
•    odebrání zbrojního průkazu, 
•    nároky a spory ze smluv. 

Podpora spočívá v poskytnutí práv-
ních služeb při zastupování v soudních 
sporech až do výše 500 000 korun. 
Také pojištění právní ochrany se vzta-
huje i na případy nutné obrany nebo 
krajní nouze. Pokud se tedy dostanete 
k soudu v případě, že jste museli použít 
zbraň k obraně osob, zdraví nebo ma-
jetku, máte nárok na právníka, který 
vás bude zastupovat. Pojištění dokon-
ce pokrývá i  právní služby v  případě 
sporů o reklamace zbraní. Další výhodu 
vidím ve skutečnosti, že pojištění je 
platné ve všech státech Evropské unie 
spolu s Norskem, Švýcarskem a Velkou 
Británií, takže pokud pravidelně vyrá-
žíte za loveckými nebo sportovními 
zážitky se zbraní i mimo ČR, pojištěni 
jste také.

Rád bych všem popřál, aby tento typ 
pojistky nikdy nemuseli využít. Nicmé-
ně každý zodpovědný majitel zbraní by 
měl být připraven i na nepředvídatelné 
životní situace, které mohou nastat 
kdykoliv. Cena obou pojistek je v řádu 
stokorun za rok, a  to si myslím, že za 
ten pocit jistoty stojí. V  zahraničí se 
takto střelci pojišťují běžně. Osobně to 
považuji za jakousi formu povinného 
ručení, které se však neplatí za 
auto, ale za zbraň.

Remington a Navahové

11 střelecká revue

Střelci obecně jsou nadstandard-
ně poučení ohledně bezpečnosti 
a  manipulace se zbraní, jejich 

zdravotní stav se pravidelně kontroluje, 
navíc jsou pod drobnohledem okolí, 
na střeleckých akcích je bezpečnost 
bezpodmínečně vyžadována a  kon- 
trolována. Jejich míra zodpovědnosti 
je proto vysoká, všichni si uvědomují, 
že vlastnit a  používat zbraň není jen 
tak, a musí zachovávat vysokou míru 
obezřetnosti.

Nicméně i když jsou úrazy mezi střel-
ci méně časté, tak vzhledem ke sku-
tečnosti, že při svém koníčku používají 
střelné zbraně, mohou být následky 
zranění fatální. Zranit mohou jak sebe, 
tak i jiné osoby, ať už to jsou třeba ko-
legové na lovu nebo ostatní soutěžící 
na střeleckých závodech. Když už tedy 
škoda vznikne, tak je poměrně prav-
děpodobné, že její výše bude značná. 
A  to se týká nejen vlastní způsobené 
škody, ale i následných nákladů při lé- 
čení. Případy škod způsobených střel-
nou zbraní mají navíc svá specifika ve 
skutečnosti, že na ně obvykle navazují 
složitá soudní jednání, při kterých se 
neobejdete bez dobrého (a  drahého) 
právníka.

Nešťastná událost se může stát bě-
hem několika sekund a  nezaškodí se 

Ačkoliv to možná laickou veřejnost překvapí, lov a střelectví patří mezi ty bezpeč-
nější sporty. Stačí si to porovnat třeba s fotbalem, při kterém se každý rok stanou 
tisíce vážných úrazů, leckdy i s trvalými následky.

Pojištění střelců

na takové situace dopředu připravit. 
Pojišťovna Halali je od svého vzniku 
v  úzkém kontaktu se zástupci mys-
livců a střeleckých spolků a připravila 
pro ně prakticky na míru pojištění, 
které pokrývá případy různých nehod 
při střeleckých akcích. A netýká se to 
jen střelby z palných zbraní na zbrojní 
průkaz, pojistit se mohou také majitelé 
zbraní kategorie D, tedy střelci ze vzdu-
chovek a předovek nebo i lukostřelci.

Pojištění se vztahuje na jakéko-
liv  újmy na zdraví způsobené jiným 
osobám, ke kterým došlo při zážitkové 
nebo sportovní činnosti vykonávané 
pojištěným se zbraní nebo v  přímé 
souvislosti s ní na vyhrazených místech 
(manipulace se zbraní, nabíjení, vybí-
jení, náhodný výstřel, odražená střela) 
až do výše 20 milionů korun. Zároveň 
se pojištění týká i  všech případů po- 
užití zbraně v případech nutné obrany 
a krajní nouze.

K  pojištění odpovědnosti za škodu 
jiným osobám je možné sjednat navíc 
i pojištění právní ochrany, které podpo-
ruje pojištěného při prosazování jeho 
právních zájmů, zejména v  oblastech 
jako jsou:
•  nároky na náhradu újmy (na zdraví 
nebo jmění), 
•    trestné činy, přestupky, disciplinární, 
kárné a jiné delikty,
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