Obecné podmínky pro poskytování
da!ového poradenství
1.

Úvodní ustanovení

Pro poskytování da!ového poradenství oprávn"nou
osobou – da!ovým poradcem, platí p#íslušná
ustanovení ob$anského zákoníku, obchodního zákoníku,
ostatní právní p#edpisy, p#im"#en" zákon $. 523/1992
Sb., o da!ovém poradenství a Komo#e da!ových
poradc% &eské republiky v platném zn"ní, smluvní
ujednání mezi poradcem a klientem a tyto obecné
podmínky pro poskytování da!ového poradenství (dále
jen „OPDP“), je-li na n" v písemné smlouv" odkázáno.
Smluvní ujednání má vždy p#ednost p#ed ustanovením
„OPDP“.

2.

Definice pojm"

Pro ú#ely t$chto OPDP se definují pojmy takto:

2.1

Da!ové poradenství

Poskytování právní pomoci a finan$n" ekonomických
rad ve v"cech daní, odvod%, poplatk% a jiných
podobných plateb, jakož i ve v"cech, které s dan"mi
p#ímo souvisejí.

2.2

Da!ový poradce (dále jen poradce)

Osoba zapsaná v seznamu da!ových poradc%, který
vede Komora da!ových poradc% &eské republiky se
sídlem v Brn". Podmínky zápisu do seznamu a
oprávn"ní k výkonu da!ového poradenství da!ovým
poradcem stanoví zákon $. 523/1992 Sb., ve zn"ní
platném ke dni uzav#ení smlouvy.

2.3

Klient

Fyzická nebo právnická osoba, která uzav#ela smlouvu
s poradcem ve smyslu ustanovení § 3 zákona $.
523/1992 Sb.

2.4

Dan$

Dan" jsou povinné, zákonem uložené platby
do ve#ejných rozpo$t%. Pojem „dan"“ pro ú$ely t"chto
OPDP zahrnuje dan", poplatky, odvody, zálohy na tyto
platby, zajišt"ní dan", cla a odvody za porušení
rozpo$tové kázn", které jsou p#íjmem ve#ejných
rozpo$t%.

2.7

Škoda

Škodou se rozumí majetková újma klienta, která mu
vznikla v souvislosti s $inností poradce v rámci uzav#ené
smlouvy dle ust. § 3 zákona $. 523/1992 Sb. Škodou
zpravidla není da! dodate$n" vym"#ená klientovi
správcem dan".

2.8

Sociální pojišt$ní

Platby do státního rozpo$tu, jejichž výši a zp%sob
placení upravují zvláštní zákony o pojistném na sociální
zabezpe$ení
a
p#ísp"vku
na
státní
politiku
zam"stnanosti.

2.9

Zdravotní pojišt$ní

Platby upravené zvláštními zákony o pojistném
na všeobecné zdravotní pojišt"ní, jejichž p#íjemci jsou
zdravotní pojiš'ovny.

2.10

Da!ový audit

Da!ovým auditem se rozumí provedení kontroly pln"ní
da!ových povinností klienta za minulá období v rozsahu
stanoveném smlouvou.

2.11

Závazné posouzení

Závazným posouzením se rozumí písemné vyjád#ení
poradce ke klientem konkrétn" vymezenému zadání.

2.12

Plná moc

Plná moc je d%kazem existence zastoupení. Jde
o právní úkon klienta, kterým prohlašuje v%$i t#etím
osobám, že zmocnil poradce k tomu, aby ho v
dohodnutém rozsahu zastupoval. Pro da!ové #ízení lze
plnou moc platn" ud"lit písemn" nebo ústn" do
protokolu u správce dan".

2.13

Pojišt$ní

Pojišt"ním se rozumí pojišt"ní odpov"dnosti poradce za
škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s
výkonem da!ového poradenství.

2.14

Da!ové p%iznání

P#íslušenstvím dan" se rozumí penále, zvýšení dan",
náklady da!ového #ízení, úroky a pokuty, uložené podle
da!ových zákon%.

Da!ové p#iznání je vyjád#ením povinnosti da!ového
subjektu uvést sám správci dan" výši svého da!ového
základu a až na výjimky si da! sám vypo$ítat. Tuto
povinnost lze platn" a ú$inn" splnit jen podáním na
tiskopise,
vydaném
ministerstvem
nebo
na
po$íta$ových sestavách, které mají údaje, obsah i
uspo#ádání údaj% zcela totožné s tiskopisem vydaným
ministerstvem a formou elektronických podání
v souladu se zvláštními zákony.

2.6

2.15

2.5

P%íslušenství dan$

Správce dan$

Správci dan" jsou územní finan$ní orgány a další
správní i jiné státní orgány &eské republiky, jakož
i orgány obcí v &eské republice v"cn" p#íslušné podle
zvláštních zákon% ke správ" daní.

Odm$na

Odm"na poradce je smluvní cena sjednaná za jeho
službu.

2.16

Významnost

P#i rozhodování o významnosti $i nevýznamnosti
položky se p#ihlíží ke všem okolnostem, zejména
k charakteru dané položky a její výši vzhledem
k obratu, vlastnímu kapitálu a výsledku hospoda#ení
p#ed zdan"ním. Pokud $ástka položky p#esáhne 1%
Obecné podmínky pro poskytování da!ového poradenství 2.00
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obratu, 2% vlastního kapitálu nebo 10% výsledku
hospoda#ení p#ed zdan"ním, považuje se tato položka
obvykle za významnou a v souladu s tím se také
posuzuje. Za významné je vždy považováno to, co je ve
smlouv" jako významné sjednáno.

2.17

Zpracování da!ového p%iznání poradcem.

Na základ" smlouvy s klientem zpracovává poradce
da!ová p#iznání uvedená ve smlouv". Zpracování
p#iznání provádí poradce na základ" podklad%
uvedených ve smlouv" (zpravidla ú$etní záv"rka,
pen"žní deník, inventury, apod.) a p#edložených
klientem. Je-li to ve smlouv" sjednáno, mohou být v
rámci jeho zpracování posouzeny též další významné
ú$etní p#ípady dle smlouvy bu( vybrané poradcem
nebo navržené k posouzení klientem.

2.18

Podání da!ového p%iznání poradcem

Podání da!ového p#iznání da!ovým poradcem je úkon,
kdy poradce na základ" plné moci p#edloží da!ové
p#iznání klienta správci dan".

3.

Práva a povinnosti poradce

3.1

Poradce je oprávn"n a povinen chránit práva a
oprávn"né zájmy svého klienta. Je povinen jednat
$estn" a sv"domit", d%sledn" využívat všechny
zákonné prost#edky a uplat!ovat vše, co podle svého
p#esv"d$ení a p#íkazu klienta pokládá za prosp"šné.
Je p#itom vázán pouze zákony a dalšími obecn"
závaznými p#edpisy a v jejich mezích i p#íkazy klienta.
V oprávn"ném p#ípad" a je-li to naléhav" nezbytné a
v zájmu klienta a není-li možné získat souhlas a není-li
to klientem vysloven" zakázáno, m%že se poradce
od p#íkazu klienta odchýlit. Vždy je však povinen
o tomto kroku klienta neprodlen" informovat.

3.2
Poradce je povinen využívat všech svých
v"domostí, zkušeností a schopností k poskytování
služeb klientovi.
3.3
Poradce je povinen p#ed zahájením výkonu
da!ového poradenství uzav#ít smlouvu o pojišt"ní
odpov"dnosti za škodu, která by mohla vzniknout v
souvislosti s výkonem da!ového poradenství, a být
takto pojišt"n po celou dobu, po kterou vykonává
da!ové poradenství.
3.4
Poradce je oprávn"n odmítnout poskytnutí
zejména takových služeb, které jsou v rozporu s
dobrými mravy nebo jsou protizákonné.

narušení d%v"ry mezi ním a klientem, neposkytuje-li
klient pot#ebnou sou$innost nebo nesložil-li klient bez
závažného d%vodu p#im"#enou zálohu na odm"nu za
poskytnutí da!ového poradenství.

3.9
Poradce je povinen do 15 dn% ode dne, kdy
oznámil klientovi odstoupení od smlouvy
o
poskytnutí da!ového poradenství:
!
!

u$init všechny neodkladné úkony, pokud klient
neu$inil jiná opat#ení;
zú$tovat s klientem zálohu na odm"nu
a výdaje, pokud ji klient zaplatil.

3.10

P#i ukon$ení smlouvy má poradce právo
provést kone$né vyú$tování v souladu s cenovými
ustanoveními smlouvy a požadovat zaplacení všech
svých pohledávek v%$i klientovi ješt" p#ed navrácením
všech doklad%, které mu byly klientem p#edány pro
výkon da!ového poradenství.

3.11 Poradce je povinen svou $innost vyvíjet tak,
aby nedošlo ke vzniku škody také v t"ch p#ípadech, kdy
by škoda vznikla v d%sledku ne$innosti da!ového
poradce. Poradce je povinen informovat klienta
zejména o správné výši da!ové povinnosti klienta,
jakož i o termínech, ve kterých je klient povinen
provést úhrady p#íslušných $ástek. Jde p#edevším
o tyto položky: zálohy na da! (bez rozlišení dan"),
termín placení dan", dodan"ní od$itatelných položek v
p#ípad" dodate$né zm"ny podmínek pro jejich
uplatn"ní, p#ípady investi$ních pobídek, p#ípadn" u
dalších $ástek dle ustanovení p#íslušných zákon%.
3.12

Poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož
i osoba, která pozbyla oprávn"ní k výkonu da!ového
poradenství, jsou povinni zachovávat ml$enlivost
o všech skute$nostech, o nichž se dozv"d"li
v souvislosti s výkonem da!ového poradenství. Této
povinnosti je m%že zprostit pouze klient svým
prohlášením, avšak i v tomto p#ípad" je poradce nebo
jeho zástupce povinen zachovávat ml$enlivost, pokud je
to v zájmu klienta.

3.13

Poradce se m%že dovolávat ml$enlivosti
zejména v p#ípadech, kdy nesmí být vyslýchán jako
sv"dek, jestliže by svou výpov"dí porušil státem
uloženou nebo uznanou povinnost ml$enlivosti a kdy
jsou po n"m požadována zjišt"ní, která jsou výsledkem
jeho vlastní práce.

3.14

Poradce se nem%že dovolávat ml$enlivosti:

3.5
Poradce je v dohodnuté lh%t" povinen oznámit
klientovi všechny okolnosti, které zjistil p#i poskytování
da!ového poradenství a jež mohou mít vliv na zm"nu
p#íkazu klienta.

!

3.6

!

jestliže má zákonem uloženou
povinnost
p#ekazit a oznámit spáchání trestného $inu;
je-li
povinnosti
ml$enlivosti
zbaven
rozhodnutím soudu;
v rozsahu povinné sou$innosti stanovené
zvláštními p#edpisy.

Poradce se p#i poskytování da!ového
poradenství m%že dát zastoupit jiným poradcem. P#i
jednotlivých úkonech m%že poradce zastoupit i jeho
pracovník. Zastoupení v t"chto p#ípadech není možné,
pokud klient se zastoupením vyjád#í nesouhlas.

3.7

Poradce je oprávn"n ponechat si originály
korespondence,
kterou
p#i
výkonu
da!ového
poradenství p#evzal.

3.8

Poradce je oprávn"n odstoupit od uzav#ené
smlouvy o poskytnutí da!ového poradenství, dojde-li k
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!

3.15 Klient zprostí poradce ml$enlivosti a umožní
mu poskytnout nezbytné údaje:
!
!

v p#ípadech, kdy poradce uplat!uje náhradu
škody zp%sobené klientovi ze svého pojišt"ní
u p#íslušné pojiš'ovny;
v%$i subjektu, který #eší spor mezi klientem
a poradcem;

opdp_ v_2_0000

jestliže klient požaduje po poradci poskytnutí
sv"decké výpov"di v jiném #ízení.

!

4.

Práva a povinnosti klienta

4.1

Klient má právo na poskytnutí da!ového
poradenství v souladu s t"mito OPDP a v rozsahu
uzav#ené smlouvy.

4.2

Klient má právo na vysv"tlení postup%, které
poradce použil, úkon%, jež u$inil, a na úplné informace
o stavu #ízení, ve kterém jej poradce zastupuje. Klient
má právo na kopii veškerých podání, která jeho
jménem poradce u$inil.

5.3

Ustanoveními
o
odpov"dnosti
poradce
za kvalitu a správnost poskytovaných služeb není
dot$ena povinnost klienta vynakládat trvale nejvyšší
úsilí k prevenci vzniku škod.

5.4

Vzniknou-li d%vodné obavy, že následkem
poskytnutého da!ového poradenství m%že vzniknout
škoda, jsou ob" strany povinny uskute$nit kroky a
úkony, kterými lze škod" zabránit nebo ji snížit. Klient
je p#itom povinen poradce na tyto skute$nosti po jejich
zjišt"ní neprodlen" upozornit a poskytnout mu nutnou
sou$innost, zejména veškeré související podklady a
informace.

5.5

Právem i povinností klienta je úzce
spolupracovat s poradcem p#i poskytování da!ového
poradenství.

Je-li d%vod vzniku škody vyplývající ze zjišt"ní
státního orgánu sporný, je klient povinen umožnit
poradci vedení všech p#ípustných opravných prost#edk%
a domáhat se také veškerými p#ípustnými prost#edky
soudní ochrany, p#ípadn" se na t"chto prost#edcích
efektivn" podílet. V opa$ném p#ípad" poradce není
povinen nahradit vzniklou škodu.

4.5

5.6

4.3

Klient má právo nahlédnout do pojistné
smlouvy poradce.

4.4

Klient je povinen v$as p#edávat poradci
veškeré doklady, jakož i další informace, které mají
souvislost s p#edm"tem poskytovaného da!ového
poradenství. Jde p#itom o doklady a informace, které
jsou nezbytné pro #ádný výkon da!ového poradenství
nebo které si poradce vyžádá. Klient je rovn"ž povinen
informovat da!ového poradce o všech známých rizicích
vztahujících se k pln"ní p#edm"tu smlouvy. Na vyžádání
da!ového poradce poskytne klient nezbytné informace
a pokyny v písemné form".

4.6

Náhrada škody je ze strany poradce splatná
pln"ním pojiš'ovny. Odmítne-li pojiš'ovna plnit
s od%vodn"ním, že poradce za škodu neodpovídá,
rozhodne o p#ípadné náhrad" škody soud. Nedojde-li
k pln"ní ze strany pojiš'ovny z jiných d%vod%, #ídí se
vztahy smluvních stran p#íslušnými právními p#edpisy.

6.
6.1

Poradce je oprávn"n vést spisovou evidenci o
výkonu da!ového poradenství.

Vyžádá-li si klient od da!ového poradce
závazné posouzení, je povinen sd"lit mu informace
o finan$ním rozsahu rizik, do kterých poradce p#i
aplikaci svého právního názoru vstupuje.

6.2

4.7

pé$í.

Skute$nost, že poradce je povinen pracovat
s odbornou pé$í a p#itom odpovídá za kvalitu a
správnost poskytovaných služeb, nesmí být vykládána
tak, že klient sám není povinen trvale vynakládat
nejvyšší úsilí k tomu, aby nedocházelo ke škodám.

4.8

Klient je povinen poradce neprodlen"
informovat o všech úkonech u$in"ných bez jeho v"domí
ve v"cech, které jsou p#edm"tem smlouvy. V p#ípad"
takového jednání je klient za jeho následky pln"
odpov"dný.

4.9

Klient je povinen ve smluvených lh%tách
zaplatit poradci p#im"#enou zálohu na odm"nu
a výdaje, smluvenou výši odm"ny a p#ípadná další
pln"ní, pokud se k nim zavázal.

5.
5.1

Odpov$dnost poradce

zp%sobil
Poradce
nemohl
které na

Poradce odpovídá klientovi za škodu pokud ji
poradce, jeho zástupce nebo pracovník.
se odpov"dnosti zprostí, prokáže-li, že škod"
zabránit ani p#i vynaložení veškerého úsilí,
n"m lze požadovat.

5.2

Poradce neodpovídá za škodu dle 5.1 , která
klientovi vznikla z d%vodu, že klient porušil ustanovení
t"chto OPDP a smlouvy. Poradce rovn"ž nenese
odpov"dnost za autenti$nost a obsahovou správnost
doklad% a informací, které mu poskytl klient.
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Vedení spisu

Spisovou evidencí se rozumí písemnosti a
záznamy, které z%stávají poradci pro jeho pot#ebu.

6.3

P#i vedení spisu poradce postupuje s odbornou

6.4

Klient bere na v"domí a souhlasí se
shromaž(ováním a zpracováváním údaj% poradcem
o své osob" v souvislosti s výkonem da!ového
poradenství a vedením spisu.

7.

Odm$na

7.1

Poradce má nárok na odm"nu za poskytnuté
služby. Není-li výše této odm"ny sjednána ve smlouv"
nebo její p#íloze (ceníku), použijí se p#im"#en"
ustanovení advokátního tarifu.

7.2

Smluvn" sjednaná odm"na nezahrnuje výdaje
ú$eln"
vynaložené
p#i poskytování
da!ového
poradenství nebo v souvislosti s ním, není-li sjednáno
jinak. Mezi výdaje ú$eln" vynaložené p#i poskytování
da!ového poradenství pat#í zejména správní a jiné
poplatky, cestovní výdaje, znalecké posudky, p#eklady a
tlumo$ení.

7.3

Výše odm"ny obvykle vyjad#uje odbornou a
$asovou náro$nost služby, jakož i rozsah odpov"dnosti
da!ového poradce.

7.4

Da! z p#idané hodnoty není sou$ástí odm"ny
sjednané nebo stanovené dle $l. 7.1 až 7.3 ; je-li
poradce povinen da! z p#idané hodnoty odvést, tato
da! se k odm"n" p#ipo$te.
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8.

Sankce

8.1
Smluvní ujednání mezi klientem a poradcem
m%že zahrnovat též smluvní sankce. Výše sankcí nesmí
být stanovena v rozporu s dobrými mravy.
8.2

Je-li klient v prodlení s úhradou odm"ny
da!ovému poradci, má poradce, vedle nároku na úrok
z prodlení ve výši stanovené podle zvláštních p#edpis%,
rovn"ž nárok na uplatn"ní sjednané smluvní sankce.

9.

Vznik a zánik smluvního vztahu

9.1

Smluvní vztah mezi poradcem a klientem
vzniká uzav#ením smlouvy o poskytování da!ového
poradenství.

9.2
Smluvní vztah uzav#ený na dobu neur$itou
m%že zaniknout výpov"dí smlouvy kterýmkoliv
ú$astníkem smluvního vztahu. Ú$innost výpov"di se #ídí
ujednáními ve smlouv". Není-li sjednáno jinak, nabývá
výpov"( ú$innosti dnem, kdy se o ní druhá strana
dov"d"la nebo mohla dov"d"t.
9.3

Smluvní vztah uzav#ený na dobu ur$itou
zaniká uplynutím sjednané doby.

9.4

Smluvní vztah zaniká spln"ním p#edm"tu

smlouvy.

9.5
Smluvní
dohodou.

vztah

lze

ukon$it

kdykoli

také

9.6
Smluvní vztah zaniká za podmínek uvedených
v bod" 3.8 . Stejné ú$inky má i zrušení souhlasu se
shromaž(ováním údaj% dle $l. 6.4 .

Jde zejména o otázky odpov"dnosti poradce,
ml$enlivosti, náhrady škod a vzájemné informovanosti.

9.10

Smluvní vztah zaniká také úmrtím poradce.

10. Plná moc
10.1

Plná moc musí obsahovat jednozna$nou
identifikaci klienta a poradce (zmocnitele a zmocn"nce).
Plná moc dále musí obsahovat vymezení p#edm"tu
a rozsahu plné moci, datum jejího vydání, ú$innost,
p#ípadn" dobu platnosti a podpis.

10.2

Rozsah a dobu ú$innosti plné moci lze omezit.

10.3

Ú#ední ov"#ení totožnosti klienta a poradce je
na plné moci nezbytné pouze pokud to vyžaduje právní
p#edpis.

10.4

Zastupování na základ" plné moci nevylu$uje
aby klient jednal se správcem dan" p#ímo, p#itom platí
$lánky 4.7 , 4.8 , 5.2 .

10.5

Plná moc zaniká:

!
!
!

je-li odvolána klientem;
je-li vypov"zena poradcem;
uplynutím doby, je-li uzav#ena na dobu
ur$itou;
provedením úkon%, pro které byla ud"lena;
smrtí klienta $i poradce nebo v p#ípad", že je
zmocnitelem právnická osoba jejím zánikem
bez právního nástupce.

!
!

10.6

V p#ípad", že klient odvolá plnou moc, je
povinen neprodlen" a prokazateln" o tomto svém
úkonu informovat poradce.
Obdobn" postupuje
poradce v p#ípad", že plnou moc vypoví nebo odmítne.

9.7
Je-li ú$astníkem smlouvy právnická osoba,
zaniká smlouva také jejím zánikem bez právního
nástupce. Smluvní vztah zaniká také úmrtím klienta.

11. Doru#ování

9.8

11.1

Smluvní vztah také zaniká, pokud poradce
pozbyl právo vykonávat da!ové poradenství dle
ustanovení § 4 odst. 3 zákona o da!ovém poradenství.
O této skute$nosti je poradce povinen neprodlen"
uv"domit klienta.

9.9

Po zániku smluvního vztahu podle výše
uvedených $lánk% z%stávají v platnosti všechna
ustanovení t"chto OPDP a smlouvy, z jejichž obsahu je
z#ejmé, že se mohou vztahovat na skute$nosti,
jež nastanou až po skon$ení smluvního vztahu, pokud
tyto skute$nosti mají sv%j p%vod ve smlouv" a OPDP.

Korespondence mezi klientem a poradcem se
doru$uje osobn", poštovní p#epravou, kurýrní službou
nebo za použití p#enosových technik, a to za podmínek
sjednaných ve smlouv".

11.2

Není-li ve smlouv" uvedeno jinak, pak pro
p#ípad odep#ení p#ijetí $i nep#evzetí poštovní zásilky se
má za to, že zásilka byla doru$ena klientovi sedmý den
následující po dni, kdy byla zásilka p#edána k poštovní
p#eprav".

11.3

Doru$uje se na adresy uvedené ve smlouv".

Prohlašuji, že jsem se obeznámil s tímto textem Obecných podmínek pro poskytování
da!ového poradenství.

Datum a podpis: …………………………………………..…………………………………………………………
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