
Změny v Rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313 – hromadné pojištění advokátů  
dodatkem č. 24 v úplném znění s účinností od 1.1.2014 
 
 
 
 

1) Pro lepší orientaci jsou dodatkem č. 24 vytvořeny oddíly A – E.  
Odd. A upravuje rozsah pojistného krytí hromadného pojištění, odd. B upravuje 
rozsah pojistných smluv pro připojištění a individuálních pro s.r.o., v.o.s., UEA, ZA, 
komanditních společností.  
 

2) Rámcová pojistná smlouva uzavřená 1.1.2002 se jako taková nadále řídí 
ustanoveními zákona o pojistné smlouvě, avšak pro vymezení náhrady škody (újmy) 
jsou dodatkem č. 24 aplikována ustanovení Části čtvrté, Hlavy III., Dílu 1 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

3) V návaznosti na tuto skutečnost jsou nově upraveny některé pojmy a jejich výklad je 
uveden v dodatku č. 24. Např. pojem škoda je, v rovněž v návaznosti na změny, 
nahrazen pojmem škoda nebo jiná újma. 
 

4) Spoluúčast, pro případ smrti pojištěného advokáta, kdy je nárok na pojistné plnění 
v souladu s ustanoveními RS uplatněn jeho nástupcem, se u hromadného pojištění 
ujednává pojištění bez spoluúčasti. 
 

5) Rozsah pojistného krytí sjednaný v hromadném pojištění a platný do 31.12.2013  
zůstává zachován i po 1.1.2014. K rozšíření však dochází ohledně nemajetkové 
újmy, která je v RS pojištěna v tomto rozsahu: 
 
a) nemajetková újma vzniklá při ublížení na zdraví, zvlášť závažném ublížení  

na zdraví nebo usmrcení 
b) nemajetková újma na přirozeném právu člověka, pokud vznikne porušením 

ochrany osobních údajů při výkonu advokacie 
 

 
Pro rok 2014 bylo vyjednáno zachování shodné výše pojistného 4.600,-Kč v hromadném 
pojištění, rovněž tak se neměnily sazby u pojistných smluv pro připojištění navazující na 
hromadné pojištění.  
 
Rovněž bylo zachováno pojištění na principu příčiny, tedy princip, na jehož základě lze 
uplatnit právo na pojistné plnění i po skončení výkonu advokacie, v době pozastavení výkonu 
advokacie apod., aniž by pojištěný musel uzavírat speciální udržovací pojištění či doložky 
pro následné pojistné krytí. 
 
Kompletní znění dodatku č. 24 najdete na stránkách www.cak.cz v odd. Pojistné smlouvy.  
 
 
 
 

http://www.cak.cz/

