
  

Smlouva o spolupráci 
 
Generali  Pojiš ťovna a. s. 
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869 
zastoupená Ing. Danielem Krupičkou, hlavním upisovatelem pojištění odpovědnosti 
a Mgr. Romanem Velichem, manažerem produktu 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 
 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS 

(dále jen „pojistitel”) 
 
a 
 

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA 
se sídlem Národní 118/16, Praha 1 - Nové Město, 110 00, Česká republika, IČO: 66000777 
za níž jedná JUDr. Martin Vychopeň, předseda  

(dále jen „Komora“) 
 

u z a v í r a j í 
 

prostřednictvím WI-ASS ČR s.r.o., 
se sídlem Ostružnická 362/3, Olomouc, 779 00, Česká republika, IČO: 48392405 (dále jen „WI-ASS ČR“) 

 

smlouvu o spolupráci v pojišt ění odpov ědnosti zam ěstnanc ů při výkonu zam ěstnání 

Část A. 
Předmět smlouvy o spolupráci 

 

I. Smluvní strany se dohodly, že na základě a v rozsahu této smlouvy o spolupráci a za podmínek                     
v ní uvedených mohou být mezi pojistitelem a osobami uvedenými v čl. II prostřednictvím WI-ASS ČR                
za zvýhodněných podmínek sjednávány pojistné smlouvy o škodovém pojištění odpovědnosti zaměstnanců 
při výkonu zaměstnání. 

II. Pojistitel se zavazuje, že 

a) advokátům vykonávajícím advokacii v pracovním poměru, 

b) advokátním koncipientům, 

c) ostatním zaměstnancům advokátů a společností, jejichž předmětem podnikání je výkon advokacie, 

d) zaměstnancům Komory a 

e) zaměstnavatelům zaměstnanců uvedených pod písm. a) až d) 

poskytne v případě sjednání pojistné smlouvy zvýhodnění uvedená v části B, čl. II. této smlouvy                         
o spolupráci. 

 



  

III. Pojistné smlouvy jednotlivých zvýhodněných osob sjednané s pojistitelem před účinností této smlouvy               
o spolupráci je možné ukončit způsobem jimi stanoveným a následně sjednat pojistnou smlouvu novou                   
za podmínek této smlouvy o spolupráci. 

IV. Kontaktní osoba:  
WI-ASS ČR s.r.o.       
Zdeněk Chovanec      
Vlkova 46       
130 00 Praha 3      
e-mail: chovanec@wiass.cz, tel: 274 812 921   
 

 
Část B. 

Podmínky pojišt ění uzavíraných podle této smlouvy 

I. Obecná ustanovení 

1. Vzájemná práva a povinnosti vyplývající z jednotlivých pojištění sjednaných mezi zvýhodněnými 
osobami a pojistitelem se řídí jednotlivými pojistnými smlouvami, Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu zaměstnání (VPP ZAM 2014/01), Sazebníkem 
administrativních poplatků, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy České republiky. 

2. Zvýhodněné osoby jsou oprávněny uzavírat pojištění dle standardních podmínek se zvýhodněními 
uvedenými v čl. II. této části. 

3. Standardními podmínkami se rozumí podmínky, které by pojistitel nabídl kterémukoliv zájemci o pojištění 
odpovědnosti zaměstnance při výkonu zaměstnání. Zvýhodněním se rozumí ujednaná odchylka                 
od standardních podmínek pojištění. 

II. Zvýhodn ění 

1. Zvýhodněným osobám poskytne pojistitel v případě sjednání pojistné smlouvy následující zvýhodnění: 

a) Ujednává se, že výluka uvedená v čl. 19, část 5, odst. 1, písm. y) VPP ZAM 2014/01 se ruší. 

b) Množstevní sleva se sjednává ve výši 40 %  (množstevní sleva se ve výpočtu pojistného uplatní 
po sečtení pojistného za základní rozsah pojištění a volitelná připojištění po započtení slev                  
a přirážek dle standardních podmínek pojištění). 

 

 
Část C. 

Závěrečná ustanovení 
 

I. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí 
kterékoliv smluvní strany, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.  

II. Případná změna nebo ukončení této smlouvy nemá vliv na pojištění podle ní sjednaná. 
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III. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží pojistitel, jeden 
Komora a jeden WI-ASS ČR. 

IV. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků. 

V. Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1. 4. 2014. 

Přílohy:  
 

1) VPP ZAM 2014/01 
2) plná moc WI-ASS ČR 

 

V Praze dne 10. 3. 2014 
za Generali Pojišťovna a.s.                                                                                                

V   Praze dne 11.03.2014  
za ČESKOU ADVOKÁTNÍ KOMORU 

 

 
 

…………………............... 
Ing. Daniel Krupička  
hlavní upisovatel 
pojištění odpovědnosti 

 

 
 

…………………............... 
Mgr. Roman Velich  
manažer produktu 

 
 
 
 
 
…………………................................... 
JUDr. Martin Vychopeň  
předseda 

 

 


