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Rozhovor
Jste partnerem Komory daňových poradců ČR v oblasti pojištění od roku 2015. Došlo v průběhu té doby k rozšíření
nabídky pojištění pro daňové poradce?
Jako samostatný zprostředkovatel pojištění v rámci své odborné
péče dbáme na to, abychom nejen aktualizovali a rozšiřovali stávající pojištění, ale zároveň se snažíme naplňovat potřeby daňových poradců i vyjednáváním nových pojistných produktů. Z poslední doby můžeme uvést např. pojištění kybernetických rizik,
pojištění právní ochrany či pojištění finančních ztrát, které bylo
dojednáno na konci minulého roku. Momentálně také zajišťujeme alternativní produkt k pojištění přerušení provozu – pojištění
ztráty příjmů, který lze zatím sjednat na individuální bázi.
Které všechny typy pojištění si aktuálně mohou daňoví poradci sjednat a který z nich je nejvyužívanější?
Nejvyužívanějším pojištěním je samozřejmě pojištění profesní
odpovědnosti, které je pro daňové poradce povinné. Oblíbeným
produktem je také pojištění vozidel a v posledním roce jsme zaznamenali zvyšování zájmu i o pojištění právní ochrany.
Naopak pojištění kybernetických rizik zatím mnoho daňových poradců nevyužívá. Domnívám se, že je to škoda, protože kybernetická rizika jsou velmi aktuální a nebezpečí vzniku škody je vysoké.
Kromě těchto pojistných produktů si mohou daňoví poradci
sjednávat rovněž pojištění podnikatelského majetku (tj. vybavení kanceláře na živelní rizika, odcizení či vandalismus), pojištění
finančních ztrát či pojištění přerušení provozu. Pro právnické osoby, resp. osoby zastávající funkci člena orgánu v právnické osobě,
přichází také v úvahu pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti.
Mimo uvedených pojištění, sloužících primárně k pojistnému
krytí podnikatelských rizik, si daňový poradce samozřejmě může
sjednat i různá soukromá pojištění. Ať už je to pojištění bytu,
domu, chaty, soukromého vozidla, pojištění občanské odpovědnosti nebo např. cestovní pojištění.
Na co by si z Vašeho pohledu měli dát daňoví poradci především pozor při sjednávání pojištění profesní odpovědnosti
a v průběhu jeho trvání?
Při sjednávání pojištění profesní odpovědnosti (ale i jiných typů
pojištění) je nezbytné seznámit se s výlukami, které pojištění má.
Některé z nich jsou aplikovány plošně a jsou nepojistitelné – např.
úmyslně způsobené škody, povinnost převzatá smluvně nad rámec stanovený právními předpisy, odpovědnost v souvislosti
s neoprávněně vykonávanou činností. Jiné jsou sice aplikovány
plošně, ale v některých případech je lze zmírnit – např. škody způsobené majetkově propojeným subjektům, nemajetkové újmy.
A existují i speciální výluky, které aplikují jen konkrétní pojistitelé
pro konkrétní činnosti – např. investiční poradenství, zpracování
podkladů pro veřejné zakázky, žádosti o dotace, granty či finanční podpory atd.
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Kromě výluk je určitě namístě ověřovat časový princip pojištění
a územní rozsah. Časový princip pojištění hraje velmi důležitou
roli při sjednávání pojištění a změně pojistitele. V takovém případě je důležité sjednat dostatečné retroaktivní krytí. Naopak v případě, kdy je pojištění ukončováno, je potřeba myslet na zajištění
prodloužené lhůty pro zjištění a oznámení nároků po ukončení
pojištění. V případě územního rozsahu je nezbytné mít na paměti, že územní platnost pojištění nelze posuzovat jen podle toho,
kde má daňový poradce sídlo, ale rovněž v závislosti na tom, jakým klientům své služby poskytuje a podle jakého právního řádu.
V průběhu pojištění je jistě nejpodstatnější hlášení případné škody pojistiteli. Oznámení by mělo proběhnout bez zbytečného odkladu po uplatnění nároku na náhradu škody ze strany poškozeného. V případě, kdy je právo na náhradu újmy proti pojištěnému
sporné nebo není jasná výše náhrady, na kterou má poškozený
právo, a z těchto důvodů rozhoduje o uvedených skutečnostech
oprávněný orgán, měl by daňový poradce informovat pojistitele
i o probíhajícím řízení a možných okolnostech škody. V této souvislosti upozorňuji, že v rámcových pojistných smlouvách KDP
ČR je uvedena podmínka nahlášení všech uplatněných nároků
v průběhu předchozího roku na daňového poradce nejpozději
do 30. 6. následujícího pojistného období. Pokud není tato podmínka splněna, pojistitel nemusí poskytnout pojistné plnění.
Hlášení a řešení škod je pro každého daňového poradce tím
hlavním důvodem, proč si pojištění sjednává (pomineme-li
fakt, že pojištění profesní odpovědnosti je pro daňové poradce povinné). Zejména daňové poradce, kteří ve své praxi
nikdy žádnou škodu řešit nemuseli, by jistě zajímalo, jak
časté takové škody jsou a jaká je jejich obvyklá výše. Můžete k tomu uvést bližší informace?
Právě řešení škodních událostí je jednou z podstatných složek
spolupráce OK GROUP a KDP ČR. Každý rok řeší naši specialisté
v průměru 100 škod z pojištění profesní odpovědnosti a průměrné plnění vyplacené daňovým poradců v součtu dosahuje výše
10 000 000 Kč ročně. Zjednodušeně řečeno tedy v poměru připadá v jednom každém roce jedna škoda na cca každého padesátého člena KDP ČR pojištěného v rámcových smlouvách.
Kromě uvedeného pojištění profesní odpovědnosti spolupracuje
OK GROUP rovněž na řešení škod z dalších pojištění, jako je pojištění motorových vozidel, pojištění přerušení provozu, pojištění
právní ochrany apod.
Je pojištění kybernetických rizik vhodné i pro menšího DP?
Kryje i jiné případy než útok hackera?
Ano, určitě je. S rostoucím důrazem na automatizaci, digitalizaci
a provázanost systémů kybernetická rizika narůstají a netýkají se
zdaleka jen velkých mediálně známých značek. Většina pojistitelů již své produkty přizpůsobila tak, že jsou nejen rozsahově,
ale také cenově zajímavé i pro menší podnikatele. Na přelomu
tohoto roku jsme např. pojištění kybernetických rizik sjednali
za necelých 6 500 Kč ročně. Stává se tedy i cenově dostupným
produktem.
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Pojištění kybernetických rizik primárně kryje odpovědnost pojištěného v souvislosti s neoprávněným nakládáním nebo zpřístupněním osobních údajů či důvěrných korporátních informací.
Zároveň lze pojištění využít i pro krytí sankcí uložených v uvedených případech dozorovým orgánem přímo pojištěnému,
případně dalších nákladů vynaložených pojištěným na řešení kybernetického incidentu. Pojištěný subjekt může být jak přímou
obětí kybernetického rizika, tak současně viníkem, který nese
odpovědnost za škody vůči svým klientům.
Co přesně znamená pojištění finančních ztrát a k čemu slouží?
Pojištění finančních ztrát je nejnovější pojistný produkt, který byl
dojednán společností OK GROUP ve spolupráci s KDP ČR u pojistitele České podnikatelské pojišťovny. Je k dispozici daňovým
poradcům od 1. 10. 2020. Jedná se o unikátní majetkový typ pojištění. Daňovému poradci nahradí jeho vlastní finanční ztrátu, kterou utrpěl tím, že mu byla uložena finanční sankce za nedbalostní
přestupek / nedbalostní porušení povinností. Primárně byl tento
produkt připraven kvůli implementaci evropských směrnic DAC
V a DAC VI do českého právního řádu, ale kryje i některé sankce uložené daňovému poradci dle daňového řádu nebo např.
na úseku evidence tržeb.
V jakých případech mohou daňoví poradci využít pojištění
právní ochrany? Může si DP vybrat sám svého právního zástupce?
Pojištění právní ochrany kryje náklady spojené s ochranou práv
daňových poradců. Tj. primárně v případě, kdy je proti daňovému poradci vedeno trestní, správní, disciplinární nebo kárné řízení z důvodu pochybení při výkonu jeho podnikatelské činnosti,
může toto pojištění využít k hrazení nákladů na tato řízení. Lze
sjednat ale i širší rozsah. V takovém případě mohou být kryty
i náklady na některá civilní řízení, a to i v případě, kdy je daňový
poradce v pozici navrhovatele.
Právního zástupce si daňový poradce vybírá sám, pojistitel ho
v tomto nijak neomezuje.
Jak často doporučujete aktualizovat pojistné částky v pojištění majetku?
Odpověď na tuto otázku může být pojata velmi jednoduše nebo
velmi komplexně. Základní pravidlo zní, že aktualizace pojistných
částek by měla probíhat minimálně jednou za rok při výročí pojištění nebo v případě jednorázového většího nákupu majetku.
Standardně pojistitelé tolerují navýšení hodnoty majetku v průběhu pojistného období o cca 15 %. V případě, že by byla hodnota pojištěného majetku výrazně vyšší než pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě, jednalo by se o tzv. „podpojištění“ a v takovém případě může pojistitel krátit pojistné plnění, pokud dojde
ke škodě. To platí jak pro pojištění podnikatelského majetku, tak
pro pojištění bytů, domů, chat a jiného soukromého majetku.
Pro snazší představu uvádím příklad z každodenního života. Byt,
který bylo možné v roce 2015 pořídit za cca 2 mil. Kč, bude mít

www.kdpcr.cz

Pojištění kybernetických rizik
zatím mnoho daňových
poradců nevyužívá. Je to
škoda, protože kybernetická
rizika jsou velmi aktuální
a nebezpečí vzniku škody
je vysoké.

dnes hodnotu více než dvojnásobnou. I takto snadno může za trvání pojištění dojít k výraznému nárůstu hodnoty pojištěného
majetku, a nic netušící pojištěný je tedy podpojištěn, aniž by v zásadě cokoli udělal špatně. Proto je pravidelná aktualizace pojistných částek tak důležitá.
A komplexní odpověď?
Na tu by nám asi nestačil ani celý prostor tohoto Bulletinu. :)
Může daňový poradce vyřešit nějakým pojištěním i situaci,
kdy v důsledku např. dlouhodobé nemoci nemůže vykonávat svou profesi, a má tudíž výpadek příjmů?
Ano, tyto situace mohou samostatně podnikající osoby řešit pojištěním přerušení provozu. Předmětem toho pojištění je náhrada
ušlého zisku, kterého by daňový poradce dosáhl, pokud by k přerušení výkonu jeho činnosti nedošlo. Pojištění se vztahuje na dočasné přerušení výkonu činnosti z důvodu věcné škody (tj. dojde
ke škodě na majetku daňového poradce sloužícího k jeho podnikatelské činnosti, která dočasně znemožňuje výkon daňového
poradenství) nebo z důvodu újmy na zdraví (úraz nebo nemoc).
V tomto roce navíc OK GROUP přináší daňovým poradcům novou
možnost pojištění ztráty příjmů, které si kromě samostatně podnikajících osob mohou sjednat také daňoví poradci v pracovněprávním vztahu nebo jednočlenné spol. s r. o., v nichž je společníkem daňový poradce, který je zároveň hlavním „producentem“
výkonů společnosti. Toto pojištění není vázáno na přiznání pracovní neschopnosti od lékaře a daňový poradce si pak může zvolit, zda si pojistí pouze dočasnou nebo úplnou ztrátu příjmů či jejich kombinaci.
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