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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Obecné zásady pojištění profesní odpovědnosti ekonomických 
profesí, které sjednává Allianz pojišťovna, a.s., jsou stanoveny ve 
Všeobecných pojistných podmínkách pojištění profesní 
odpovědnosti VPP-PO 1/18 (dále jen „VPP“). Tyto Zvláštní 
pojistné podmínky pojištění profesní odpovědnosti 
ekonomických profesí (dále jen „ZPP“) doplňují ustanovení VPP a 
jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 

 

Článek 2 
Pojištěná činnost, rozsah pojištění 

1. Pojištěná činnost je uvedena v pojistné smlouvě a je to jedna 
nebo více z následujících činností:  

a) poskytování daňového poradenství 
v rozsahu zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a 
Komoře daňových poradců České Republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Pokud je pojištěným poradenská společnost (právnická 
osoba), vztahuje se pojištění rovněž na daňové poradce 
(fyzické osoby), jejichž prostřednictvím vykonává pojištěný 
svoji činnost. 

b) výkon auditorské činnosti 
v rozsahu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně 
některých zákonů; 
Pojištění se vztahuje na výkon auditorské činnosti v souladu 
s mezinárodními auditorskými standardy. Pokud je 
pojištěným auditorská společnost, vztahuje se pojištění 
rovněž na statutární auditory (fyzické osoby), kteří provádí 
auditorskou činnost jménem pojištěného. 

c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové 
evidence, podle platných právních předpisů, v souladu 
s Mezinárodními účetními standardy (IAS) a Mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví (IFRS); 
v rozsahu obsahové náplně této činnosti stanovené nařízením 
vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých 
činností, ve znění pozdějších předpisů; 

d) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy 
v rozsahu obsahové náplně této činnosti stanovené nařízením 
vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých 
činností, ve znění pozdějších předpisů; 
Pokud jsou pojištěnou činností Služby v oblasti administrativní 
správy a služby organizačně hospodářské povahy; vztahuje se 
pojištění také na škody vzniklé v souvislosti s podáním 
daňových tvrzení (včetně kontrolního hlášení). 

 

Článek 3 

Rozšíření pojištění 

Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se 
pojištění i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou 

a) činností likvidátora (v souladu se zákonem č.  90/2012 Sb.,  o 
obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.), 

b) činností insolvenčního správce (v souladu se zákonem č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, a jejich novely č. 
294/2013 Sb.), 

c) poskytováním služeb v oblasti právního řádu jiného státu než 
České republiky. 

 

Článek 4 
Výluky z pojištění 

Kromě výluk uvedených v čl. 23 VPP se pojištění dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou: 

a) poskytováním finančního a ekonomického poradenství, 

b) v souvislosti s tím, že se jakákoliv osoba řídila radami, 
doporučeními a pokyny danými pojištěným k investování 
finančních prostředků, při finančních transakcích 
spekulativního charakteru, neúspěchu při investování nebo 
nedostatečném výkonu investice nebo jakékoliv změny tržní 
hodnoty investice, 

c) v souvislosti s přijímáním peněz do úschovy. 

 

Článek 5 
Obecná ustanovení 

1. Pojistné může pojistitel jednostranně upravit z důvodů 
daných zákonem, pokud se kvůli změně právních předpisů, 
rozhodovací praxe soudů, či jiných faktorů nezávislých na 
naší vůli zvýší naše náklady (např. na výplatu pojistného 
plnění v důsledku zvýšení cen zboží a služeb, na daně a 
povinné odvody) nebo pokud na pojistné smlouvě došlo 
v předchozím období k pojistné události, za kterou bylo 
poskytnuto plnění.  O úpravě dá pojistitel pojistníkovi vědět 
nejpozději 2 měsíce před účinností změny. Pokud by 
pojistník se změnou nesouhlasil, je třeba to oznámit 
pojistiteli do 1 měsíce ode dne, kdy se o nové výši pojistného 
dozvěděl. V tom případě pojištění zanikne uplynutím 
aktuálního pojistného období. 

2. Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti dne 1.2.2020.

 


