Dohoda
o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného
z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
___________________________________________________________________________

1.

Česká kancelář pojistitelů
se sídlem Štefánikova 248/32, Praha 5, PSČ 150 00,
IČ 700 99 618
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, č. vložky 49763
na straně jedné (dále jen "ČKP")

a
2.

Česká advokátní komora
se sídlem 110 00 Praha 1, Národní třída 16
na straně druhé (dále jen "ČAK")

uzavírají tuto dohodu o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení
nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále
jen "Dohoda").

Článek 1
Předmět dohody
1.1

Tato Dohoda upravuje podmínky zjednodušeného uplatnění a likvidace nároků
poškozeného na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s právním
zastoupením poškozeného advokátem ve smyslu § 6 odst. 2 písm. d) zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon"). Dohoda se vztahuje na náklady právního zastoupení
vynaložené v rámci mimosoudní vyřízení nároků uplatněných a prokázaných
poškozeným.

1.2

Mimosoudním vyřízením nároku poškozeného se pro účely této Dohody rozumí
dosažení dohody mezi poškozeným a ČKP o výši pojistného plnění a poskytnutí
dohodnutého pojistného plnění ze strany ČKP.

1.3

Pojistným plněním se pro účely této dohody rozumí plnění za škodu podle § 6 odst. 2
písmena a) až c) zákona: plnění za škodu podle písmene b) nebo c) však jen v případě
marného uplynutí lhůty podle § 9 odst. 3 zákona nebo neoprávněného odmítnutí anebo
neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem.
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1.4. Poškozený požadující, aby mu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených
s právním zastoupením advokátem byla poskytnuta podle zásad upravených v této
Dohodě, doloží ČKP následující prohlášení:
"Žádám, aby můj nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s právním
zastoupením podle § 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, byl likvidován v souladu s dohodou
o úhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného
z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, uzavřenou mezi
Českou kanceláří pojistitelů a Českou advokátní komorou".

Článek 2
Náhrada nákladů právního zastoupení a její předpoklady
2.1

Dojde-li k mimosoudnímu vyřízení nároků vznesených poškozeným, který je uplatnil
prostřednictvím advokáta, nahradí ČKP poškozenému jako účelně vynaložené náklady
spojené s právním zastoupením poškozeného tři úkony právní služby mimosoudní
odměny advokáta stanovené podle pravidel uvedených v článku 3, popřípadě v článku 4
této dohody a hotové výdaje advokáta vymezené v článku 5 této dohody.

2.2

Předpokladem vzniku nároku na náhradu nákladů právního zastoupení je, aby řádná
písemná specifikace vznesených nároků, důkazy prokazující právní základ, rozsah
a výši nároků a plná moc udělená advokátovi poškozeným byly ČKP doručeny dříve,
než ČKP ukončí šetření pojistné události a sdělí poškozenému výši pojistného plnění.

2.3

V souladu s § 6 odst. 2 písm. d) zákona při uplatňování nároků na pojistné plnění
za škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i za škodu vzniklou
odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnosti ji opatrovat, a za škodu, která má
povahu ušlého zisku, má poškozený právo na náhradu nákladů právního zastoupení jen
v případě marného uplynutí lhůty 3 měsíců od uplatnění a prokázání nároků
poškozeného nebo v případě neoprávněného odmítnutí nebo neoprávněné krácení
pojistného plnění ze strany ČKP.

2.4

Náhrada nákladů právního zastoupení nenáleží v případě, je-li poškozeným uplatňováno
pouze zvýšení již dříve dohodnutého opětujícího se plnění na dobu než 5 nebo na dobu
neurčitou.

2.5

Pokud bude více poškozených, kterým vznikla škoda z téže škodní události,
zastupováno jedním advokátem, náleží náhrada účelně vynaložených nákladů právního
zastoupení každému poškozenému. Jestliže bude jeden poškozený zastoupen více
advokáty, budou náklady právního zastoupení zaplaceny pouze za jednoho z nich podle
volby poškozeného.
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2.6

Náhrada nákladů právního zastoupení je poukazována na účet advokáta, a to
na podkladě advokátem vystavené faktury. Zálohy na náklady právního zastoupení se
neposkytují.
Článek 3
Odměna advokáta

3.1

Odměna advokáta se stanoví podle pravidel pro výpočet mimosmluvní odměny podle
vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen "advokátní tarif") s tím, že tarifní
hodnotou bude celková výše pojistného plnění dohodnutá mezi poškozeným a ČKP
v rámci mimosoudního vyřízení nároků poškozeného.

3.2

V případě opětujícího se pojistného plnění (např. ztráta na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti, náklady na výpomoc v domácnosti, náklady léčení) se tarifní
hodnota stanoví součtem hodnot těchto plnění. Půjde-li však o opětující se plnění
na dobu delší než 5 let nebo na dobu neurčitou, stanoví se tarifní hodnota jako
pětinásobek hodnoty ročního plnění.

3.3

Bude-li uzavřena dohoda o kapitalizaci budoucích nároků (např. podle § 449a oz nebo
podle § 44 odst. 4 zákona o pojistné smlouvě), bude výše odměny
advokáta dohodnuta v rámci předmětné dohody o kapitalizaci.

3.4

Poškozený je oprávněn požadovat odměnu advokáta za tři úkony právní služby
bez ohledu na skutečný počet advokátem provedených úkonů.

3.5

Zvýšení nebo snížení odměny advokáta podle § 12 advokátního tarifu nelze podle této
Dohody uplatnit.

Článek 4
Odměna advokáta za dodatečně uplatněný nárok
4.1 Dodatečně uplatněným nárokem se pro účely této Dohody rozumí vznesení nároku
na pojistné plnění, vyplývajícího z téže škodní události, který nebyl dříve uplatněn
(např. nárok na bolestné za další operaci, náklady na léčení nebo na výpomoc
z domácnosti za další období apod.).
4.2 Odměna advokáta za dodatečně uplatněné nároky se vypočítá podle pravidel upravených
v článku 3 této Dohody s tím, že tarifní hodnotou bude součet všech dříve dohodnutých
pojistných plnění a všech dodatečně dohodnutých pojistných plnění. Takto vypočítaná
odměna se sníží o součet všech doposud vyplacených odměn.
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Článek 5
Hotové výdaje advokáta a náhradě za promeškaný čas
5.1

Při výpočtu hotových výdajů advokáta účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním
nároků poškozeného se postupuje podle § 13 advokátního tarifu.

5.2

Poškozený není podle této Dohody oprávněn požadovat náhradu za promeškaný
čas advokáta ve smyslu § 14 advokátního tarifu, pokud nebude v konkrétním případě
mezi poškozeným a ČKP dohodnuto jinak.

Článek 6
Sporné nároky
6.1

Souhlasem s Dohodou nepozbývá poškozený práva uplatnit soudně nároky nebo jejich
část, které zůstaly sporné. Náklady právního zastoupení v případném soudním sporu o
neuspokojenou část nároků budou hrazeny na základě pravomocného soudního
rozhodnutí.

6.2 Jestliže po podání žaloby na zaplacení sporných nároků poskytne ČKP poškozenému
plnění některého nebo všech žalovaných nároků, je aplikace této Dohody
podmíněna souhlasem ČKP a poškozeného.

Článek 7
Doba platnosti dohody
7.1 Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každý z účastníků ji může písemně
vypovědět s výpovědní lhůtou 2 měsíců, která počíná běžet prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhému účastníkovi.
7.2 Tato Dohoda nabude účinnosti dnem 1. 7. 2009 a vztahuje se na uplatnění nároků
uskutečněné po tomto datu.

Článek 8
Přistoupení dalších účastníků
8.1

K této Dohodě může přistoupit kterýkoliv člen ČKP (§ 18 odst. 3 zákona), a to
na základě prohlášení o přistoupení zaslaného ČKP. Člen ČKP, který přistoupil
k dohodě, bude mít z této dohody stejná práva a povinnosti jako ČKP.

8.2

Pro člena ČKP, který přistoupil k této Dohodě, nabude Dohoda účinnosti prvního
dne měsíce následujícího po doručení prohlášení o přistoupení k Dohodě na ČKP.
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ČKP o této skutečnosti vyrozumí bez zbytečného odkladu písemně ČAK zasláním kopie
tohoto prohlášení.
8.3

Aktuální seznam účastníků Dohody, včetně data nabytí účinnosti přistoupení k Dohodě,
zveřejňuje ČKP a ČAK na svých internetových stránkách.

Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení
9.1

Dojde-li při aplikaci této Dohody ke sporu, ujednává se, že před podáním žaloby požádá
advokát nebo ČKP o provedení smírčího řízení před smírčí komisí, složenou ad hoc ze
dvou zástupců ČKP a dvou zástupců ČAK.

9.2

Pokud advokát sjedná s poškozeným smluvní odměnu, která bude vyšší než
odměna vypočítaná podle této Dohody, je advokát povinen poškozeného upozornit, že
náklady právního zastoupení přesahující náhrady podle této dohody jdou k jeho tíži.

9.3

Od pravidel stanovených v této Dohodě se lze odchýlit pouze za souhlasu ČKP,
advokáta a jím zastupovaného poškozeného.

V Praze dne 9. 4. 2009

V Praze dne 14. 4.2009

Česká kancelář pojistitelů

Česká advokátní komora

_______________________
JUDr. Ing. Jakub Hradec
výkonný ředitel

_______________________
JUDr. Vladimír Jirousek
předseda ČAK
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