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Hromadné pojištění advokátů a možnosti 
navazujícího připojištění pro pojistný rok 2022  

V souladu s ustanoveními rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313 a pojistných podmínek je každý 

advokát, pojištěný v hromadném pojištění, oprávněn sjednat si pojistnou smlouvu pro připojištění 

odpovědnosti v souvislosti s výkonem advokacie.  
 

Touto smlouvou o připojištění je možné rozšířit základní rozsah pojistného krytí nad rámec podmínek 

daných rámcovou smlouvou a sjednat limit pojistného plnění (LPP) vyšší, než činí minimální LPP, 

sjednaný v hromadném pojištění v daném pojistném roce či si rozšířit rozsah pojistného krytí k 

hromadnému pojištění o některé možné připojištění. 
 
 

Limit pojistného plnění si stanovuje každý advokát sám, a to po celých milionech v Kč. Navýšit limit 

pojistného plnění lze kdykoli během pojistného roku až do celkové výše 70 mil. Kč, snížit jej lze vždy k 1.1. 

následujícího roku. 
 

Do výše celkového limitu pojistného plnění 70 mil. Kč v časovém rozsahu pojištění na principu příčiny lze 

připojištění sjednat za fixně stanovené roční pojistné. 

Zvýšení limitu pojistného plnění nad 70 mil. Kč je sjednáváno individuálně. Roční pojistné je kalkulováno 

na základě údajů vyplněných v dotazníku. 

Rozšíření pojistného krytí v rámci minimálního limitu pojistného 

plnění ve výši 7 000 000 Kč (hromadné pojištění): 

◼ Připojištění o navýšení rizika aplikací jiného než českého, slovenského a mezinárodního práva  

a práva Evropské unie  

Toto připojištění se vztahuje na případy, kdy jako společník, zaměstnaný advokát nebo smluvní 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).  
 

◼ Připojištění o navýšení rizika poskytováním právních služeb v oblasti práva Evropské unie, které 

není součástí českého právního řádu 

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. 
 

◼ Světové pojistné krytí, kromě USA a Kanady 

Pojištění 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.  
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◼ Usazený euroadvokát na Slovensku 

Pojištění se vztahuje také na poskytování právních služeb advokáta ve smyslu §§ 38–45 zák. č. 

586/2003 Z.z. o advokácii (právní řád SR) ve znění pozdějších předpisů. Pojištění se 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. 
 

Rozšíření pojistného krytí nad rámec minimálního limitu pojistného 

plnění ve výši 7 000 000 Kč: 

Rozsah pojistného krytí lze v rámci doplňkových pojistných podmínek dále rozšířit o tato 

připojištění v sublimitech daných rámcovou smlouvou: 

◼ Navýšení minimálního limitu plnění 

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. 
 

◼ Nemajetková újma 

Pojištění se na rozdíl od pojistných podmínek 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 nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu: 

- způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;  
- porušením práv duševního vlastnictví 

 

 

◼ Usazený euroadvokát na Slovensku – textace viz. výše 

 

◼ Připojištění o navýšení rizika aplikací jiného než českého, slovenského a mezinárodního práva  

a práva Evropské unie – textace viz. výše 

 

◼ Připojištění o navýšení rizika poskytováním právních služeb v oblasti práva Evropské unie, které 

není součástí českého právního řádu – textace viz. výše 

 

◼ Světové pojistné krytí, kromě USA a Kanady – textace viz. výše 

 

◼ Připojištění výkonu advokacie v oblasti veřejných zakázek 

Pojištění se na rozdíl od pojistných podmínek vztahuje i na výkon advokacie v oblasti veřejných zakázek 
 

◼ Pojištění povinnosti k náhradě škody na věcech třetích osob 

a) odpovědnost pojištěného jako zaměstnavatele za škodu na věcech zaměstnanců  

b) povinnost pojištěného k náhradě škody na odložených věcech návštěvníků 

c) povinnost k náhradě škody na jiných převzatých a užívaných věcech 
 

◼ Výkon vlastnických práv 

Pojištění se 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 
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škody nebo jiné újmy způsobené technickým vybavením kanceláří včetně zařízení ke zpracování dat (z 

používání hardware).   

 

Výběrem doplňkového připojištění by měl advokát vhodně reflektovat typ řešených kauz či své klientské 

portfolio. 
 

Detailní informace o možnostech pojištění profesní odpovědnosti advokátů, ale i jiných pojištění můžete 

kdykoliv získat na níže uvedených kontaktech u našich specialistů: 

 

Pobočka Praha 

Florentinum, vstup C 

Na Florenci 15, 110 00 Praha  

Sídlo Olomouc 

Ostružnická 362/3 

779 00 Olomouc 

Zdeněk Chovanec Mgr. Martina Ludwig Ing. Stanislav Pažout Mgr. David Kovařík Libor Karný 

+420 274 812 921 +420 222 390 870 +420 221 421 733 +420 226 231 901 +420 585 230 256 

+420 605 298 336 +420 739 524 298 +420 734 166 829 +420 730 598 131 +420 730 522 520 

chovanec@wiass.cz ludwig@wiass.cz pazout@wiass.cz kovarik@wiass.cz karny@wiass.cz 

 

 

 

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme, k pojištění poskytneme 

všechny potřebné informace a připravíme nabídku. 
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