
 

Pojištění právní ochrany 
členů PK-SPOD 

BENEFIT OD PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (PK-SPOD) - 
PRÁVNÍ OCHRANA PRO KAŽDÉHO ČLENA 

Za účelem naplnění svého cíle - hájení zájmů svých členů a poskytování profesní podpory 
pracovníkům sociálně právní ochrany dětí - uzavřela Profesní komora sociálně-právní 
ochrany dětí (PK-SPOD) s pojišťovnou D.A.S. od DD.MM.RRRR pro své členy pojištění právní 
ochrany zaměstnance. 

D.A.S. vznikla v Německu v roce 1918. Od roku 1995 poskytuje široký právní servis v mnoha 
oblastech života i v České republice a je jediná specializovaná pojišťovna svého druhu na 
českém trhu. Její zkušenosti v evropském i českém právním prostředí jsou zárukou nejvyšší 
kvality poskytovaných služeb. Práva klientů hájí nejen na cestách, ale i soukromí, zaměstnání a 
podnikání. Právní servis zajišťuje prostřednictvím desítek vlastních právníků, kteří jsou 
specializovaní nejen v tuzemském, ale i zahraničním právu, a dále prostřednictvím desítek 
renomovaných advokátních kanceláří po celé ČR a dalších desítek zahraničních advokátních 
kanceláří.  

PK-SPOD je smluvním partnerem D.A.S. a díky tomu poskytuje svým členům zdarma kvalitní 
právní servis v pracovním poměru při výkonu činnosti sociálně právní ochrany dětí. 

V JAKÝCH OBLASTECH D.A.S. POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY ČLENŮM PK-SPOD 
POSKYTUJE? 

Pojištění právní ochrany zaměstnance 
V rámci pojištění právní ochrany v pracovním poměru D.A.S. poskytuje členům PK-SPOD 
právní ochranu v následujících oblastech: 

• při porušování zákoníku práce či jiných pracovněprávních předpisů 
• při porušování povinností v oblasti pracovní doby, práce přesčas, přestávek na jídlo a 

oddech 
• při problémech v souvislosti s pracovními cestami 
• při nedodržování pracovní smlouvy 
• při porušování povinností v oblasti odměňování 
• při neplatném rozvázání pracovního poměru 
• při podezření či obvinění ze spáchání trestného činu nebo přestupku 
• při sporech o náhradu újmy újmy vůči zaměstnavateli - např. pomoc při vymáhání 

odškodnění za pracovní úraz při napadení a zranění během pracovní činnosti 
• při uplatnění nároku na náhradu újmy ze strany zaměstnavatele - např. pomoc při 

narčení zaměstnavatele z poškození pracovního vybavení atp. 
• při sporech s pojišťovnami ohledně událostí souvisejících s pracovním poměrem - např. 

pomoc ve sporu s pojišťovnou ohledně plnění z odpovědnostního pojištění, pomoc ve 
sporu s pojišťovnou ohledně plnění z úrazového pojištění atp. 

• při neoprávněném nároku zaměstnavatele na sdělení osobních údajů v návaznosti na 
zákon o svobodném přístupu k informacím 
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S POJIŠTĚNÍM PRÁVNÍ OCHRANY ZAMĚSTNANCE ZÍSKÁVÁTE 
• právní poradenství na telefonu a e-mailem 24 hodin denně 7 dní v týdnu 
• tým nezávislých právníků D.A.S. 
• úhradu nákladů na řešení právního problému až do výše 1 000 000 Kč 
• v případě nutnosti úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku 
• rychlý, profesionální a lidský přístup při řešení svého právního problému 

Pojištění právní ochrany zaměstnance se vztahuje na všechny členy PK-SPOD v pracovním 
poměru, kteří platí profesní komoře členské příspěvky. 

Veškeré podmínky pojištění a rozsah pojistné ochrany je uvedený v pojistné smlouvě, v obecné 
části pojistných podmínek pro pojištění právní ochrany (PP/O/160501) a zvláštní části 
pojistných podmínek pro právní ochranu zaměstnance (ZPP/Z/160501). 

JAK HLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST 
Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat využít sjednanou právní ochranu, 
obraťte se na D.A.S. některým z následujících způsobů: 
 

+420 267 990 777 nonstop linka právní pomoci 

pravni@das.cz 

https://www.das.cz/pojistna-udalost/ 

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, BB Centrum, 
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 - Michle 

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ OCHRANY 
• Uveďte číslo pojistné smlouvy (XXXXXXX) 
• Uveďte své členské číslo v rámci PK-SPOD 
• Věcně popiště podstatu svého problému 
• Přiložte veškeré dostupné doklady 
• Co nejpřesněji formulujte svůj požadavek na právní ochranu 
• Zdůrazněte důležité lhůty či termíny 
• Uveďte aktuální spojení na vás 

DALŠÍ BONUS 
Profesní komora sociálně právní ochrany dětí pro své členy a jejich rodinné příslušníky s 
pojišťovnou D.A.S. navíc dojednala na všechny soukromá pojištění, která s D.A.S. uzavřou, 
slevu 30 % ze standardní ceny. 

 

267 990 711  |  info@das.cz  |  www.das.cz   
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  
 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 předmět podnikání:  
pojištění právní ochrany (pojistné odvětví neživotního pojištění č. 17 část B přílohy č. 1 zákona č. 277/2009 Sb.  
o pojišťovnictví); tel.: +420 267 990 711, email: das@das.cz.
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