
POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ÚČETNÍCH 

 

 Svaz účetních Pardubice a Svaz účetních Hradec Králové nabízí svým členům i nadále  

pojištění profesní odpovědnosti u ČSOB Pojišťovny a. s., a to za výhodných finančních 

podmínek. Cena pojistného  vychází z  každoročního vyhodnocení pojistných událostí (za 

všechny členy Svazu účetních) a podle výše škodního průběhu  se upravuje  vždy k 31. 

prosinci.  

 

Je nutné zdůraznit, že pojistné  smlouvy,  uzavřené do 31. ledna 2021,  ani jejich pojistné 

podmínky, se  nijak nemění. Změna je  vždy nastavena až pro období následující.  

Každým rokem se však může měnit cena pojistného, a to i u dříve uzavřených 

pojistných smluv. 

 

Od 1.února  2021 nabízíme sjednání pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 

jinému: 

1. v souvislosti s výkonem povolání účetních v zaměstnaneckém poměru 

                     Podmínkou  pro využití těchto výhodných sazeb, ale  i výhodných sazeb 

                      z minulých let je členství ve Svazu účetních Pardubice a členství Svazu 

účetních Hradec Králové 

 

2. v souvislosti s profesní odpovědností účetních (OSVČ nebo účetních firem) 

         Podmínkou pro využití těchto výhodných sazeb, ale i výhodných sazeb 

         z  minulých  let jsou: 

a) členství ve Svazu účetních  Pardubice a Svazu účetních Hradec Králové 

b) absolvování jednoho odborného školení, pořádaného Svazem účetních 

nebo jinou vzdělávací agenturou. 

 

Pro rok 2022 jsme připravili následující varianty pojistného, sjednávané dle 

 VPP OPR 2014: 

 

     Pojistná částka: Spoluúčast: Pojistné za rok: 

 

Osoba samostatně výdělečně činná         100 000        5 000  1 455,- 

Osoba samostatně výdělečně činná       100 000        1 000  1 945,- 

Osoba samostatně výdělečně činná        200 000        5 000  1 895,- 

Osoba samostatně výdělečně činná        200 000        1 000  2 540,- 

Osoba samostatně výdělečně činná        300 000        5 000  2 790,- 

Osoba samostatně výdělečně činná        500 000        5 000  3 000,- 

Osoba samostatně výdělečně činná        750 000        5 000  4 490,- 

 

 

Bez řízení vozidla 

 

 

Zaměstnanci          120 000       10% / min. 1.000,-              878,- 

Zaměstnanci          200 000       10 %/ min. 1.000,-           1 214,- 

Zaměstnanci          300 000       10 %/ min. 1.000,-           1 730,- 

 

S řízením vozidla 

Zaměstnanci          120 000       10% / min. 1.000,-           1 944,- 



Zaměstnanci          200 000       10 %/ min. 1.000,-           2 164,- 

Zaměstnanci          300 000       10 %/ min. 1.000,-           2 517,- 

 

 

 

 

 

Při použití těchto sazeb, sjednává pojištění přímo Svaz  účetních Pardubice a přímo 

Svaz účetních Hradec Králové. 

 

 

K tomuto  základními pojištění se každá pojištěná OSVČ může u ČSOB Pojišťovny 

a.s. (nikoliv u SÚ PCE) připojistit na vyšší pojistnou částku.  Pojištění je nabízeno od 500 

tis. do 3 mil Kč, za výhodných   finančních podmínek. 

 

Pro OSVČ - členy SÚ,  dosud pojištěné u jiných pojišťoven, nabízíme sjednání pojištění 

s retroaktivním krytím až 3 roky zpět od počátku pojištění.   

 

Je možné dopojistit kontrolní hlášení s navýšením + 20% ke stávajícímu ročnímu 

pojistnému. 

 

Rovněž každý pojištěný zaměstnanec má možnost jednat s Pojišťovnou ČSOB o sjednání  

pojištění na vyšší pojistné částky,  za výhodnějších podmínek. U těchto členů nelze sjednat 

retroaktivní krytí. 

 

POSTUP PŘI VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI: 

 

1. Klientovi nebo zaměstnavateli vznikne škoda (většinou zaplatí sankci finančního úřadu). 

 

2. Klient (nebo zaměstnavatel) musí tuto škodu uplatnit písemně na  účetní nebo zaměstnanci. 

Účetní nebo zaměstnanec písemnost převezme (potvrdí převzetí svým podpisem). Zásadně se  

k obsahu  dokumentu nevyjadřuje (kladně  ani záporně).  
 

3. Účetní nebo zaměstnanec vyhledá kancelář ČSOB Pojišťovny a.s., kde obdrží tiskopis 

„Hlášení škody“. V něm popíše, jak ke škodě došlo a přiloží kopii písemného uplatnění 

škody.. 

 

4. Předáním „Hlášení škody“ do ČSOB Pojišťovny  přebírá pojišťovna  další řízení, týkající 

se škodní události. V rámci tohoto řízení jsou zkoumány  okolnosti , které vedly k  pojistné 

události. Při tomto řízení bude  pojišťovna  požadovat předložení dokladu o absolvování 

jednoho odborného školení, a to pouze od OSVČ (účetních firem).. 

 

 Zaměstnanec nepředkládá doklad o absolvování školení. 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 



ČSOB Pojišťovna vždy provede plnění dle platných Všeobecných pojistných podmínek 

(nyní VPP OPR 2014  u zaměstnanců dle  ODO 2018), a to bez ohledu na absolvování 

nebo neabsolvování odborného školení. 

 

ČSOB Pojišťovna je ale připravena,  v souvislosti s uplatněním pojistné události, 

pojistnou smlouvu  ukončit a předložit smlouvu novou, s novou výší pojistného. 

 

 Také ukončením členství ve Svazu účetních zaniká nárok na výhodnější cenu pojištění. 

ČSOB Pojišťovna bude tuto situaci řešit  ukončením stávající pojistné smlouvy. 

Současně předloží smlouvu novou, s novou výší pojistného.   


