní asistence 

Pojistitel poskytne pojištěnému služby administrativní asistence v situacích a 
v rozsahu uvedených v pojistné smlouvě. V případě, že o to pojištěný požádá, nebo 
v případě, že to situace vyžaduje, se operátor telefonického střediska pojistitele 
obratem telefonicky spojí s pojištěným. 

Článek 6. Prosazování a hájení oprávněných zájmů pojištěného 

6.1. Oznámení pojistné události a doručení souvisejících podkladů. 

6.1.1. Pojištění právní ochrany zahrnuje mimosoudní, případně soudní 
prosazování oprávněných zájmů pojištěného za podmínek a v rozsahu 
specifikovaném ustanoveními pojistné smlouvy. 

6.1.2. Pojištěný je povinen uplatnit nárok na pojistné plnění bez zbytečného 
odkladu telefonicky nebo písemně. V hlášení pojistné události je pojištěný povinen 
pravdivě a úplně oznámit a objasnit pojistiteli situaci a okolnosti související 
s nárokem na pojistné plnění. Na výzvu pojistitele je pojištěný povinen doručit 
pojistiteli hlášení pojistné události v písemné formě. 

a) Pojistitel poskytne pojištěnému základní informace o jeho právech a
povinnostech, jejich obsahu, rozsahu a o možnostech řešení případu. 

b) Pojistitel sdělí pojištěnému informace o rozsahu dokumentace potřebné
k uplatnění prostředků ochrany práv pojištěného. 

c) Pojištěný je povinen doručit pojistiteli všechny podklady, jako např.
korespondenci, rozhodnutí, posudky, faktury, předávací protokoly apod., týkající se
pojistné události, jakmile je obdržel nebo jakmile jsou mu dostupné. 

6.2. Analýza vyhlídek na úspěšné vyřízení případu. 

Po nahlášení pojistné události pojištěným pojistitel nejprve prověří právní situaci 
pojištěného a provede analýzu jeho vyhlídek na úspěšné vyřízení případu. 
O výsledku této analýzy informuje pojištěného. V případě potřeby provádí pojistitel 
analýzu též v průběhu jednotlivých stádií řešení případu pojištěného. 

6.3. Vyřizování případu pojistitelem. 

6.3.1. Shledá-Ii pojistitel na základě provedené analýzy, že vyhlídky na 
úspěšné vyřízení případu jsou dostatečné, vyžádá souhlas a písemnou plnou moc 
pojištěného a poté vede potřebná jednání s cílem dosáhnout nejlepšího možného 
vyřešení případu. Pojistitel zastupuje pojištěného ve věcech mimosoudních a je 
oprávněn inkasovat plnění náležející pojištěnému, které je povinen předat 
pojištěnému bez zbytečného odkladu. Pojistitel bude průběžně informovat 
pojištěného o průběhu vyřizování případu. 

6.3.2. Pojištěný není bez předchozího souhlasu pojistitele oprávněn pověřit 
jinou osobu (např. dodavatele služeb) právním zastoupením při vyřizování případu, 
s výjimkou případů, kdy by mu v důsledku prodlení přímo hrozil vznik škody nebo 
zadržení, resp. vazba. Poruší-li pojištěný tuto povinnost, je pojistitel oprávněn 
pojistné plnění přiměřeně snížit. 

6.4. Pověření dodavatele služeb 

6.4.1. V případě, že se ukáže, že k řádnému vyřízení případu bude nezbytné 
pověřit dodavatele služeb, je pojištěný po předchozím souhlasu pojistitele oprávněn 
zvolit vhodného dodavatele služeb, který má svoji kancelář v místě soudu nebo 
správního orgánu, příslušného k projednání věci v prvním stupni, aby vedl jménem 
pojištěného potřebná jednání s cílem dosáhnout nejlepšího možného vyřešení 
případu. 

6.4.2. Poruší-li pojištěný povinnost získat souhlas pojistitele k pověření 
dodavatele služeb, je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit. Pojistitel 
je oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění i v případě, že pojištěný pozdním nebo 
liknavým přístupem způsobil zvýšení nákladů za úkony, jejichž úhrada má být 
součástí pojistného plnění. 

6.4.3. Pojištěný zmocní svého právního zástupce, aby průběžně informoval 
pojistitele o vývoji řešení případu. O jednotlivých zamýšlených podstatných krocích 
je pojištěný, resp. jeho právní zástupce, povinen informovat pojistitele a před jejich 
provedením získat jeho písemný souhlas. Poruší-li pojištěný tuto povinnost, je 
pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit. 

6.5. Pozastavení pojistného plnění 

6.5.1. Shledá-Ii pojistitel, že vyhlídky na úspěšné vyřízení případu nejsou 
dostatečné, je povinen bez zbytečného odkladu písemnou formou sdělit 
pojištěnému, že na základě provedené analýzy další pojistné plnění k dané pojistné 
události pozastavuje, uvést důvody svého rozhodnutí a vysvětlit je. 

6.5.2. V případě, že se pojištěný - poté, co pojistné plnění bylo pozastaveno - 
rozhodne v řešení případu pokračovat na své náklady a v pokračujícím sporu se 
mu podaří dosáhnout kvalitativně nebo kvantitativně příznivějšího výsledku než jaký 
odpovídal stavu případu ke dni, kdy pojistitel na základě svého rozhodnutí pojistné 
plnění pozastavil a doloží-li pojištěný tuto skutečnost pojistiteli, pojistitel uhradí 
náklady pojištěným účelně vynaložené na pokračování případu po pozastavení 
plnění, a to až do výše limitů pojistného plnění stanovených pro tuto pojistnou 



 

 
 

událost pojistnou smlouvou a s ohledem na pojistné plnění poskytnuté před jeho 
pozastavením. 

6.6. Povinnost součinnosti pojištěného s pojistitelem 

6.6.1. Pojištěný je povinen učinit vše, co by mohlo přispět k objasnění 
skutkového stavu věci. Pojištěný je povinen vyloučit vše, co by mohlo způsobit 
zvýšení nákladů v rámci pojistného plnění. Při vyrovnání nebo dohodě o řešení 
případu nesmí být otázka nákladů uspořádána nevýhodněji než jak to odpovídá 
poměru úspěchu a neúspěchu zúčastněných stran ve věci. Pojištěný se proto 
zavazuje, že bez předchozího souhlasu pojistitele neuzavře žádnou dohodu o 
vyrovnání. Poruší-li pojištěný tuto povinnost, je pojistitel oprávněn pojistné plnění 
přiměřeně snížit. Pojištěný je povinen o tomto svém závazku i o svých ostatních 
povinnostech plynoucích z pojistné smlouvy informovat svého právního zástupce. 

6.6.2. Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli součinnost při mimosoudním i 
soudním vymáhání nákladů vynaložených v rámci pojistného plnění pojistitelem a 
při vymáhání náhrady škody od protistrany. 

6.6.3. Pojištěný je povinen vyčkat se soudním uplatňováním svých nároků, 
dokud rozhodnutí v případném jiném řízení, které může mít význam pro zamýšlené 
soudní řízení, nenabude právní moci, případně v souladu s pokyny pojistitele 
uplatnit nejprve jen část svých nároků a do nabytí právní moci rozhodnutí 
s uplatněním zbývajících nároků vyčkat. Toto však neplatí, pokud by pojištěnému v 
důsledku prodlení přímo hrozil vznik škody. Možnost konečného uplatnění nároků 
pojištěného v plném rozsahu tím není dotčena. Poruší-li pojištěný tuto povinnost, je 
pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit. 

6.7. Úhrada finančních nákladů v rámci pojistného plnění 

Pojistné plnění zahrnuje úhradu finančních nákladů, jež je nutné vynaložit dle 
rozhodnutí pojistitele v souvislosti s prosazováním oprávněných zájmů pojištěného, 
a to: 

a) náklady na služby dodavatele služeb (obvyklé a přiměřené výlohy právního 
zástupce, tlumočníka, překladatele, znalce, náklady na provedení jednoho výkonu 
rozhodnutí, na základě exekučního titulu souvisejícího s pojistným plněním 
v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou); 

b) náklady na soudní poplatky, v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou; 

c) náklady na cestu a ubytování pojištěného k soudnímu řízení, pokud je jeho 
přítomnost nařízena soudem, v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou; 

d) náklady na cestu a ubytování svědka k soudnímu řízení, pokud je jeho 
přítomnost nařízena soudem, v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou; 

e) náklady a výdaje protistrany anebo státu, které je pojištěný povinen uhradit na 
základě soudního rozhodnutí, byl-li pojištěný na základě písemného souhlasu 
pojistitele navrhovatelem soudního řízení v rozsahu stanoveném pojistnou 
smlouvou; 

f) náklady na zprostředkování složení trestněprávní nebo správněprávní kauce 
složené za účelem upuštění od vyšetřovací vazby pojištěného v jiném členském 
státu. Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli dostatečnou záruku na vrácení 
finančních prostředků použitých na kauci (např. zálohu). 

Článek 7. Výluky 

7.1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění z pojištění v následujících 
případech: 

a) pokud pojištěný pověřil právního zástupce prosazováním svých oprávněných 
zájmů bez předchozího schválení pojistitelem, nikoli však v případě 
- nutnosti bezprostředního odvrácení vzniku škody, 
- zadržení a/nebo vazby pojištěného v Česku nebo v jiném členském státu; 

b) pokud pojištěný nedoručil pojistiteli dokumentaci nezbytnou k prosazování jeho 
oprávněných zájmů, požadovanou a specifikovanou pojistitelem. 

7.2. Pojištění se nevztahuje na spory 

a) mezi pojistitelem a pojištěným, 
b) mezi pojistníkem a pojištěným, 
c) jejichž předmětem je nárok, který byl na pojištěného převeden od třetí osoby a 
nebo nárok, který pojištěný uplatňuje pro třetí osobu. 

7.3. Z pojištění je vyloučeno hájení právních zájmů pojištěného souvisejících 

a) se spácháním úmyslného trestného činu pojištěným, úmyslného přestupku 
nebo úmyslného způsobení škody, 
b) s náhradou škody, vzniklé v důsledku nesplněných anebo neplněných 
závazků nebo dluhů pojištěného, včetně jejich příslušenství, 
c) se sebevraždou nebo psychickou nemocí pojištěného, 
d) s případy, kdy skutečnosti směřující k narušení právních zájmů pojištěného 
nebo k zahájení trestního nebo přestupkového řízení s pojištěným byly pojištěnému 
známy již v době, kdy se pojištěný stal účastníkem tohoto pojištění,  
e) s případy, kdy pojištěný mohl vznik pojistné události s ohledem na veškeré 
okolnosti očekávat nebo mohl jejímu vzniku zabránit a neučinil tak. 

7.4. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případech, které přímo či nepřímo 
souvisejí se stávkou, válečným konfliktem, invazí, napadením (ať již válka byla 
vyhlášena či nikoli), občanskou válkou, vzpourou, povstáním, terorismem, násilným 
nebo vojenským uchvácením moci a občanskými nepokoji, radioaktivní havárií, 
nebo jakýmkoli jiným zásahem vyšší moci. 

7.5. Pojistitel neposkytne pojistné plnění na úhradu pokut a peněžitých 
trestů uložených pojištěnému na základě rozhodnutí státních orgánů. 

7.6. Kromě výluk uvedených v tomto článku VPPPO mohou být další výluky 
z pojištění uvedeny ve zvláštních nebo doplňkových pojistných podmínkách. 

Článek 8. Územní rozsah pojištění právní ochrany 

Pojištění právní ochrany se vztahuje na všechny pojistné události, které vznikly na 
území České republiky nebo jiného členského státu, nestanoví-li pojistná smlouva 
jinak. 

Článek 9. Ostatní ustanovení 

9.1. Pojistitel je oprávněn stanovit v pojistné smlouvě čekací dobu v trvání 
až tří měsíců ode dne počátku pojištění. Z událostí, které vznikly v průběhu čekací 
doby a které by jinak byly pojistnými událostmi, nevzniká pojistiteli povinnost 
poskytnout pojistné plnění. 

9.2. Pojistitel je oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění, došlo-li 
k navýšení nákladů spojených s vyřizováním pojistné události zaviněním 
pojištěného. 

9.3. Pokud pojištěný na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu 
obdržel náhradu nákladů soudního řízení, je povinen vrátit tuto náhradu pojistiteli 
v rozsahu, v jakém se pojistitel na úhradě nákladů soudního řízení v rámci 
pojistného plnění podílel. 

9.4. V případě, že pojištěný obdržel za vzniklé výlohy, které by byly 
předmětem pojistného plnění z tohoto pojištění náhradu od třetí strany nebo cestou 
jiného právního vztahu, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění o 
částku , kterou pojištěný jako náhradu obdržel. 

9.5. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí 
oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, 
proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou 
plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel ze 
soukromého pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila 
zachraňovací náklady, vyplatil. 

9.6. DPH je součástí pojistného plnění pouze tehdy, prokáže-li pojištěný 
pojistiteli, že není plátcem DPH. 

9.7. V případě, že by z pojištění právní ochrany vznikl spor, pojistitel uzavře 
s pojistníkem rozhodčí smlouvu, pokud o to pojistník požádá. Toto ustanovení o 
rozhodčí smlouvě se nevztahuje na případy, kdy pojištění právní ochrany je 
uzavřeno jako doplněk k soukromému pojištění pomoci osobám v nouzi během 
cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště. 

Článek 10. Zpracování osobních údajů  

10.1. Osobní údaje pojistníka a pojištěného ve smyslu § 4 odst. a) zákona 
číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jež pojistník nebo pojištěný poskytl 
pojistiteli v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy nebo v souvislosti s šetřením 
pojistné události a poskytováním pojistného plnění, budou pojistitelem nebo jím 
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pověřeným zpracovatelem 
(asistenční společností) zpracovávány v rozsahu požadovaném pojistnou 
smlouvou, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností 
plynoucích z pojistného závazkového vztahu. V případě, že k šetření pojistné 
události nebo pro poskytnutí pojistného plnění bude nutné, aby pojistitel, případně 
jím pověřený zpracovatel, získali citlivé osobní údaje pojištěného, pojistitel, 
případně jím pověřený zástupce, si k tomu vyžádá souhlas pojištěného. Osobní 
údaje pojistníka a pojištěného je pojistitel oprávněn v nezbytném rozsahu předávat 
ve smyslu § 27 zákona o ochraně osobních údajů do jiných států za účelem 
zajištění. 

10.2. Pojistník a pojištěný jsou povinni případnou změnu zpracovávaných 
osobních údajů nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu. 

Článek 11. Doručování 

11.1. Pojistník je povinen pojistiteli oznámit bez zbytečného odkladu změnu 
své adresy (adresy trvalého pobytu, je-li pojistník fyzickou osobou) nebo 
korespondenční adresy a též změnu adresy nebo korespondenční adresy 
pojištěných osob. 

11.2. Veškerá sdělení, oznámení a žádosti týkající se pojištění musí být 
učiněna písemnou formou v českém jazyce a jsou účinná jejich doručením druhé 
smluvní straně, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 

11.3. Smluvní strany jsou povinny zasílat si písemnosti na předem 
dohodnutou nebo poslední známou adresu druhé smluvní strany. Smluvní strany 
jsou povinny si zasílat písemnosti prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen 
„pošta“). Písemnosti určené pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněným osobám 
může pojistitel předávat těmto osobám rovněž do vlastních rukou prostřednictvím 
svého zaměstnance či jiné jím pověřené osoby. Dnem doručení pojistiteli je den 
skutečného doručení písemnosti na adresu pojistitele. 

11.4. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi poštou obyčejně se považuje 
za doručenou třetí den po prokazatelném odeslání zásilky na korespondenční 
adresu, i když se o doručení adresát nedozvěděl. Písemnost pojistitele odeslaná 
adresátovi poštou doporučeně se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle 
dalších níže uvedených odstavců, osmý den po prokazatelném odeslání zásilky. 
Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi poštou doporučeně s dodejkou se 
považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí, 
které je uvedeno na dodejce. Odmítne-li adresát písemnost přijmout, považuje se 
písemnost za doručenou dnem, ve kterém bylo její přijetí odmítnuto. 

11.5. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele odeslaná poštou 
doporučeně byla uložena doručovatelem na poště, písemnost se považuje za 
doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. 
Připadá-li však poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Písemnost pojistitele odeslaná 
poštou se považuje za doručenou dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné z jiných 
důvodů. 


