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Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

dovo|ujeme si Vám touto cestou oznámit, že aktivitami, do nichž Svaz účetních čn, 1akožto
zástupce účetní profese české republiky Vstoupil, se podařilo dojednat ve věci pojištění
ul'konu profese účetních ina odpovědnost Vsouvislosti se sestavováním a podáváním
kontrolních h lášení.

Počátkem tohoto roku jsme vydávali na základě žádosti pojistného makléře odborné
stanovisko, zda lze podřadit zpracování a podávání kontrolních hlášení pod výkon profese
účetních. Díky našemu stanovisku a řadě dalších jednání, rozhodla pojišťovna Kooperativa,
o tom že zpracování a podání kontrolního hlášení DPH správci daně ve smyslu 9101c a
násl' zákona č. 23sl2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude vykládáno jako součást
obsahové náplně živnosti ,,činnost účetních poradců, vedení účetnicví, vedení daňové
evidence", tzn., že se pojištění profesní odpovědnosti účetních bude vztahovat také na
újmu způsobenou zpracováním nebo podáním kontrolního hlášení DPH.

Všichni členové členských spolků Svazu účetních, kteří přistoupili k rámcové smlouvě
pojištění odpovědnosti z rnikonu účetních profese uzavřené s Kooperativou a's. (respektive
GrECo)jsou tedy v tuto chvíli pojištěni i na škody vzniklé v souvislosti s kontrolními hlášeními.

Podobně je tomu, byt za poněkud odlišných podmínek i u některých dalších pojišťoven, které
podobný produkt poskytují.

Závěrem však doporučujeme, aby veškeré činnosti, jež pojištění členové vykonávají a lze je
pod v,ýkon profese podřadit, včetně zmíněných kontrolních hlášení, také řádně specifikovali
ve smlouvě s klientem či v náplni obsahu práce vyplývající z pracovního poměru.

Žádáme Vás, abyste tuto důležitou a pozitivní informaci postoupili dále svým členům.

Děkuji Vám jménem výkonného výboru za spolupráci,

Mgr. lng. Magdaléna Králová

viceprezidentka Svazu účetn ích
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