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Věstník České advokátní komory č. 4 a 5 / 2021
ČÁST NORMATIVNÍ
4
USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
ze dne 22. října 2021,

kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 7/1999 Věstníku,
kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory
a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů
Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43
písm. e) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

2. V čl. 5 odst. 1 se částka „600 Kč“ nahrazuje částkou
„2 000 Kč“.
3. V čl. 10 odst. 1 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

Čl. I
Změna usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku

Čl. II
Účinnost

Usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí
v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů, se mění takto:

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho
vyhlášení ve Věstníku.

1. V čl. 3 se odstavec 3 zrušuje.
JUDr. Robert Němec, LL.M., v. r.
předseda
České advokátní komory

5
USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
ze dne 22. října 2021,
kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 4/1999 Věstníku,
kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů
Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43
písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Čl. I
Usnesení sněmu České advokátní komory č. 4/1999
Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na
činnost České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/2002 Věstníku, se mění
takto:
1. V čl. 1 odst. 1 se na konci písm. c) doplňují slova „ , není-li dále stanoveno jinak“.
2. V čl. 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů
do šesti měsíců od složení advokátní zkoušky, zkoušky
způsobilosti nebo jiné zkoušky podle § 6 odst. 1 zákona, činí výše příspěvku na daný kalendářní rok jednu
dvanáctinu příspěvku uvedeného v odst. 1 písm. a) za
každý i započatý kalendářní měsíc daného kalendářního roku. Výše příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
Čl. II
Účinnost
Toto usnesení nabývá účinnosti 1. ledna 2022.

JUDr. Robert Němec, LL.M., v. r.
předseda
České advokátní komory
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6
USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
ze dne 22. října 2021,
kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 3/1999 Věstníku,
kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory

Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43
písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

3. V čl. 29 odst. 2 se za slova „některého z orgánů Komory“ vkládají slova „voleného sněmem“.
4. V čl. 29 se slova „výkonným ředitelem,“ zrušují.

Čl. I
Změna organizačního řádu
České advokátní komory

5. Čl. 37 se zrušuje.
6. V čl. 46, 51 a 54 se slovo „registrační“ nahrazuje slovem
„evidenční“.

Usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 2/2002 Věstníku, usnesení sněmu č. 8/2005
Věstníku, usnesení sněmu č. 5/2009 Věstníku, usnesení
sněmu č. 3/2013 Věstníku, usnesení sněmu č. 4/2017 Věstníku a ve znění redakčních sdělení o opravě tiskových chyb,
oznámených v částkách 1/2000, 2/2002 a 3/2010 Věstníku,
se mění takto:

7. V čl. 46 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou
a doplňují se nová písmena q) a r), která znějí:
„q) údaj o trvalé spolupráci mezi advokáty,
r) další údaje stanovené jiným právním předpisem.“.
8. V čl. 46 odst. 4 se slova „a o)“ nahrazují slovy „ , o) a q)“.
Čl. II
Účinnost

1. V čl. 7 odst. 1 písm. b) se slova „ , výkonného ředitele
Komory (dále jen „výkonný ředitel“)“ zrušují.

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho
vyhlášení ve Věstníku.

2. V čl. 12 odst. 1 se písmeno ch) zrušuje.

JUDr. Robert Němec, LL.M., v. r.
předseda
České advokátní komory

7
USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
ze dne 22. října 2021,
kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku,
o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů
Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43
písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Čl. I
Změna usnesení o sociálním fondu
České advokátní komory
V čl. 20 odst. 1 písm. a) usnesení sněmu č. 5/1999
Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve

znění usnesení sněmu č. 3/2002 Věstníku, usnesení sněmu č. 7/2005 Věstníku, usnesení sněmu č. 6/2009 Věstníku, usnesení sněmu č. 2/2013 Věstníku a usnesení sněmu
č. 5/2017 Věstníku, se částka „3 500 000 Kč“ nahrazuje
částkou „5 000 000 Kč.“
Čl. II
Účinnost
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

JUDr. Robert Němec, LL.M., v. r.
předseda
České advokátní komory
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Věstník České advokátní komory č. 8 / 2021
8
USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
ze dne 3. listopadu 2021,
kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2009 Věstníku,
kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů,
ve znění pozdějších stavovských předpisů

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 24a odst. 2 a § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996
Sb., o advokacii, ve znění pozdějších stavovských předpisů,
takto:
Čl. I
Změna usnesení č. 4/2009 Věstníku
Usnesení představenstva České advokátní komory
č. 4/2009 Věstníku, kterým se stanoví minimální limity
pojistného plnění z pojištění advokátů, ve znění pozdějších
stavovských předpisů, se mění takto:
1. V čl. 1 se částka „5 000 000 Kč“ nahrazuje částkou
„7 000 000 Kč“.
2. Čl. 2 včetně nadpisu zní:
„Čl. 2
Pojištění odpovědnosti advokátů vykonávajících
advokacii ve sdružení
Minimální limit pojistného plnění advokáta vykonávajícího advokacii jako společník sdružení za újmu,
za kterou advokát odpovídá podle § 24 odst. 1 zákona
a podle zvláštních právních předpisů z důvodu solidární odpovědnosti, se u každého společníka sdružení stanoví částkou
a) 7 000 000 Kč, jde-li o sdružení o celkovém počtu dvou společníků,
b) 3 000 000 Kč, násobenou počtem všech společníků sdružení, jde-li o sdružení o celkovém počtu tří a více společníků.“.
3. Čl. 3 včetně nadpisu zní:
„Čl. 3
Pojištění odpovědnosti advokátů, kteří jsou
společníky veřejné obchodní společnosti
nebo komplementáři komanditní společnosti,
z důvodu jejich ručení jako společníků
(1) Minimální limit pojistného plnění advokáta vykonávajícího advokacii ve veřejné obchodní společnosti
(§ 15 odst. 1 zákona) za újmu, za kterou odpovídá po-

dle § 24 odst. 2 zákona společnost, a za kterou advokát
odpovídá podle zvláštních právních předpisů z důvodu
ručení jako její společník, se u každého ze společníků
společnosti stanoví částkou
a) 7 000 000 Kč, jde-li o veřejnou obchodní společnost o celkovém počtu dvou společníků,
b) 3 000 000 Kč, násobenou počtem společníků
této společnosti, jde-li o veřejnou obchodní společnost o celkovém počtu tří a více společníků.
(2) Minimální limit pojistného plnění advokáta vykonávajícího advokacii jako komplementář komanditní
společnosti (§ 15 odst. 1 zákona) za újmu, za kterou
odpovídá podle § 24 odst. 2 zákona společnost, a za
kterou advokát odpovídá podle zvláštních právních
předpisů z důvodu ručení jako její společník, se u každého z komplementářů stanoví částkou
a) 7 000 000 Kč, jde-li o komanditní společnost
o celkovém počtu dvou komplementářů,
b) 3 000 000 Kč, násobenou počtem komplementářů této společnosti, jde-li o veřejnou obchodní
společnost o celkovém počtu tří a více komplementářů.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Advokáti vykonávající advokacii samostatně nebo
jako účastníci sdružení a advokáti, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři
komanditní společnosti, jsou povinni uvést své pojistné
smlouvy do souladu s tímto usnesením nejpozději do
31. prosince 2021 a předložit o tom příslušný doklad
České advokátní komoře.
Čl. III
Účinnost
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022, s výjimkou čl. II, který nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Robert Němec, LL.M., v. r.
předseda
České advokátní komory
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USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
ze dne 22. října 2021,
kterým se mění stálý volební řád sněmu České advokátní komory
Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43
písm. h) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Čl. I
Změna stálého volebního řádu sněmu
České advokátní komory
Stálý volební řád sněmu České advokátní komory ze
dne 16. října 2009, ve znění usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 11. října 2013 a usnesení sněmu
České advokátní komory ze dne 22. září 2017, se mění
takto:
1. V čl. 3, 5 a 8 se slovo „registrační“ nahrazuje slovem
„evidenční“.
2. V čl. 3 odstavec 4 zní:
„(4) Osobní kandidatura advokáta a prohlášení advokáta podle odstavce 3 musí být opatřeny jeho úředně
ověřeným podpisem; to neplatí, pokud jsou kandidatura nebo prohlášení zaslány v elektronické podobě po-

depsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis
spojuje účinky vlastnoručního podpisu.“.
3. V čl. 4 se slova „prostřednictvím elektronické podatelny
Komory“ nahrazují slovy „v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis
spojuje účinky vlastnoručního podpisu“.
4. V čl. 5 odstavec 3 zní:
„(3) Na kandidátní listinu je představenstvo povinno zařadit každého advokáta, který kandiduje některým ze způsobů podle čl. 3.“.
5. V čl. 5 odst. 5 a čl. 8 odst. 2 se slova „datum narození“
nahrazuje slovy „rok narození“.
6. V čl. 12 odst. 2 se číslo „54“ nahrazuje číslem „70“.
Čl. II
Účinnost
Toto usnesení nabývá účinnosti okamžikem jeho
schválení.

JUDr. Robert Němec, LL.M., v. r.
předseda
České advokátní komory
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Dodatek č. 31
k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,
kterou zastupuje
Ing. Ilona Šilhanová, senior manažer, Korporátní a průmyslové pojištění
Ing. Daniel Krupička, vedoucí upisovatel, Tým Odpovědnost, Korporátní a průmyslové pojištění
(dále jen „pojišťovna“)
a

Česká advokátní komora

Národní 16, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 66000777,
kterou zastupuje
JUDr. Vladimír Jirousek, předseda
JUDr. Petr Čáp, tajemník
(dále jen “pojistník”)
uzavírají
prostřednictvím WI-ASS ČR s.r.o.,
(dále jen "WI-ASS ČR"), Ostružnická 362/3, 779 00 Olomouc, IČO: 48392405
dodatek č. 31 k pojistné smlouvě o profesním pojištění advokátů zapsaných v seznamech vedených
Českou advokátní komorou v úplném znění

Obsah:
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I.
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II.
Pojistné nebezpečí, pojistná událost
III.
Základní rozsah pojištění pro hromadné pojištění advokátů
Oddíl B
I.
Úvodní ustanovení pro individuální pojištění advokátů
II.
Pojistné nebezpečí, pojistná událost
III.
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Oddíl C
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Preambule
Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení
aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je pojistitelem dle této
pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 110 00.
Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci uvedena Generali
Pojišťovna a.s., rozumím se tím Generali Česká pojišťovna a.s.
Výklad pojmů
1.

Pro ujednání v této smlouvě se rozumí:

a)

újma zahrnuje újmu na jmění (škodu) a nemajetkovou újmu;

b)

škodou je újma na jmění;

c)

nemajetkovou újmou je zásah do právní sféry poškozeného, který se nedotýká přímo jeho majetkových
práv, zejména újma na životě nebo zdraví;

d)

škodou čistě finanční je škoda, která nevyplývá z předchozí škody nebo nemajetkové újmy způsobené
ublížením na zdraví nebo usmrcením ani ze škody způsobené na hmotné movité nebo nemovité věci;

e)

škodou následnou finanční je škoda, která vyplývá z předchozí škody nebo nemajetkové újmy
způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením nebo ze škody na hmotné movité nebo nemovité věci;

f)

hrubou nedbalostí je odchylně od čl. 2 písm. v) VPP O 2005/01 PROFI takové jednání nebo opomenutí,
jestliže přístup pojištěného k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pojištěného
k oprávněným zákonem chráněným zájmům poškozeného (klienta);

g)

objektem je hmotná nemovitá věc a dále hmotné součásti práva stavby;

h)

osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo registrovaný partner; jiné osoby
v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou
utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou
i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí;

i)

osobami majetkově propojenými jsou
- společníci pojištěného a jejich blízké osoby
- právnické osoby, ve kterých jsou pojištěný nebo osoby jemu blízké společníky, členy nebo
statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů nebo jiných orgánů
- právnické osoby, v nichž mají pojištěný nebo osoby jemu blízké podíl; v tom případě jsou majetkově
propojenou osobou v tom v rozsahu, který odpovídá výši jejich procentuálního podílu
- vlastníci jednotek ve společenství vlastníků; v tom případě jsou majetkově propojenou osobou v tom
rozsahu, který odpovídá výši procentuálního spoluvlastnického podílu na společných částech;

j)

pojištěným je osoba, na jejíž povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu se pojištění vztahuje;

k)

poškozeným je ten, komu byla způsobena škoda nebo jiná újma a má právo na její náhradu;

l)

příčinou vzniku škody nebo jiné újmy je jednání (konání nebo opomenutí) nebo protiprávní stav,
v jehož důsledku vznikla škoda nebo jiná újma;
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m) sublimitem se rozumí omezený limit pojistného plnění sjednaný v rámci limitu pojistného plnění
sjednaného pro základní rozsah pojištění nebo jiného limitu pojistného plnění; sublimit je vždy menší
nebo nejvýše roven limitu pojistného plnění, v jehož rámci je sjednán a tyto limity se nesčítají; sublimit se
sjednává pro jednu a všechny pojistné události v ročním pojistném období;
n)

škodným průběhem je podíl (v procentech) vyplacených škod a vytvořených rezerv za neuzavřené
škody v daném období vůči zaplacenému pojistnému určenému pro krytí rizik v daném období;

o)

veřejnou zakázkou je veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

p)

zásahem do práv na ochranu osobnosti je také újma na přirozených právech člověka, kromě
nemajetkové újmy způsobené při ublížení na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví nebo
usmrcením nebo zásah do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby

Oddíl A
I. Úvodní ustanovení pro hromadné pojištění advokátů
1.

Pojistník sjednává tuto smlouvu ve prospěch advokátů (dále jen „pojištění“) zapsaných v seznamech
vedených Českou advokátní komorou (dále jen „Komora“) dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "ZA") a ve smyslu usnesení představenstva Komory č. 4/2009
Věstníku, kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „UP“), s výjimkou těch, kteří nechtějí být účastni hromadného pojištění advokátů ve
smyslu § 24c odst. 2 ZA.

2.

Touto smlouvou jsou pojištěni v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a odst. 3 § 24a odst. 1 a §24c odst.
1 ZA (hromadné pojištění advokátů):

a)

advokáti, kteří vykonávají advokacii samostatně, s výjimkou advokátů zapsaných do seznamu
advokátů podle ustanovení § 5a a 5b ZA;

b)

advokáti, kteří vykonávají advokacii ve sdružení; pojistitel poskytuje pro tyto advokáty v rámci
pojištění do minimálního LPP také krytí pro případ vzniku povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo
jiné újmy, ke které jsou povinni z důvodu solidární odpovědnosti;

c)

advokáti hostující na Slovensku, kteří vykonávají advokacii ve smyslu § 31-§ 37 zákona č. 586/2003 Z.z.
o advokácii (právní řád Slovenské republiky).

3.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení části čtvrté, Hlavy III, dílu 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, týkající se náhrady majetkové a nemajetkové újmy se užijí pro rozsah pojištění odpovědnosti
daný touto smlouvou. Pojmy odpovědnost za škodu a povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy jsou pro
účely této smlouvy postaveny na roveň. Pojištění se v návaznosti na tuto dohodu sjednává pro případ
povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy.
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II .
1.

Pojistné nebezpečí, pojistná událost
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu dle příslušných
ustanovení ZA, NOZ, případně jiných občanskoprávních nebo obchodněprávních předpisů, 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.

2.

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

III.
1.

Základní rozsah pojištění pro hromadné pojištění advokátů
Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem advokacie pro
hromadné pojištění advokátů platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zák. č. 37/2004 Sb.
o pojistné smlouvě, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu (dále
jen „VPP O 2005/01 PROFI“) a příslušná ustanovení této smlouvy.

2.
a)
b)

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, pokud tato vznikne
v souvislosti s příčinou vzniku škody nebo jiné újmy pojištěného při výkonu advokacie, s výjimkou
povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při aplikaci:
jiného než českého, slovenského a mezinárodního práva a práva Evropské unie v rozsahu připojištění
DPP O 66 AK,
práva Evropské unie v rozsahu připojištění DPP O 67 AK.

3.

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, vzniklé na základě
příčiny škody nebo jiné újmy, k níž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody
nebo jiné újmy bylo konání nebo opomenutí pojištěného nebo protiprávní stav z doby trvání
pojištění. Tento časový rozsah krytí (tzv. princip příčiny) se ujednává odchylně od čl. 20 odst. 1
VPP O 2005/01 PROFI.

4.

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobenou osobami
uvedenými v § 26 ZA (včetně advokátního koncipienta, zaměstnance advokáta a zaměstnaného
advokáta), kterými se dal pojištěný v rámci svého oprávnění zastupovat.

5.
a)

Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel uhradil
újmu vzniklou na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví, usmrcením

b)

škodu na hmotné movité věci nebo objektu, včetně škody finanční následné

c)

čistě finanční škodu (jinou majetkovou škodu)

d)

- nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při
ublížení na zdraví nebo usmrcení, na rozdíl od čl.22 část. I odst. 2 VPP O 2005/01 PROFI, a to části
“rozhodnutími ve věci žaloby na ochranu osobnosti”; avšak kromě nemajetkové újmy
-způsobené urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
-způsobené porušením práv duševního vlastnictví

-

nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby;
na rozdíl od čl.22 část. I odst. 2 VPP O 2005/01 PROFI; avšak kromě nemajetkové újmy
-způsobené urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
-způsobené porušením práv duševního vlastnictví.

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
Klientský servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
4/19

Částka 4/2021

e)

Věstník České advokátní komory 2021

Strana 92

jiné náklady; odchylně od čl. 19 odst. 6 písm. a) – c) VPP O 2005/PROFI má pojištěný dále právo, aby
za něho pojistitel nahradil:
-

-

-

-

náklady pojištěného, které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v
přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno
proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci a je vedeno v souvislosti s uplatněným nárokem na náhradu
škody či újmy, a to pokud pojištěný splnil následující povinnosti:
povinnost sdělit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodní událostí bylo zahájeno
trestní řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a
pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení; obdobné náklady před odvolacím soudem
nahradí pojistitel jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě písemně zavázal;
náklady řízení o náhradě škody či újmy v souvislosti s uplatněným právem na náhradu škody či
újmy před příslušným orgánem, pokud odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta, pokud
pojištěný splnil povinnosti uložené mu článkem 12 VPP O 2005/01 PROFI, pokud je pojištěný povinen
tyto náklady uhradit a pokud byly tyto náklady nutné a účelně vynaložené a pokud bylo řízení o
náhradě škody či újmy nutné ke zjištění odpovědnosti za škodu či újmu;
náklady právního zastoupení pojištěného uhradí pojistitel v souladu s předchozím bodem a za
stejných podmínek; pokud byla náhrada nákladů řízení pojištěného rozhodnutím příslušného orgánu
uložena poškozenému nebo jiné osobě, uhradí pojištěnému pojistitel náklady právního zastoupení
pouze tehdy, pokud mu nebyly ani přes řádné vymáhání na těchto povinných osobách náklady
uhrazeny;
náklady v souvislosti s uplatněným právem na náhradu škody či újmy, které vynaložil poškozený v
souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy, pokud odpovídají nejvýše
mimosmluvní odměně advokáta, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu článkem 12 VPP O
2005/01 PROFI, pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit a pokud byly tyto náklady nutné a
účelně vynaložené.
Tyto náklady uhradí pojistitel v rámci limitu nebo sublimitu ujednaného v pojistné smlouvě pro pojistné
nebezpečí, jehož se tyto náklady týkají.
Náklady podle tohoto ustanovení jsou pojistitelem hrazeny pouze v případě, že se na jednání nebo
opomenutí pojištěného a jeho povinnost k náhradě škody či újmy, v souvislosti s nimiž tyto náklady
vznikly, pojištění podle této pojistné smlouvy vztahuje.

6.

Evropské pojistné krytí
Pojištění odchylně od čl. 21 odst. 1 a v návaznosti na odst. 2 VPP O 2005/01 PROFI kryje nároky
na náhradu škody nebo jiné újmy uplatněné na území Evropy ve smyslu geografickém podle platného
právního řádu státu, který je součástí Evropy, kdy je pojištěný povinen k náhradě škody nebo jiné újmy
podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy a v rozsahu jím stanoveném.

7.

Advokátní úschova a bezhotovostní převody
Odchylně od článku 22 část I. odst. 16 VPP O 2005/01 PROFI se pojištění vztahuje také na povinnost
nahradit škodu na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách nebo na hmotných movitých
věcech, jejichž správou byl pojištěný pověřen, tj. které převzal do úschovy, šlo-li o výkon advokátní
úschovy v souladu se zákonem o advokacii, případně dalších stavovských předpisů (dále jen „advokátní
úschova“).
Odchylně od článku 19 odst. 4 a článku 19 odst. 5 VPP O 2005/PROFI se pojištění vztahuje také na
povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou i pohřešováním nebo ztrátou při provádění
bezhotovostních převodů v souvislosti s poskytováním právních služeb a v rámci advokátní úschovy.

8.

Nedodržení lhůt
Pojištění se odchylně od čl. 22 část I. odst. 17) písm. e) VPP O 2005/01 PROFI vztahuje na povinnost
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, vzniklou 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.
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9.

Aplikace směnečného práva
Pojištění se vztahuje také na čistě finanční škodu z poskytování právních služeb aplikací směnečného
práva.

10.

Porušení povinnosti mlčenlivosti
Odchylně od čl. 22 část I odst. 17 písm. h) VPP O 2005/01 PROFI se pojištění vztahuje také na škodu
nebo jinou újmu způsobenou porušením povinnosti mlčenlivosti.

11.

Ručení za spolupracující advokáty
Pojištěny má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěny povinen uhradit
z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy za advokáta nebo společnost ve
smyslu §15e ZA, kterého či kterou pojištěný nepečlivě vybral nebo na něj či na ni nedostatečně dohlížel
při své činnosti. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné
plnění v případě, že by pojištěný nepoužil při své činnosti spolupracujícího advokáta nebo společnost
dle ZA a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

12.

Pojištění se dále vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vyplývající
z vlastnických, nájemních nebo jim obdobných vztahů, např. škody nebo jiné újmy z držby nebo
správy objektu, škody způsobené na najatých objektech sloužících pro výkon pojištěné profese, vč.
povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené technickým vybavením kanceláří včetně zařízení
ke zpracování dat (z používání hardware).
Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní
komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této
komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné
plnění v případě, že by pojištěny nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či ujmu by způsobil sám.
Sublimit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události v jednom ročním pojistném období činí
7.000 000 Kč.
Spoluúčast pojištěného činí 10 000 Kč.

13.

Pojištění se odchylně od čl. 22 část I. odst. 3) VPP O 2005/01 PROFI vztahuje na regresní nároky na
zdravotní péči zaměstnanců pojištěného vzniklé z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pojištění
se vztahuje na zaviněné protiprávní jednání pojištěného, zjištěné soudem nebo správním úřadem
(v souladu s § 126, zákona č. 187/2006 Sb.), při kterém došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik
nároku na dávku třetí osobě, a které je povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění jako regresní
náhradu, a to ve výši vyplacené dávky. Povinnost pojištěného k zaplacení vzniká na základě rozhodnutí
příslušného orgánu nemocenského pojištění (nebo soudu) o povinnosti zaplatit tuto náhradu.
Sublimit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události v jednom ročním pojistném období činí
7.000 000 Kč.
Spoluúčast pojištěného činí 10 000 Kč.

14.

Pojištění se odchylně od čl. 22 část I odst. 3) a odst. 16 čl. 19 odst. 4) VPP O 2005/01 PROFI vztahuje
na povinnost pojištěného k náhradě škody na věcech třetích osob (věci zaměstnanců, věci
návštěvníků a jiné věci převzaté a užívané):

a)

odpovědnost pojištěného jako zaměstnavatele za škodu na věcech zaměstnanců, která vznikla
zaměstnanci na jeho věci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu na věcech zaměstnanců vzniklou
poškozením, zničením nebo odcizením věcí, pokud se věci nacházely na místě k tomu určeném
zaměstnavatelem nebo na místě obvyklém. To za předpokladu, že vstupy do prostor výkonu
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zaměstnání jsou přiměřeně hlídány nebo uzamčeny. V případě nesplnění této povinnosti je pojistitel
oprávněn pojistné plnění odmítnout.
Odpovědnost pojištěného za věci, které zaměstnanci obvykle do zaměstnání nenosí, např. větší
peněžní částky, klenoty a šperky, je spolupojištěna v rozsahu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
na odložených věcech na základě ustanovení § 268 zákoníku práce.
b)

povinnost pojištěného k náhradě škody na odložených věcech návštěvníků, které tyto osoby
odložily na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Pojištění se nevztahuje na
povinnost pojištěného k náhradě za škodu vzniklou na klenotech, penězích a jiných cennostech, byť by
tyto věci byly uschovány v oděvu.

c)

povinnost pojištěného k náhradě škody na jiných převzatých a užívaných věcech, které pojištěný
nebo za něj jednající osoby převzaly v souvislosti s výkonem profesní činnosti.
Pojištění se vztahuje na jakékoli hmotné movité věci, kromě dopravních prostředků.
V případě povinnosti pojištěného k náhradě škody na převzatých listinách nebo smlouvách, které mají
historickou hodnotu, se škodou na věci rozumí také ztráta věci krádeží vloupáním nebo loupeží.
Krádež vloupáním se rozumí odcizení věci, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření,
chránící věc před odcizením. V těchto případech je pojištěný povinen nahlásit tuto skutečnost
neprodleně policejním orgánům za účelem zahájení vyšetřování.
Vyloučena z pojištění je ztráta věci jinak, než vloupáním nebo krádeží. V ostatních případech se škodou
rozumí poškození nebo zničení věci.
Za převzaté věci se pro účely tohoto pojištění nepovažují peníze, směnky, cenné papíry a ceniny.
Pojištěna je také ztráta věci krádeží vzniklá v souvislosti s dopravní nehodou, jíž byl pojištěný účasten,
pokud byl prokazatelně na pracovní cestě.
Sublimit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události (pro pojištění a) –c) tohoto odstavce)
v jednom ročním pojistném období činí 7.000.000 Kč.
Spoluúčast pojištěného činí 10% min. 1.000 Kč, max. 10.000 Kč.

15.

Výluky z rozsahu pojištění
Výluky z pojištění uvedené v čl. 22 část I. VPP O 2005/01 PROFI se pro účely této smlouvy ujednávají
níže uvedeným ujednáním. Tam, kde byla vyloučena škoda, se na základě ustanovení této smlouvy
vylučuje i jiná újma z totožného pojistného nebezpečí vzniklá.
Pojištění se nevztahuje na škodu nebo jinou újmu dle VPP O 2005/01 PROFI:

a)

čl. 22 část I. výluka v odst. 1) způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Dále se pojištění
nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklou v souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného, k nimž není oprávněn nebo nesplňuje podmínky pro výkon takové činnosti
nebo účast v takovém vztahu; odchylně od čl. 2 písm. v) 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);

b)

čl. 22 část I. výluka v odst. 2) - převzatou či uznanou pojištěným nad rámec stanovený právními
předpisy, dále za škodu nebo jinou újmu vyplývající z příslibů záruky, smluvních pokut a penále
a rozhodnutími ve věci žaloby na ochranu osobnosti;
výluka se však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které
jsou předmětem nebo obsahem této výluky, případně poskytováním právních služeb pojištěným
v jiných záležitostech, ze kterých bude následně škoda nebo jiná újma v důsledku smluvních pokut
nebo penále vyvozena;

c)

čl. 22 část I. výluka v odst. 3) - vyplývající z pracovně právních nebo služebních vztahů, včetně
odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání, kromě regresních nároků
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zdravotních pojišťoven a odpovědnosti pojištěného jako zaměstnavatele, které jsou dopojištěny dle
části III. oddíl A, odst. 12 a 13 této rámcové smlouvy; výluka se však neuplatní v případech
poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této
výluky;
d)

čl. 22 část I. výluka v odst. 4) - vzniklou přímo nebo nepřímo v důsledku válečných událostí, zásahem
vojenských nebo policejních orgánů, nebo uznané či neuznané moci, v důsledku jakýchkoliv
teroristických činů vč. bioterorismu, vzpour, povstání, stávek a ozbrojených konfliktů, občanských
nepokojů, násilných jednání, politických a teroristických organizací a násilných jednání při veřejných
shromážděních, manifestacích a pochodech; tato výluka je zachována ve vztahu k jednání nebo
opomenutí pojištěného; výluka se neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným
ohledně zásahu policejních orgánů, stávek, násilných jednáních při veřejných shromážděních,
manifestacích a pochodech;

e)

čl. 22 část I. výluka v odst. 5) - vzniklou z vlastnictví, provozu nebo užívání letišť, leteckých ploch, dále
vlastnictvím, držením, provozem nebo užíváním leteckých dopravních a jiných prostředků, strojů a
zařízení a vznášedel jakéhokoliv druhu, včetně stavebních, údržbových a montážních prací na palubě
těchto prostředků; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným
v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této výluky;

f)

čl. 22 část I. Výluka v odst. 6) – vzniklou z vlastnictví, držení, užívání a provozu všech dopravních
prostředků, které mají přidělenou registrační značku, včetně přívěsů, plavidel, tramvají, železnic,
a dále z vlastnictví, držení, užívání a provozu vysokozdvižných vozíků všeho druhu; výluka se však
neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem
nebo obsahem této výluky;

g)

čl. 22 část I. výluka v odst. 7) - způsobenou nesplněním povinnosti k odvrácení bezprostředně hrozící
škody nebo jiné újmy nebo k zabránění zvětšení škody nebo jiné újmy; výluka se však neuplatní
v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo
obsahem této výluky;

h)

čl. 22 část I. výluka v odst. 8) – vzniklou v důsledku jakékoli povinnosti pojištěného k náhradě škody
včetně škody nebo jiné újmy způsobené vadným výrobkem) vzniklou v přímé nebo nepřímé
souvislosti nebo zcela nebo částečně v důsledku nebo působením magnetického nebo
elektromagnetického pole nebo paprsků, ionizujícího záření, radioaktivního záření, zamoření či
jaderného záření, zamoření z jakéhokoliv zařízení, reaktoru, přístroje, materiálu, odpadu či jiného
zdroje, a jakékoliv jiné obdobné reakce či síly, působením jaderné energie a jadernými technickými
reakcemi; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních služeb v záležitostech, které
jsou předmětem nebo obsahem této výluky;

i)

čl. 22 část I. výluka v odst. 9) - vzniklou přímo nebo nepřímo působením formaldehydu a azbestu,
včetně materiálů, které azbest obsahují; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních
služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této výluky;

j)

čl. 22 část I. výluka v odst. 10) - vzniklou v důsledku sesedání a sesouvání půdy, poddolování,
pozvolného vnikání vlhka a kapalin všeho druhu, nebo působením plynů, par, vlhkosti nebo srážek,
teploty, tekutin nebo neatmosférických sraženin; výluka se však neuplatní v případech poskytování
právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této výluky;

k)

čl. 22 část I. výluka v odst. 11) - vzniklou odkapáváním nebo únikem olejů, nafty nebo jiných kapalin
z nádob nebo nádrží; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným
v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této výluky;

l)

čl. 22 část I. výluka v odst. 12) - způsobenou exhalacemi, emisemi, imisemi, popílkem, kouřem,
odpadními vodami nebo odpadem všeho druhu, vibracemi; výluka se však neuplatní v případech
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poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této
výluky;
m)

čl. 22 část I. výluka v odst. 13) - vzniklou znečištěním nebo otrávením vod všeho druhu, ovzduší
a půdy nebo zemského povrchu, a každým poškozením životního prostředí, včetně poškození
životního prostředí, kterým je charakterizována ekologická škoda; výluka se však neuplatní
v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo
obsahem této výluky;

n)

čl. 22 část I. výluka v odst. 14) - způsobenou činností pojištěného v důsledku záplav ze stojatých
nebo tekoucích vod; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným
v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této výluky;

o)

čl. 22 část I. Výluka v odst. 15) – vyplývající z odpovědnosti za vady včetně nároků z ručení za vady
(manko, zmetky, např. i odškodné za chybně poskytnutá plnění); výluka se však neuplatní v případech
poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této
výluky;

p)

čl. 22 část I. výluka v odst. 16) - vzniklou na věcech, které si pojištěný vypůjčil, najal nebo vzal
na leasing, převzal do úschovy, i pokud tato úschova představuje vedlejší závazek, nebo převzal
za účelem provedení objednané činnosti; výluka se neuplatní pro rozšíření pojištění v rozsahu oddíl A
část III odst. 7 a 14 této rámcové smlouvy; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních
služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této výluky;

q)

čl. 22 část I. výluka v odst. 17) písm. b) – tato výluka se uplatní v následném znění: v důsledku
zneužití a omezení soutěže, zejména nekalou soutěží, klamavou reklamou, klamavým označením
zboží nebo služby, atd.; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným
v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této výluky;

r)

čl. 22 část I. výluka v odst. 17) písm. c) – vzniklou v důsledku optimalizačních, spekulačních a/nebo
termínových předpovědí, případně obdobných příslibů; výluka se však neuplatní v případech
poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této
výluky;

s)

čl. 22 část I. výluka v odst. 17) písm. d) – vzniklou v důsledku obchodů s financemi
a s penězi, z úvěrových (výpůjčních, hypotéčních) termínovaných obchodů nebo obchodů s cennými
papíry; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech,
které jsou předmětem nebo obsahem této výluky;

t)

čl. 22 část I. výluka v odst. 17) písm. f) – vzniklou v důsledku rozdílů v ocenění a/nebo ceně; výluka se
však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou
předmětem nebo obsahem této výluky;

u)

čl. 22 část I. výluka v odst. 17) písm. g) – vzniklou v důsledku prověřování bonity osob; výluka se však
neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem
nebo obsahem této výluky;

v)

čl. 22 část I. výluka v odst. 17) písm. h) – vzniklou porušením důvěry, pomluvou všeho druhu; výluka
se však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou
předmětem nebo obsahem této výluky;

w)

čl. 22 část I. výluka v odst. 17 písm. ch) – vzniklou porušením práva k ochranným známkám,
značkám, vzorům, patentům nebo porušení autorského práva a patentového práva obecně; výluka se
však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou
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předmětem nebo obsahem této výluky;
a dále se neuplatní, jde-li o rozsah těchto činností spadajících do rámce výkonu advokacie;
x)

čl. 22 část I. výluka v odst. 17) písm. i) vzniklou překročením rozpočtů nákladů a úvěrů, ze ztrát u
úvěrů nebo kapitálových investic; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních služeb
pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této výluky;

y)

čl. 22 část I. výluka v odst. 17) písm. j) vzniklou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním
peněz (i zúčtovatelných peněz) směnek, cenných papírů a cenin (např. porušením povinnosti při
účetním postupu, při vedení pokladního deníku nebo při vyplácení), nejde-li o škodu způsobenou při
provádění advokátní úschovy a bezhotovostních převodů pojištěným dle oddíl A část III odst. 7 této
rámcové smlouvy; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným
v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této výluky.

16.

Ostatní, zde neuvedené výluky zůstávají v platnosti dle rozsahu VPP O 2005/01 PROFI.

17.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé
ze svévole nebo škodolibosti; výluka se však neuplatní v případech poskytování právních služeb
pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této výluky.

18.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody vzniklé na věcech
nehmotných včetně jejich následných finančních škod; výluka se však neuplatní v případech
poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou předmětem nebo obsahem této
výluky;

19.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě nemajetkové újmy, byla-li způsobena
za zvláštních okolností, protiprávním činem, zejména porušením důležité právní povinnosti z hrubé
nedbalosti nebo úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné; výluka
se však neuplatní v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech, které jsou
předmětem nebo obsahem této výluky;

20.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy ve výši
a rozsahu nad rámec dohodnuté limitace škody nebo jiné újmy mezi pojištěným a poškozeným nebo
je-li pojištěný povinen k náhradě škody nebo jiné újmy v důsledku dohody o prodloužení promlčecí
lhůty.

Oddíl B
I.
Úvodní ustanovení pro individuální pojištění advokátů
1.
Touto smlouvou se upravuje zvýhodněný rozsah pojištění individuálně uzavřených pojistných smluv
mezi advokáty zapsanými v seznamech vedených Českou advokátní komorou a pojistitelem, a to
pouze prostřednictvím WI-ASS ČR.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Individuálním pojištěním se pojišťují:
advokáti, kteří jsou účastni hromadného pojištění dle RS
společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti podle ustanovení § 24b odst. 1 ZA
advokáti zapsaní v seznamu advokátů podle ustanovení § 5a odst. 1 ZA (dále jen „zahraniční
advokáti“),
advokáti, kteří vykonávají činnost jako společníci zahraniční společnosti podle ustanovení § 35t odst.
1 ZA,
zahraniční společnosti podle ustanovení § 35t odst. 2 ZA
usazení evropští advokáti podle ustanovení § 35m a § 5b ZA
veřejné obchodní společnosti podle § 24 odst. 2 ZA
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advokáti, kteří vykonávají advokacii ve sdružení pro případ vzniku povinnosti pojištěného k náhradě
škody nebo jiné újmy, k níž jsou povinní z důvodu solidární odpovědnosti
advokáti, kteří vykonávají advokacii ve veřejné obchodní společnosti pro případ vzniku povinnosti
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy z titulu ručení společníka veřejné obchodní společnosti
advokáti, kteří vykonávají advokacii jako komplementáři komanditní společnosti,
pro případ vzniku povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy z titulu ručení
komplementáře komanditní společnosti.
Pojistné nebezpečí, pojistná událost
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu dle příslušných
ustanovení ZA, NOZ, případně jiných občanskoprávních nebo obchodněprávních předpisů, 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
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen
se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

III.
1.

Základní rozsah pojištění pro individuální pojištění advokátů
Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem advokacie pro
individuální pojištění advokátů platí Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
(VPP O 2014/02), Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti (ZPP OPČAK
2014/04), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy.
Rozsah pojistných smluv je přesně specifikován v každé individuálně uzavřené smlouvě.

2.

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, vzniklé na základě
příčiny škody nebo jiné újmy, k níž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody
nebo jiné újmy bylo konání nebo opomenutí pojištěného nebo protiprávní stav z doby trvání
pojištění. Tento časový rozsah krytí (tzv. princip příčiny) se ujednává v souladu s čl. 3 bod 2 ZPP
OPČAK 2014/04 Časový rozsah pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

3.

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobenou osobami
uvedenými v § 26 ZA (včetně advokátního koncipienta, spolupracujícího advokáta, zaměstnance
advokáta nebo zaměstnaného advokáta), kterými se dal pojištěný v rámci svého oprávnění zastupovat.

4.
a)
b)
c)
d)

Pojištěný má právo, aby za něj v souladu s čl. 3 ZPP OPČAK 2014/04 pojistitel uhradil
čistou finanční škodu
škodu na hmotné movité věci nebo objektu
následnou finanční škodu
škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením
na zdraví, usmrcením
jiné náklady.

e)
5.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy dle výluk z pojištění
uvedených v pojistných podmínkách.

6.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě újmy vzniklé při výkonu advokacie
v oblasti veřejných zakázek a v jakékoliv souvislosti s veřejnými zakázkami; to platí pro individuální
pojistné smlouvy (ev. změny individuálních pojistných smluv) sjednané nejdříve po 1.1.2021.

7.

Pojištění lze rozšířit o připojištění na základě doplňkových pojistných podmínek uvedených dále
v oddílu C.
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Oddíl C
I.
Připojištění
1.
Doplňkové pojistné podmínky - Navýšení limitu pojistného plnění (pro účastníky hromadného
pojištění)
(DPP O 1000 AK)
1.
V souladu s ustanoveními rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313 (dále jen "RS") a těmito DPP je
každý advokát, pojištěný dle RS, oprávněn sjednat individuální pojistnou smlouvu, prostřednictvím které
lze navýšit limit pojistného plnění nad limit pojistného plnění sjednaný v RS (tzv. Minimální limit
pojistného plnění).
Základní rozsah pojištění vč. Minimálního limitu pojistného plnění upravují příslušná ustanovení v RS.
2.
Minimální limit pojistného plnění stanovený RS, může být na základě návrhu pojištěného navýšen až
do limitu pojistného plnění ve výši 70.000.000,- Kč. Výši tohoto limitu pojistného plnění si stanoví každý
pojištěný sám. Limity pojistného plnění se stanovují v celých milionech v Kč.
3.
Limit pojistného plnění, který vznikne navýšením Minimálního limitu pojistného plnění dle RS, je Celkový
limit pojistného plnění.
4.
Pojistné plnění vyplacené ze všech pojistných událostí mající příčinu vzniku škody nebo jiné újmy
v průběhu jednoho pojistného období nesmí přesáhnout dvojnásobek Celkového limitu pojistného
plnění.
5.
Pokud bude pojištění sjednáno na pojistné období kratší než roční pojistné období, nepřesáhne pojistné
plnění limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě pro toto kratší pojistné období.
6.
V případě, kdy nastane jedna nebo více pojistných událostí s důsledkem vyčerpání Minimálního limitu
pojistného plnění, nastupuje při vzniku každé další pojistné události čerpání Celkového limitu pojistného
plnění dle individuální pojistné smlouvy.
7.
Pro každou pojistnou událost je uplatňována spoluúčast sjednaná v RS pro základní rozsah pojištění
a Minimální limit pojistného plnění.
8.
Na základě požadavku pojištěného lze Celkový limit pojistného plnění na základě ustanovení těchto
DPP zvýšit s okamžitou platností i během ročního pojistného období.
9.
Na základě požadavku pojištěného lze Celkový limit pojistného plnění na základě ustanovení těchto
DPP snížit, avšak vždy jen s účinností od počátku následujícího ročního pojistného období.
2.

Doplňkové pojistné podmínky – Světové pojistné krytí kromě USA a Kanady
(DPP O 2 AK)
Pojištění na rozdíl od čl. 3 bod 3 písm. a Územní rozsah pojištění ZPP OPČAK 2014/04
a v návaznosti na písm. b tohoto bodu kryje nároky na náhradu škody nebo jiné újmy uplatněné kdekoli
na území celého světa, kromě USA a Kanady, podle kteréhokoli právního řádu státu světa kromě USA
a Kanady, kdy je pojištěný povinen k náhradě škody nebo jiné újmy podle platného právního řádu státu
kromě právního řádu USA a Kanady.
Přirážka činí 30% z pojistného za pojištění profesní odpovědnosti.

3.

Doplňkové pojistné podmínky - Usazený euroadvokát na Slovensku
(DPP O 12 AK)
Pojištění se vztahuje také na poskytování právních služeb advokáta ve smyslu §§ 38 – 45
zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii, (právní řád Slovenské republiky) ve znění pozdějších předpisů.
Pojištění se na rozdíl od čl. 3 bod 3 písm. a Územní rozsah pojištění ZPP OPČAK 2014/04
a v návaznosti na písm. b tohoto bodu rozšiřuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné
újmy v souvislosti s poskytováním právních služeb ve smyslu zákona o advokacii v platném znění na
území Slovenské republiky.
Pojištění kryje nároky na náhradu škody nebo jiné újmy uplatněné na území Slovenské republiky podle
platného právního řádu Slovenské republiky, kdy pojištěný za škodu odpovídá podle platného právního
řádu Slovenské republiky.
Přirážka za toto připojištění činí 20% z pojistného za pojištění profesní odpovědnosti.
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Doplňkové pojistné podmínky - Povinnost pojištěného k náhradě škody na věcech třetích osob
(DPP O 13 AK)
Odchylně od čl. 3 bod 4 písm. a odst. a.h, a.j, a.k ZPP OPČAK 2014/04 se pojištění vztahuje na:
odpovědnost pojištěného jako zaměstnavatele za škodu na věcech zaměstnanců, která vznikla
zaměstnanci na věci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou poškozením, zničením, ztrátou nebo
pohřešováním notebooků a ostatních elektronických zařízení, kromě přehrávačů např. formátu MP3
a mobilních telefonů.
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu na věcech zaměstnanců vzniklou
poškozením, zničením nebo odcizením věcí, pokud se věci nacházely na místě k tomu určeném
zaměstnavatelem nebo na místě obvyklém. To za předpokladu, že vstupy do prostor výkonu
zaměstnání jsou přiměřeně hlídány nebo uzamčeny.
Pojištěný je povinen ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce uplatnit požadavek na náhradu
škody vůči zaměstnavateli v příslušné zákonné lhůtě a případnou ztrátu nebo odcizení věcí ihned po
zjištění nahlásit příslušným policejním orgánům za účelem zahájení šetření. V případě nesplnění této
povinnosti je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.
Odpovědnost pojištěného za věci, které zaměstnanci obvykle do zaměstnání nenosí např. větší peněžní
částky, klenoty a šperky, je spolupojištěna v rozsahu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na
odložených věcech na základě ustanovení § 268 zákoníku práce.

b)

povinnost pojištěného k náhradě škody na odložených věcech návštěvníků, které tyto osoby
odložily na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Pojištění se nevztahuje na
povinnost pojištěného k náhradě škody vzniklé na klenotech, penězích a jiných cennostech, byť by tyto
věci byly uschovány v oděvu.

c)

povinnost k náhradě škody na jiných převzatých a užívaných věcech, které pojištěný nebo za něj
jednající osoby převzaly v souvislosti s výkonem profesní činnosti.
Pojištění se vztahuje na jakékoli movité věci, kromě dopravních prostředků.
V případě povinnosti pojištěného k náhradě škody na převzatých listinách nebo smlouvách, které mají
historickou hodnotu, se škodou na věci se rozumí také ztráta věci krádeží vloupáním nebo loupeží.
Krádež vloupáním se rozumí odcizení věci, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření,
chránící věc před odcizením.
V těchto případech je pojištěný povinen nahlásit tuto skutečnost neprodleně policejním orgánům za
účelem zahájení vyšetřování.
Vyloučena z pojištění je ztráta věci jinak, než vloupáním nebo krádeží. V ostatních případech se škodou
rozumí poškození nebo zničení věci.
Za převzaté věci se pro účely tohoto pojištění nepovažují peníze, směnky, cenné papíry a ceniny.
Pojištěna je také ztráta věci krádeží vzniklá v souvislosti s dopravní nehodou, jíž byl pojištěný účasten,
pokud byl prokazatelně na pracovní cestě.
Spoluúčast pojištěného činí 10% min. 1.000 Kč, max. 10 000 Kč. Přirážka za toto připojištění činí 100
Kč za každých dalších sjednaných 100.000 Kč limitu pojistného plnění.

5. Doplňkové pojistné podmínky – Nemajetková újma
(DPP O 20 AK)
Pojištění se na rozdíl od čl. 3 bod 4 písm. a odst. a.e. ZPP OPČAK 2014/04 vztahuje na povinnost
pojištěného k náhradě
- nemajetkové újmy vzniklé na přirozených právech člověka, kromě nemajetkové újmy způsobené při
ublížení na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví nebo usmrcením;
- nemajetkové újmy způsobené zásahem do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby;
Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:
- způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- porušením práv duševního vlastnictví.
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6.

Doplňkové pojistné podmínky – Výkon vlastnických práv
(DPP O 55 AK)
Pojištění se na rozdíl od čl. 3 bod 4 písm. a odst. a.l ZPP OPČAK 2014/04 vztahuje na povinnost
pojištěného k náhradě škody nebo újmy vyplývající z vlastnických, nájemních nebo jim obdobných
vztahů, např. škody nebo jiné újmy z držby nebo správy objektu, škody způsobené na najatých objektech
sloužících pro výkon pojištěné profese, vč. povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené
technickým vybavením kanceláří včetně zařízení ke zpracování dat (z používání hardware).
Sublimit lze sjednat až ve výši 3.000.000,- Kč nad limit pojistného plnění z hromadného pojištění na
jednoho advokáta, tj. až 10 000 000 Kč.
Přirážka za toto připojištění činí ročně 300,- Kč za každých dalších sjednaných 500 000,- Kč sublimitu.
Sublimit a přirážka pro toto připojištění, nejde-li o jednoho advokáta, je uvedena v individuální pojistné
smlouvě.

7.

Doplňkové pojistné podmínky – Připojištění o navýšení rizika aplikací jiného než českého,
slovenského, mezinárodního práva a práva Evropské unie
(DPP O 66 AK)
Toto připojištění se vztahuje na případy, kdy jako společník, zaměstnaný advokát
nebo spolupracující advokát působí usazený evropský advokát nebo advokát dle § 5a, odst. 1 ZA.
Pojistná ochrana se poté vztahuje na aplikaci těch právních řádů, ke kterým jsou tyto osoby oprávněny a
za jejich výkon advokacie odpovídá pojištěná společnost nebo advokát. Dále se připojištění vztahuje na
případy, kdy jsou pojištěným poskytovány právní služby v oblasti jiného než českého, slovenského,
mezinárodního a práva Evropské unie.
Jiným než českým, slovenským a mezinárodním právem a právem Evropské unie, které je součástí
českého právního řádu, se rozumí právo, v němž advokát poskytuje právní služby (právní řády členských
států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru).
Přirážka za toto připojištění činí 50% z pojistného za pojištění profesní odpovědnosti.

8. Doplňkové pojistné podmínky – Připojištění o navýšení rizika poskytováním právních služeb
v oblasti práva Evropské unie, které není součástí českého právního řádu
(DPP O 67 AK)
Pojištěným nebezpečím se pro případ tohoto připojištění rozumí povinnost pojištěného k náhradě škody
nebo jiné újmy, způsobené pojištěným při aplikaci právních aktů Evropských společenství a Evropské
unie, tj. při poskytování právní služby v oblasti práva Evropské unie, které není součástí českého
právního řádu.
Přirážka za toto připojištění činí 50% z pojistného za pojištění profesní odpovědnosti.
9. Doplňkové pojistné podmínky – Připojištění výkonu advokacie v oblasti veřejných zakázek
(DPP O 68)
1. Na rozdíl od ustanovení článku 3 bod 4 písm. a.pp ZPP OPČAK 2014/04 se pojištění vztahuje
i na výkon advokacie v oblasti veřejných zakázek.
2. Za výkon advokacie v oblasti veřejných zakázek se považuje zejména:
- právní poradenství a posouzení souladu zadané veřejné zakázky se zákonnou úpravou (např. zásady,
pravidla, podmínky, režim, výjimky ..)
- základní administrativa (např. vyrozumění) spojená s takovým právním poradenstvím.
3. Činnosti v oblasti veřejných zakázek, které nejsou výkonem advokacie, zůstávají nadále z pojištění
vyloučeny. Jde zejména o:
- samotné dodržování souladu zadané veřejné zakázky se zákonnou úpravou
- ekonomicko-organizační činnosti včetně poradenství
- finanční poradenství
- technické nebo odborné posouzení parametrů veřejné zakázky, které vyplývá ze specifické oblasti,
v níž zadavatel působí a zadává veřejnou zakázku
- stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
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- vyhodnocení nabídek
V souladu s ustanovením článku 3 bod 4 písm. a.oo ZPP OPČAK 2014/04 se pojištění vztahuje na
povinnost pojištěného k náhradě škody způsobené při poskytování právních služeb podle čl. 2 tohoto
ujednání vzniklé poškozenému v důsledku nepřidělení dotace, povinnosti dotaci vrátit nebo vzniklé
v jiné souvislosti s dotací.
Sublimit, spoluúčasti a přirážka pojistného za toto připojištění budou stanoveny a ujednány individuálně.

Oddíl D
I.
Limit pojistného plnění / Pojistné / Spoluúčast pro hromadné pojištění advokátů
7.000.000,- Kč

1.

Limit pojistného plnění na jednoho pojištěného advokáta činí

2.

Roční pojistné na jednoho pojištěného advokáta činí

3.

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události (není-li pro jednotlivé pojistné nebezpečí ujednáno
jinak) činí
10 % min. 10.000,- Kč, max. 50.000,- Kč

4.

Spoluúčast podle oddílu E odst. 5 písm. h) činí

6.700,- Kč

0,- Kč

Limit pojistného plnění je nazýván též Minimálním limitem pojistného plnění.
II.

Limit pojistného plnění / Pojistné / Spoluúčast pro individuální pojištění advokátů
Limity pojistného plnění, roční pojistné a spoluúčast na jednoho pojištěného advokáta/společnost
pro individuálně sjednávané pojištění se stanoví v souladu s příslušnými ustanoveními ZA nebo
individuálně a zájemcům o pojištění budou sděleny prostřednictvím WI-ASS ČR.

Oddíl E
I.
Společná ustanovení
1.
Není-li dále uvedeno jinak, platí následující ustanovení pro hromadné pojištění advokátů a individuální
pojištění advokátů.
2.

V případě uplatnění nároku na pojistné plnění je rozhodným pro určení rozsahu pojistného krytí včetně
limitu pojistného plnění, spoluúčasti atd. okamžik příčiny vzniku škody nebo jiné újmy.

3.

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu
při porušení zákona. Pojištění se vztahuje také na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu při
porušení smluvní povinnosti, pokud tato smluvní povinnost nepřesahuje rozsah povinnosti stanovené
zákonem.

4.
a)

Plnění pojistitele
Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, nesmí celkové plnění pojistitele ze všech
pojistných událostí včetně náhrady nákladů u jednoho pojištěného z jedné pojistné smlouvy
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a v jednom ročním pojistném období přesáhnout dvojnásobek pojistné částky/limitu pojistného plnění
stanoveného podle ZA resp. UP nebo v pojistné smlouvě, a to za předpokladu, že v pojistné smlouvě
není ujednáno jinak.
b)

Pojistné plnění se poskytuje v české měně. Pro případy vznesených nároků na pojistné plnění v cizí
měně se pro přepočet mezi tuzemskou a cizozemskou měnou použije kurz uvedený ČNB platný v den
poskytnutí pojistného plnění.

5.
a)

Hlášení a uplatnění nároků
Vznik škody nebo jiné újmy (škodnou událost) nahlásí pojištěný písemně
a bez zbytečného odkladu, a to
- elektronicky na e-mail likvidace@wiass.cz nebo
- písemně na adresu:
WI-ASS ČR s.r.o., oddělení pojištění profesní odpovědnosti, Na Florenci 15, 110 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.

b)

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

c)

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.

d)

Pokud byl nárok na náhradu škody vůči pojištěnému uplatněn prokazatelně u orgánu veřejné moci,
zašle WI-ASS ČR pojistiteli oznámení škodné události i v případě, že ke škodné události nebyly
pojištěným doloženy všechny doklady.
Pokud nebyly k takové škodné události pojištěným doloženy všechny doklady, takové oznámení
škodné události se nadále považuje za neúplné a pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu doložit
prostřednictvím WI-ASS ČR všechny ostatní doklady ke škodné události.

e)

Pojistitel se zavazuje, že bude pojistníkovi hlásit každé důvodné podezření z pojistného podvodu
a každý pojistný podvod, jež bude odhalen v souvislosti s likvidací škodných událostí advokátů
hromadného pojištění.

f)

Pojistitel má právo oznámit pojistníkovi jiné důležité skutečnosti týkající se uplatněných nároků
na pojistné plnění pojištěných z hromadného pojištění, pokud mají tyto skutečnosti negativní dopad
na škodný průběh a profitabilitu těchto pojištění.

g)

Smluvní strany se dohodly, že v případě vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů může nárok
na pojistné plnění uplatnit za pojištěného advokáta jeho nástupce ustanovený Komorou, pokud
pojištěný advokát, příp. jeho dědicové či opatrovník výslovně nevyjádřili nesouhlas s uplatněným
nárokem na pojistné plnění. Za stejných podmínek může nárok na pojistné plnění uplatnit ustanovený
zástupce pojištěného advokáta; Komora tak může učinit tehdy, pokud okolnosti případu důvodně
nasvědčují tomu, že došlo ke vzniku škody nebo jiné újmy a z dostupných informací lze vznik škody
nebo jiné újmy považovat za prokázaný.

h)

V případě smrti pojištěného, se u hromadného pojištění ujednává pojištění bez spoluúčasti
pojištěného na každé pojistné události.
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i)

Ujednaná spoluúčast pojištěného na každé pojistné události znamená její aplikaci nejen na vzniklou
škodu nebo újmu, ale i na jiné náklady dle oddílu A čl. III odst. 5 písm. e), pokud na takové náklady
podle pojistných podmínek vznikne nárok.

6.
a)

Povinnosti pojištěných
Povinnosti pojištěných v hromadném pojištění jsou stanoveny ZA, příslušnými právními předpisy,
VPP O 2005/01 PROFI a touto smlouvou.

b)

Povinnosti pojištěných v individuálním pojištění jsou stanoveny ZA, příslušnými právními předpisy,
příslušnými individuálními pojistnými smlouvami, VPP O 2014/02, ZPP OPČAK 2014/04, příslušnými
doplňkovými pojistnými podmínkami (DPP O) a touto smlouvou.

c)

Pojištěný musí neprodleně, bez zbytečného odkladu, po uplatnění náhrady škody nebo jiné újmy ze
strany poškozeného, písemně nebo e-mailem informovat pojistitele, a to prostřednictvím společnosti
WI-ASS ČR, ve smyslu ustanovení této smlouvy o Hlášení škod.

d)

Pojištěný musí poskytovat pojistiteli součinnost při zajišťovaní důkazních materiálů ke zjištění rozsahu
škody nebo jiné újmy a oprávněnosti těchto nároků.

e)

Pojištěný není oprávněn k tomu, aby bez předchozího souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznal
nebo vyrovnal nárok na náhradu škody nebo újmy. Pokud tuto povinnost pojištěný poruší, pojistitel
není jeho uznáním závazku k náhradě škody nebo újmy vázán při rozhodování o poskytnutí pojistného
plnění.

f)

U hromadného pojištění v souladu s čl. 12 odst. 1, písm. o) VPP O 2005/01 PROFI se smluvní
strany dohodly, že uznání nároku klienta bez vědomí pojistitele a soudní smír, či dohoda
o mimosoudním jednání uzavřené mezi pojištěným a klientem bez vědomí pojistitele je důvodem pro
zamítnutí pojistného plnění, resp. pro snížení pojistného plnění. To samé platí pro případ
pravomocného rozhodnutí soudu o přiznání nároku na náhradu škody nebo jiné újmy klientovi vůči
pojištěnému na základě nečinnosti pojištěného (platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání), nebo na
základě uznání nároku klienta (rozsudek pro uznání), nebyl-li takovýto postup dohodnut předem
s pojistitelem.
U individuálního pojištění je toto upraveno čl. 3 bod 4 písm. a odst. a.g ZPP OPČAK 2014/04
a čl. 11 bod 3 písm. b odst. b.n., b.q. VPP O 2014/02.
To samé platí v případě jiné nečinnosti pojištěného (rozsudek pro zmeškání).

g)

Pojištěný není oprávněn ujednat bez souhlasu pojistitele delší promlčecí lhůtu než stanovenou
právními předpisy; pokud si ujednal promlčecí lhůtu kratší, je povinen o tom informovat pojistitele
spolu s hlášením škody nebo jiné újmy resp. uplatněním nároku na pojistné plnění.

7.
a)

Přístup k pojištění, splatnost a způsob úhrady pojistného
Pojištěnými jsou všichni advokáti dle Oddílu A této smlouvy zapsaní v seznamech vedených Komorou
s výjimkou těch, kteří nechtějí být účastni hromadného pojištění advokátů ve smyslu § 24c odst. 2 ZA
v daném půlročním období, tj. od 1.1. do 30. 6.
a od 1. 7. do 31. 12. příslušného kalendářního roku bez ohledu na to, zda v průběhu těchto období byli
do tohoto seznamu zapsáni další advokáti nebo z něj byli někteří advokáti vyškrtnuti.

b)

Pojistník je povinen do 31.1. a 31.7.každého příslušného kalendářního roku zaslat pojistiteli jím
vedený seznam advokátů s aktuálními údaji k 1.1. a 1.7. tohoto roku.
Pojistník je povinen zajistit pojistiteli informace o skutečnostech z vedených seznamů, které by mohly
být rozhodné pro určení právního základu nároku na pojistné plnění z pojištění.
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c)

Pojistné za základní rozsah pojištění je splatné Českou advokátní komorou na účet pojistitele pololetní
platbou vždy do 31.1. a 31.7. každého příslušného kalendářního roku.

d)

Pojistné za individuální pojištění je hrazeno individuálně dle dispozic v příslušné individuální pojistné
smlouvě.

e)

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

8.

Řešení sporů
Pokud dojde mezi pojistitelem na straně jedné a pojištěným nebo pojistníkem na straně druhé ke
sporu, týkajícímu se obsahu této smlouvy a jejích součástí, a to pouze části hromadného pojištění
advokátů, ujednává se, že strany sporu budou usilovat o smírné vyřešení sporu před smírčí komisí,
do níž pojistitel i pojistník jmenují po dvou zástupcích. O sporu, jakož i o jednání smírčí komise
a jejích závěrech informuje pojistitel WI-ASS ČR.

II.
1.

Závěrečná ustanovení
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím s možností výpovědi každou
ze smluvních stran ve lhůtě nejméně šesti měsíců před skončením ročního pojistného období.

2.

Jestliže v době trvání této smlouvy dojde ke změně právních předpisů upravujících činnost
a odpovědnost pojištěných za škodu resp. jejich povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy nebo
škodný průběh této smlouvy k 30. 6. příslušného kalendářního roku dosáhne 60%, pojistitel
s pojistníkem dohodnou změnu rozsahu pojištění, výše limitů pojistného plnění, zvýšení spoluúčasti
nebo zvýšení pojistného.

3.

Účinnost tohoto dodatku č. 31 se sjednává k datu 1. 1. 2022. Ustanovení tohoto dodatku týkající se
náhrady škody nebo jiné újmy uvedené v Oddílu A se použijí pro škodu nebo jinou újmu vzniklou na
základě příčiny vzniku škody nebo jiné újmy nejdříve k datu 1. 1. 2014.

4.

Dodatek k pojistné smlouvě včetně příloh se vystavuje ve 3 vyhotoveních, z nichž po jednom z nich
obdrží každá ze smluvních stran a jedno WI-ASS ČR.

5.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování osobních údajů (viz příloha Stručná informace
o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na
www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech Pojistitele. Pojistník se
zavazuje, že v tomto rozsahu vhodným způsobem informuje i pojištěné osoby a dále se zavazuje, že
Pojistiteli bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

6.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů pojistníka je dpo@generaliceska.cz. Kontakt pro
případ stížností je stížnosti@generaliceska.cz.
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7.

Z důvodu nové právní úpravy se smluvní strany dohodly s účinností od 25. 5. 2018 na změně
Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu (VPP O 2005/01
PROFI) – Článek 27 Zpracování osobních údajů – poučení subjektu údajů se vypouští.

8.

Nedílnou součástí RS jsou Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění profesní
odpovědnosti za škodu (VPP O 2005/01 PROFI).
Stručná informace o zpracování osobních údajů

V Praze, dne 11.10.2021
za pojistitele
Generali Česká pojišťovna a.s.

V Praze, dne
za pojistníka
Česká advokátní komora

………………………… ………………………….
Ing. Ilona Šilhanová.
Ing. Daniel Krupička

…………………………
JUDr. Vladimír Jirousek

senior manažer

vedoucí upisovatel

předseda

......................................
JUDr. Petr Čáp
tajemník

Smlouvu vystavila: Mgr. Simona Steinmannová
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OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ
OD 24. 09. 2021 DO 11. 11. 2021

a) Zápis do seznamu advokátů
Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

19930
20002
19949
19929
19941
19970
19969
20004
19328
19928
19931
19936
50313
19935
19934
19932
19924
19996
19922
19920
19913

Albrecht, Patrik, JUDr.
Čapucha, Sebastián, Mgr.
Blaha, Martin, JUDr.
Červinková, Lenka, Mgr.
Dočekalová, Libuše, Mgr.
Doležal, Radim, Mgr.
Dolnák, Martin, Mgr.
Fišara, Michal, Mgr.
Gabonay, Andrea, Mgr.
Kmošťáková, Ivana, Mgr.
Kunstýř, Jan, Mgr.
Macháčková, Natálie, Mgr.
Meier - Lutterodt, Mailis
Mulák, Jiří, JUDr., Ph.D.
Pyciaková, Anna, Mgr.
Sladká, Martina, Mgr., Bc.
Srkalová, Lenka, Mgr.
Švehla, Jan, Mgr.
Urbánek, Matěj, Mgr.
Zárubová, Petra, Mgr. et Mgr.
Zvolánková, Michaela, Mgr.

06. 10. 2021
10. 11. 2021
10. 11. 2021
06. 10. 2021
11. 11. 2021
10. 11. 2021
10. 11. 2021
10. 11. 2021
06. 10. 2021
06. 10. 2021
06. 10. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021
06. 10. 2021
06. 10. 2021
06. 10. 2021
01. 10. 2021
10. 11. 2021
01. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 10. 2021

Olivova 2096/4, Praha
Farní 19, Frýdek-Místek
Havlíčkovo nábřeží 5357, Zlín
Milady Horákové 1957/13, Brno
Jindřišská 937/16, Praha
U Prašné brány 1078/1, Praha
Na příkopě 583/15, Praha
28. října 3390/111a, Ostrava
Argentinská 1621/36, Praha
Čechyňská 361/16, Brno
Rooseveltova 892/49, Praha
Sámova 410/28, Praha
Václavské náměstí 813/57, Praha
Náplavní 2013/1, Praha
Pražská 617/0, Nová Paka
Sedláčkova 209/16, Plzeň
U Prašné brány 1078/1, Praha
Římská 103/12, Praha
J. Palacha 121/8, Břeclav
Široká 36/5, Praha 1
Josefská 504/8, Brno

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů
Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

01243
09460

Čapek, Milan, JUDr.
Černý, Miroslav, doc., JUDr.,
Ph.D., JU.D.
Dostálková, Zuzana, Mgr.
Elterlein, Ondřej, JUDr.
Forstová, Anežka, JUDr.
Holčapek, Tomáš, JUDr.,
Ph.D.
Hruška, Adam, Mgr.
Chmelenský, Jiří, JUDr.
Kupilík, Miroslav, JUDr.
Málek, Viktor, JUDr.
Nedvídková, Jitka, JUDr.
Olšovec, Petr, Mgr.
Peroutková, Kateřina, Mgr.
Tůma, František, JUDr.

02. 10. 2021
01. 11. 2021

00318
15929
14840
11774
16838
00207
03461
06957
15785
02211
10657
09437

01. 11. 2021
01. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 11. 2021
26. 09. 2021
25. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 10. 2021
09. 10. 2021

c) Pozastavení výkonu advokacie
Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

17736

Andresová, Petra, Mgr.

01. 10. 2021

Částka 4/2021

Částka 4/2021
17301
17873
17381
17968
15706
16496
18098
19504
16471
01693
18418
19532
11463
13233
13923
19021
09156
19503
14368
15032
12909
10413

Věstník České advokátní komory 2021

Brychtová, Renata, Mgr.
Fabriciová, Barbora, Mgr.
Grundmanová, Kateřina, Mgr.
Haluška, Tomáš, Mgr.
Hampl, Martin, Mgr.
Heger, Ivo, Mgr., MBA
Káňová, Marcela, Mgr.
Leitgebová, Lenka, Mgr., Bc.
Linhartová, Radka, JUDr.
Mgr., Ph.D.
Lundák, Zdeněk, JUDr.
Machátová, Mariana, Mgr.
Maxová, Iveta, Mgr.
Němcová, Kristina, Mgr.
Nováková, Petra, JUDr., Ph.D.
Ripel, Ondřej, Mgr.
Severová, Michaela, JUDr., Bc.
Tovey, Věra, Mgr.
Vajdová, Štěpánka, Mgr., Bc.
Vaníček, Jan, Mgr.
Večeřová, Andrea, Mgr.
Vítková, Veronika, Mgr.
Vojta, Jiří, Mgr.

04. 11. 2021
15. 10. 2021
12. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021
30. 10. 2021
11. 10. 2021
14. 10. 2021
01. 11. 2021
01. 10. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021
01. 10. 2021
31. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 10. 2021
22. 10. 2021
02. 10. 2021

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie
Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

18678
16211
16275
17562
17233
18915
18059

Domincová, Eliška, Mgr.
Koblovská, Alica, Mgr.
Kren, Tomáš, Mgr.
Laga, Vojtěch, Mgr.
Maláčová, Hana, Mgr. et Mgr.
Marková, Dominika, Mgr.
Mesteková Svitáková, Klára,
Mgr.
Nikolova, Dagmara, Mgr.
Schneiderová, Petra, Mgr.
Zahradníčková, Simona, Mgr.
Zimová, Nikola, Mgr.

01. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 10. 2021
08. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 11. 2021

Na příkopě 988/31, Praha
Janovského 1252/20, Praha
Na Neklance 3358/29, Praha
V celnici 1034/6, Praha
Týn 639/1, Praha
Národní 58/32, Praha
Hráského 1537, Benešov

01. 10. 2021
01. 10. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021

Kopernikova 863, Třinec
Italská 2581/67, Praha
Poděbradova 2738/16, Ostrava
Těšnov 1059/1, Praha

13714
15461
18594
11344
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OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ
OD 24. 09. 2021 DO 11. 11. 2021
a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů
Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

45437
45489

Ansorgová, Jana, Mgr.
Badík, Patrik, Mgr.

43343

Benda, Martin, Mgr.

45272

Bernardová, Aneta, Mgr.

45470

Bína, Martin, Mgr.

45473
45411

Blahová, Adéla, Mgr.
Bólová, Katarína, Mgr.

45393
45448

Brezulová, Stanislava, Mgr.
Brož, Daniel, Mgr.

45493

Bruckner, Šimon, Mgr.

43275

Buček, Tomáš, Mgr.

45483

Buchtík, Jan, Mgr.

44450
45397
45436
45385

Byrtus, Nick, Mgr.
Cahová, Petra, Mgr.
Císařová, Eliška, Mgr.
Čabrádek, Josef, Mgr.

45461

Čechmánek, Tomáš, Mgr.

45499

Dostálová, Zuzana, Mgr.

45268

Dudková, Laura, Mgr.

42845

Dvořák, Marek, Mgr., Bc.

45492

Ebrahimi, Arian, Mgr.

43888

Fišer, Jan, Mgr.

45394

Fořt, Jaroslav, Mgr.

40769

Fuksa, Karel, Mgr.

35390

Gajdušek, Petr, Mgr.

45496

Geržičák, Martin, Mgr.

45469
44804

Gojný, Petr, Mgr.
Gola, Michal, Mgr., LL.M.

18. 10. 2021 Riško, Pavol, Mgr., advokát
03. 11. 2021 Pospiech, Roman, Mgr.,
LL.M., advokát
30. 09. 2021 White & Case, s. r. o.,
advokátní kancelář
05. 10. 2021 Mgr. Igor Pieš, advokátní
kancelář
01. 11. 2021 Tschöpl, Robert, Mgr.,
advokát
01. 11. 2021 Moskal, Martin, Mgr., advokát
05. 10. 2021 Advokátní kancelář Halva &
Olejár s. r. o.
01. 10. 2021 B. Right Advokáti s. r. o.
15. 10. 2021 Arrows advokátní kancelář,
s. r. o.
03. 11. 2021 AK Čechovský & Václavek,
s. r. o.
02. 11. 2021 Šamlotová, Martina, Mgr.,
advokátka
02. 11. 2021 PRK Partners s. r. o. advokátní
kancelář
13. 10. 2021 Ciprýn, Štěpán, Mgr., advokát
01. 10. 2021 Klauz, Marek, Mgr., advokát
15. 10. 2021 Růžička, Jan, Mgr., advokát
01. 10. 2021 Advokátní kancelář Gřivna &
Šmerda, s. r. o.
29. 10. 2021 Gürlich, Richard, JUDr.,
advokát
05. 11. 2021 Šrajová, Denisa, Mgr.,
advokátka
05. 10. 2021 Pavelka s. r. o., advokátní
kancelář
20. 10. 2021 Spoladore & Bystřický,
advokátní kancelář s. r. o.
03. 11. 2021 BS Legal advokátní kancelář,
s. r. o.
02. 11. 2021 Cerha Hempel Kališ &
Partners s. r. o., advokátní
kancelář
30. 09. 2021 DLA Piper Prague LLP,
organizační složka
27. 09. 2021 Achour & Partners advokátní
kancelář, s. r. o.
21. 10. 2021 Císař, Češka,Smutný s. r. o.,
advokátní kancelář
04. 11. 2021 Mgr. Kateřina Vaňková,
advokát
01. 11. 2021 Bartek, Václav, Mgr., advokát
26. 10. 2021 Rödl & Partner, advokáti,
s. r. o.

Sídlo
Jakubská 156/2, Brno
Svobodova 136/9, Praha 2
Na Příkopě 854/14, Praha
Pobřežní 620/3, Praha
Pod křížkem 428/4, Praha 4
Skořepka 1058/8, Praha 1
Vinohrady 794/45, Brno
Dušní 8/11, Praha
Plzeňská 3350/18, Praha
Opletalova 1417/25, Praha
Milady Horákové 1957/13,
Brno
Jáchymova 26/2, Praha
Rumunská 1720/12, Praha
U Koupaliště 249/0, Rapotín
Pekařská 1004/26, Brno
Revoluční 1044/23, Praha
Šafaříkova 201/17, Praha
Petřvald 225, Petřvald
Jugoslávská 620/29, Praha 2
U Kanálky 1359/4, Praha
Jánský vršek 323/13, Praha
Týn 639/1, Praha 1
Panská 854/2, Praha
Panská 890/7, Praha
Hvězdova 1716/2b, Praha
Loretánské náměstí 109/3,
Praha 1
Královopolská 874/84, Brno
Platnéřská 191/2, Praha

Částka 4/2021
45431

Hajdučková, Jana, Mgr.

45438
45495

Hanzal, Vojtěch, Mgr.
Havelková, Kristina, Mgr.

45472
41316

Hawerlandová, Štěpánka,
Mgr.
Hedrick, Veronika, Mgr.

45386

Hermann, Vojtěch, Mgr.

45404

Herzánová, Kristýna, Mgr.

44706

Hollerová, Darina, Mgr.

45503

Honzová, Nikola, Mgr.

45478

Horáček, Tomáš, Mgr.

45465

Horáková, Vendula, Mgr.

45451

Hrabovská, Tereza, Mgr.

45424

Hrdlička, Daniel, Mgr.

45400
45039

Hrdý, Pavel, Mgr., Bc.
Hrkal, Filip, Mgr., Bc.

45414
45475

Hronová, Kristýna, Mgr.
Hrudičková, Anna, Mgr.

45462
45416

Hůsková, Jana, Mgr.
Hussein, Adam, Mgr.

44720

Chadimová, Barbora, Mgr.

45419

Chmel, Jan, Mgr.

45384

Chrenovský, Bohdan, Mgr.

43607
44886
45497
45396

Churceva, Tereza, LL.M.
(WU)
Chvátalová, Daniela, Mgr.
Janatová, Denisa, Mgr.
Jančar, Tomáš, Mgr.

45501
45485

Jandurová, Kateřina, Mgr.
Janiv, Bohdan, Mgr.

45453

Janoušková, Renáta, Mgr.

45395

Jirsa, Martin, Mgr.

45435

Kadlc, Milan, Mgr., Bc.

45484

Kadlec, Daniel, Mgr.
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11. 10. 2021 Deloitte Legal s. r. o.,
advokátní kancelář
08. 10. 2021 KLB Legal, s. r. o.
04. 11. 2021 Havel & Partners s. r. o.,
advokátní kancelář
01. 11. 2021 Forlex s. r. o., advokátní
kancelář
01. 10. 2021 Mališ Nevrkla Legal,
advokátní kancelář, s. r. o.
27. 09. 2021 Advokátní kancelář Brož &
Sokol & Novák s. r. o.
04. 10. 2021 Legalio, advokátní kancelář,
s. r. o.
02. 11. 2021 AK Čechovský & Václavek,
s. r. o.
05. 11. 2021 Rozehnal, Aleš, doc. JUDr.,
Ph.D., advokát
01. 11. 2021 eLegal advokátní kancelář,
s. r. o.
01. 11. 2021 VVV Legal s. r. o., advokátní
kancelář
19. 10. 2021 Legatis advokátní kancelář,
s. r. o.
06. 10. 2021 Krutina, Miroslav, Mgr.,
advokát
01. 10. 2021 Noerr s. r. o.
21. 10. 2021 Svoboda Koubková advokáti
s. r. o.
06. 10. 2021 Mavericks advokáti s. r. o.
01. 11. 2021 FFK Legal, advokátní
kancelář, s. r. o.
29. 10. 2021 Ševčík, Jan, Mgr., advokát
06. 10. 2021 BDO Legal s. r. o., advokátní
kancelář
14. 10. 2021 KMVS, advokátní kancelář,
s. r. o.
06. 10. 2021 Badokh – Kuhn Dostál
advokátní kancelář s. r. o.
01. 10. 2021 Dentons Europe CS LLP,
organizační složka
30. 10. 2021 Rödl & Partner, advokáti,
s. r. o.
01. 11. 2021 bnt attorneys-at-law s. r. o.
04. 11. 2021 AK Hrdá s. r. o.
01. 10. 2021 Peyton legal advokátní
kancelář s. r. o.
05. 11. 2021 Bobek, Pavel, Mgr., advokát
02. 11. 2021 AK Čechovský & Václavek,
s. r. o.
25. 10. 2021 Mgr. Monika Janoušková,
advokátní kancelář
01. 10. 2021 NSG Morison advokátní
kancelář, s. r. o.
12. 10. 2021 Hladky.Legal advokátní
kancelář s. r. o.
02. 11. 2021 Řezníček & Co. s. r. o.,
advokátní kancelář
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Italská 2581/67, Praha
Letenská 121/8, Praha 1
Na Florenci 2116/15,
Praha 1
Poděbradova 2738/16,
Ostrava
Kováků 554/24, Praha
Sokolská 1788/60, Praha
Milady Horákové 1957/13,
Brno
Opletalova 1417/25, Praha
Týnská 633/12, Praha 1
Sokolovská 695/115b, Praha
Na Příkopě 853/12, Praha
Rožnovská 241/0, Frenštát
pod Radhoštěm
Vyšehradská 423/27, Praha 2
Na poříčí 1079/3, Praha 1
Korunní 810/104, Praha
Na Příkopě 1047/17, Praha
Josefa Lady 2106/1, Most
Na královně 862, Praha 5
V parku 2316/12, Praha
Hellichova 458/1, Praha 1
28. října 767/12, Praha 1
V Celnici 1034/6, Praha
Platnéřská 191/2, Praha
Na příkopě 859/22, Praha 1
Vinohradská 343/6, Praha
Sokolovská 668/136d, Praha
Muchova 223/9, Praha 6
Opletalova 1417/25, Praha
Zarámí 4077, Zlín
Jakubská 647/2, Praha 1
Orlí 483/1, Brno
Krajinská 281/44, České
Budějovice
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45192

Kalčev, Marcel, Mgr.

43954

Kalenský, Petr, Mgr.

45398
45474

Kaplanová, Veronika, Mgr.
Kelly, Karolina, Mgr.

45376

Kempná, Anna, Mgr.

45439

Kodýmová, Kateřina, Mgr.

45481

Konečná, Michaela, Mgr.

45500

Konečná, Zuzana, Mgr.

44109

Konečný, Jan, Mgr.

45179

Korandová, Aneta, Mgr.

45405

Koref, Tomáš, Mgr.

45467

Kotápišová, Petra, Mgr.

45491

Kotrba, Jiří, Mgr.

45409

Koudela, Martin, Mgr.

45490

Krajčovičová, Alena, Mgr.

45417

Krajíček, Vojtěch, Mgr.

45458

Krajíček, Tomáš, Mgr.

45432

Kubálková, Helena, Mgr.

44513

Kubeš, Jan, Mgr.

45494
45459

Kubica, Michal, Mgr.
Kubištová, Adéla, Mgr.

45455

Kulichová, Klára, Mgr.

45423

Kvapilová, Veronika, Mgr.

45429

Lellek, Tomáš, Mgr.

45450

Lexmanová, Renáta, Mgr.

39457

Lošťáková, Kristina, Mgr.

45392
45480
45449

Lukášová, Karolína, Mgr.
Máčalová, Andrea, Mgr.
Macháčková, Karolína, Mgr.

45421

Malach, Aleš, Mgr.

Věstník České advokátní komory 2021
29. 10. 2021 Havel & Partners s. r. o.,
advokátní kancelář
01. 10. 2021 Bird & Bird s. r. o. advokátní
kancelář
30. 09. 2021 Macek, Daniel, Mgr., advokát
01. 11. 2021 Fabian & Partners, advokátní
kancelář s. r. o.
01. 10. 2021 Medrecki & Partners Law
Office Spółka Komandytowa,
odštěpný závod
08. 10. 2021 Hanus, Jaroslav, Mgr.,
advokát
02. 11. 2021 Škára, Jaromír, Mgr., Ing.,
advokát
05. 11. 2021 Skils s. r. o. advokátní kancelář
12. 10. 2021 HVH Legal advokátní
kancelář s. r. o.
06. 10. 2021 Advokátní kancelář Cink
a partneři, s. r. o.
04. 10. 2021 Advokátní kancelář Brož,
Sedlatý s. r. o.
01. 11. 2021 Sedláček, Miroslav, JUDr.,
Ph.D., LL.M., advokát
02. 11. 2021 Bělina & Partners advokátní
kancelář s. r. o.
05. 10. 2021 act Řanda Havel Legal
advokátní kancelář s. r. o.
26. 10. 2021 Soukupová, Kateřina, Mgr.,
Bc., advokát
06. 10. 2021 Mgr. Petr Seidel, advokátní
kancelář
25. 10. 2021 Advokátní kancelář Pokorný,
Wagner & partneři, s. r. o.
12. 10. 2021 Čejna, Tomáš, JUDr.,
advokát
26. 10. 2021 Volfová, Lenka, Mgr.,
advokát
04. 11. 2021 k.law advokátní kancelář s. r. o.
01. 11. 2021 Slobodník & Partners s. r. o.,
advokátní kancelář
20. 10. 2021 Advokátní kancelář Vítek
Mrázek Kramný s. r. o.
07. 10. 2021 Kruták & Partners, advokátní
kancelář s. r. o.
07. 10. 2021 Valíček & Valíčková,
advokátní kancelář, s. r. o.
19. 10. 2021 Advokátní kancelář Chrenek,
Kotrba spol. s r. o.
01. 10. 2021 JUDr. Michal Filouš,
advokátní kancelář
29. 09. 2021 GHS Legal, s. r. o.
02. 11. 2021 MSB Legal, v.o.s.
21. 10. 2021 Vilímková Dudák & Partners,
advokátní kancelář, s. r. o.
06. 10. 2021 BDO Legal s. r. o., advokátní
kancelář

Částka 4/2021
Na Florenci 2116/15,
Praha 1
Na příkopě 583/15, Praha 1
Haštalská 1072/6, Praha 1
Marešova 304/12, Brno
Jezuitská 582/17, Brno
Žižkova tř. 183/33,
České Budějovice
Milady Horákové 2047/23,
Brno
Křižovnické náměstí 193/2,
Praha 1
Korunní 1302/88, Praha 10
Veleslavínova 363/33, Plzeň
Vinohradská 2828/151,
Praha
Španělská 770/2, Praha
Pobřežní 370/4, Praha 8
Truhlářská 1104/13, Praha
T. G. Masaryka 623/12,
Karlovy Vary
Masarykova třída 2462/55,
Teplice
Klimentská 1216/46, Praha
Dr. Skaláka 1447/10, Přerov
Masarykovo nábřeží 2018/10,
Praha
Obrovského 2407, Praha
U Rybníčku 553/0,
Prachatice
Pod Klaudiánkou 271 /4a,
Praha
Revoluční 724/7, Praha 1
náměstí Svobody 87/18, Brno
Těšnov 1059/1, Praha
Ostravská 501/16, Olomouc
Kodaňská 558/25, Praha 10
Bucharova 1314/8, Praha 5
Karolinská 661/4, Praha 8
V parku 2316/12, Praha

Částka 4/2021
45418

Věstník České advokátní komory 2021

45504
45399

06. 10. 2021 EY Law advokátní kancelář,
s. r. o.
Mičkalová, Lenka, JUDr.
08. 11. 2021 Advokátní kancelář Petráš
Rezek s. r. o.
Michalčíková, Kristina, Mgr. 11. 10. 2021 Šimák, Marek, Mgr., advokát
Moržolová, Klára, Mgr.
07. 10. 2021 JUDr. Antonín Foukal,
advokátní kancelář
Motrinec, Michal, Mgr.
06. 10. 2021 Pelikán, Martin, Mgr.,
advokát
Nedvěd, Jakub, Mgr.
01. 10. 2021 Jirsa, Lukáš, Mgr., advokát
Němeček, Jakub, Mgr.
04. 10. 2021 Squire Patton Boggs s. r. o.,
advokátní kancelář
Novakovská, Ivana, Mgr.
05. 10. 2021 Legans advokátní kancelář
s. r. o.
Novotná, Eliška, Mgr. et Mgr. 01. 11. 2021 Vítek, Tomáš, Mgr., Ing.,
advokát
Nymburský, Ondřej, Mgr.
11. 10. 2021 CMS Cameron McKenna
Nabarro Olswang, advokáti,
v. o. s.
Obrusník, Marek, Mgr.
01. 11. 2021 Kučera, Miroslav, Mgr.,
advokát
Ostrá, Martina, Mgr.
05. 11. 2021 JUDr. Radek Závodný,
advokátní kancelář
Pacák, Martin, Mgr.
01. 10. 2021 Kohoutová, Helena, Mgr.,
advokát
Paľko, Ján, Mgr.
18. 10. 2021 Kinstellar, s. r. o., advokátní
kancelář
Páral, Filip, Mgr.
05. 11. 2021 Mgr. Petr Šimek – advokát
Pavlík, Matěj, Mgr.
01. 10. 2021 Skils s. r. o. advokátní kancelář

45498
45407

Pechancová, Aneta, Mgr.
Pchálek, Matouš, Mgr.

45387

Plesníková, Barbora, Mgr.

45476

Pospíšilová, Sára, Mgr.

45412

Přeček, Tomáš, Mgr.

45388

Přikrylová, Eva, Mgr.

45401

Pume, Marek, Mgr.

45406

Pustówka, Urszula, Mgr.

45430

Ráabová, Eliška, Mgr.

45482

Randová, Tereza, Mgr.

45447

Rendl, Tomáš, Mgr., Ing.

45460

Romashko, Danylo, Mgr.

45486

Ryznarová, Karolína, Mgr.

45440

Řehák, Filip, Mgr.

40318
45441
45426
45415
45402
45408
45410
45466
45442
45477
45502
45381
40396

Málek, Miloš, Mgr.

04. 11. 2021 AK Vacková
05. 10. 2021 k.law advokátní kancelář
s. r. o.
01. 10. 2021 AKJ – Advokátní kancelář
Janák s. r. o.
01. 11. 2021 Mgr. Lucie Martin Nešporová,
advokátní kancelář
06. 10. 2021 Pierstone s. r. o., advokátní
kancelář
30. 09. 2021 Mgr. Miroslav Píštěk,
advokátní kancelář
01. 10. 2021 Švehlík & Mikuláš advokáti
s. r. o.
05. 10. 2021 Ježowiczová, Beata, Mgr.,
advokát
11. 10. 2021 DRV Legal, s. r. o. advokátní
kancelář
01. 11. 2021 Advokátní kancelář Petráš
Rezek s. r. o.
13. 10. 2021 Rowan Legal, advokátní
kancelář s. r. o.
26. 10. 2021 Dentons Europe CS LLP,
organizační složka
02. 11. 2021 Advokátní kancelář Šrubař &
Partners s. r. o.
01. 11. 2021 Kocián Šolc Balaštík,
advokátní kancelář, s. r. o.
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Na Florenci 2116/15, Praha
2. května 7134/0, Zlín
Havlíčkova 1682/15, Praha 1
Heršpická 813/5, Brno
Foltýnova 1016/37, Brno
Lublaňská 1731/19, Praha
Václavské náměstí 813/57,
Praha 1
Revoluční 1003/3, Praha
Argentinská 783/18, Praha 7
Na poříčí 1079/3, Praha 1
Bělohorská 446/8, Praha
Litovelská 1340/2c, Olomouc
V jámě 699/1, Praha
Na příkopě 1096/19, Praha 1
Zahradní 1297, Zlín
Křižovnické náměstí 193/2,
Praha 1
Sokolovská 37/24, Praha
Obrovského 2407, Praha
Sedláčkova 212/11, Plzeň
Slezská 1297/3, Praha
Perlová 371/5, Praha
náměstí Svobody 1404/1,
Šternberk
Purkyňova 74/2, Praha 1
Jablunkovská 2014/40a,
Český Těšín
Hlinky 505/118, Brno
2. května 7134/0, Zlín
Na Pankráci 1683/127,
Praha 4
V Celnici 1034/6, Praha
Hanusova 1537/1, Praha
Jungmannova 745/24,
Praha 1
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45434

Řehůřek, Jan, Mgr.

45446

Říhová, Eliška, Mgr.

45403

Sehnalová, Natálie, Mgr.

45413

Skalný, Jan, Mgr.

45443

Snopek, Ondřej, Mgr.

45234

Sobotová, Dana, Mgr., Ing.

13637

Soukup, Jaromír, Mgr.

45390
45488

Starůstka, Oldřich, Mgr.
Suková, Veronika, Mgr.

45391

Sýkora, Roman, Mgr.

45463
41940

Škvařil, David, Mgr.
Šťastná, Barbora, JUDr., Ing.

45468

Štenclová, Klára, Mgr.

44422

Tauber, Matyáš, JUDr.

45427
45422

Teušlová, Veronika, Mgr.
Tomášek, Jakub, Mgr.

45457
45389

Tomečková, Pavlína, Mgr. et
Mgr.
Triandafilu, Stella, Mgr.

45445

Trpišovská, Denisa, Mgr.

45452

Urban, Filip, Mgr.

45456

Urbášek, Karel, Mgr.

45479

Vencl, Štěpán, Mgr.

45425

Vištalová, Anastasja, Mgr.

45444

Vuová, Thanh Huyen, Mgr.,
LL.B.

43881

Wachtlová, Nikola, JUDr.

45454

Wiaczková, Karolína, Mgr.

45433

Zejda, Jaroslav, Mgr.

45487
44968

Zemánková, Anna, Mgr.
Zikmundová, Klára, Mgr.

45464

Zlámal, Matouš, Mgr.

Věstník České advokátní komory 2021

Částka 4/2021

12. 10. 2021 Řehůřek, Martin Mgr., Ing.,
advokát
13. 10. 2021 Randl Partners, advokátní
kancelář, s. r. o.
01. 10. 2021 Rezek a partneři, advokátní
kancelář s. r. o.
06. 10. 2021 Havel & Partners s. r. o.,
advokátní kancelář
11. 10. 2021 Advokátní kancelář Šimková
& partneři, s. r. o.
13. 10. 2021 Luťcha, Václav, JUDr.,
advokát
01. 11. 2021 Čápová, Kateřina, Mgr.,
advokátka
30. 09. 2021 GHS Legal, s. r. o.
03. 11. 2021 Martínková, Kateřina, JUDr.,
advokát
01. 10. 2021 Peňáz, Václav, JUDr.,
advokát
01. 11. 2021 AK Taufer
01. 11. 2021 Horčičková, Lucie, JUDr.,
advokát
01. 11. 2021 Advokátní kancelář Pokorný,
Wagner & partneři, s. r. o.
18. 10. 2021 Havel & Partners s. r. o.,
advokátní kancelář
13. 10. 2021 Hrubý, Jakub, Mgr., advokát
07. 10. 2021 Abraham & Partneři,
advokátní kancelář s. r. o.
21. 10. 2021 Clifford Chance Prague LLP,
organizační složka
01. 10. 2021 Advokátní kancelář Klega

Bělohorská 3083/59, Brno

13. 10. 2021 White & Case, s. r. o.,
advokátní kancelář
19. 10. 2021 Schejbal & Partners s. r. o.,
advokátní kancelář
20. 10. 2021 Advokátní a mediační
kancelář law4U s. r. o.
02. 11. 2021 Advokátní kancelář Kužílek
s. r. o.
07. 10. 2021 Legans advokátní kancelář
s. r. o.
13. 10. 2021 CMS Cameron McKenna
Nabarro Olswang, advokáti,
v. o. s.
15. 10. 2021 Wachtl, Milan, JUDr.

Na Příkopě 854/14, Praha

21. 10. 2021 Moural Staňa a Partneři,
advokátní kancelář, s. r. o.
11. 10. 2021 Zápotočný, Milan, JUDr.,
advokát
02. 11. 2021 AK Šlauf s. r. o.
20. 10. 2021 PricewaterhouseCoopers
Legal s. r. o., advokátní kancelář
01. 11. 2021 Dufek, Aleš, Mgr., advokát

Budějovická 1550/15a, Praha
Krkonošská 2001/16, Praha
Na Florenci 2116/15,
Praha 1
Římská 103/12, Praha 2
nám. Jiřího z Lobkovic 2406/9,
Praha 3
Mikuleckého 1311/8, Praha 4
Kodaňská 558/25, Praha 10
Sokolská třída 966/22,
Ostrava
Pekařská 384/13, Brno
Příkop 843/4, Brno
Jednořadá 1051/53, Praha
Klimentská 1216/46, Praha
Na Florenci 2116/15,
Praha 1
Na Hrádku 1940, Pardubice
Lazarská 11/6, Praha
Jungmannova 745/24,
Praha 1
Bohumínská 1553, Rychvald

Jiráskova /25, Brno
Rokycanova 809/1, Olomouc
Smetanova 1784/5, Přerov
Revoluční 1003/3, Praha
Na poříčí 1079/3, Praha 1
Masarykovo náměstí 1279/7,
Hradec Králové
28. října 2663/150, Ostrava
Telečská 1720/7, Jihlava
Národní 60/28, Praha
Hvězdova 1734/2, Praha 4
K Pasekám 2984/45, Zlín

Částka 4/2021
45420

Ždánská, Tereza, Mgr.

45471

Žůrek, Miloš, Mgr.

Věstník České advokátní komory 2021
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05. 10. 2021 Advokátní kancelář Mgr.
Konviktská 291/24, Praha
Ľudovít Pavela
01. 11. 2021 Štellar, Ondřej, Mgr., advokát Vaculíkova 2143, Úvaly

V případě, že není u advokátního koncipienta uveden jeho zaměstnavatel, jedná se o advokátního koncipienta, který byl
ve sledovaném období do seznamu advokátních koncipientů zapsán, a následně byl v tomto období ze seznamu vyškrtnut.
b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů
Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

44558
42437
42806
45022
45329
42713
42937
43046
43231
43072
43643
45336
44355
42645
43348
43292
42200
43143
42991
42665
45313
43052
42473
42270
44221
44669
43466
43769
34096
43073
42992
41306
43351
42943
43016
42993
42928
44516
43130
32807
42708
42918
43859
43011
43094

Bartošová, Ludmila, Mgr.
01. 10. 2021
Bednářová, Zuzana, Mgr.
01. 11. 2021
Beneš, Filip, Mgr.
10. 11. 2021
Brabec, Ladislav, JUDr.
01. 10. 2021
Cermanová, Lucie, Mgr.
28. 09. 2021
Čapucha, Sebastián, Mgr.
10. 11. 2021
Čížek, Bronislav, Mgr.
10. 11. 2021
Dočekalová, Libuše, Mgr.
11. 11. 2021
Doležal, Radim, Mgr.
10. 11. 2021
Dosoudil, Kryštof, Mgr.
10. 11. 2021
Drhlíková, Eva, Mgr. et Mgr. 01. 10. 2021
Dvořák, Petr, Mgr.
02. 10. 2021
Dvořáková, Tereza, Mgr.
01. 10. 2021
Fabiánek, Roman, Mgr.
10. 11. 2021
Gauvain, Pavlína, Mgr.
01. 11. 2021
Geče, Marcel, Mgr.
10. 11. 2021
Gerle, Lukáš, Mgr., LL.M.
01. 10. 2021
Grym, Christian, Mgr.
11. 11. 2021
Halada, Martin, JUDr. , LL.B. 10. 11. 2021
Havlíčková, Jana, Mgr.
10. 11. 2021
Hejduk, Martin, Mgr.
16. 10. 2021
Hladíková, Ivona, Mgr., LL.M. 10. 11. 2021
Hlaváčková, Svatava, Mgr.
01. 10. 2021
Hodečková, Monika, Mgr.
01. 11. 2021
Hofman, Michal, Mgr.
01. 10. 2021
Hofmanová, Nikola, Mgr.
01. 10. 2021
Holubkovič, Matúš, Mgr., Ing. 10. 11. 2021
Honka, Jindřich, Mgr. et Mgr. 01. 10. 2021
Horáková, Kateřina, Mgr.
01. 11. 2021
Horký, Michal, Mgr.
11. 11. 2021
Hospůdková, Monika, Mgr.
10. 11. 2021
Hrčka, Daniel, Mgr., LL.M. 10. 11. 2021
Huneš, Karel, Mgr.
10. 11. 2021
Jelínek, Jakub, Mgr.
10. 11. 2021
Jiráček, Jan, Mgr.
10. 11. 2021
Jirovský, Jakub, Mgr.
10. 11. 2021
Kaiserová, Eva, Mgr.
01. 10. 2021
Kapounová, Jana, Mgr.
01. 10. 2021
Katonová, Martina, Mgr.
30. 10. 2021
Kijová, Lenka, Mgr.
10. 11. 2021
Kmošťáková, Ivana, Mgr.
06. 10. 2021
Kotrba, Karel, Mgr.
10. 11. 2021
Králiková, Renáta, JUDr.
10. 11. 2021
Kropíková, Karolína, Mgr.
10. 11. 2021
Krušina, Pavel, Mgr.
10. 11. 2021

Zapsán do seznamu advokátů pod EČ.

19995
20002
19971
19941
19970
19958

19950
19993
20008
19981
19954
19946

19972
19961
19983
19990
20006
19955
20010
19979

19998
19928
19992
20003
19980
19976
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40624
43473
42816
42995
42346
42976
45068
43604
43054
45326
43062
43001
44992
37509
42486
42745
43099
43050
43791
43036
43059
43511
44119
45234
45354
43086
43864
42687
44563
43574
41449
43436
42337
43075
43004
41282
43077
45260
42502
42634
43066
44082
43051
44878
42662
44944
42936
44827
43710

Věstník České advokátní komory 2021

Křenková, Ivana, Mgr.
Landa, Tomáš, Mgr.
Lazár, Tomáš, Mgr.
Mach, Ota, Mgr.
Macháčková, Natálie, Mgr.
Menoušková, Karolína, Mgr.
Minkovičová, Nikola, Mgr.
Müllerová, Martina, Mgr.
Nečasová, Iveta, Mgr.
Nová, Adéla, Mgr.
Novák, Jaroslav, Mgr.
Novotná, Lucie, Mgr.
Opat, Pavel, Mgr.
Pham, Quoc Tan, Mgr.
Plecháčová, Lenka, Mgr.
Polívka, Pavel, Mgr.
Renková, Michaela, Mgr.
Schirl, František, Mgr.
Skalová, Zuzana, Mgr.
Skalová, Monika, Mgr.
Slezáková, Sylva, Mgr.
Slušný, Vladimír, Mgr.
Smejkalová, Markéta, Mgr.
Sobotová, Dana, Mgr., Ing.
Soukupová, Soňa, Mgr.
Suchomel, Petr, Mgr.
Šimek, Jiří, Mgr.
Šimonová, Kateřina, Mgr.
Šlapáková, Kateřina, Mgr.
Šmejkalová, Eleanor, Mgr.
Šouša, Jiří, JUDr., Ph.D.
Švehla, Jan, Mgr.
Švestková, Martina, Mgr.
Švrček, Petr, Mgr.
Tomášková, Marie, Mgr.
Tupá, Kristýna, Mgr., Ph.D.,
LL.M.
Uhrinová, Zuzana, Mgr.
Ulčová, Simona, PhDr., Mgr.,
PhD.
Ulrichová, Kamila, Mgr.
Urbánek, Matěj, Mgr.
Valeš, Ondřej, Mgr.
Vašíček, Jan, Mgr.
Večeřa, Matěj, Mgr.
Vlasova, Olga, Mgr.
Volšanský, Petr, Mgr.
Vrtělová, Jitka, B.A., LL.M.
Zárubová, Petra, Mgr. et Mgr.
Zelenková, Anna, Mgr.
Žáček, Matěj, JUDr.

10. 11. 2021
10. 11. 2021
01. 10. 2021
10. 11. 2021
01. 11. 2021
10. 11. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021
11. 11. 2021
08. 10. 2021
16. 10. 2021
08. 10. 2021
10. 11. 2021
05. 11. 2021
10. 11. 2021
10. 11. 2021
01. 10. 2021
10. 11. 2021
10. 11. 2021
01. 11. 2021
01. 11. 2021
03. 11. 2021
23. 10. 2021
10. 11. 2021
01. 11. 2021
11. 11. 2021
01. 10. 2021
10. 11. 2021
01. 11. 2021
10. 11. 2021
11. 11. 2021
10. 11. 2021
10. 11. 2021
10. 11. 2021

19957
19985
19986
19936
19951

19975
19973
19937
19994
19953
19956
19959
19982

19943
19940
19987
19996
19999
20001
19952
19939

10. 11. 2021 19942
20. 10. 2021
11. 11. 2021
01. 10. 2021
10. 11. 2021
01. 10. 2021
10. 11. 2021
20. 10. 2021
10. 11. 2021
01. 11. 2021
01. 10. 2021
01. 11. 2021
01. 10. 2021

19960
19922
19944
19984
19988
19920
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c) Pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta
Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

43485
41067
43248
45147
42626
42566
43055
42775

Benešová, Martina, Mgr.
Fenclová, Eva, Mgr.
Rumíšková, Kateřina, Mgr.
Šlachtová, Simona, Mgr.
Štajgrová, Marie, Mgr.
Tóthová, Dana, Mgr.
Zemková, Silvie, Mgr.
Židek, Zdeněk, Mgr.

28. 10. 2021
01. 11. 2021
20. 10. 2021
12. 10. 2021
18. 10. 2021
01. 10. 2021
26. 10. 2021
26. 10. 2021

d) Zrušení pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta
Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

42845

Dvořák, Marek, Mgr., Bc.

41316

Hedrick, Veronika, Mgr.

43607
41940

Churceva, Tereza, LL.M.
(WU)
Šťastná, Barbora, JUDr., Ing.

20. 10. 2021 Spoladore & Bystřický,
U Kanálky 1359/4, Praha
advokátní kancelář s. r. o.
01. 10. 2021 Mališ Nevrkla Legal,
Kováků 554/24, Praha
advokátní kancelář, s. r. o.
30. 10. 2021 Rödl & Partner, advokáti, s. r. o. Platnéřská 191/2, Praha

43881

Wachtlová, Nikola, JUDr.

01. 11. 2021 Horčičková, Lucie, JUDr.,
advokát
15. 10. 2021 Wachtl, Milan, JUDr.
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Sídlo

Jednořadá 1051/53, Praha
Masarykovo náměstí 1279/7,
Hradec Králové

