PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
o poskytování právních služeb
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Právní služby

Projekt:

Právní služby

uzavřeli

v souladu s § 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský
zákoník") a na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky "Administrace veřejných
zakázek pro výstavbu administrativní budovy sídla NKÚ" tuto příkazní smlouvu o poskytování
právních služeb (dále jen "smlouva").

II.
1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se příkazník touto smlouvou zavazuje poskytovat příkazci právní
pomoc související s činností příkazce za dohodnutou odměnu a za dále stanovených podmínek
(dále jen "právní služba").

2.

Příkazník se zavazuje poskytovat právní službu dle pokynů a potřeb příkazce, a to dle povahy
právního úkonu bezodkladně, osobně, písemně, e-mailem nebo telefonicky a vždy na vysoké
profesionální úrovni. V rámci této právní služby budou poskytovány činnosti ve smyslu § 43
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro řádnou realizaci
veřejné zakázky "Administrace veřejných zakázek pro výstavbu administrativní budovy
sídla NKÚ", skládající se ze nadlimitních zadávacích řízení "VÝBĚR GENERÁLNÍHO
PROJEKTANTA", "VÝBĚR DODAVATELE STAVBY", "VÝBĚR SPRÁVCE
STAVBY" a mimořádné úkony vztahující se k předmětným zadávacím řízením a to zejména
zastupování příkazce před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, před správními soudy,
při soudních sporech, zpracování stanovisek apod.

III.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Příkazník

se zavazuje poskytovat právní služby v potřebné kvalitě s tím, že v této činnosti
uplatní vše, co považuje podle svého přesvědčení a názoru příkazce za prospěšné.
Příkazník je povinen poskytovat právní služby v rámci této smlouvy prostřednictvím osob,
které uvedl jako členy realizačního týmu ve své nabídce a jejichž vzdělání a zkušenosti byly
hodnoceny.
Příkazník je povinen chránit zájmy příkazce. Příkazník nebude poskytovat právní služby
nikomu, jehož zájmy by se dostaly do rozporu se zájmy příkazce . Příkazník je vázán
povinností mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými se seznámil plněním této smlouvy.
Příkazník jakož i jeho zaměstnanci je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech,
které se v souvislosti s plněním této smlouvy dozví, a to i po ukončení této smlouvy.
Příkazník je zproštěn mlčenlivosti v případech stanovených zákonnými předpisy.
Příkazník bude nepřetržitě po celou dobu plnění smlouvy pojištěn pro případ vzniku závazku
k náhradě škody příkazci s pojistnou částkou minimálně 15000000 Kč (patnáctmiliónůkorun
českých). Kopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy.
Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z poskytnuté právní služby.

IV.
1.

2.
3.
4.

POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

POVINNOSTI PŘÍKAZCE A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Příkazce

se zavazuje poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, úplné a pravdivé údaje
související s předmětem této smlouvy a hradit včas a řádně dohodnutou odměnu.
Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré potřebné podklady, informace a
materiály nutné pro řádné plnění povinnosti příkazníka dle této smlouvy.
Místem plnění je sídlo příkazce, v případě potřeby a na základě předchozího oznámení
příkazce též jiná místa.
Příkazník bude poskytovat právní služby též prostřednictvím telefonu či e-mailu, sdělenému
příkazci.

5.

Právní služby budou poskytovány v pracovních dnech v čase od 9:00 hod. do 18:00 hod. ,
pokud nebude smluvními stranami pro konkrétní případ sjednáno něco jiného.

V.
1.

ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA

Odměnu příkazníka

za poskytování právní služby si smluvní strany sjednaly podle § 3
vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "advokátní tarif'),
1.1. ve výši paušální odměny ve výši 1.200.000,-Kč bez DPH, tj. 1.452.000,-Kč vč.
DPH za poskytování právních služeb pro příkazce po dobu trvání smlouvy, z
toho
1.1.1. pro zadávací řízení VÝBĚR GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA (předmětným
zadávacím řízením na služby je zadávána veřejná zakázka na zhotovení
projektové dokumentace, obstarání stavebního povolení a výkon autorskéhó
dozoru)
ve výši 250.000,-Kč bez DPH, tj. 302.500,-Kč vč. DPH,
1.1.2. pro zadávací řízení VÝBĚR DODAVATELE STAVBY (předmětným
zadávacím řízením na stavební práce je zadávána veřejná zakázka na zhotovitele
stavby) ve výši 500.000,-Kč bez DPH, tj. 605.000,-Kč vč. DPH,
1.1.3. pro zadávací řízení VÝBĚR sPRÁVCE STAVBY (předmětným zadávacím
vereJna
zakázka
na
správce
nzením na služby je zadávána
stavby) ve výši 250.000,-Kč bez DPH, tj. 302.500,-Kč vč. DPH,
1.1.4. hodinová zúčtovací sazba za mimořádné úkony vztahující se k předmětným
zadávacím řízením ve výši

2.

2.

3.

4.

bez DPH, tj.

2.420,-Kč vč.

DPH.

Odměna obsahuje veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a veškeré
náklady související s řádnou realizací předmětu plnění, tj. veškeré hotové výdaje (poštovné,
cestovní náklady, telekomunikační poplatky, administrativní práce, opisy, fotokopie atd.), a
dále veškeré náhrady za promeškaný čas, to vše ve smyslu ustanovení § 13 a § 14 advokátního
tarifu, ve znění pozdějších předpisů.

VI.
1.

2.000,-Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů České republiky

platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH po době
podání nabídky bude DPH k ceně za část právní služby nerealizovanou k datu účinnosti
případné novely přepočtena podle nově platných právních předpisů.
Podkladem pro zaplacení odměny je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat všechny
náležitosti uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a dále údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura
bude zaslána na adresu příkazce, která je uvedena v záhlaví smlouvy.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě alnebo stanovené
právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-li k faktuře doloženy
požadované přílohy nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je příkazce oprávněn fakturu
vrátit příkazníkovi k opravě, či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé
sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující správné údaje a všechny
náležitosti podle této smlouvy příkazci.
V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti ani po předchozím písemném upozornění na
prodlení má oprávněná smluvní strana nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši, která se
stanoví dle ustanovení § 1802 a násl. občanského zákoníku.

5.

6.
7.

8.

Pokud příkazce obdrží od příkazníka fakturu se všemi náležitostmi a požadovanými přílohami
po 15. prosinci příslušného roku, prodlužuje se lhůta splatnosti takovéto faktury z 15
kalendářních dnů na 60 kalendářních dnů.
Odměna dle čl. V. smlouvy bude účtována za každé jednotlivé zadávací řízení a bude hrazena
převodem na bankovní účet příkazníka.
Nárok na úhradu odměny vzniká
a) ke dni zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, a to ve výši 50 %,
b) ke dni posledního jednání hodnoticí komise, a to ve výši 30 %,
c) ke dni protokolárního předání kompletní dokumentace veřejné zakázky, a to ve výši 20 %.
Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem
odepsání fakturované částky včetně DPH z účtu příkazce.

VII.
1.

2.
3.
4.

5.

Příkazník

se zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu v případě následujících porušení
smlouvy:
a) nedodržení jakéhokoliv termínu plnění, ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení,
b) nedodržení garance řádného poskytnutí právních služeb dle této smlouvy, a to ve výši 3
000 Kč za každé zjištěné porušení povinností.
Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ .
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo příkazce na náhradu škody. Výše smluvních
pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
Smluvní pokuty i náhradu škody je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.
Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy oprávněné
strany k jejímu zaplacení na adresu povinné smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu případné vzniklé škody, a to v plné výši.

VIII.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

SMLUVNÍ POKUTY

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
oběma smluvními stranami.
V otázkách neupravených touto smlouvou se smluvní strany řídí příslušnými právními předpisy
zejména občanským zákoníkem.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemného dodatku. Změny v
osobách oprávněných lze měnit jen na základě jednostranného prohlášení dotčené strany s
účinností od okamžiku doručení druhé smluvní straně.
Kontaktními osobami jsou:
za příkazce:
JUDr. Daniela Němečková
za příkazníka:
Mgr. Lukáš Kohout
Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí.
Výpověď může podat kterákoli smluvní strana i bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta
trvá tři měsíce. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy
byla druhé straně doručena taková výpověď .
V případě běhu výpovědní lhůty je příkazník povinen učinit všechny potřebné kroky k tomu,
aby příkazci nevznikla z rozpracovaných úkonů škoda. Jestliže jedna ze smluvních stran

porušuje své povinnosti závažným způsobem, lze tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní
lhůty.

7.

8.
9. ·

10.

11.

12.

13.

14.

Ukončením

smlouvy zaniká i platnost udělené plné moci.
Příkazník nemá povinnost ve věci právních služeb poskytovaných na základě této
smlouvy jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě příkazce.
V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech
neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené
příkazcem, nabídky příkazníka a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, realizace
a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi smluvními stranami z této
smlouvy vyplývající, se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou.
Příkazník vyslovuje souhlas s tím, že příkazce v rámci transparentnosti smlouvu (včetně
případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený přístup.
Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob,
rozdělení právnické osoby) příkazníka, je tento povinen oznámit nové skutečnosti
příkazci ve lhůtě 10 dnů od právní moci takové změny.
Příkazník bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů , osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) jsou určeny pro
příkazce

ajedno (1) vyhotovení pro příkazníka.

15. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné
na důkaz dohody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

Příloha :
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čfslo: 0013974106

česká podnikatelská poJllťovna, a.s., Vlenna Insurance Group
Sfdlo: Praha 8, Pobfelnl 665/23, PSČ 186 00
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'ČO: 63998530
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Bankovn' spojenI: feská spolltelna, a.5., f.ú. 700135002/0800
Tel: 956451 317
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Qyodn! ustanovenI
1.

elenský st't sldla poJistitele: eeská republika

2.

POjlstnfk sJedMvá tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svOJ prospkh, Un. je zároveň poJlltěným a dille ve
dalSlch ůlastnlk6 sdrulenl AdvoUtnf kancelir Oáňa, Peral II partnerl a Jejich zaměstnanc"; včetně
zaměstnaných advokiltO.
Za pojlltěného se pro úlely této pojistné smlouvy povalUje rovněl osoba, kleli s vi!domlm, ve prospěch a ve
spolupr'cl s poJlstnlkem poskytUje Jeho jménem a na Jeho účet právol slufby (tzv. spolupracujlcl advoUt, extarn/
konsultant nebo poradce), a to pro pf/pad, kdy Jejl činnostI byla zp6sobena újma, za kterou odpovt'dá pojlstnlk.
prospěch

3.

pfedmit ~nnostl pojlstnllta ke dni uzavfenr této pojlstn~ smlouvy je uveden v pflloleném osvtdfenf o zápisu
v seznamu advokátO vedeném eeskou advokátnf komorou. Kopie uvedeného dokumentu tvoff pfllohu t. 1 pojistné
smlouvy,

4.

PojlStblf se lídr Vleobecnýml pojistnými podmlnlcaml (dále Jen VPP), DopIs\kovýml pojistnými podmfnkaml (d"e jen
OPP), zvliltnlml pojistnými podmlnkaml (dále jen ZPP) uvedenýml v čl. II pojistné smlouvy a cUle ujednánfml
sjednanými v pojlstn~ smlouvě. VPP, OPP a ZPP tvoff pfllohu Č. 2 pojistné smlouvy.

S.

Oprjvněná osoba: osoba, které v dClsledku pojistné události vznikne prilvo na pojistné
VPP, opp čl ZPP.

6.

Územnl platnost pojtStěnl: svět vyjma územl USA a Kanady.

7.

Umlty plněnI byly stanoveny pojlstnlkem, nenr.., v této pojistné smlouvě cUle uvedeno Jinak.

8.

Sjednané poJlltblf je pOjlltěnlm Ikodovým.

/

plněni

podle pflslulných

0,,*",
PoUstnf Dtbtge8. pladmity polllttnf, polit'" i!4st1cy.'lmlty plnloll spolull&stI
1. ponIltNr PBOFESNf 9OPOVIDHom

Z poJlltěn/ odpovědnosti mll pojlltěný právo, aby za něho pojistitel v prrpadě pojistné události nahradil poSkozenému
majetkovou ~Jmu (Ikodu), popf'padě I Jinou újmu, v rozsahu a ve vý!1 určené úkonem, pojistnou smlouvou a
prlslulnýml pojistnými podmlnkaml, vzntkIa"l povinnost k ""'hradě pojlltěnému.
PoJlftfnl se frdl: VPP pro pojl&těnl odpovědnosti VPPOD 1/14 (dále jen VPPOO 1/14)
OPP pro pojiltinf odpovfdnosa podnikatele DPPOP P 1/14 (dále Jen OPPOP P 1/14)
ZPP pro poJlltěnf odpovědnosti z výkonu advokade ZPPADV P 1/14 (dále jen ZPPAOV P 1/14)
1.1. pOjlltlnf se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost poJ8těn~ nahradit poJicozenému IIJmy specifikované
v DPPOP P 1/14 a ZPPAOV P 1/14, vznlkl.1I poJl&tlnému povinnost k jeJich náhradě v souvislosti s:
- poskytovánrm právnrch sluleb podle zákona t. 85/1996 Sb., o advobcIl, ve zněnr pozdějJrch p1edplsG, nebo

v souvislosti se vztahy z této &nosd pr&no vyplývIJrdml;
- výkonem advokacie ve sdrulenl pro pffpad vzniku povinnosti pojlltWho k náhradě újmy, k nI! je povinen z
dOvodu soUdámf odpov!dnostl
Rouah poJItlnf:

POjl111nf se Sjednává v rozsahu článku 2, bodG 1 II 7 bl OPPOP P 1/14 (d"e jen "obecná
t16nku 2 ZPPAOV P 1/14 (dále jen "profesnr odpovědnost").

odpovědnost") I

Pollstnj "'ndI':

Pro pOjlltlnf profesnf odpovědnosti se odchylně od článku 4, bodu 2 ZPPAOV P 1/14
ujednáv6, le p'edpokIadem vzniku práva na pojistné plnlnl Je, le plítlna IkodM ud"ostl
nastala v době p,ed počátkem pojfltinr, a to od 18.8.2009, Mrak polkozentho na náhradu
újmv byl vznesen během trvánr pojlltlnl a Ckodná udilost nebo Jej' pfftlnl netJvlil
pOJlldMmu známa v době sjedn'nf pojlltl"/. V souladu 5 6ánkem 11, bodem S VPPOD 1/14
se ujedMV' ham( mez pro nlhláHnllkodných udil/osll v délce 48 miskO po skon~n' trv'n'
pojlltinf.

I

/

Umlt plninl:

PoJllllnl profesnl odpovědnosti se sjednavá oasleduJ/dm limitem plněnI.
Umlt pojistného plninI tln' ............................................................................................. lOO.OOO.OOO,-Kč
Umlt pojistného pln!nf pro ójmy s plltlnou vzniku od 18.8.2009 - 31.12.2009 člnl .............. 50.000.000,- Kč
PoJlltinl se sjec:ln'ri se spoluúčastI ve ~l ........................................................................... 500.000,-Kč
ozemnl platnost poJlltin': svět vyjma USA II Kanady
Ojle sledna'" subllmlty plněni se vztahuji k limitu plnlnl profesnlodpovtclnostl.
1.2.

Vsouladu s B6nkem 6, plsm. a) ZPPAOV P 1/14 se ujednává. le pojlltinl se vztahuje na povinnost poJlltěného
nahradit I1jmu .zpAsobenou na svIPe~ hodnotKh, avlak pouze v rozsahu pflpravy, realizace a plněni
vyplývajlcr ze svěfeneckych smluv (smluv o úschově) uzavfranych mezi poJI!těnym a jeho klienty o óschově
pen!lnlch Ustek B 'ádné provedenI správy (dschovy) svěfeného (uschovaného) majetku - peně!nl částky a
dokumenty.
Rotn' subllmlt pojistného plněnI člnl ..................................... 10.000.000,
POJICtěnl se sjednává se spoludQstl ....................... SOO.OOO,·Kč
!hemnl platnost pojlJtěnl: svit vyjma USA a Kanady

Kč

PoJijtě", se nevztahuje

na I1jmy vyplývaJId z:
nelestného čl nepoctivého, podvodného nebo zlomyslného JednánI nebo opomenutI pOjlltěného, jeho
spolelnlkG, zaměstnanctl B dalllch osob tlnnfch pro poJlltěného,
zpronevěry nebo kr'dele sviJleného (uschovaného) majetku poJlltiným, jeho spolelnlky. zaměstnanci čl
dali/mi osobami tlnnýml pro poJlltiného

1.3.

Vsouladu s tlánkem S, bod 2, p/sm. a) OPPOP P 1/14 se ujednává, II poJiltin( se vztahuje na povinnost
poJlltiného nahradit újmu vzniklou na vkl, kterou pfevzal za účelem provedenI Objednané či nnosti. Za
pfevzatou věc se pro deely tohoto bodu pOJistné smlouvy povaluji dokumenty, které byly pfevzaty v~hradni za
11ft/trn poskytnutI slu!eb spoJen~ch s výkonem advokacie.
Ročo' subllmlt pojistného plnhll ělnl ..................................... 10.000.000,-Kč
Pojllthll se sjednM se spoluúčastf ....................... 10.000, -Kč
Územnl platnost poJHtěnl: svit vyjma USA I Kanady

z.

POJIh1Nf OIEm' OPPOVEpNOSII

z pojlftěnf odpovědnosti má poJl!těnv právo, aby za nlho pOjistitel v pirpadě pojistné události nahradil polkorenému

majetkovou újmu (ftodu), popHpldě I Jinou újmu, v rozsahu a ve vYfl určené dkonem, pojistnou smlouvou a
pIfsIutnýml poJlstn9ml podmlnkaml, vznikl'" povinnost k nMvldt poj/ltiněmu.
Pojlltěnf .. frdf:

2.1.

VPP pro poJlltim odpovědnosti VPPOO 1/14 (dile Jen VPPOD 1/14)
OPP pro pojlltěnl odpovidnostl podnikatele DPPOP P 1/14 (dále jen DPPOP P 1/14'

PoJlJtěnf se vztahuje na úkonem stlnovenou povinnost poJlltěného nahradit poIkozenému djmy speclflkovane
v DPPOP P 1/14 a ZPPW P 1/14, vznlkla·1I poJlltAnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:
- poskytorinlm pmnlch slufeb nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplyvaJ(cfml
- vlastn/ctvim, drfbou nebo jlntm oprávněn~m uffvánfm nemovité věd, pokud sloull k vtkonu výte uvedené
činnosti

ROlAh poJlltinl:

Poj/ltěn(

sa sjednM v rozsahu tlitnku 2, bodG 1 al 7 b) DPPOP P 1/14 (dále Jen "obecnit

odpovědnost").

V souladu s tI*Ikem 5, bod 2, plsm. a) OP POP P 1/14 se pojfltinr dAlI! vztahuje na povinnost
nahradit Lljmu vzniklou". nemovité vid slouf/d k výkonu poJlltiné činnosti, pokud tato nemovitost
Je poJiltěnVm opmněně ul/vána.

PoJlstnj princip:

Pojtitěnr obecné odpovědnosti se sjednitVii na pOjistném principu uvedeném v čl~nku 4, bodu 2
DPPOP P 1/14. Ujednává se hornr mez pro nahlá~enl ~kodných udiilostr v d~ce 5 lel po skontenr
trvánr pojllt""/.

Umlt plnlnr:
Pojllt...., obecné odpovědnosti se sjednává n~edujkfm limitem plněni.
LIfnIt pojistného plněnI Brlr ............................................................................................. 2.000.000, Kč
pojlněnl S. sjednává 5. spoluúčasti ve výll ........................................................................... 5.000, 'Kč
Územnr platnost pojlltěnr: svět vyjma USA a Kanadv
061. sJednanf subllmlty plnlnr se vztahuJI! limitu pJnInf obtIcM odpovlctnostt.
2.2.

Vsouladu li t1ánkem 2, bod 4 DPPOP P 1/14 se ujedMW, fe pojlltinl se vztahuje na náhradu náldadO l-'fenr
vynalofených zdravotnl poJlltovnou na zd""""nr ,.a ve prospkh umiltnen~ pojl~těného. který utrpěl
nemajetkovou újmu pit ublllenr na zchvf nebo pll usmrcenI v dGsledku pracovnlho úrazu nebo nemoci
z povolánI.
V souladu s B'nlcem 2, bod 3 DPPOP P 1/14 se uJedn4vá, fe pojlltěnl se vztahuje na náhradu nákladů léčenI
vynalofených zdravotnl pojiUovnou na zdravotnf
poskytovanou pollcoz....mu v dOs/edku zaviněného
protlprávnlho jedminl poJBtiného, Jestllfe z nemajetkové újmy pll ublllenl na zdravl a pn usmrceni. ke které se
tyto mlklady válou, vznJld n'rok na pojistné plnin/.
Vsouladu li B'nkem 2, bod 5 DPPOP P 1/14 se ujednjv4, fe pojlJtěnl se vztahuje na náhr.du ,..,-esnrch ""okG
uplllnlnfch orpnem nemocenslcMlo poJIItlnf v souvislosti 5 nemajetkovou újmou při ublffenl na zdravl nebo
pii usmrceni poIkozeného, Jestllfe z nemajetkové IlJmv pfl ublffenf na zdravr nebo pil usmrcenI, ke které se tyto
mikledy válou, vznikl nárok na pojistné plněnI.

.-a

Romr subllmlt pOjistného plněnr fl"f ..................................... 1.000.000,-Kf
poJIJtěnr se sJedn"" se spoluúčastf ............... _...... 1.000,·Kf
Územ"f platnost pOjlJtěnf: svět vyjma USA a Kanady
2.3.

V souladu s flánkem 5, bodem 2, plsm. a) DPPOP P 1/14 se ujednává, fe pojiltinr se vztahuje na povinnost
pojllt....ého nahradit Iljmu vzniklou na vlci, kterou pfeval Zll Ilfelem provedenI objednaní flnnostl nebo na

vicJ, kterou p~evzal do opmnlMho ulfv'nf. PoJlltěnl se vztahuje rovně! na povinnost poJIJtěného nahradit
újmu vzniklou n. pfevz.té pfepravované věci. Za pfevz.tou věc se vlak nepovalUje majetek, který pojlJt....V
pfevz.1 Zll ú~1em splněnI závazku vyp!Yvajfdho ze smlouvy o pfepravi nebo smlouvy o obstaráni plepravy.
PojfItinf se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci a na újmu vzniklou n. oprávněně ullvlném dopravnfm
prostfedku.
Ročnl subllmlt pojistného plninl Bnl ..................................... 1.000.000,·Kl!

PojlJtěnl se sjednává se spoluúčastf ....................... 10.000,
Ozemnl platnost pojlftinl: svět vyjma USA I Kanady

2.4.

Kč

2, bod 2 DPPOP P 1/14 se uJedMvá, fe pojlJtěnr se vztahuje ni zákonem stanovenou
nahradit majetkovou Iljmu vzniklou na hmotn'm majetku zamlstnara prJ plněnf
pracovnlch llkol4 nebo v prrmě souvislosti 5 nimi.

V souladu

li článkem

pov!most

pojlJtěného

RotnIsubllmlt pojistného plněni flnl ............................... _.... 1.000.000,·Kt
PoJlltinl se sJedmlvá se spoluúfastf ....................... 10.000,·1(t
Územnr platnost pojlltinf: svět vyjma USA a K.nady

Čfjnetc

I'.

WIcIad "lmi. Wluky Z

""Ittn.

Vedle pojmcl, JeJkhI vtkl.d Je uvedM ve YPP, opp • zpp se pro &l&ly poJIstM smlouvy pftJI'" tento vjkl.d dallfch
p0jm6 doti!enfc:h poJIti""" podle ůto poJlstM smlouvy:

se rozuml hom hranice pojistného plněnI pojistitele pro Jednu a vlethny pojistné udjlostl
nasta" v pnlběhu pojistného roku.
lkadný prablh Je poměr mezi vyplaceným pojistným plněn'm (vč. rezervv na Ikody vzniklé, nahltiené, ale v době
poskytnutI bonlftkace nevyplacené} snrleným o uhrazené rqresy a p'IJat-;m poJistným, pfltemf vyplacené pojistné
plněnI I pftjaté pojistné Jsou vztahovány k roku Iltlnnostl pRslulné pOjistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se
vyplacené pojistné plněnI I pfljaté pojistné zapotltjvj postupně do pllsluJných pojistných let, pflčeml hranici mezi
Jednotlivými roky je datum výrofl &lBnnostl pojistné smlouvy. Rozhodujlcl pro pflfazenf vyplaceného plněnr do
jednotl,,*h pojistných let (uplsovadch rokG' je datum vzniku pojistné udjJostI. U pojistných smluv sjednaných na dobu
kradl jednoho roku Je vyplacené PQJlstné pI,..1 I plIjaté pojistné vztahováno ke sjednané dobl pojlltlnl.
POJlstnim rotem se rozuml obdobf jednoho k.lendA'nlho roku, který počIn' blfet dnem počjtku poJ"těnl.
SUllllmltem plninl se rozuml homf hr.nlce pojistného plninr poJistitele pro pRpady specifikované v pojistné smlouvě.
Je uplati\ovP v rimclllmltu plněni, ke kterému se vztahuje.
Mllfetkovou dlmou vmIIdou na hmotMm majetku se rozuml rovněl IlJma vznlklj na flvotnrm prostledr, pokud tato
vznikla nendlou poruchou ochrann"'" zaflzenl.
Ilzemnr platnostI v poJlltlnr odpovfdnostl;
o ~ republlb se rozumf, le pojiItěnl se vztahuje n. IlJmu vzniklou na územl teské republiky, v plrpadě
soudnlho sporu musr btt n'rok uplatMn pred leskýml soudy • podle platného pmnlho f6du eesJcé republiky.
o sdty,
Jsou lou*' Evropské unl., se rozuml, fe pojlftěnr se vztahuje n. újmu vzniklou na územf $l'tu,
který Je součjstr Evropské unie, v pllpldě soudnlho sporu musl být njrok uplatněn p,ed soudy stjtu, který Je
soutlbtr Evropské unie, a podle platného prévnlho hidu $l6tu, který Je součjstl Evropské unie.
o EvrofNI se rozuml, fe pojl§těnl se vztahuje n. újmu vzniklou na Ilzeml Evropy, v prfpadě soudnlho sporu musl být
njrok uplatněn pled soudy stAtu, který Je soul!Utl Evropy, a podle platného Jrivnlho hidu státu, který je
soutjstl Evropy.
o Svit vyjma USA. Kanady se rozuml, fe poJlltěnl se vzt.huJe na újmu vzniklou na územl jakéhokoliv stjtu, vyjma
USA a Kanady, v pftp.di 5Oudnlho sporu musl být nárok uplatněn pled soudem země, kde újma vznikla, a podle
platného prjvnlho rAdu této země.
o SvIt vl!etnl USA • Ka_dy se rozuml, fe pojllttnl se vztahuje na újmu vzniklou na tlzeml JaUhokal1v státu
včetně USA a Kan.dy, v pf/Pldě soudnlho sporu musf být nárok uplatněn pfed soudem jakéhokoliv státu vyjma
USA a Kanady a podle platného prAvnlho 'jdu J.k....okol/v stitu vyjma USA a K.nldy.
Rolnm. Hmltem pInInl

kt.,.

lI6nů IV.

HMltnr IIgpdnBh vcIIIa.
Vznik §!ladné ud'lostl nahl6sr poJlstnlk bez zbytetného odkladu na ptfslulMm tiskopisU, dopisem nebo faxem na

adresu;
MAR$H,

'.r.o.

NeRybnf&u5
120 00 Praha 2
tel.: Z21411 116

testm podnlkateW poJIIťovna, ....,
VlenllllnlUrance Group
nebo

OLPUMO
P.O.IOXU

664 42 MocIflct
tel.: 141444 555, email: olpump.cpp.q
o.nekY.

Plnlnf _tItwft
1. Vznikne-II pr'vo na plněnI z pojistně utUlostl, poskytne pojistitel plněn! podle VPP, OPP, ZPP I uJedn'nI uvedených
v této pojistné smlouvě.
I
2. V pftpldi plněni v clzl měně se pro pfepočet pouflje kursu ofIdjlně vyhl6leného tNa ke dni vzniku poJlstne
udjlostL

,
t

3· Má -Ii oprávněná osoba pfl proriděnf opravy nebo náhrady souvlsejlcf 5 pojistnou ud4l05tl ze úkona nárok na
odpotet DPH, poskytne pojistitel plněni bez DPH. V přlpadech, kdy pojlstnlk, resp. ~kozený subjekt tento nárok
nemá, poskytne pojistitel plněni včetně DPH.

.1Ob

flM.kVI.

WI. ,
1.

placeni poIlstMhp

Ročnl pojistné ani:

1.
2.

PoJlltě"'

profesnl odpovědnosti................................ . ......... ........ ........ .......... . .. ...................... 142.000, Kč
. ................................................. 5.000, - Kč
rKnf pojili. . ani ................................................................................................................. 147.000,- Ke

POJlltěnl obecne odpovědnostl.. ......................................................

Ceb_
2.

Pojistné se povaluje za zaplacené okamllkem p'lpsánf pflslulné fástky pojistného na
Je-II placena prostfednlctvlm peni!nlho Ilstavu.

3.

Pojistné bude placeno prostfednlctvfm peně!nlho ústavu na úlet
V.s. 0013974106 (lIste pojistné smlouvy).

4.

Pojistné Je pojistným bě!ným a bude placeno za ftvrtletnl pojistná obdobl k datu a v částkách takto:

poJllťovaclho

účet poJl~(ovaclho

makléfe,

makl"e t. 2049900308/2600,

fjstJca :

datum:

36.750,-Kt
36.7SO,-Kt

15.12015
1.4.2015
1.7.2015
1.10.2015

36.750,-1<č

36.750,' Ke

V núleduJfclch pojistných letech bude pojistné placeno za ftvrtletnl pojistná obdobl vldV k datu 1.1., 1.4., 1.7.
a 1.10.

e"n.kVII.
Z4ytreCo' Mstanoyenf
1.

Pojistná doba
pojlltěnl se sjedná'"

na dobu jednoho roku.

POjlltěnl vznlkil dne:

1.1.2015
POjlltinr se sjedná'" do' 3L12.2015
POjlltěnr se prodlufuje vidy na datel rok, pokud pojlstn/k nebo pojiStitel nesdM plsemně druhému
smlouvy. nejméně 6 týdne. pfed uplynutlm pOjistného roku, fe na dalllm poJlltěnf nemá zájem.

2.

Pravo' vztahy vzniklé

úča5tnlltu

z pojlltěnl dle této pojistné smlouvy se Ndf leslcjml právnlml pledptsy a pr'padné spory

z těchto prálmlch vztahll vzniklé rozhodujI feské soudy.
3.

Maklélská dolofka

PoJIstnlk povifIl poJIffovacIho malcléfe MARSH, 5.r.o., 100: 45306541 vedenfm (ffzenrm) a zprac:orinim jeho pojistného
újmu. Obchodnl styk, ktetý se bude t9kat této pojistné smloUll'(, bude proridin výhradně prostfedn/ctvlm tohoto
makléfe, který Je CJpI'ávněn plljfmat a pfed'vat smluvně zěvazná oznámeni, prohJjlenf a rozhodnuti smluvnk:h stran
partner(!. Kopie plné moci nebo smlouvy o spoluprád pojlffcMldho milici"" Je pfIIohou C. 3 této pojistné smlouvy.
4.

Pojistná smlouva byla vypracoWna ve 4 stejnopisech, poj/stnlk obdrff 1 vyhotoveni, poJlJťovad m.ldéf obdril
1 vyhotovenr a pojistitel sl ponech' 2 vyhotoveni. Tato pojlstn" smlouva Obsahuje 7 stran a 3 pfflohV.

S.

Soutástl pojistné smlouvy jsou p'lslulné pojistné podmfnky uvedené v pojistné
Aktuálnl podoba PrehJedu popIatkll je k dlspozlcf n. webových stránUc:h pojistitele.

6.

smlouvě

a P'ehled popl.tkO.

Pojlstnlk potvrzuje, fe pfed uzavfenlm pojistné smlouvy p'evzal II listinné nebo, s jeho souhlasem. v JIM textové
tMllém nosiči dlt) velkeré soufj$tl pojistné smlouvy a sernámll se s nimi.

podobě (na

7. Pojlstnlk sl Je vědom, fe tyto dokumenty tvofl ned"ou sou~st pojistné smlouvy a upravuji rozsah poJlltěn/. jeho
omezeni (vCetně výluk), práva a povinnosti útastn/kO pojlJtěnla následky Jejich porulenf a dlllf podmlnky pojlltěnf
• poJlstnlk je jimi 'lÍZán stejně Jako pojistnou smlouvou.

/

8. poJlstnlk prohlaluje, že má pojIStný zájem na pojlltěnl pojlštěneho, pokud Je osobou od neJ odlišnou I je schopen
to kdykoliv prokázat.
9.

poJlstnfk prohlaluje, fe rozsah poJalténl sjednaný v poJistné smlouvě 51 zvolil samo Pokud se tento rozsah liš! od
potfeb pojlstn/h pled uzavfenIm pojistné smlouvy, pak Je tato skutemost výsledkem optimalizace
pojistných nebezpetll výše pojistného, se kterou pojlstnfk souhlasl a je s ni srozuměn.

ljlltěn~

10 pojlstnik souhlas I, aby pojistitel zpracoriwl a plediYal jeho osobnl údaje lIenum pojIŠ(O'Iacl slcuptny Vienna
Insurance Group (di\lle jen spllzniné osoby), y souladu s usl §5, odst. 5 a §B, plsm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně o50bnfch údaj!! a o zmlnl některých úkonů, v platném zněnl. Pojlstnlk dil. souhlasl, aby pojistitel i
spHzněne osoby poul'valt jeho osobnl údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaCI, za
svých obchodnlch a reklamnlch sdllenl a nabldky sluleb.

&lčefem

zasll""

11. P'lIohy pojistné smlouvy:
1.
KOpie osvAdčenl o zápisu v seznamu advokatů vedeném teskou advokátnl komorou
2. VPP, OPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy
3. Plná moc maklé'e

V Praze dne 29.12.2014
Česka podOlkatelska poJls(ovnl, a.s., Vlenna Insurance Group

Mlr. Jakub P6b11
manafer odboru poJtltěnl
odpovlclnostl a spedilnlch rizik

V Praze dne 29.12.2014
f

Advokat.·.....r-" -

lna. Michal KraJčovlč
vrchní disponent

_ .>datek č. 1 k pojistné smlouvě čfslo 0013974106
Česká podnikatelská pojllťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sfdlo: Praha 8, pobfefnf 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: Mlr. Jakubem pabilem, manaferem odboru pOjiltěnf odpovědnostI a
speclálnfch rizik

a
Janem Skalou, disponentem

tČ: 63998530
Zápis v obchodnrm rejstffku: Městský soud v Praze, oddfl 8, violka 3433
Bankovnf spojenf: Česká spofltelna, a.s., č.ú. 700135002/0800
Tel: 956 451317
dále Jen pojistitel

•
Mgr. Jan Dáňa jako účastnfk sdrulenf Advokátnf kancelář Dáňa, Perli a partneři
Srdlo: Praha 6, Na Ofechovce 580/41, PSČ 162 00
IČO: 66254116
dále Jen pojlstnlk

uzavfrajr
tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmfnkaml pojistitele, pojistnou
smlouvou a prrJohaml tvofr nedflný celek.

NÚ8V:
Sjednatelsk' &10:
Jm'no a pflJmenf JednaJld osoby:
Retlstramf 8110 tNI:

Vypracoval (pelevatel):
Spr'va pojistné smlouvy:

Ha.vnf poJllťovad zprostfedkovatel
Marsh
9999227000
Kateřina Po14čková

OOS820PM

Jakub Mbll, jp13619
Úsek podnikatelských rizik, 8890000102

~o.k6 podnlkatell k6 poJišťovna, 0.1., Vlenna Inluronee Group
'ob/. 'nl 66S/U, 186 00 Praha I , ' ClIl: 547 213 468, .-mall: In.oecpp.cz
/t, '''I' ""1\ y ul .. hodul", ,olslflku veden6m MAslským soudem v P,oze - oddll 8, vložka 3433

I( ~ IYVft~10 III

(/6'19 98530 DI' pro DPH CZ699000955
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Česká podnikatelská pojllťovna, a.s., V1enna Insurance Group

Dl k PS 0013974106

Čl;inek

I.
Předmit dodatku pollstné smlouvy
Pojistitel a poJlstnfk sJednávaJf tfmto dodatkem následuJfcf zminy v pojistné smlouvě:
1.

Na stran~ pojistníka docházf ke snfženl limitu plněnf profesní odpovědnosti na SO mil. Kč. Clánek
oddll 1 pojistné smlouvy se upravuje následovně.

n,

Článek I'.
Pollstn' nebeIA'U. pfedmitv "!lltlnl. po!lstn' fútky, limity plntnl a sDolullCtstI

1.

PQlltrENl PROFESftl oOPQvlDNom

Z pojiltěn' odpovědnosti má pojiftěný právo, aby za něho pojistitel v pflpadě pojistné události nahradil po~kozenému
majetkovou újmu (~kodu), popř'padě I jinou újmu, v rozsahu a ve výll určené zákonem, pojistnou smlouvou a
p'lslu~nýml pojistnými podmlnkaml, vznikla-II povinnost k náhradě poji~těnému.
Pojlftěnl se "d':

1.1.

VPP pro pojlhěnl odpovědnosti VPPOO 1/14 (dále jen VPPOO 1/14)
OPP pro pojlJtěnl odpovědnosti podnikatele OPPOP P 1/14 (dále jen OPPOP P 1/14)
ZPP pro pojlftěnlodpovědnostl z výkonu advokacie ZPPAOV P 1/14 (dále Jen ZPPAOV P 1/14)

POJlftěnl se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojl!těného nahradit poJkozenému I1jmy specifikované
v OPPOP P 1/14 a ZPPAOV P 1/14, vznikla-II poJI!těnému povinnost k Jejich náhradě v souvislosti s:
- poskytovánrm právnlch služeb podle zékona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zněnl pozděj!fch pfedplsů, nebo
v souvislosti se vztahy z této činnosti pflmo vyplývajlclml;
- výkonem advokacie ve sdrulen' pro pflpad vzniku povinnosti pojlltěného k náhradě I1Jmy, k niž je povinen z
důvodu solldárnl odpovědnosti

Rozsah pojl1t6nr:

Pojl§těnl

Pojls1ný prlndp:

článku 2, bodů 1 až 7 b) OPPOP P 1/14 (dále jen "obecná
2 ZPPAOV P 1/14 (dále jen "profesnl odpovědnost").

se Sjednává v rozsahu

odpovědnost") a článku

Pro pojlftěn/ profesnl odpovědnosti se odchylně od článku 4, bodu 2 ZPPAOV P 1/14
ujednává, 1e pfedpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že přlčlna Ikodné události
nastala v době pfed po~tkem pojl!těnl, a to od 18.8.2009, nárok po!kozeného na náhradu
Iljmy byl vznesen během trvání pojl~těnr a ~kodná událost nebo jejt pffčlna nebyla
pojlltěnému známa v době sjednáni pojl!těnf. V souladu s článkem 11, bodem S VPPOD 1/14
se ujednává hornl mez pro nahlá§enl !kodných události v délce 48 měs/ců po skončenI trván/
pojl!těnl.

Umlt plnlnf:
Pojlltěnl profesn/ odpovědnosti se sjednává následuj/dm limitem plněnI.
Limit pojistného plněn/ člnl ............................................................................................. 50.000.000,-Kč
Umlt pojistného plněnI pro újmy s pf/člnou vzniku od 18.8.2009 - 31.12.2009 člnl ............ 50.000.000,- Kč
Poji!těnl se Sjednává se spolul1častl ve vý!1 ......................................................................... 500.000,-Kč
Územnl platnost pojlftěnl: svět vyjma USA a Kanady

Dále sjednané subllmlty plninl se vztahuj' k limitu plninl profesnl odpovlclnostl.
1.2.

V souladu s článkem 6, plsm. a) ZPPADV P 1/14 se ujednává, že pOjlltěnl se vztahuje na povinnost pojl§těného
nahradit IlJmu zpOsobenou ni svlfenjch hodnodch, avIBk pouze v rozsahu prrpravy, realizace a plněni
vyplývaj/cl ze svěfeneckých smluv (smluv o úschově) uzav(raných mezi pojlltěným a jeho klienty o úschově
peněln'ch částek a fádné provedenI správy (úschovy) svěřeného (uschovaného) majetku - peně1nl ~stky a
dokumenty.
Ročnl subllmlt

pojistného plněnI člnl ..................................... 10.000.000,-KČ
se spolul1častl ....................... SOO.OOO,-Kč

Pojl~těnl se sjednává
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Územn( platnost poJlltěnl: svět vyjma USA a Kanady

/

PoJIJtění se nevztahuje na

újmy vypIývajíd z:
nepoctivého, podvodného nebo zlomyslného jednání nebo opomenutr pojlftěněho, jeho
spole61fk6, zaměstnancO čl dallích osob činných pro pojlltěněho,
zpronevěry nebo krádefe svěfeněho (uschovaného) majetku poJlftěným, Jeho společníky, zam&tnancl čl
dallrml osobami činnými pro poJlltěněho
nečestného čl

S, bod 2, prsm. a) DPPOP P 1/14 se ujednává, fe poJlltění se vztahuje na povinnost
nahradit Iljmu vzniklou na věci, kterou prevzal za účelem provedení objednané činnosti. Za
pfevzatou věc se pro Ilčely tohoto bodu pojistné smlouvy povaluji dokumenty, které bylv převzaty výhradně za
Ilčelem poskytnutr slufeb spojených s výkonem advokacie.

1.3.

V souladu s

článkem

pojlJtěného

Roční subllmlt pojistného plnění činí ..................................... lO.OOO.OOO,-Kč

pojlltěnr se sjednává se spoluúčastí ....................... lO.OOO,-Kč
Územnr platnost pojlltění: svět vyjma USA a Kanady

ČI'nek II.
PoJIstné dle dodatku pollstné smlouvy

1.

POJ~ID'odpovld.osti

snížené ročnf pojistné pro obdobf 1.1.2016 - 31.12.2016 činí ............................................... 84.000,- Kč
celkové rKal pojistili !laf ................... _.......
2.
3.

84.000,- K~

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem pfipsánf pffsluJné částky pojistného na účet pojišťovacího
makléfe,je-Ii placena prostfednictvlm penHního ústavu.
Pojistné
č.

4.

H ..........................................................................

bude

placeno

prostřednictvím

pen!žního

ústavu

na

účet

pojišťovacího

makléře

2049900308/2600, V.s. 0013974106 (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné je pojistným
datum:
15.1.2016
1.4.2016
1.7.2016
1.10.2016

běžným

a bude placeno za čtvrtletní pojistná obdob I k datu a v částkách takto:

částka:

21.000,- Kč

21.000.- Kč
21.000,- Kč

21.000,- Kč
V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletnf pojistná období vždy k datu 1.1., 1.4.,
1.7. a 1.10.

ča'nek III.
Z'věrKn' ustanovenr dodatku poltstné smlouw

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 1.1.2016
2. Datum konce pojištěnf: 31.12.2016
3. Pojištěni se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistnfk nebo pojistitel nesdělí pfsemně druhému
účastnfku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutfm pojistného roku, že na dalším pojištěnf nemá zájem.
4. Ostatní ustanoveni pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a
zllstávají nadále v platnosti.
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S. Dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistnik obdržE 1 vyhotovenf, pojilt'ovaci
rnakléf obdrž' I vyhotoveni a pojistitel si ponechá 2 vyhotoveni. Tento dodatek obsahuje 4 strany.

V Praze dne 23.12.2015
~esU po

telská pOJIJťovna, a.$., V1enna Insurance Group

Mgr. Jakub PObil
mana!er odboru pojlftěnl
odpovědnosti a spedálnrch rizik

V Praze dne 23.12.2015

I

Jan Skala
disponent

k č. 2 k pojistné smlouvě číslo 0013974106 - aktualizační
/

Pojistitel a pojistnrk sjednávaJr trmto dodatkem s úěinností od 1. 1. 2016 nové zněnr pojistné
smlouvy následovně :

česká podnikatelská poJilťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sfdlo: Praha 8, Pobfelnf 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: Mgr. Jakubem P6bllem, manalerem odboru pojiltěnf odpovědnosti a
speclálnfch rizik, na základě plné moci

a
Janem Skalou, disponentem odboru pojištění odpovědnosti a
speclálnfch rizik, na základě plné moci
IČ:63998530
Zápis v obchodnlm rejstPrku: Městský soud v Praze, oddn B, violka 3433
Bankovnf spojeni: Česká spofltelna, a.s., ě. ú. 700135002/0800
Tel: 956 451 313
I

dále jen pojistitel

a

Mgr. Jan Dáňa, advokát
Místo podnlkánf: Praha 6, Na Ofechovce 580/4, PSČ 16200
IČ: 66254116
dále jen pojlstnfk

uzavfrajf
tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pOjistnými podmínkami poJistitele, pojistnou
smlouvou a přffohami tvoří nedflný celek.

Núev:
SJlldnatelslu\ lfsIo:
Jm,"o I pffjmenf JednaJfd osoby:
rtepstrKn' BsIo 048:

Vypr.COVII (pKovatel):
5p,""" poJJstn' smlouvy:

Hbwnf poJllťoVld zprostfedkovatel
MARSH, s.r.o.
9999227000

Podffzený pojllťovad zprostfedkovatel

Katetina Poláčková

OOS820PM
MIf. Jakub PablJ, jp13619
ÚPR 8890000102

t ••k6 podnlkatelsk6 polllt'ovna. a .••• Vlenno ln. urane. Group
PoII'ún' 665123. 116 00 Praho I. fax: 547 213 . "••·mclll: Infoecpp.cz

le lapsan6 Y obchodnlm re,slnku vedentm Mlsllkim soudem v Praze - odd" 8. violko 3431
Ie: 63991530. Dle CZ639.es30. Dle: pro DPH CZ6.'OO09SS
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Česká podnikatelská poJIft'ovna, a.s., Vlenna Insurance Group

D2 k PS 0013974106
Olinek I.
Ilvodnf ustanovenI
1.

Oenský stát sldla pojistitele: ~eská republika

2.

PoJistník sjednává tuto pojistnou smlouw s pojistitelem ve svOj prospěch, tzn. je zároveň pOjlltěným a dále ve
prospěch dallfch účastnlk" sdrulenl Advokátnl kanceláf Oátla, pergl a partneři a jejich zaměstnancú včetně
zaměstnaných advokátO.
Za pojlltěného se pro Ilčely této pojistné smlouvy povaluje rovně! osoba, která s vědomlm, ve prospěch a ve
spolupráCi s pojlstnlkem poskytuje jeho jménem a na jeho účet právnf slufby (tzv. spolupracujfC( advokát, externl
konsultant nebo poradce), a to pro pffpad, kdy jej I činnosti byla zpúsobena újma, za kterou odpovldá pojlstnlk.

3.

PFedmět činnosti pojlstnlka ke dni uzav'enl této pojistné smlouvy je uveden v pflloleném osvědčenf o zápisu
v seznamu advokátO vedeném Českou advokátnl komorou. Kopie uvedeného dokumentu tvofl prAohu č. 1 pojistné
smlouvy.

4.

POjlltěnlse řidl V~eobecnýml pojistnými podmlnkaml (dále jen VPP), DoplňkOV'jml pojistnými podmlnkaml (dále jen
OPP), ZvhUtnlml pojistnými podmlnkaml (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednánlml
sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvarl přfIohu č. 2 pojistné smlouvy.

5.

Oprávněná

6.

Územnl platnost pojlJtěnl: svět vyjma území USA a Kanady.

7.

Umlty plněnI byly stanoveny pojlstnlkem, nenl-II v této pojistné smlouvě dále uvedeno Jinak.

8.

Sjednané pojl!těnl je pojl!těnlm Ikodovým.

osoba: osoba, které v d6s1edku pojistné události vznikne právo na pojistné
VPP, OPP čl ZPP.

plněnI

podle

přlslu~ných

(I6nekll.

Po!lstnli nebezpea, pfedmltv pollltěnl. poHstné C'st!cy, Hmity Plnhl I spolyllCast!
1.

POJI$TlNf PROFESNf ODPOVIDNOm

Z pojlJtěnl odpovědnosti má pojlltěný právo, aby za něho pojistitel v prlpadě pojistné události nahradil polkozenému
majetkovou Iljmu (!kodu), popřlpadě I jinou Iljmu, v rozsahu a ve výll určené zákonem, pojistnou smlouvou a
pflslu!nýml pojistnými podmlnkaml, vznikla-II povinnost k náhradě pOjl!těnému.
Pojl!těnl se řidl:

1.1.

VPP pro pojlltěnl odpovědnosti VPPOO 1/14 (dále jen VPPOD 1/14)
OPP pro pojl!těnf odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14 (dále Jen DPPOP P 1/14)
ZPP pro pojlltěnf odpovědnosti z výkonu advokacie ZPPADV P 1/14 (dále jen ZPPADV P 1/14)

PoJI~těnl se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pOjl!těného nahradit po!kozenému újmy specifikované
v OPPOP P 1/14 a ZPPADV P 1/14, vznikla-II poJI!těnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:
- poskytovánfm právnfch slufeb podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacII, ve zněnl pozdějšfch předpisů, nebo
v souvislosti se vztahy z této činnosti přlmo vypl'fvajfdml;
- výkonem advokacie ve sdrulenf pro pffpad vzniku povinnosti pojlltěného k náhradě újmy, k nlf je povinen z
dOvodu soUdárnf odpovědnosti

Rozsah poJlltěnl:

Pojlltěnl

se sjednává v rozsahu článku 2, bodů 1 al 7 bl OPPOP P 1/14 (dále jen "obecná
a článku 2 ZPPAOV P 1/14 (dále jen "profesnl odpovědnost").

odpovědnost")

Pojistný prlndp:

Pro pojl!těnf profesnl odpovědnosti se odchylně od článku 4, bodu 2 ZPPAOV P 1/14
ujednává, le pfedpokladem vzniku práva na pojistné plněni je, fe p'lčlna ~kodné události
nastala v době pred počátkem pOjl!těnf, a to od 18. 8. 2009, nárok po~kozeného na náhradu
újmy byl vznesen během trvánl pojl~těnl a Ikodná událost nebo jejf pRčlna nebyla
pojlltěnému známa v době SjednánI poJlltěnl. V souladu s článkem 11, bodem 5 VPPOD 1/14
se ujednává homl mez pro nahlálenl Ikodných událostf v délce 48 měsfcO po skončenI trvánf
poJI!těn!.
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UmIt plnln':
Pojlltěnl profesnr odpovědnosti se sjednává následujfcfm limitem plněnI.
Umlt pojistného plněnf člnr ............................................................................................. SO.OOO.OOO,-Kt
Umlt pojistného plněnI pro újmy s pffčlnou vzniku od 18.8.2009 - 31.12.2009 člnf .............. 50.000.000,- Kč
Pojl!těnf se sjedn'vá se spolulltastf ve ~II ........................................................................... SO.OOO,-Kt
Územ nf platnost pojlltěnr: svět vyjma USA a Kanady
D61e sjednaM subllmlty plnlnf se vzuhuJf k limitu plnlnf profesnf odpovldnostl.

1.2.

V souladu s č"nkem 6, písm. a) ZPPAOV P 1/14 se ujedn'vá, že pojlltěnf se vztahuje na povinnost pOjl!tiného
nahradit IlJmu zp6sobenou na Ml.ných hodnotKh, ;Mak pouze v rozsahu pffpravy, realizace a plněnI
vyplývaJrcr ze svifeneckých smluv (smluv o úschově) uzavlranýeh mezi pojlftěným II jeho klienty o úschově
penělnfch Ustek a "dné provedenf sprltvy (úschovy) svěfeného (uschovaného) majetku - penělnf částky a
dokumenty.
Ročnl subllmlt

pojistného plněnI člnf ..................................... 10.000.000,-Kč
se spoluúčast( ....................... SO.OOO,-Kě
Územnf platnost pojlltěnf: svět vyjma USA a Kanady
Pojlltěnl se sjedni\vot

Pojlltěnf se nevztahuje na újmy vyplývaJfd z:
neěestného

tl nepoctivého, podvodného nebo zlomyslného jednánf nebo opomenutf pojlftěného, jeho
daWch osob činných pro pojlftěného,
zpronevěry nebo krádefe svěleného (uschovaného' majetku pojlltěným, jeho spoleb..rky, zaměstnanci čl
dallfml osobami Činnými pro pojl~těného

spoleěnfkO, zaměstnanec. čl

1.3.

S, bod 2, plsm. a) DPPOP P 1/14 se Ujednává, že pojl~těnl se vztahuje na povinnost
nahradit újmu vzniklou na věci, kterou pfevzal za účelem provedenI objednané činnostI. Za
pfevzatou věc: se pro účely tohoto bodu pojistné smlouvy považujI dokumenty, které byly prevzaty ~hradně za
účelem poskytnutf služeb spojených s ~konem advokacie.

V souladu s

článkem

pOjl!těného

Ročnl subllmlt pojistného plněnI člnf ..................................... 10. 000.000,-Kč
PojRtěnl se sjednává se spolullčastf ....................... 10.000.-Kč
Územnl platnost pojlUěnl: svět vyjma USA a Kanady

2.

POJISJ1N( OBE,"' oDroyEoNOm

Z pojRtěnf odpovědnosti má pojlftěný prltvo, aby za něho pojistitel v pffpadě pojistné události nahradil po!kozenému
majetkovou újmu (!kodu), popřrpadě I Jinou újmu, v rozsahu a ve ~JI určené zákonem, pojistnou smlouvou a
pffsluJnýml pojistnými podmfnkaml, vznlkla-U povinnost k náhradě pojl!tinému.
PoJlltlnf se "dl: VPP pro pojlJtěnf odpovědnosti VPPOD 1/14 (dále jen VPPOD 1/14)
DPP pro pOjlltěnl odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14 (dále jen DPPOP P 1/14)
2.1.

Pojlltěnf se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pOjlltěného nahradit polkozenému újmy specifikované
v DPPOP P 1/14 a ZPPW P 1/14, vznikla-II pOjlltěnému povinnost k Jejich náhradě v souvislosti s:
- poskytován lm právnfch slufeb nebo v souvislosti se vztahy z této tlnnostl vyplývaJfc:lml
- vlastnlc:tvfm, drfbou nebo jiným oprávněným užlvánfm nemovité věci, pokud sloull k výkonu ~Je uvedené
činnosti

Rozsah pojllttnf:

Pojlltěnf

se sjednává v rozsahu

článku

2, bodll 1 až 7 b) OPPOP P 1/14 (dále jen .,obecná

odpovědnost").

V souladu s článkem 5, bod 2, plsm. a) OP POP P 1/14 se pojRtěnf dále vztahuje na povinnost
nahradit újmu vzniklou na nemovité věci sloulfd k ~konu pojlltěné činnosti, pokud tato nemovitost
Je poJI~těným oprltvněně uflvána.
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česká

Pojistný prlndp:

podnikatelská PoJ'"ovna, a.s., Vlenna Insurlnee Group
D2 k P50013974106

POJlftěnl obecné odpovědnosti se sJedmivá na pojistném prlndpu uvedeném v tlánku 4, bodu 2
DPPOP P 1/14. Ujednává se hornl mez pro nahltienf Ikodných událostf v délce 5 let po skontenl
trvánl poJlltěnl.

Umlt plnlnl:
Pojlftěnl obecné odpovědnosti se sjednává následujlclm limitem plněni.
limit pojistného plněni tlnl ............................................ ~ ................................................ 2.000.000,-Kt
POJlftěnr se sjednává se spolullčastl ve výll ........................................................................... 5.000,-Kt
Územn( platnost pojlltěnl: svět vyjma USA a Kanady
""e sjednané subllmlty plnlnl se vztahuJ' k limitu plnlnlobecn6 odpovldnostl.
2.2.

Vsouladu s článkem 2, bod 4 DPPOP P 1/14 se ujednává, le pOjlltěnl se vztahuje na náhradu nákladll léčeni
vynalolených zdravotní pojQťovnou na zdravotnl pěli ve prospkh zamistnanal pojlltěného, který utrpěl
nemajetkovou IlJmu pfl ublllenl na zdraví nebo pll usmrcenr v dOsledku pracovního Ilrazu nebo nemod
z povoláni.
Vsouladu s 8ánkem 2, bod 3 DPPOP P 1/14 se ujedmivá, le pojlftění se vztahuje na náhradu nákladO létenf
vynalolených zdravotnl poJI"ovnou na zdravotnl pftJ poskytovanou poIkozenému v důsledku zaviněného
protlprivnfho Jednáni pojlftěného, jestllle z nemajetkové újmy pf! ublllenl na zdraví a pfi usmrceni, ke které se
tyto náldady válou, vznikl nárok na pojistné plněni.
Vsouladu s tJánkem 2, bod 5 DPPOP P 1/14 se ujednává, le pojlftěnf se vztahuje na náhradu re.,.."rch Mroldl
upllltnlných orpnem nemocensk'ho popltinl v souvislosti s nemajetkovou újmou pll ublllenr na zdravl nebo
prl usmrceni polkozeného, jestll!e z nemajetkové Iljmy pfl ubHfenf na zdravf nebo pfl usmrceni, ke které se tyto
náklady válou, vznikl nárok na pojistné plněni.
Ročnf subllmlt

pojistného plněni člnl ..................................... 1.000.000,-Kč

Pojlftěnl 5e 5jednává se spolullčastl ....................... 1.000,-Kč

Územ nf platnost pojl~těnr: svět vyjma USA a Kanadv
2.3.

S, bodem 2, plsm. a) DPPOP P 1/14 se ujednává, fe pojlltěnr se vztahuje na povinnost
nahradit Iljmu vzniklou na vkl, kterou pfevzal za Iltelem provedeni objednané činnosti nebo na
věci, kterou p'evzal do opnivnlného u!frinl. Pojlltěnr se vztahuje rovně! na povinnost pojlftěného nahradit
Iljmu vzniklou na převzaté přepravované věci. Za pfevzatou věc se vlak nepovažuje majetek, který pojl~těný
plevzal za Ilčelem splněni závazku vyplývajlclho ze smlouvy o pfepravě nebo smlouvy o obstaráni pfepravy.
Pojlltěnr se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci a na Iljmu vzniklou na oprávněně užlvaném dopravnlm
prostfadku.

Vsouladu s

článkem

pojlltěného

Rotol subllmlt pojistného plnění tJnl ..................................... 1.000.000,-Kč
Pojlltěnl se sjednává se spoluúčastf ....................... 10.000,-Kč

Územní platnost poJlftěnf: svět vyjma USA a Kanady
2.4.

Vsouladu s článkem 2, bod 2 DPPOP P 1/14 se ujednává, !e pojlltěnl se vztahUje na zákonem stanovenou
povinnost pojlftěného nahradit majetkovou újmu vzniklou na hmotném majetku zaměstnance pfl plněni
pracovnlch IlkolO nebo v pflmé souvislosti s nimi.
Rotnr subllmlt pojistného plněnI člnr ..................................... 1.000.000,-Kč
Pojlftěnf se sjednává se spoluúčastI ....................... 10.000,-Kt
Územnl platnost pojlUěnf: svět vyjma USA a Kanady

/

teski podnikatelská poJI!ťovna, a.s., V1enna Insurance Group
DZ k PS 0013974106

etánekln.

WIdad polmO. ritu'" z poPltlnl
Yedle polmO, JeJlchl ~d Je uveden ve YPP, DPP a ZPP se pro Illely poJlstn' smlouvy pflJ'"" tento vildad daWch
poJmO cIotfen'1ch poJlltlnlm podle tMo pojistné smlouvy:
Rofnfm Hmitem plnlnl se rozumf homl hranice pojistného plněnf pojistitele pro jednu a vlechny pojistné udélostl
nastalé v proběhu pojistného roku.
Jkodnf pnlblh je poměr meZi IIVplaceným pojistným plněnrm (vč. rezervv na §kody vzniklé, nahlé§ené, ale v době
poskytnutI bonifikace nevyplacené) snf!en'lm o uhrazené regresy a pflJatým pOJlstn'lm, pflčemf IIVP/acené pojistné
plněnI I pflJaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti pffslu!né pojistné smloUIlV. U vrceletých pojistných smluv se
vyplacené pojistné plněnf I pfljaté pojistné započftévá postupně do pffsluln'lch pojistných let, pflčem! hranld mezi
Jednotlivými roky Je datum výroB účinnosti pojistné smloullV. Rozhodujfcf pro pflfazenl vyplaceného plněnI do
Jednotlivých pojistných let (uplsovaclch roktl) je datum vzniku pojistné událostI. U poJistných smluv sjednaných na dobu
kraUl jednoho roku je IIVplacené pojistné plněnf I ptljaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojlhěnl.
Pojistným rokem se rozumf obdobl jednoho kalendifnlho roku, který počlná bělet dnem počátku pojlJtěnf.
SUbllmltem plnlnl se rozumf homf hranice pojistného plněni pojistitele pro přfpady specifikované v pojistné smlouvě.
Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje.
Majetkovou úJmou vzniklou na hmotn,", majetku se rozuml rovněl újma vzniklá na Ilvotnfm prostfedf, pokud tato
vznikla nenadálou poruchou ochranného zarfzenf.
Územnl platnosti v poJlJtění odpovědnosti:
o ~ repubDb se rozuml, le pOJRtěnl se vztahUje na dJmu vzniklou na dzemf ~ké republiky, v p'lpadě
soudnlho sporu musl být nárok uplatněn pred českými soudy a podle platného právnlho rádu české republiky.
o stitv, lete" Jsou sou~f Evropské unie, se rozuml, le poJl§těnl se vztahuje na újmu vmlklou na územf státu,
který Je součástí Evropské unie, v prlpadě soudnlho sporu musl být nárok uplatněn pred soudy státu, který je
součástf Evropské unie, a podle platného prévnlho ndu státu, který je součjstf Evropské unie.
o Evropa se rozuml, le pojlhěnl se vztahuje na újmu vzniklou na územf Evropy, v pffpadě soudnlho sporu musl být
nárok uplatněn pred soudy státu, který je součjstJ Evropy, a podle platného právnlho ndu státu, který je
součjstl Evropy.
o Svit vyjma USA. Kanady se rozuml, le pojlhěnf se vztahuje na újmu vzniklou na územl jakéhokoliv státu, vyjma
USA a Kanady, v pffpadě soudnlho sporu musl být nárok uplatněn pfed soudem země, kde djma vznikla. a podle
platného právnlho rádu této země.
o Svět včetně USA • Kanady se rozumf, le poJl~těnr se vztahuje na dJmu vmlklou na územl Jakéhokoliv státu
včetně USA a Kanady, v prlpadě soudnlho sporu musl být nárok uplatněn pred soudem jakéhokoliv státu IIVjma
USA a Kanady a podle platného právnlho rádu jakéhokoliv státu IIVjma USA a Kanady.
ČlMekIY.

HI6Jenf Ikodnjch ud6lostf
Vznik !kodné události nahlásr pojlstnlk bez
adresu:

MARSH, s.r.o.
Vlnohradslm 2828/151
130 00 Praha

emall.:nlna.dhlarova(fmarsh.com

zbytečného

odkladu na pffslu!ném tiskopisu, dopisem nebo faxem na

Čes'" podnlkatelskj poJliťovna, ••5.,

Vlenna Insurance Group
nebo

OLPUMO
P.O.BOXZ8
664 4Z ModPlce
tel.: 841444 555, email: olpumo@cpp.cz

ČlúekY.

"nlnl pollstltele
Yznlkne-II prévo na plněni z pojistné události, poskytne pojistitel plněnI podle VPP, DPP, ZPP a ujednánI uvedených
v této pojistné smlouvě.
2. Y pRpadě plněnI v clzf měně se pro pfepočet poullje kursu oflclálně IIVhlá~eného fNB ke dni vzniku pojistné
události.
1.

. s·

teskj podnikatelská pojllťovna, a.s., Vlenna Insurance Group
D2 k PS 0013974106

3.

Má..1 oprávněná osoba
odpočet DPH, poskytne

pll provádinl opravy nebo mihrady souvlsejld s pojistnou událostI ze zákona nárok na
pojistitel plněnI bez DPH. V pflpadech, kdy pOjlstnlk, resp. po!kozený subjekt tento nárok
nemá, poskytne pojistitel plněnI 'ltetně DPH.

t"nekVl.
Vile • ZDQsob p1aCl!!l paUstnfbo
1.

Račnf pojistné Snl:

1.

Pojlftěnl odpovědnosti

...................................................... ....... ............................................................ 97.000.- Kč

Celkov' roblf ~ Bnl .................................................................................................................. 97.000,- Ke
ff

pflslu~né částky

Pojistné se povaluJe za zaplacené okamllkem pflpsánf
je-II placena prostfednlctvlm penělnlho ústavu.

3.

Pojistné bude placeno prostfednlctvfm peněfnlho ústavu na
V.s. 0013974106 (8s10 pojistné smlouvy).

4.

Pojistné je pojistným běfným a bude placeno za čtvrtletnf pojistná obdob! k datu a v částkách takto:
datum:
25. 2. 2016
1. 4. 2016
1.7. 2016
1. 10. 2016

pojistného na

účet pojgťovaclho makléře,

2.

účet pojl~ovacfho

makléfe

Č.

2049900308/2600,

tástka:
21.000,- Kč
25.334,- Kč
25.333,- Kč
25.333,- Kč

V následujfdch pojistných letech bude pojistné placeno za
a 1.10.

čtvrtletn!

pojistná obdob! vidy k datu 1.1., 1.4., 1.7.

tl6nekVII.
1.

Pojistná doba

Závl.' ustanovenf

Pojl~těnr se sjednává

na dobu jednoho roku.
dne: 1. 1. 2016
Pojlftěn! se sjednává do: 31. 12. 2016
Pojlftěnl se prodlufuje vidy na dalfi rok, pokud pojlstnlk nebo pojistitel nesděl( pfsemně druhému
smlouvy, nejméně 6 týdnO pfed uplynutfm pojistného roku, fe na dal~lm pojgtěn! nemá zájem.
POjlftěn! vzniká

českými

2.

Právnr vztahy vzniklé z pojlftěnl dle této pojistné smlouvy se ,rdi
z těchto právnfch vztaM vzniklé rozhodUjí české soudy.

3.

Maklélská dololka
Pojlstnlk povel! pojlJtovaclho maklMe MARSH, 5.r.o., 100: 45306541 vedenfm (Rzenfm) a zprac:ovánfm Jeho pojistného
zájmu. Obchodn! styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostfednlctvfm tohoto
makléfe, který je oprávněn pi'lj!mat a pi'edávat smluvně závazná oznámenf, prohláJenr a rozhodnutr smluvnfch stran
partnenl. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojlJtovadho makléfe je pfflohou Č. 3 této pojistné smlouvy.

právnlml

předpisy

ůčastnlku

a pflpadné spory

4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnoplsech, pojlstnflc obdržl 1 vyhotoveni, pojilťovacf
1 vyhotovenf a pojistitel sl ponechá 2 vyhotovenI. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 3 přllohy.
5.
6.

Součástf pojistné smlouvy jsou pffsJuiné pojistné podmfnky uvedeně v pojistné
Aktuáln( podoba Přehledu poplatJcll je k dispozici na webových stránkách pojistitele.

smlouvě

a

makléř

Přehled

obdrff

poplatkO.

Pojlstnlk potvrzuje, fe pfed uzav'en(m pojistné smlouvy pfevzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové
(na trvalém nosiči dat) ve~keré součásti pojistné smlouvy a seznámil se 5 nimi.

podobě

7.

pojlstnflc 51 je vědom, fe tyto dokumenty tvofl nednnou součást pojistné smlouvy a upravujf rozsah pojlitěnf, Jeho
omezenr (včetně výluk), práva a povinnosti účastnlkO pojl~těn! a následky Jejich poru~en! a dallf podmlnky pojlJtěnf
a pojlstnflc Je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
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8.

Pojlstn'k prohlduje, fe má pojistný zájem na pojlltěni poJlftěného, pokud je osobou od něj odlilnou a je schopen
to kdykoliv prokázat.

9. Pojlstnik prohlaluje, fe rozsah pojlftěnf sjednaný v pojistné smlouvě sl zvolil sám. Pokud se tento rozsah IIlr od
z]lftěných potfeb pojlstnika pfed uzavfenfm poJistné smlOUVY, pak je tato· skutečnost výsledkem optimalizace
pojistných nebezpečl a výle pojistného, se kterou pojlstnik souhlasf a Je s nf srozuměn.
10. Pojlstnfk souhlasi, aby pojistitel zpracovával a pfedával jeho osobn' Ildaje členům pojlftovad skupiny V1enna
Insurance Group (dále jen sprlměné osoby), v souladu s ust. §S, odst. S a §9, pfsm. a' zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobnlch údajO a o změně některých zákonO, v platném zněnl. Pojlstnik dále souhlasl, aby pojistitel I
spffzněné osoby pouHvall jeho osobnf údaje, včetně kontakte. pro elektronickou komunikaci, za účelem zasRánI
svých obchodnfch a reklamnlch sdělenf a nabfdky služeb.
11. PfOohy pojistné smlouvy:
1.
Kopie osvědčenf o zápisu v seznamu advokáta vedeném teskou advokátnf komorou
2. VPP, opp a ZPP dle textu pojistné smlouvy
3. Plná moc maklé'e

----
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V Praze dne 15. 2. 2016

teská podnikatelská pojIšťovna, a.s., V1enna Insurance Group
Mgr. Jakub P6bll
Jan Skala
manafer odboru pojlftěnf
disponent
odpovědnosti a speclálnfch rizik

V Praze dne 15. 2. 2016

Mgr. Jan Dáň., advokát

-7-

/'

•

841444555

www.cpp.cz
Česká podnikatelská poJilt'ovna, a.s., Vlenna Insurance Group
úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistaá smlouva ~.:

0013974106

Pojistitel:

Česká podnikatelská pojišfovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobležnl 665/23
186 00 Praha 8
Pojistník:

Mgr. Jan Dáňa. advokát
Na Ořechovce 580/41
162 00 Praha 6, Česká republika
IČO: 66254116

Pojiltlaé riziko:

Pojištěni odpovědnosti za újmu zptlsobenou jinému v souvislosti
s výkonem advokacie podle zákona č. 85 1996 Sb., o advokacii, ve zněnf
pozdějších pfedpisů, a to v rozsahu čl. II pojistné smlouvy č. 0013974106.

Li_it poJistně.o plnfal:

50.000.000,- Kč

Pojistná doba:

1.1.2017 - 31.12.2017 s roční automatickou prolongací
Pojištěni se prodlužuje vždy na dal šl rok, pokud pojistník nebo pojistitel
nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před
uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištěni nemá zájem.

Územnf rozsab:

území celého světa vyjma územf USA a Kanady

V Praze, dne 22. prosince 2016

Jan Skala
disponent
odbor poPltnl ~nDIIi a spec. rizik
Usak podnikatelských rizik

(e,ká podnikatel lká pojlifovna, a.I., Vlenna Insurance Group
I'Obr.tnl66S/2I, 116 00 Praha I, fax: 567 211 Ul, .-mall: Infvecpp.a
,. zaplane v obchodnfm relslnku v.deném Mclslským soudem v Praze - oddll B. violka 3433
le. 63998530. Dle CZ63998S30. Dle pro DPH CZ699000955

:P pp
VlENNA INSURANCI! GROUP

