Právní ochrana
pro živnostníky a firmy

Právní ochrana pro živnostníky a firmy je určena především menším podnikatelským subjektům.
Její cena se stanovuje zejména podle počtu zaměstnanců, podle zvolené výše sporné částky pro
pojistné spory a podle případných doplňkových služeb. Například pro podnikající fyzickou osobu
provozující maloobchod s potravinami v případě, že nemá žádné zaměstnance, lze právní ochranu
sjednat od 10 000 Kč ročně.
Za zákazníka hradíme náklady spojené s právní ochranou až do výše 1 000 000 Kč za každou
pojistnou událost.

NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY VZTAHUJE?
Právní ochranu poskytujeme pojištěným subjektům při událostech souvisejících s jejich
podnikatelskou činností. Základní rozsah právní ochrany pro živnostníky a firmy se vztahuje na
pojištěné subjekty a jejich movitý majetek určený k podnikání s výjimkou dopravních prostředků
podléhajících registraci. Právní ochranu lze rozšířit pomocí doplňkových služeb.

JAKÉ OSOBY PRÁVNÍ OCHRANA PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY CHRÁNÍ?
Chráněnou osobou je podnikající subjekt, který smlouvu sjednal, jeho zaměstnanec, člen
statutárního orgánu a také prokurista, a pokud smlouvu sjednala fyzická osoba samostatně
výdělečně činná, je chráněnou osobou také osoba s ní spolupracující, pokud podle zákona o daních
z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich
dosažení, zajištění a udržení.

V JAKÝCH OBLASTECH SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO ŽIVNOSTNÍKY A
FIRMY POSKYTUJE?
NÁROKY NA NÁHRADU ÚJMY V SOUVISLOSTI S PODNIKATELSKOU ČINNOSTÍ
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného, pokud v souvislosti s
podnikatelskou činností uplatňuje proti jiné osobě nárok na náhradu újmy na zdraví nebo na
náhradu újmy na jmění. Jedná se o případy, kdy újma byla pojištěnému způsobena porušením
zákona, nikoli porušením smluvní povinnosti či porušením dobrých mravů.
Podnikatel má sjednanou právní ochranu pro svoji obchodní činnost. Zákazník mu poškodil
prodávané zboží.
D.A.S. posoudí situaci a zajistí uplatnění nároku na odškodnění u odpovědné osoby. V případě
potřeby zajistí zpracování znaleckého posudku a pověří advokáta, který se ujme právního
zastoupení zákazníka. Bude-li to nutné, advokát podá žalobu. D.A.S. uhradí odměnu advokáta,
náklady na vypracování znaleckého posudku a v případě neúspěchu náklady právního
zastoupení protistrany.

Materiál má informativní charakter; přesný rozsah a podrobnosti o rozsahu právní ochrany, územní platnost
a výluky jsou uvedeny v pojistné smlouvě, smluvních ujednáních a v pojistných podmínkách.
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PRACOVNĚPRÁVNÍ NÁROKY ZAMĚSTNAVATELE NA
NÁHRADU ÚJMY PROTI ZAMĚSTNANCI
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojistníka, pokud jako zaměstnavatel
uplatňuje proti zaměstnanci nárok na náhradu újmy, kterou mu způsobil při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s nimi ve smyslu zákoníku práce. Pojištění se vztahuje pouze na pojistníka.

Podnikatel má sjednánu právní ochranu pro zámečnickou činnost. Jeho zaměstnanec při výkonu
práce poškodil obsluhované zařízení (vrtačka, zvedák, elektronický měřicí přístroj, soustruh apod.).
D.A.S. posoudí situaci a za podnikatele zajistí uplatnění nároku na odškodnění u zaměstnance
odpovědného za vznik újmy, kterou mu způsobil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s nimi ve smyslu zákoníku práce. V případě potřeby zajistí D.A.S. zpracování
znaleckého posudku a pověří advokáta, který se ujme právního zastoupení zaměstnavatele při
mimosoudním či soudním vyřizování věci.

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
podnikatelskou činností.
Zákazník byl obviněn z trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji, které měl údajně
zpřístupnit obchodnímu partnerovi.
Zákazník byl obviněn ze spáchání správního deliktu dle zákona na ochranu spotřebitele, neboť
údajně řádně nevyplnil záruční list a nepředal zákazníkovi doklad o zakoupení výrobku.
Jeřábník zaměstnaný u pojištěného podnikatele při práci těžce zranil kolegu. Byl obviněn z ublížení
na zdraví z nedbalosti.
Zákazníkovi bude poskytnuto poradenství a v případě potřeby také právní zastoupení pro další řízení.
Zákazníci D.A.S. mají právo na obhajobu v přestupkovém, trestním, disciplinárním, kárném a jiném
správním řízení, jež proti nim bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem činným v trestním
řízení v důsledku protiprávního jednání v souvislosti s podnikatelskou činností. Díky poskytnuté právní
ochraně se zákazník stane rovnoprávnějším partnerem vůči vyšetřujícím orgánům – což se může
projevit i méně citelným potrestáním, než kdyby se hájil sám.

PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY ZAMĚSTNAVATELE SE ZAMĚSTNANCI
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojistníka v pracovněprávních
sporech, které vede jako zaměstnavatel se svým zaměstnancem. Pojištění se vztahuje pouze na
pojistníka.
Zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr se svým zaměstnancem dohodou. Následně se
zaměstnanec domáhal neplatnosti této dohody o ukončení pracovního poměru.
D.A.S. zákazníkovi zajistí právní pomoc formou porady nebo zastupování při mimosoudním či soudním
řešení pracovněprávních sporů, které jako zaměstnavatel vede se svými zaměstnanci.
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a výluky jsou uvedeny v pojistné smlouvě, smluvních ujednáních a v pojistných podmínkách.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 | www.das.cz | +420 267 990 711 | info@das.cz
Materiál se vztahuje k pojistným podmínkám 160501 - verze 20.10.

2/4

Právní ochrana
pro živnostníky a firmy

NÁROKY A SPORY ZE SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve sporech vyplývajících
ze soukromého pojištění, které se týká podnikatelské činnosti, jestliže pojištěný v těchto sporech
vystupuje jako pojistník nebo pojištěný a hodnota předmětu sporu nepřevyšuje spornou částku
uvedenou ve smlouvě; vyjma nároků a sporů vyplývajících z veřejného zdravotního pojištění,
zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání či
sociálního zabezpečení.
Majiteli klenotnictví vykradli obchod. Podnikatel měl pro tento případ sjednané majetkové pojištění.
Své pojišťovně krádež řádně oznámil a výši škody doložil. Pojišťovna však odmítla jakékoli pojistné
plnění vyplatit.
D.A.S. zákazníkovi zajistí posouzení celé situace a řešení sporu mimosoudní či soudní cestou.
Hájí zájmy zákazníků ve sporech s ostatními pojistiteli, pokud pojistná událost souvisí s jejich
podnikatelskou činností.

NÁROKY A SPORY Z VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojistníka ve sporech vyplývajících
z neoprávněného zásahu jiných osob do jeho vlastnického či jiného věcného práva k movitým
věcem, které jsou součástí jeho obchodního majetku. Pojištění se vztahuje pouze na pojistníka.
Exekutor zabaví movité zařízení kanceláře podnikatele s tím, že je proti němu vedena exekuce.
Podnikatel se chce proti postupu exekutora bránit, neboť exekuci považuje na neoprávněnou.
D.A.S. zákazníka zastoupí v případech, kdy dojde k neoprávněnému zásahu třetí osoby do jeho
vlastnických práv nebo jiných věcných práv k movitému majetku sloužícímu k podnikání.
Zákazník má v rámci pojištění nárok na poskytnutí právní ochrany při mimosoudním i soudním
řešení tohoto sporu.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Základní rozsah právní ochrany pro živnostníky a firmy lze rozšířit o následující oblasti:
• právní ochranu nemovitosti ve výlučném vlastnictví nebo nájmu/podnájmu zákazníka, kterou
ke své podnikatelské činnosti využívá (např. spor týkající se dodávky energií ze strany
majitele objektu do pronajaté dílny),
• právní poradu při daňové kontrole a prosazování zájmů zákazníka proti případnému
dodatečnému platebnímu výměru,
• hájení právních zájmů zákazníka ve sporech vyplývajících ze závazkověprávních vztahů
s obchodními partnery, maximálně však do částky uvedené ve smlouvě v souhrnu za rok a
do počtu pěti pojistných událostí za rok (např. spor o uznání reklamace s dodavatelem
surovin, spor o uhrazení faktury). Pokud hodnota předmětu sporu nepřevýší částku 5 tisíc
Kč, pojistné plnění se neposkytne.
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NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY NEVZTAHUJE?
Kromě výluk uvedených v části „Význam a účel pojištění právní ochrany“ nelze právní ochranu pro
živnostníky a firmy použít zejména u:
• nároků či sporů v souvislosti s nabytím vlastnictví, vlastnictvím, pozbytím vlastnictví,
provozováním nebo řízením vozidla, plavidla, letadla nebo jiného dopravního prostředku
podléhajícího registraci, pokud k nim není sjednána dodatečná právní ochrana,

• nároků či sporů týkajících se práva stavby, stavebního řízení, řízení o vyvlastnění,
práva životního prostředí, celního práva,
• nároků či sporů souvisejících s nabytím vlastnictví, vlastnictvím, pozbytím vlastnictví, nájmem,
pachtem nebo užíváním nemovitosti (včetně dodávek energií, vody, plynu a podobných médií
souvisejících s užíváním nemovitosti), pokud k ní není sjednána dodatečná právní ochrana,

• nároků či sporů v oblasti ochrany zaměstnance před diskriminací a nerovným zacházením,
• nároků či sporů vyplývajících ze smluvních závazků, pokud není sjednána dodatečná
právní ochrana,
• správních deliktů týkajících se silniční dopravy a zákonů upravujících odpadové
hospodářství a nebezpečné látky,
• nároků a sporů souvisejících s činnostmi vyjmenovanými v pojistných podmínkách.

JAKÁ JE ÚZEMNÍ PLATNOST PRÁVNÍ OCHRANY PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY?
V souvislosti s náhradou újmy a trestním či přestupkovým řízením se právní ochrana pro
živnostníky a firmy vztahuje na 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 právní ochrana pro živnostníky a firmy vztahuje na 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.

ROZŠÍŘENÍ PRÁVNÍ OCHRANY O PORADENSTVÍ V OBLASTI OCHRANY
OSOBNOSTI
Na základě veřejného příslibu ze dne 31. 5. 2018 je pojistná ochrana rozšířena o následující oblast:
Pro pojistné události, které nastaly od 1. 6. 2018 platí, že se neuplatní výluka, dle které se pojištění
nevztahuje na právní vztahy v oblasti ochrany osobnosti, a to v rozsahu porušení práv a
povinnosti v souvislosti s Obecným nařízením o ochrany osobních údajů (EU) 2016/679 (tzv. "GDPR")
a zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, a to výlučně pro případy, pro jejichž
projednání je dána příslušnost orgánů České republiky a jejich povaha předpokládá výkon
rozhodnutí v České republice podle českého práva.
Zákazníkovi bude poskytnuto poradenství a v případě potřeby také právní zastoupení pro další řízení.
Zákazníci D.A.S. mají právo na obhajobu v přestupkovém, trestním, disciplinárním, kárném a jiném
správním řízení, jež proti nim bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem činným v trestním
řízení v důsledku protiprávního jednání v oblasti ochrany osobnosti a v souvislosti s podnikatelskou
činností.
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