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Stanovisko pojišťovacího makléře GrECo JLT Czech Republic s.r.o. a 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group k problematice 

sestavování „Kontrolního hlášení k DPH“ 

Vážení obchodní přátelé, 

dovolujeme si Vám tímto s potěšením předložit stanovisko Kooperativa pojišťovny a.s., které bylo vypracováno na 
základě  našeho dlouhodobého jednání s pojistitelem. Jedná se o pozitivní zprávu především pro pojištěné 
podnikatele v rámci pojistného programu Svazu účetních a Komory certifikovaných účetních. Týká se nyní velmi 
aktuálního tématu, a to sankcí za nedodržení lhůty při podání kontrolního hlášení k DPH.  

Stanovisko Pojišťovny Kooperativa: 

 V návaznosti na naše jednání ohledně problematiky „Kontrolního hlášení k DPH“ a právní stanovisko 
externí advokátní kanceláře Vám sdělujeme, že zpracování a podání kontrolního hlášení DPH správci 
daně ve smyslu § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude vykládáno jako 
součást obsahové náplně živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence“, tzn., že se pojištění profesní odpovědnosti účetních bude vztahovat také na újmu 
způsobenou zpracováním nebo podáním kontrolního hlášení DPH. 

Doplnění makléře: 

 Navazujeme na stanovisko Kooperativa pojišťovny a.s. a upozorňujeme, že sankce za nesplnění této 
zákonné povinnosti nemusí být bezpodmínečně kryta pojistnou smlouvou. Jedním ze základních principů, 
na kterých pojištění funguje, je totiž nahodilost. Pojišťovna tedy může odmítnout výplatu plnění s 
odkazem, že se jedná o opakovanou událost postrádající prvek nahodilosti, že se jedná o škodu 
způsobenou úmyslně nebo vědomou nedbalostí, a to vše v souladu s platnou právní úpravou, pojistnými 
podmínkami a smluvním ujednáním. 
 

 Primárně bude platit, že procento likvidity je vysoké, pokud je prokázána odpovědnost účetního, jsou 
využity veškeré možné opravné prostředky proto, aby byla škoda co nejnižší a ve smlouvě s klientem je 
zakomponována služba, ve které účetní pochybil a škoda je nahlášena v termínu. 
Pojištěna je pouze činnost, ke které jsou účetní oprávněni dle platných předpisů a hlášení škody musí tuto 
skutečnost odrážet. 
 

Doporučení makléře: 

 Ve smlouvě se zavazovat pouze k činnostem, za které je účetní odpovědný v rámci své profese.  

 Všechny rady dávat klientovi písemně a rovněž tak požadovat dotazy od klienta písemnou formou. 

 Písemně oznámený nárok na náhradu újmy (škody) ihned ohlásit svému pojišťovacímu makléři. 

Děkujeme za pozornost 

S přáním úspěšného dne                                                                          GrECo JLT Czech Republic s.r.o. 

                   Váš pojišťovací makléř 


