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2.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

Pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská pojišťov‑
na, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou
smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění od‑
povědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými
podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16
(dále jen DPPOP), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro po‑
jištění odpovědnosti při výkonu účetnictví ZPPUCT P 1/16 (dále jen
ZPPUCT), příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občan‑
ského zákoníku, v platném znění a příslušnými ustanoveními zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen zákon o účet‑
nictví).
Nestanoví‑li tyto ZPPUCT jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD
a DPPOP.

Článek 6
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Vedle povinností stanovených právními předpisy, VPPOD, DPPOP a pojist‑
nou smlouvou má pojistník nebo pojištěný tyto další povinnosti:
a) při sjednání pojištění předložit pojistiteli oprávnění k výkonu čin‑
nosti účetní ve smyslu zákona o účetnictví;
b) oznámit pojistiteli pozastavení výkonu činnosti účetnictví.
Článek 7
Speciální výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému
újmu vzniklou:
a) schodkem na finančních hodnotách, jejíž správou byl pojištěný po‑
věřen;
b) porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnos‑
tech, o kterých se pojištěný nebo jeho zaměstnanci dozvěděli při
výkonu činnosti účetnictví;
c) vědomým odchýlením se od zákona nebo jiného předpisu, od příka‑
zu klienta nebo vědomým porušením jiné povinnosti;
d) nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt stanovených
právním předpisem;
e) poskytováním daňového poradenství;
f ) v době, kdy pojištěný ještě nebyl oprávněn vykonávat činnost účetní.

Článek 2
Předmět pojištění
Předmětem pojištění odpovědnosti při výkonu účetnictví je povinnost
pojištěného nahradit poškozenému dále specifikovanou újmu, vznikla‑li
pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s:
a) výkonem činnosti účetnictví;
b) poskytnutím informace nebo rady při výkonu činnosti účetnictví.
Článek 3
Rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
1.

2.

Pojištění odpovědnosti při výkonu účetnictví se vztahuje na právním
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozené‑
mu újmu v rozsahu článku 3 DPPOP. Odchylně od článku 3, odst. 1,
písm. b) DPPOP se pojištění čisté finanční újmy sjednává s limitem
plněním ve výši limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
Pojištění se vztahuje na právnické nebo fyzické osoby (účetní) po‑
skytující účetnictví v souladu s příslušným právním předpisem. Po‑
jištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Článek 8
Výklad pojmů
Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Daňovým poradenstvím poskytování právní pomoci a finančně
ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných po‑
dobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.
2. Účetním fyzická nebo právnická osoba, která vede účetním jednot‑
kám účetnictví jako vázanou živnost.
3. Účetnictvím činnost, která zachycuje veškeré informace o hospo‑
dářské činnosti právnické nebo fyzické osoby, které zákon o účetnic‑
tví stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznost.
4. Účetní jednotkou právnická nebo fyzická osoba, které zákon o účet‑
nictví stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznost.

Článek 4
Územní platnost pojištění
Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na území České
republiky, není‑li ujednáno jinak.
Článek 5
Pojistné plnění, pojistný princip
1.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých
v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu

T.č. ZPPUCT P 1/16

pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není‑li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že
pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu
z doby trvání pojištění a dále že:
a) příčina škodné události nastala během trvání pojištění;
b) ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
c) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno pí‑
semné uplatnění nároku poškozeného na náhradu újmy;
d) pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojistná ochrana se
rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné
události nastala v době před počátkem pojištění, za podmínky,
že škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa
v době sjednání pojištění.
Všechny podmínky musí být splněny současně.

Tyto ZPPUCT nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.
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