
Pojištění profesní odpovědnosti 

Charakteristika 

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem 

povolání samostatně podnikajících účetních nebo účetních firem, účetních v trvalém zaměstnaneckém 

poměru, daňových poradců a auditorů, kteří jsou členy Svazu účetních Ústí nad Labem a pravidelně si 

doplňují vzdělání na školeních pořádaných Svazu účetních. 

Informace k pojištění 

- Podmínky pro OSVČ 

- Podmínky pro zaměstnance 

Upozorňujeme, že pojistná smlouva nezaniká nezaplacením, ale je nutné ji písemně vypovědět. K tomu je 

zapotřebí vyplnit příslušný formulář a zaslat na Svaz účetních ve lhůtě 6 týdnů před výročím smlouvy. 

Podrobné podmínky najdete v pojistné smlouvě. Podmínkou pojištění je každoročně včas zaplacený členský 

příspěvek SÚ: 

o individuální ve výši 200,- Kč, 

o kolektivní ve výši 800,- Kč. 

Podmínky pojištění pro OSVČ 

Rozsah pojištění 

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za čistou finanční škodu 

vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě. Jedná se o pojištění 

profesní (nikoliv provozní) odpovědnosti účetních za škodu způsobenou odbornou činností pojištěného a jeho 

zaměstnanců jinému (třetí osobě). 

Princip pojištění 

Pojistnou událostí je okamžik vzniku škody, za předpokladu splnění podmínky vzniku práva na pojistné plnění. 

Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že: 

- k příčině škody, 

- k jejímu vzniku, 

- k uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným proti pojištěnému, 

- k písemnému oznámení škodné události pojistiteli došlo v době nepřetržitého trvání jednoho pojištění nebo 

bezprostředně navazujících více pojištění (tzv. princip claims made – princip uplatnění nároku na náhradu škody). 

Přechod od jiného pojistitele – sjednání retroaktivity 

Vzhledem k podmínkám principu claims made je vhodné při přechodu od jiného pojistitele (kde byl sjednán princip 

claims made) k ČSOB Pojišťovně uzavřít retroaktivní krytí škod, jejichž příčina by mohla být před uzavřením pojistné 

smlouvy u ČSOB Pojišťovny. 

Pravidla sjednání retroaktivního data (retroaktivita): 

- Klient byl předtím pojištěn na dané riziko u jiného pojistitele. 

- Limit pojistného plnění retroaktivního krytí nesmí přesahovat limit pojistného plnění posledního pojištění dané 

profesní odpovědnosti. 

- Dobrá škodná historie. 

- Řádně vyplněné dotazníky (hlavně informace o škodném průběhu a podpis klienta). 

- Prohlášení, že si klient není vědom škod ani možné příčiny škody. 

Udržovací pojištění pro profesní odpovědnost za škodu 
U profesních odpovědností je časté, že mezi příčinou vzniku škody (kterou je profesní pochybení pojištěného) a vlastním vznikem 

škody, vznesením nároku na náhradu škody a následným oznámením pojistiteli je větší časová prodleva. 

Představení spolupráce 
Svazu účetních Ústí nad Labem a ČSOB Pojišťovny a.s.  

POJISTNÉ SAZBY pro OSVČ - novinka je pojištění i s kontrolním hlášením!!! 

Limit pojistného plnění  Spoluúčast  

1 000,-- Kč 
Spoluúčast  

5 000,-- Kč 
Retroaktivita* 

(=násobek) 

Pouze pro ČR ** 

100 000,- Kč 

200 000,- Kč 

500 000,- Kč  

pojistné 

2 274,- Kč 

3 006,- Kč 

4 507,- Kč 

pojistné 

1 505,- Kč 

2 091,- Kč 

3 193,- Kč 

1,100 

1,100 

1,100 



    

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné 

povinnosti vzniklé v souvislosti s kontrolním hlášením 

Limit pojistného 

plnění 
Spoluúčast 1 000 Kč Spoluúčast 5 000 Kč 

100 000 Kč 2 729 Kč 1 806 Kč 

200 000 Kč 3 607 Kč 2 509 Kč 

500 000 Kč 5 408 Kč 3 831 Kč 

*Retroaktivita maximálně 3 roky zpětně po dobu placeného členství ve Svazu účetních  

** Možnost pojištění ČR + 1 stát dle volby (Německo, Rakousko, Slovensko apod.) 

Podmínky pojištění pro zaměstnance 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání 

Rozsah pojištění 

Jedná se o pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli. Zaměstnanec 

odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jedná se o porušení povinnosti, které vyplívají pro 

zaměstnance ze zákona, z dalších právních předpisů, z pracovní smlouvy, z pracovního řádu apod. Pojištění 

se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou 

zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním: 

• Na zdraví, usmrcením. 

• Na věci jejím poškozením nebo zničením. 

• Ve formě finanční škody. 

Příklady škod 

• Zaměstnanec svou neopatrností poškodí počítač zaměstnavatele. 

• Při řízení referentského vozidla nedá přednost v jízdě a poškodí vozidlo zaměstnavatele 

(škoda na věci). 

• Zaměstnavatel je nucen si po dobu opravy poškozeného vozidla vypůjčit vozidlo 

náhradní (následná finanční škoda). 

Přednosti pojištění 

• Nabídka dostatečných limitů pojistného plnění. 

• Nízká spoluúčast pojištěného. 

• Je možné sjednat pojistnou smlouvu také s pojištěním odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele. 

• Zvýhodněné podmínky a pojistné pro členy Svazu účetních. 

• Sjednání pojištění pověřenou osobou ZO Svazu účetních. 

Představení spolupráce 
Svazu účetních Ústí nad Labem a ČSOB Pojišťovny a.s.  

POJISTNÉ SAZBY pro zaměstnance 

Limit pojistného plnění  Spoluúčast 10%  

bez vozidla 
Spoluúčast 10%  

s řízením vozidla 

120 000,- Kč 

200 000,- Kč 
pojistné = 762,- Kč 

pojistné = 1 071,- Kč 
pojistné = 1 937,- Kč 

pojistné = 2 274,- Kč 

 

Informace a pojištění lze sjednat v sídle Svazu účetních Ústí nad Labem, z.s. – Dvořákova 3134/2,  

Ústí nad Labem, 400 11 – IČ = 046 63 012 

kontakt – Martin PETR: tel. 475 621 813, 603 143 986,  

e- mail: su@sivre.cz více informací naleznete na www.sivre.cz  

mailto:su@sivre.cz
http://www.sivre.cz/

