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Pojistná smlouva č. 2964627406 

 
    
   

Generali Pojiš ťovna a.s. 
Bělehradská 299/132 
Vinohrady 
120 00 Praha 2 
IČO: 61859869 
zastoupená Mgr. Martinem Flajšarem, ředitelem Útvaru produktového managementu  
pro korporátní a SME neživotní pojištění a Ing. Jaroslavem Vodehnalem, ředitelem Útvaru 
korporátního a průmyslového pojištění 
(dále jen “pojistitel”) 
 
a 
 
Česká advokátní komora  
Národní 16 
110 00 Praha 1 
IČO: 66000777 
zastoupená JUDr. Vladimírem Jirouskem, předsedou 
(dále jen “pojistník/pojištěný”) 

 
 
 
 
        

uzavírají 
 

prostřednictvím WI-ASS ČR s.r.o.,  
(dále jen "WI-ASS ČR"), Ostružnická 362/3, 779 00 Olomouc 

 
 

tuto pojistnou smlouvu o pojišt ění odpov ědnosti  
 

I.          Úvodní ustanovení 
 

1. Pojistník/pojištěný je samostatnou právnickou profesní organizací a je činný na úseku 
advokacie dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
a dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1995 
Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád).   

2. Pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu dle 
příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně jiných 
občanskoprávních nebo obchodně právních předpisů, jimiž se řídí povinnost hradit škodu 
nebo jinou újmu nebo dle právních předpisů, které upravují činnost pojištěného. 
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3. Pojištění se sjednává rovněž pro případ odpovědnosti za škodu pojištěného při výkonu 
veřejné moci dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.  

4. Pro pojištění odpovědnosti platí příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (dále jen „VPP O 
2014/01), Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti (ZPP OPČAK 
2014/01) a tato pojistná smlouva. 
 

 
II.        Pojistné nebezpe čí, pojistná událost 

 
1. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud  

byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku 
činnosti pojištěného.  

2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li  
zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

3. Pojmy odpovědnost za škodu a povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy jsou pro účely  
této smlouvy postaveny na roveň.  
 
 

III. Rozsah pojišt ění  
        

1. Pojištění se vztahuje na povinnost k náhradě škody, ke které dojde v době trvání pojištění, 
pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy vznikne a právo na náhradu škody nebo jiné újmy 
bylo poprvé písemně uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištění. Tento časový 
rozsah krytí (tzv. princip claims made) se ujednává v souladu s čl. 3 odst. 2 ZPP OPČAK 
2014/01. V případě uplatnění nároku z titulu regresní úhrady se za okamžik vzniku škody 
považuje okamžik písemného uplatnění regresní úhrady. 

 
2. Dojde-li v době trvání pojištění ke změně jeho rozsahu, je rozhodný rozsah pojištění 

sjednaný v okamžiku, kdy došlo ke vzniku škody. V souladu s tím je rozhodným limitem 
pojistného plnění ten limit pojistného plnění sjednaný v okamžiku škody. 

 
3. Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 1 ZPP OPČAK 2014/01 vztahuje pouze na čistě finanční 

škodu. 
 
4. Pojištění se vztahuje také na nemajetkovou újmu na rozdíl od čl. 3, odst. 4., bod 1) písm. e) 

ZPP OPČAK 2014/01, a to na nemajetkovou újmu způsobenou na přirozených právech 
člověka nebo na pověsti nebo soukromí právnické osoby.  

 
Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. hh) ZPP OPČAK 2014/01 vztahuje i na 
povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na přirozených právech 
člověka nebo na pověsti nebo soukromí právnické osoby vzniklé v důsledku porušení 
mlčenlivosti. 

 
Z pojištění je však vyloučena nemajetková újma vzniklá: 
a) urážkou, pomluvou 
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním 
c) porušením práv duševního vlastnictví 
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5. Dále se pojištění vztahuje na přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu  
ve smyslu § 31a zákona č. 82/1998 Sb. 

6. Odchylně od čl. 2 písm. b). VPP O 2014/01 se hrubou nedbalostí rozumí takové jednání 
nebo opomenutí, jestliže přístup pojištěného k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé 
bezohlednosti pojištěného k oprávněným zákonem chráněným zájmům poškozeného 
(klienta). 
 

7. Pojištění se v souladu s čl. 4 ZPP OPČAK 2014/01 vztahuje na povinnost pojištěného 
k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé nedodržením lhůt (dob) stanovených 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. 
 

8. Ostatní výluky pojistných podmínek zůstávají v platnosti.  
 

9. Pro případ odpovědnosti dle zákona č. 82/1998 Sb., nebyla-li náhrada škody přiznána 
příslušným úřadem, může pojistitel jako podmínku uplatnění nároku na pojistné plnění 
požadovat pravomocné rozhodnutí soudu o náhradě škody nebo nemajetkové újmy. 
V opačném případě může takto pojistitel požadovat pravomocné rozhodnutí soudu o 
regresní úhradě. Předchozí věty se však neuplatní pro případ, kdy došlo k odškodnění na 
základě dohody se souhlasem pojistitele. Náklady právního zastoupení dle čl. 3 odst. 1 bod 
1) písm. e) ZPP OPČAK a náklady právního řízení hradí pojistitel obdobně i při řízení o 
regresní úhradě.     
 
 

IV.  Limit pojistného pln ění / Pojistné / Spoluú čast 
 

1. Limit pojistného plnění činí                       50 000 000,- Kč 
Celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vč. náhrady nákladů  
právního zastoupení a právního řízení na rozdíl od čl. 13 odst. 3)  
VPP O 2014/01 v jednom ročním pojistném období nepřesáhne  
jednonásobek limitu pojistného plnění. 
Sublimit pro nemajetkovou újmu dle čl.III odst. 4 této smlouvy činí         5 000 000,- Kč 

 
2.      Celkové roční pojistné:                           101 400,-  Kč 

 
3. Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 

10% ze vzniklé škody, min. 10 000,- K č 
 
 

V.      Ujednání ke škodnímu pr ůběhu 
 

1.      Malifikace při nepříznivém škodním průběhu 
Jestliže v době trvání této pojistné smlouvy dojde ke změně právních předpisů upravujících 
činnost a odpovědnost pojištěného za škodu nebo škodní průběh této pojistné smlouvy  
k 28. 2. příslušného kalendářního roku dosáhne 80%, pojistitel s pojistníkem dohodnou 
změnu rozsahu pojištění, výše limitů pojistného plnění, zvýšení spoluúčasti nebo zvýšení 
pojistného. 
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2. Bonifikace za příznivý škodný průběh 
 Smluvní strany ujednávají bonifikaci na pojistném za příznivý škodný průběh: 

Nárok na tuto bonifikaci vzniká pojistníkovi pouze za kumulativního splnění těchto podmínek: 
a) v každém roce trvání smlouvy splněna podmínka minimálního ročního pojistného  
ve výši 101 400,- Kč 
b) pojištěným byly pojistiteli oznámeny všechny škody a známé uplatněné nároky  
na náhradu škody nebo újmy, k nimž ve sledovaném období došlo a jejichž existence mu     
byla známa  
c) pojistné za sledované období bylo uhrazeno 

 

Nárok na tuto bonifikaci nevznikne 
a) při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím ročního pojistného období 
b) pokud nebude sjednáno pojištění na další pojistné období. 

 
3. V případě, že škodný průběh z této pojistné smlouvy bude za sledované období (jeden 

pojistný rok) v hodnotách uvedených v tabulce, vyplatí pojistitel pojistníkovi bonifikaci 
z celkového zaplaceného pojistného za sledované období ve výši dle této tabulky. 

Škodný pr ůběh Výše bonifikace (%) 
15 - 25 % 5 
5 -15% 10 
0 - 5% 20 

 
V případě, že škodný průběh za sledované období je vyšší než 25 %, nevzniká pojistníkovi 
na tuto bonifikaci nárok.  

Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním v hodnoceném období (vč. rezervy na 
škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené)  
a zaplaceným pojistným za hodnocené období (specifikované v pojistné smlouvě) vyjádřený 
v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy. 

Škodný průběh je pro účely tohoto článku zaokrouhlen na celá procenta nahoru 

4. Výše uvedenou bonifikaci pojistitel vyplatí pouze na základě písemné žádosti pojistníka  
o vyplacení této bonifikace, kterou pojistitel obdrží nejpozději do 30 dnů po uplynutí 
sledovaného období. Pojistitel poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode 
dne, kdy o ni pojistník požádal. Nezbytnou součástí žádosti je čestné prohlášení pojistníka, 
že si není vědom takové skutečnosti, z níž by bylo možné usuzovat na to, že došlo ke 
škodné události ve sledovaném období. 
 

5. V případě, že pojistník po uzavření sledovaného období uplatní nárok na plnění  
z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok nebo mění výši bonifikace, sníží 
pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci nebo pojistník 
vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku. 
 

6. Škodný průběh dle této pojistné smlouvy se posuzuje ve smyslu výše uvedené metody, 
avšak odděleně bez ohledu na výši škodného průběhu jiných pojistných smluv uzavřených 
s pojistníkem, např. pojistné smlouvy č. 2904309313. 

 



 

 
 5/6

   
   

VI.       Hlášení škod 
 

1. Vznik škody nebo jiné újmy nahlásí pojištěný písemně a bez zbytečného odkladu, a to  
 
elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na e-mail:  
likvidace@wiass.cz,  
nebo písemně na adresu: 
WI-ASS ČR s.r.o. 
oddělení pojištění profesní odpovědnosti 
Na Florenci 15 
101 00 Praha 1 
Osnova a formuláře potřebné pro nahlášení škodné události jsou uvedeny na www.wiass.cz  
nebo budou na vyžádání na výše uvedených kontaktech zaslány pojištěnému. 
 

2. Oznámení škodné události musí obsahovat zejména: 
 

a) písemné uplatnění nároku na náhradu škody nebo újmy od poškozeného; 
b) popis škodného děje (popis příčiny a vzniku škody nebo jiné újmy) včetně doložení všech 
dokumentů, které se k popsanému škodnému ději vztahují; 
c) vyplněné obligatorní formuláře nutné k nahlášení škodné události (k dispozici na 
stránkách www.wiass.cz či na vyžádání). 
 

 
3. WI-ASS ČR posoudí úplnost předložených dokladů o hlášení škodné události, případně si 

vyžádá další dokumenty relevantní k šetření škody a zašle je na adresu pojistitele.  
  
 

VII.      Splatnost a zp ůsob úhrady pojistného 
     

1. Pojistné je splatné pojistníkem na účet pojistitele ročně vždy k 1. 7. každého příslušného 
pojistného období.  

2. Pojistné bude pojistníkem placeno prostřednictvím peněžního ústavu:   
UniCredit Bank, č. účtu 900500/2700, variabilní symbol 2964627406. 

 
 

VIII.       Řešení spor ů 
 

1. Pokud dojde mezi pojistitelem na straně jedné a pojištěným na straně druhé ke sporu, 
týkajícího se obsahu této pojistné smlouvy a jejích součástí, ujednává se, že strany sporu 
budou usilovat o smírné vyřešení sporu před smírčí komisí, do níž pojistitel i pojistník jmenují 
po dvou zástupcích.  

 
 

IX.        Závěrečná ustanovení  
 
1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím s možností výpovědi 

každou ze smluvních stran ve lhůtě nejméně šesti týdnů před skončením ročního pojistného 
období. 
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2.     Účinnost této pojistné smlouvy se sjednává k datu 1. 7. 2019.  

Tato pojistná smlouva navazuje na pojistnou smlouvu č. 2942318813 a je zaručena 
kontinuita pojistného krytí, tak že 
v době trvání této pojistné smlouvy mohou být uplatněny po pojistiteli nároky na pojistné 
plnění  
- pro škody vzniklé na základě příčiny nebo  
- škody vzniklé v době nebo 
- nároky na náhradu škody nebo jiné újmy uplatněné  
to vše z doby účinnosti pojistné smlouvy č. 2942318813. 

  
3.  Pojistná smlouva vč. příloh se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž po jednom z nich 

obdrží každá ze smluvních stran a jedno WI-ASS ČR.  
 
4. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou  

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (dále jen „VPP O 2014/01) 
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti (ZPP OPČAK 2014/01) 
Informační dokument o pojistném produktu 
Stručná informace o zpracování osobních údajů 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 30. 6. 2019    V Praze dne 30. 6. 2019 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………. 
Generali Pojišťovna a.s.    Česká advokátní komora 

       


