V Z O R
MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ
A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ

Mandant:

______________________________________________________
______________________________________________________
IČ:_______________

DIČ: _____________

zastoupený ___________________________________________
dále jen

"klient"
a

Mandatář : Vladimír Rajnyš , daňový poradce zapsaný do seznamu Komory
daňových poradců ČR pod ev. č.: 003911
sídlo: Dívčice 56, 373 48 DÍVČICE
IČ: 40704394
dále jen "daňový

poradce"

uzavírají ve smyslu § 566 a násl. obchodního zákoníku tuto
smlouvu:

Čl. I Předmět smlouvy

1) Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní a poplatků (dále
jen daně), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen daňové poradenství).
2) Zastupování a provádění právních úkonů jménem klienta ve věcech daní před správcem
daně ve smyslu zák. č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.
3) V červnu běžného roku kompletní zpracování a předložení daňového přiznání na daň
z příjmů a jeho podání v prodloužené lhůtě do 30.6. za rok předchozí podle účetnictví,
které předá klient daňovému poradci do 60 dnů před prodlouženou lhůtou pro podání
daňového přiznání. Odměna daňového poradce za měsíc červen se nemění (se zvyšuje....)

Čl. II Cena
1) Odměna daňového poradce je sjednána pevnou paušální částkou ve výši Kč _______ měsíčně.
V odměně jsou zahrnuty i odměny zástupce a pracovníků daňového poradce a cena za
subdodávky.
2) Na úhradu nutných výdajů spojených s činností podle čl.I zaplatí klient paušální částku ve
výši Kč ______________ měsíčně, která není zahrnuta v odměně dle bodu 1. V paušální
náhradě jsou zahrnuty všechny běžné režijní náklady daňového poradce, zejména náhrady za
administrativní práce, poplatky spojům, využívání osobního vozidla, výpočetní techniky,
software, informačních databází, pojištění apod. Není zahrnuta náhrada správních a jiných
poplatků, cestovní výdaje mimo obec sídla daňového poradce, znalecké posudky, překlady
a tlumočení, přepisy textů dodaných klientem a další náhrady, které v případě jejich vzniku
budou klientem proplaceny daňovému poradci v prokázané výši za předpokladu jejich
účelného vynaložení.
3) Sjednaná odměna a paušální náhrada výdajů jsou splatné vždy do 10. dne kalendářního měsíce
za příslušný kalendářní měsíc na účet daňového poradce č. __________________/_____.
Náhrada výdajů nezahrnutých do paušálu podle bodu 2) bude hrazena na základě faktury
zaslané daňovým poradcem s termínem splatnosti do 10 dnů od jejího doručení.
4) Klient složí daňovému poradci v hotovosti částku ve výši Kč ___________, nezbytnou k
zahájení činnosti, do 5 dnů od podpisu smlouvy.

Čl. III Práva a povinnosti
1) Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je
povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a
uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom
vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými přepisy a v jejich mezích příkazy klienta.
2) Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této
povinnosti je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je

daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v
zájmu klienta.
Tato povinnost platí i v případě, že daňový poradce pozbude oprávnění k
výkonu daňového poradenství.
3) Klient ( jeho statutární orgán) odpovídá za to, že účetnictví je vedeno úplně,průkazným
způsobem a správně tak,aby věrně zobrazovalo skutečnosti,které jsou jeho předmětem.
4) Klient je povinen poskytovat včas daňovému poradci součinnost.Zejména zajistit dle potřeby
přístup do dle jeho názoru úplných věcně a formálně správných podkladů,do účetní evidence,
k účetním dokladům,k písemným smlouvám,dalším závazným pokynům a případnou změnu
charakteru těchto pokynů,pokud nutnost jejich znalostí vyplývá z ujednání této smlouvy
a daňový poradce si je z tohoto titulu vyžádá. Dále seznámí daňového poradce písemným
zápisem s jinými skutečnostmi souvisejícími s chodem firmy ( změny podílů,vkladů,základního
kapitálu,výsledkem inventur pokladny,majetku,zásob,pohledávek,závazků aj.). Není-li
klientovi zřejmé zda skutečnost souvisí s účetnictvím,či s předmětem plnění této smlouvy je
povinen vznést dotaz na daňového poradce.

Čl. IV Sankce, penále a pokuty
1) Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem
daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo
pracovník. Za škodu se považuje pokuta podle § 37, penále podle § 63 a zvýšení daně podle
§ 68 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.
2) Daňový poradce prohlašuje, že je ve smyslu § 8 odst. 9) písm. a) zákona č. 523/1992 Sb.,
o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, pojištěn na odpovědnost za škodu,
která by mohla klientovi vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství a bude takto
pojištěn po celou dobu platnosti této mandátní smlouvy.
Výše pojistné částky je k ______ sjednána mezi daňovým poradcem a Českou pojišťovnou,
a.s., na částku 20 mil. Kč.
3) Při nedodržení termínů plateb dle čl.II sjednávají strany smluvní pokutu k tíži klienta ve výši
0,1 % denně z výše platby, se kterou je klient v prodlení.

Čl. V Další dohodnuté podmínky
1) Daňového poradce může při jednotlivých úkonech zastupovat jeho zástupce nebo jeho
pracovník, za jejichž úkony je daňový poradce odpovědný.
2) Klient určuje pro pracovní styk s daňovým poradcem tyto osoby, které jsou oprávněny jednat s
daňovým poradcem jménem klienta:

a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
4) Pro zastupování klienta daňovým poradcem před správcem daně ve smyslu čl.I odst.2) bude
sepsána plná moc. Plná moc je nedílnou součástí této smlouvy.
5) Daňový poradce zajistí předání jednoho paré plné moci příslušnému správci daně k
založení.

Čl. VI Závěrečná ujednání
1) Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne podpisu smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou jeden měsíc, která počíná prvého dne následujícího měsíce od doručení výpovědi.
2) Daňový poradce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, dojde-li k narušení důvěry mezi
ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost, nebo nesloží-li klient bez
závažného důvodu částku stanovenou v čl. II odst.4.
Daňový poradce je povinen do 15 dnů ode dne, kdy oznámil klientovi odstoupení od této
smlouvy:
a) učinit všechny neodkladné úkony, pokud klient neučinil jiné opatření,
b) zúčtovat s klientem zálohu na odměnu a výdaje, pokud ji klient zaplatil.
3) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.
4) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
osobami.
5) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zejména zákonem č.523/1992 Sb.,
zákonem č.337/1992 Sb., obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem v platném znění.
6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni
či za nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

V ________________

dne _______

___________________________

___________________________

daňový poradce

klient

