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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ
uzavřená podle § 1746 odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
a přiměřeně podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Článek 1
Smluvní strany
…………………………………..
Sídlem ………………………………..
IČ: ……………………….
DIČ: CZ………………….
bankovní spojení: ………………………
zapsaná v obch.rejstříku vedeném ………………….., oddíl …………, vložka…………
zastoupená: …………………………….
(dále jen „klient“)
a
HACO, spol. s r.o.
sídlem Svobody 826/88, 460 15 Liberec 15
IČ: 61535699, DIČ: CZ61535699
bankovní spojení: 905076253/0300
zapsaná v obch.rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7514
zastoupená: ing. Martin Havlín, jednatel
daňově poradenská kancelář – daňové poradenství zajišťuje: ing. Ladislava Kovářová, daňový poradce ev.č. 05125
(dále jen „poradce“)
(spolu jako „smluvní strany“)
Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „OZ“), a
přiměřeně podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, níže psaného dne,
měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování daňového poradenství, dále jen „Smlouva“.
Nedílnou součástí smlouvy jsou Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen „OPDP“); dále uvedená smluvní
ujednání mají přednost před OPDP. Klient bere na vědomí, že díky této doložce je vázán nejen smlouvou, ale i všemi povinnostmi,
které jsou obsaženy v OPDP, že nesplnění povinnosti vyplývající z OPDP má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze
Smlouvy.
Na závazek ze Smlouvy se podpůrně použijí ustanovení OZ o příkazu (§ 2430 a násl. OZ), ledaže je sjednáno jinak, anebo zvláštní
právní předpis stanoví jinak.
Smluvní strany uzavírají smlouvu jako podnikatelé ve smyslu OZ a v souladu s § 1801 OZ vylučují použití pravidel o smlouvách
uzavíraných adhezním způsobem (§ 1799 a § 1800 OZ).

2.2. Předmětem smlouvy je poskytování daňového poradenství v souladu s články 1 a 2 OPDP v dále vymezeném časovém a věcném
rozsahu.
Předmět smlouvy může být rozšířen ujednáním o zastoupení v plné moci, pokud Poradce tento rozsah akceptuje nebo pokud podle
této plné moci jedná.
2.3. Poradce poskytuje konzultace k vedení potřebných daňových evidencí a rovněž na základě účetních podkladů a dokladů vyhotovuje
příslušná daňová přiznání a hlášení, k nimž je či bude Klient povinen. Poradce kontroluje účetní doklady a způsob zaúčtování
výběrovým způsobem s ohledem na daňové dopady a sestavení přiznání.
Poradce poskytuje kompletní servis – účetnictví, mzdy, daně
Poradce se zavazuje vést Klientovi účetnictví, týkající se jeho podnikatelské činnosti.
V rámci tohoto závazku bude pro Klienta:
a)

zpracovávat předané účetní doklady a vést zákonem stanovené účetní knihy a evidence,

b)

vyhotovovat na vyžádání účetní závěrky a přehledy,
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c)

zpracovávat mzdovou agendu vč. povinných hlášení pro ZP a SSZ,

d)

na žádost klienta poskytovat účetní konzultace,

e)

vyhotovovat roční účetní závěrku a podklady pro daňové přiznání včetně povinných příloh,

f)

předávat ročně výtisky zpracovaných dat,

g)

případně poskytovat další související služby dle dohody obou smluvních stran

zpracovávat daňová přiznání ke všem daním, ke kterým je Klient registrován.
2.4. Poradce je povinen v případě potřeby Klienta zastupovat ho před správcem daně a v dalších jednáních v rozsahu uděleného
zmocnění. Poradce pro Klienta zpracuje v zákonném termínu přiznání k dani z příjmů právnických osob z podkladů dodaných
Klientem a všechna ostatní přiznání k daním, k nimž je nebo bude Klient povinen.
2.5. Daňové poradenství přesahující rozsah sjednaný touto smlouvou si Klient objednává samostatnou objednávkou – připouští se i ústní
objednávka.
Článek 3
Odměna
3.1. Odměna za činnosti dle článku 2 této smlouvy je uvedena v ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Mimořádné výdaje za
činnosti přesahující činnosti dle článku 2 této smlouvy budou fakturovány samostatně ve smluvních cenách odsouhlasenými klientem.
3.2. Při změnách ekonomických podmínek se ceny mohou odpovídajícím způsobem těmto změnám přizpůsobit, přičemž změna cen musí
být dohodnuta mezi oběma účastníky této smlouvy. Za splnění této podmínky se považuje i vydání aktuálního ceníku pro daný rok,
který bude klientovi zaslán a který jím bude akceptován.
3.3. Odměna je splatná měsíčně na základě faktury vystavené poradcem se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího vystavení.
3.4. Poradce jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává k měsíční paušální odměně daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě
odpovídající zákonné úpravě daně v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za uskutečnění zdanitelného plnění smluvní strany
pokládají okamžik zpracování dokladů – ukončení činnosti dle bodu 2.1. v daném měsíci poradcem, nejpozději však poslední den
daného měsíce, ve kterém byly činnosti vykonány.
3.5. Výše odměny je stanovena tak, že v sobě zahrnuje veškeré nutné náklady v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti podle této
smlouvy.
Článek 4
Doba trvání smluvního vztahu
4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
Článek 5
Práva a povinnosti smluvních stran
5.1. Klient je povinen včas poskytnout poradci veškeré podklady a informace potřebné k vykonávání činnosti a umožnit poradci přístup
k dokladům uloženým u klienta.
5.2. Klient odpovídá za úplnost a správnost všech podkladů poskytovaných poradci, přičemž se zavazuje umožnit poradci nahlížet do
všech potřebných dokumentů nutných pro vyřizování záležitosti a zabezpečit na vyžádání přítomnost a součinnost příslušných
odpovědných pracovníků klienta.
5.3. Klient je povinen vystavit poradci včas písemnou plnou moc, vyžaduje-li plnění této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem
klienta.
5.4. Poradce je povinen provádět činnosti s odbornou péčí podle pokynů klienta, v souladu s jeho zájmy a v souladu s platnými právními
předpisy.
5.5. Poradce je povinen průběžně informovat klienta o plnění činnosti, k níž se zavázal, a oznamovat mu všechny okolnosti, které při
výkonu činnosti zjistil, a jež mohou mít vliv na změnu pokynů klienta.
5.6. Poradce je povinen též zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s uskutečňováním činnosti podle
této smlouvy dozvěděl. Tato povinnost trvá i po ukončení činnosti podle této smlouvy. Této povinnosti jej může zprostit pouze klient
písemným prohlášením.
5.7. Poradce se zavazuje v případě potřeby a na žádost klienta zúčastnit se za úplatu kontrol prováděných příslušnými úřady, zejména
v oblasti správy daní, sociálního a zdravotního pojištění.
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5.8. Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost.
Článek 6
Odpovědnost poradce a klienta za škodu
6.1. Poradce odpovídá klientovi za škodu vzniklou v důsledku neodborného či nedbalého výkonu činnosti dle této smlouvy.
6.2. Poradce neodpovídá za chyby v účetnictví způsobené podáním nepřesných či nepravdivých údajů ze strany klienta, případně jeho
nedostatečnou součinností. Bude-li klient trvat na splnění příkazu, se kterým se poradce neztotožňuje, odpovědnost za zaúčtovaný
doklad nese klient. Při přebírání dokladů je poradce oprávněn kontrolovat pouze jejich formální náležitosti. Za věcnou náplň dokladu
odpovídá klient. Klient odpovídá zejména za to, že daný doklad se týká jeho podnikatelské činnosti.
6.3. Poradce prohlašuje, že je ve smyslu § 6 odst. 10 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových
poradců České republiky, pojištěn na odpovědnost za škodu, která by Klientovi mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového
poradenství, a bude takto pojištěn po celou dobu platnosti této smlouvy.
Článek 7
Zánik smluvního vztahu
7.1. Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpověď musí být písemná, přičemž výpovědní lhůta činí tři
měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smluvní straně doručena.
7.2. Klient může smlouvu vypovědět kdykoliv i částečně.
7.3. V případě podstatného porušení smluvních povinností nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní
straně. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany klienta se např. považuje opakované prodlení s úhradou odměny nebo
její části a dále prodlení v předávání účetních dokladů delší než 3 měsíce. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany
poradce se např. považuje opakované poskytnutí nekvalitní činnosti dle této smlouvy, na které byl klientem písemně upozorněn.
7.4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, je poradce povinen do 14
dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, vrátit klientovi veškeré materiály obdržené v souvislosti s výkonem předmětné činnosti.
7.5. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně
nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
8.1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
8.2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
8.3. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími
souvisejícími platnými právními předpisy.
8.4. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V …………………… dne ………………….

…………………………………………………
klient
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CENÍK VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE
platný od roku 2018
HACO, spol. s r.o.
sídlem Svobody 826/88, 460 15 Liberec 15
IČ: 61535699, DIČ: CZ61535699
bankovní spojení: 905076253/0300
zapsaná v obch.rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7514
zastoupená: ing. Martin Havlín, jednatel

paušální měsíční sazby:
-

Vedení daňové evidence

do 50 položek
od 51 položky do 100 položek
od 101 položky do 150 položek
do 151 položky do 200 položek
od 201 položky do 250 položek
od 251 položky do 300 položek
od 301 položky do 350 položek
nad 350 položek cena dohodou

1.000,-- Kč
1.800,-- Kč
2.500,-- Kč
3.200,-- Kč
3.700,-- Kč
4.200,-- Kč
4.700,-- Kč

-

Zpracování podvojného účetnictví

do 50 položek
od 51 položky do 100 položek
od 101 položky do 150 položek
do 151 položky do 200 položek
od 201 položky do 250 položek
od 251 položky do 300 položek
od 301 položky do 350 položek
nad 350 položek cena dohodou

1.500,-- Kč
2.500,-- Kč
3.500,-- Kč
4.500,-- Kč
5.500,-- Kč
6.500,-- Kč
7.500,-- Kč

-

Ceny jednotlivých účetních úkonů (mimo paušální měsíční sazby):
Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů vč. závěrkových operací
(částka je fakturována dle rozsahu a je včetně založení do Sbírky listin u OR)

od 5.000,-- Kč

-

Daňové přiznání k DPH

800,-- Kč

-

Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení

500,-- Kč

-

Daňové přiznání k silniční dani (dle počtu vozidel)

od 500,-- Kč

-

Odklad daně z příjmů fyzických nebo právnických osob

4.000,-- Kč

-

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

od 1.000,-- Kč

-

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

od 1.000,-- Kč

-

Zastupování na úřadech

800,-- Kč/hod.

-

Mzdová evidence – zpracování mezd (mimo nástupu a výstupu zaměstnance)

200,-- Kč/zaměstnanec

-

Nástup / výstup zaměstnance

200,-- Kč/zaměstnanec

-

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

700,-- Kč

-

Vyúčtování srážkové daně z příjmů

700,-- Kč

-

Služby účetního poradce

800,-- Kč/hod.

-

Služby daňového poradce

2.000,-- Kč/hod.

-

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů OSVČ (zaměstnanci) od 1.000,- Kč

-

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob vč. přehledů OSVČ

-

Ostatní úkony dohodou

-

od 3.000,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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