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Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění odpovědnosti, které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Běle-

hradská 132, Praha 2, 120 84, Česká republika (dále jen „pojistitel“) a pojistník, 
se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti (VPP O 2014/01), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami, 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy České republiky. Ujednání pojistné smlouvy mají přednost 
před ustanoveními pojistných podmínek s tím, že zvláštní pojistné podmínky mají 
přednost před všeobecnými. 

2. Pojištění se sjednává jako škodové.

Článek 2
Předmět pojištění, pojistné nebezpečí
1. Pojištění podle těchto ZPP OPČAK 2014/01 se sjednává pro případ povinnosti 

pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, není-li následně pojistnými podmín-
kami nebo pojistnou smlouvou uvedeno jinak. 

2. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, 
pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním  
stavem v důsledku výkonu profesní činnosti advokáta, ke které je pojištěný  
oprávněn na základě zvláštního oprávnění dle zákona o advokacii (ZA). 

Článek 3
Základní rozsah pojištění
1. Věcný rozsah pojištění

1) Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel nahradil 
a) škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť 

závažným ublížením na zdraví, usmrcením, 
b) škodu na hmotné movité věci nebo objektu
c) následnou finanční škodu
d) čistou finanční škodu
e) náklady právního zastoupení

2) Ustanovení o věci se na živé zvíře použijí obdobně, avšak jen v rozsahu, 
ve kterém to neodporuje jeho povaze.

2. Časový rozsah pojištění
1) Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné 

újmy, ke které dojde:
a) v době trvání pojištění
b) pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy vznikne v době trvání pojištění
c) pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně 

uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištění
2) Pro posouzení práva na pojistné plnění je rozhodný rozsah pojištění sjednaný  

v okamžiku, kdy došlo ke vzniku příčiny.
3. Územní rozsah pojištění

1) Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné 
újmy pouze tehdy, pokud došlo na území České republiky současně:
a) k příčině vzniku škody nebo jiné újmy
b) ke vzniku škody nebo jiné újmy a
c) k prvnímu písemnému uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy 

poškozeným vůči pojištěnému
2) Na základě ujednání mezi pojistitelem a pojistníkem lze rozšířit územní rozsah 

pojištění také na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 
způsobené v zahraničí.

4. Výluky z pojištění
1) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné 

újmy vzniklé:
a) úmyslně, hrubou nedbalostí, ze svévole nebo škodolibosti;
b) činností nebo právním vztahem, k nimž není pojištěný oprávněn;
c) převzetím či uznáním povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy nad 

rámec stanovený právními předpisy, včetně smluvních pokut a smluvních 
penále, smluvních úroků z prodlení a soudně nařízenými pokutami; dále 
z příslibů záruky;

d) ve výši a rozsahu nad rámec dohodnuté limitace škody nebo jiné újmy 
mezi pojištěným a poškozeným;

e) na přirozených právech člověka, kromě nemajetkové újmy způsobené; 
ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví nebo usmr-
cením; výluka se však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování 
ve věcech uvedených v této výluce;

f) nemajetkovou újmou, byla-li újma způsobena za zvláštních okolností, pro-
tiprávním činem, zejména porušením důležité právní povinnosti z hrubé 
nedbalosti nebo úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť 
zavrženíhodné, pokud byla způsobena každému, kdo způsobenou újmu 
důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit; výluka se 
však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech uvedených 
v této výluce;

g) pokud pojištěný bez vědomí pojistitele nevznesl námitku promlčení, 
nepodal odvolání proti rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu nebo 
odpor proti platebnímu rozkazu nebo jeho odůvodnění, uzavřel dohodu 
o narovnání, uznal nárok klienta bez vědomí pojistitele a soudní smír, 
uzavřel dohodu o mimosoudním jednání s klientem; dále pokud nečin-
nost pojištěného způsobila pravomocné rozhodnutí soudu o přiznání 
nároku na náhradu škody nebo jiné újmy klientovi vůči pojištěnému 
(platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání), nebo na základě uznání nároku 

klienta (rozsudek pro uznání), nebyl-li takovýto postup dohodnut předem 
s pojistitelem; dále je-li nebo je povinen k náhradě v důsledku dohody 
o prodloužení promlčecí lhůty;

h) z pracovněprávních a služebních vztahů, včetně odpovědnosti při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, včetně regresních náhrad ze 
zdravotního nebo nemocenského pojištění; výluka se však neuplatní pro 
výkon advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

i) na věcech nehmotných včetně jejich následných finančních škod; výluka 
se však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech uvede-
ných v této výluce;

j) na věcech hmotných movitých, které jsou předmětem díla, předmětem 
schovacích smluv, byly přenechány k užití pojištěnému nebo jiné činnosti 
na nich nebo s nimi; vyloučena je povinnost k náhradě na uvedených 
věcech i tehdy, kdy pojištěný není účastníkem nebo stranou smlouvy. 
Dále na objektech nebo jejich částech, které jsou předmětem díla nebo 
jiné oprávněné činnosti na nich nebo s nimi; výluka se však neuplatní pro 
výkon advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

k) na věcech vnesených a odložených; výluka se však neuplatní pro výkon 
advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

l) v důsledku vlastnického, nájemního nebo obdobného vztahu k objektům; 
výluka se však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech 
uvedených v této výluce;

m) na penězích, směnkách, šecích, platebních kartách, cenných papírech, 
ceninách a v jakékoliv souvislosti s nimi; výluka se však neuplatní pro 
výkon advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

n) pohřešováním, ztrátou, krádeží nebo loupeží; výluka se však neuplatní 
pro výkon advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

o) z práv z vadného plnění záruky za jakost; výluka se však neuplatní pro 
výkon advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

p) vadou výrobku nebo vadou služby, nejde-li o pojištěnou profesní činnost; 
výluka se však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech 
uvedených v této výluce;

q) z vlastnictví, provozování a užívání letišť a leteckých ploch; provozu, výroby 
a opravárenství letadel a vznášedel a jejich součástek; výluka se však ne-
uplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této 
výluce;

r) z provozu dopravních prostředků, které mají registrační značku; vzniklou  
z vlastnictví a držení železnic a jakýchkoliv dopravních, přepravních, 
zasilatelských a obdobných smluv; výluka se však neuplatní pro výkon 
advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

s) v souvislosti nebo v důsledku působení elektromagnetického pole, 
ionizujícího, radioaktivního nebo jaderného záření nebo zamoření; dále 
formaldehydem, azbestem, toxickými plísněmi a genetickou modifikací 
organismu; výluka se však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování 
ve věcech uvedených v této výluce;

t) znečištěním vod všeho druhu, ovzduší, půdy nebo zemského povrchu; 
výluka se však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech 
uvedených v této výluce;

u) ekologickou újmou nebo závažnou havárií ve smyslu příslušných obecně 
závazných právních předpisů; výluka se však neuplatní pro výkon advo-
kacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

v) v důsledku sesedání a sesouvání půdy, erozí, poddolováním a vibracemi; 
výluka se však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech 
uvedených v této výluce;

w) v důsledku povodní nebo záplav; výluka se však neuplatní pro výkon 
advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

x) jakýmkoliv pozvolným působením; výluka se však neuplatní pro výkon 
advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

y) správou datové schránky; výluka se však neuplatní pro výkon advokacie 
při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

z) v důsledku válečných událostí, terorismu, stávek, ozbrojených konfliktů 
a občanských nepokojů; výluka se však neuplatní pro výkon advokacie 
při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

aa) pokud by se tak pojistitel dostal do rozporu s obecně závazným právním 
předpisem o provádění mezinárodních sankcí;

bb) v důsledku takových soudních rozhodnutí zahraničních jurisdikcí, které 
mají povahu zpřísněné nebo odstrašující náhrady škody (např. punitive, 
exemplary damages);

cc) pojištěnému nebo dalším pojištěným, jsou-li majetkově propojenými  
osobami, dále vzniklou osobám blízkým pojištěnému nebo majetkově 
propojeným osobám;

dd) informací nebo radou poskytnutou mimo pojištěnou činnost;
ee) v důsledku zneužití a omezení soutěže, zejména nekalou soutěží, klama-

vou reklamou, klamavým označením zboží nebo služby, atd.; výluka se 
však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech uvedených 
v této výluce;

ff) obchody finančními, úvěrovými, investičními a kapitálovými obchody 
s cennými papíry; výluka se však neuplatní pro výkon advokacie při 
zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

gg) výkonem finančního a ekonomického poradenství; v důsledku optima-
lizačních, spekulačních a/nebo termínových předpovědí, příp. příslibů; 
výluka se však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech 
uvedených v této výluce;

hh) pomluvou, porušením mlčenlivosti, důvěry; výluka se však neuplatní pro 
výkon advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

ii) překročením či nedodržením rozpočtů, rozpočtových pravidel, účetních 
postupů, výkaznictví a překročením či nedodržením úvěrů a jakýchkoli 
nákladů; výluka se však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování 
ve věcech uvedených v této výluce;

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti 
ZPP OPČAK 2014/01 

AODIFKHOCLGPHK
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Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866. IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, 
klientský servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.
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jj) aplikací směnečného práva; z nároků vyplývajících ze směnek;
kk)  činností pojištěného jako člena statutárního orgánu obchodní korporace 

nebo subjektu v obdobném postavení nebo vykonávajícího jinou manažer-
skou funkci v obchodní korporaci nebo v subjektu v obdobném postavení; 
výluka se však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech 
uvedených v této výluce;

ll)  v důsledku nesplnění nebo opožděného splnění lhůt, dob, termínů, smluv; 
dále náhradního plnění ze smluv; výluka se však neuplatní pro výkon 
advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce;

mm)    v důsledku rozdílů v ocenění/ceně; prověřování bonity osob; výluka se 
však neuplatní pro výkon advokacie při zastupování ve věcech uvede-
ných v této výluce;

nn)    porušením práv duševního vlastnictví; výluka se však neuplatní pro 
výkon advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce 
a v případě, kdy se jednalo o výkon advokacie;

oo)    v důsledku nepřidělení dotace; výluka se však neuplatní pro výkon  
advokacie při zastupování ve věcech uvedených v této výluce.

2) V případě, kdy je jednotlivá výluka dopojištěna doplňkovými pojistnými 
podmínkami nebo smluvními ujednáními, platnost ostatních výluk zůstává 
zachována. Z pojištění lze ujednat další výluky.

Článek 4
Rozšíření základního věcného rozsahu pojištění
1. Nedodržení lhůt

Pojištění se odchylně od čl. 3 odst. 1) písm. ll) těchto ZPP OPČAK 2014/01 vzta-
huje na povinnost pojištěného k náhradě, vzniklou nedodržením lhůt (dob) stano-
vených právním předpisem, soudem nebo orgánem veřejné správy, rozhodcem 
nebo rozhodčím soudem, a to i v případě, kdy tato lhůta (doba) byla dále smluvně 
ujednána či potvrzena odkazem na právní předpis.




