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Dodatek č. 23 

k rámcové pojistné smlouv ě č. 2904309313 
 
      
Generali Pojiš ťovna a.s. 
Bělehradská 132 
120 00 Praha 2 
IČ: 61859869 
za níž jedná Ing. Štefan Tillinger, předseda představenstva a Mgr. Roman Koch, člen  
představenstva  
(dále jen “pojistitel”) 
 
a 
 
Česká advokátní komora  
Národní 16 
110 00 Praha 1 
IČ: 66000777 
za níž jedná JUDr. Martin Vychopeň, předseda 
(dále jen “pojistník” resp. „Komora“) 
 
 
 
 
        

uzavírají 
 

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

 
 

dodatek č. 23 k pojistné smlouv ě o profesním pojišt ění advokát ů zapsaných 
v seznamech vedených Českou advokátní komorou  
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Rámcová pojistná smlouva ve zn ění pozd ějších dodatk ů se mění v následujících 
ustanoveních: 
 
 
III. Základní rozsah pojišt ění  
Oddíl A – základní rozsah pojišt ění dle této rámcové smlouvy pro hromadné pojišt ění 
advokát ů 
8. Odpovědnost za věci třetích osob (odpovědnost za věci zaměstnanců, věci návštěvníků 

a jiné věci převzaté a užívané) 
Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události (pro pojištění a) – c) tohoto 
odstavce) v jednom ročním pojistném období činí 3.000.000,- Kč. Spoluúčast 
pojištěného činí 10%, min. 1.000,- Kč, max. 10.000,- Kč. 

 
 
 
Oddíl C – p řipojišt ění 
 
 
2. Doplňkové pojistné podmínky – Hostující euroadvokát na S lovensku 
(DPP O 11 AK)  
Na základě tohoto DPP se ujednává, že se pojištění vztahuje také na poskytování právních 
služeb advokáta ve smyslu § 31 - § 37 zák. č.  586/2003 Z.z. o advokácii (právní řád 
Slovenské republiky) ve znění pozdějších předpisů. 
Pojištění se na rozdíl od čl. 21, odst. 1 a v návaznosti na odst. 2 VPP O 2005/01 PROFI 
rozšiřuje na odpovědnost pojištěného za škodu v souvislosti s poskytováním právních služeb 
ve smyslu zákona o advokacii v platném znění na území Slovenské republiky. 
Pojištění kryje nároky na náhradu škody 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. 

 
 

3. Doplňkové pojistné podmínky – Usazený euroadvokát na Slo vensku 
(DPP O 12 AK) 
Na základě tohoto DPP se ujednává, že se pojištění 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. 21, odst. 1 a v návaznosti na odst. 2 VPP O 2005/01 PROFI 
rozšiřuje na odpovědnost pojištěného za škodu v souvislosti s poskytováním právních služeb 
ve smyslu zákona o advokacii v platném znění na území Slovenské republiky. 
Pojištění kryje nároky na náhradu škody 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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13. Doplňkové pojistné podmínky – Odpov ědnost z provozu kancelá ře 
(DPP O 55) 
LPP lze navýšit o 7.000.000,- Kč; tento limit je sublimitem k celkovému limitu pojistného plnění 
pro jednu a všechny pojistné události v rámci ročního pojistného období. 
Přirážka za toto připojištění činí ročně 300,- Kč za každých dalších sjednaných 500.000,- Kč 
limitu pojistného plnění. 

 
 
 
 
VI. Hlášení škod 
1. Vznik škody nahlásí pojištěný písemně a bez zbytečného odkladu výhradně na adresu: 
 
 
WI-ASS ČR s.r.o. 
Ostružnická 362/3 
779 00  Olomouc 
tel.: 585 225 339, fax: 585 230 271 
e-mail: schenk@wiass.cz, mobil 605 298 335 
 
 
Osnova pro nahlášení škody je uvedena na www.wiass.cz nebo bude na vyžádání  
na výše uvedených kontaktech zaslána pojištěnému. 
 
 
4.  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 a z dostupných informací lze vznik škody považovat za 
prokázaný.  
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X. Závěrečná ustanovení  
1. 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 pojistné smlouvy dojde ke změně právních předpisů 

upravujících činnost a odpovědnost pojištěných za škodu nebo škodní průběh  
této pojistné 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. 23 se sjednává k datu 1. 1. 2013.              
 
4. Dodatek k pojistné smlouvě včetně příloh se vystavuje ve 3 vyhotoveních, z nichž  

po jednom obdrží každá ze smluvních stran a jedno WI-ASS ČR.  
 
 
Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
 
 
 
V Praze dne 26. 11. 2012    V Praze dne ………………. 
 
 
 
 
 
…………………………………………….  ……………………………………. 
Generali Pojišťovna a.s.    Česká advokátní komora 
 
Ing. Štefan Tillinger Mgr. Roman Koch  JUDr. Martin Vychopeň 


