Ob e cnŽ po dm’nk y pro posk yto v‡n’
daË ovŽho porade nstv’
1.

2.6

òvodn’ ustanoven’

Pro
poskytov‡n’
daËovŽho
poradenstv’
opr‡vnžnou osobou Ð daËovùm poradcem, plat’
pÞ’sluän‡ ustanoven’ ob‹anskŽho z‡kon’ku,
obchodn’ho z‡kon’ku, ostatn’ pr‡vn’ pÞedpisy,
pÞimžÞenž z‡kon ‹. 523/1992 Sb., o daËovŽm
poradenstv’ a KomoÞe daËovùch poradcó ‰eskŽ
republiky v platnŽm znžn’, smluvn’ ujedn‡n’ mezi
poradcem a klientem a tyto obecnŽ podm’nky pro
poskytov‡n’ daËovŽho poradenstv’ (d‡le jen
ãOPDPÒ), je-li na nž v p’semnŽ smlouvž
odk‡z‡no. Smluvn’ ujedn‡n’ m‡ vìdy pÞednost
pÞed ustanoven’m ãOPDPÒ.

2.

Pro œ‹ely tžchto OPDP se definuj’ pojmy
takto:

2.1

DaËovŽ poradenstv’

Poskytov‡n’ pr‡vn’ pomoci a finan‹nž
ekonomickùch rad ve vžcech dan’, odvodó,
poplatkó a jinùch podobnùch plateb, jakoì i ve
vžcech, kterŽ s danžmi pÞ’mo souvisej’.

2.2

Klient

Fyzick‡ nebo pr‡vnick‡ osoba, kter‡ uzavÞela
smlouvu s poradcem ve smyslu ustanoven’ ¤ 3
z‡kona ‹. 523/1992 Sb.

2.4

Danž

Danž jsou povinnŽ, z‡konem uloìenŽ platby do
veÞejnùch rozpo‹tó. Pojem ãdanžÒ pro œ‹ely
tžchto OPDP zahrnuje danž, poplatky, odvody,
z‡lohy na tyto platby, zajiätžn’ danž, cla a
odvody za poruäen’ rozpo‹tovŽ k‡znž, kterŽ jsou
pÞ’jmem veÞejnùch rozpo‹tó.

2.5

2.7

PÞ’sluäenstv’ danž

PÞ’sluäenstv’m danž se rozum’ pen‡le, zvùäen’
danž, n‡klady daËovŽho Þ’zen’, œroky a pokuty,
uloìenŽ podle daËovùch z‡konó.
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ákoda

ákodou se rozum’ majetkov‡ œjma klienta, kter‡
mu vznikla v souvislosti s ‹innost’ poradce v
r‡mci uzavÞenŽ smlouvy dle ust. ¤ 3 z‡kona ‹.
523/1992 Sb. ákodou zpravidla nen’ daË
dodate‹nž vymžÞen‡ klientovi spr‡vcem danž.

Soci‡ln’ pojiätžn’

Platby do st‡tn’ho rozpo‹tu, jejichì vùäi a
zpósob placen’ upravuj’ zvl‡ätn’ z‡kony o
pojistnŽm na soci‡ln’ zabezpe‹en’ a pÞ’spžvku na
st‡tn’ politiku zamžstnanosti.

2.9

Zdravotn’ pojiätžn’

Platby upravenŽ zvl‡ätn’mi z‡kony o pojistnŽm
na väeobecnŽ zdravotn’ pojiätžn’, jejichì
pÞ’jemci jsou zdravotn’ pojiäéovny.

2.10

DaËovù poradce (d‡le jen poradce)

Osoba zapsan‡ v seznamu daËovùch poradcó,
kterù vede Komora daËovùch poradcó ‰eskŽ
republiky se s’dlem v Brnž. Podm’nky z‡pisu do
seznamu a opr‡vnžn’ k vùkonu daËovŽho
poradenstv’ daËovùm poradcem stanov’ z‡kon ‹.
523/1992 Sb., ve znžn’ platnŽm ke dni uzavÞen’
smlouvy.

2.3

Spr‡vci danž jsou œzemn’ finan‹n’ org‡ny a dalä’
spr‡vn’ i jinŽ st‡tn’ org‡ny ‰eskŽ republiky,
jakoì i org‡ny obc’ v ‰eskŽ republice vžcnž
pÞ’sluänŽ podle zvl‡ätn’ch z‡konó ke spr‡vž dan’.

2.8

Definice pojmó

Spr‡vce danž

DaËovù audit

DaËovùm auditem se rozum’ proveden’ kontroly
plnžn’ daËovùch povinnost’ klienta za minul‡
obdob’ v rozsahu stanovenŽm smlouvou.

2.11

Z‡vaznŽ posouzen’

Z‡vaznùm posouzen’m
vyj‡dÞen’ poradce ke
vymezenŽmu zad‡n’.

2.12

se rozum’ p’semnŽ
klientem konkrŽtnž

Pln‡ moc

Pln‡ moc je dókazem existence zastoupen’. Jde o
pr‡vn’ œkon klienta, kterùm prohlaäuje vó‹i
tÞet’m osob‡m, ìe zmocnil poradce k tomu, aby
ho v dohodnutŽm rozsahu zastupoval. Pro daËovŽ
Þ’zen’ lze plnou moc platnž udžlit p’semnž nebo
œstnž do protokolu u spr‡vce danž.

2.13

Pojiätžn’

Pojiätžn’m se rozum’ pojiätžn’ odpovždnosti
poradce za äkodu, kter‡ by mohla vzniknout v
souvislosti s vùkonem daËovŽho poradenstv’.

2.14

DaËovŽ pÞizn‡n’

DaËovŽ pÞizn‡n’ je vyj‡dÞen’m povinnosti
daËovŽho subjektu uvŽst s‡m spr‡vci danž vùäi
svŽho daËovŽho z‡kladu a aì na vùjimky si daË
s‡m vypo‹’tat. Tuto povinnost lze platnž a œ‹innž
splnit jen pod‡n’m na tiskopise, vydanŽm

ministerstvem nebo na po‹’ta‹ovùch sestav‡ch,
kterŽ maj’ œdaje, obsah i uspoÞ‡d‡n’ œdajó zcela
totoìnŽ s tiskopisem vydanùm ministerstvem a
formou elektronickùch pod‡n’ v souladu se
zvl‡ätn’mi z‡kony.

2.15

Odmžna

Odmžna poradce je smluvn’ cena sjednan‡ za jeho
sluìbu.

2.16

Vùznamnost

PÞi rozhodov‡n’ o vùznamnosti ‹i nevùznamnosti
poloìky se pÞihl’ì’ ke väem okolnostem, zejmŽna
k charakteru danŽ poloìky a jej’ vùäi vzhledem k
obratu, vlastn’mu kapit‡lu a vùsledku
hospodaÞen’ pÞed zdanžn’m. Pokud ‹‡stka poloìky
pÞes‡hne 1% obratu, 2% vlastn’ho kapit‡lu nebo
10% vùsledku hospodaÞen’ pÞed zdanžn’m,
povaìuje se tato poloìka obvykle za vùznamnou a
v souladu s t’m se takŽ posuzuje. Za vùznamnŽ je
vìdy povaìov‡no to, co je ve smlouvž jako
vùznamnŽ sjedn‡no.

2 . 1 7 Zpracov‡n’

daËovŽho

pÞizn‡n’

poradcem.
Na z‡kladž smlouvy s klientem zpracov‡v‡
poradce daËov‡ pÞizn‡n’ uveden‡ ve smlouvž.
Zpracov‡n’ pÞizn‡n’ prov‡d’ poradce na z‡kladž
podkladó uvedenùch ve smlouvž (zpravidla œ‹etn’
z‡vžrka, daËov‡ evidence, inventury, apod.) a
pÞedloìenùch klientem. Je-li to ve smlouvž
sjedn‡no, mohou bùt v r‡mci jeho zpracov‡n’
posouzeny tŽì dalä’ vùznamnŽ œ‹etn’ pÞ’pady dle
smlouvy bu“ vybranŽ poradcem nebo navrìenŽ k
posouzen’ klientem.

2 . 1 8 Pod‡n’

daËovŽho

pÞizn‡n’

poradcem
Pod‡n’ daËovŽho pÞizn‡n’ daËovùm poradcem je
œkon, kdy poradce na z‡kladž plnŽ moci pÞedloì’
daËovŽ pÞizn‡n’ klienta spr‡vci danž.

3.
3.1

3.2

Poradce je povinen vyuì’vat väech svùch
vždomost’, zkuäenost’ a schopnost’ k
poskytov‡n’ sluìeb klientovi.

3.3
Poradce je povinen pÞed zah‡jen’m
vùkonu daËovŽho poradenstv’ uzavÞ’t smlouvu o
pojiätžn’ odpovždnosti za äkodu, kter‡ by mohla
vzniknout v souvislosti s vùkonem daËovŽho
poradenstv’, a bùt takto pojiätžn po celou dobu,
po kterou vykon‡v‡ daËovŽ poradenstv’.
3.4
Poradce
je
opr‡vnžn
odm’tnout
poskytnut’ zejmŽna takovùch sluìeb, kterŽ jsou
v rozporu s dobrùmi mravy nebo jsou
protiz‡konnŽ.
3.5

Poradce je v dohodnutŽ lhótž povinen
ozn‡mit klientovi väechny okolnosti, kterŽ zjistil
pÞi poskytov‡n’ daËovŽho poradenstv’ a jeì
mohou m’t vliv na zmžnu pÞ’kazu klienta.

3.6

Poradce se pÞi poskytov‡n’ daËovŽho
poradenstv’ móìe d‡t zastoupit jinùm poradcem.
PÞi jednotlivùch œkonech móìe poradce zastoupit
i jeho pracovn’k. Zastoupen’ v tžchto pÞ’padech
nen’ moìnŽ, pokud klient se zastoupen’m vyj‡dÞ’
nesouhlas.

3.7

Poradce je opr‡vnžn ponechat si origin‡ly
korespondence, kterou pÞi vùkonu daËovŽho
poradenstv’ pÞevzal.

3.8
Poradce je opr‡vnžn odstoupit od
uzavÞenŽ smlouvy o poskytnut’ daËovŽho
poradenstv’, dojde-li k naruäen’ dóvžry mezi n’m
a klientem, neposkytuje-li klient potÞebnou
sou‹innost nebo nesloìil-li klient bez z‡vaìnŽho
dóvodu pÞimžÞenou z‡lohu na odmžnu za
poskytnut’ daËovŽho poradenstv’.
3.9
Poradce je povinen do 15 dnó ode dne,
kdy ozn‡mil klientovi odstoupen’ od smlouvy o
poskytnut’ daËovŽho poradenstv’:
•

Pr‡va a povinnosti poradce

Poradce je opr‡vnžn a povinen chr‡nit
pr‡va a opr‡vnžnŽ z‡jmy svŽho klienta. Je
povinen jednat ‹estnž a svždomitž, dóslednž
vyuì’vat väechny z‡konnŽ prostÞedky a
uplatËovat väe, co podle svŽho pÞesvžd‹en’ a
pÞ’kazu klienta pokl‡d‡ za prospžänŽ. Je pÞitom
v‡z‡n pouze z‡kony a dalä’mi obecnž z‡vaznùmi
pÞedpisy a v jejich mez’ch i pÞ’kazy klienta. V
opr‡vnžnŽm pÞ’padž a je-li to nalŽhavž nezbytnŽ
a v z‡jmu klienta a nen’-li moìnŽ z’skat souhlas a
nen’-li to klientem vyslovenž zak‡z‡no, móìe se
poradce od pÞ’kazu klienta odchùlit. Vìdy je väak
povinen o tomto kroku klienta neprodlenž
informovat.

•

u‹init väechny neodkladnŽ œkony, pokud
klient neu‹inil jin‡ opatÞen’;
zœ‹tovat s klientem z‡lohu na odmžnu a
vùdaje, pokud ji klient zaplatil.

3.10 PÞi ukon‹en’ smlouvy m‡ poradce pr‡vo
provŽst kone‹nŽ vyœ‹tov‡n’ v souladu s
cenovùmi ustanoven’mi smlouvy a poìadovat
zaplacen’ väech svùch pohled‡vek vó‹i klientovi
jeätž pÞed navr‡cen’m väech dokladó, kterŽ mu
byly klientem pÞed‡ny pro vùkon daËovŽho
poradenstv’.
3 . 1 1 Poradce je povinen svou ‹innost vyv’jet
tak, aby nedoälo ke vzniku äkody takŽ v tžch
pÞ’padech, kdy by äkoda vznikla v dósledku
ne‹innosti daËovŽho poradce. Poradce je povinen
informovat klienta zejmŽna o spr‡vnŽ vùäi
daËovŽ povinnosti klienta, jakoì i o term’nech,
ve kterùch je klient povinen provŽst œhrady
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pÞ’sluänùch ‹‡stek. Jde pÞedevä’m o tyto
poloìky: z‡lohy na daË (bez rozliäen’ danž),
term’n placen’ danž, dodanžn’ od‹itatelnùch
poloìek v pÞ’padž dodate‹nŽ zmžny podm’nek pro
jejich uplatnžn’, pÞ’pady investi‹n’ch pob’dek,
pÞ’padnž u dalä’ch ‹‡stek dle ustanoven’
pÞ’sluänùch z‡konó.

3.12 Poradce, jeho pracovn’k nebo z‡stupce,
jakoì i osoba, kter‡ pozbyla opr‡vnžn’ k vùkonu
daËovŽho poradenstv’, jsou povinni zachov‡vat
ml‹enlivost o väech skute‹nostech, o nichì se
dozvždžli v souvislosti s vùkonem daËovŽho
poradenstv’. TŽto povinnosti je móìe zprostit
pouze klient svùm prohl‡äen’m, aväak i v tomto
pÞ’padž je poradce nebo jeho z‡stupce povinen
zachov‡vat ml‹enlivost, pokud je to v z‡jmu
klienta.
3 . 1 3 Poradce se móìe dovol‡vat ml‹enlivosti
zejmŽna v pÞ’padech, kdy nesm’ bùt vyslùch‡n
jako svždek, jestliìe by svou vùpovžd’ poruäil
st‡tem uloìenou nebo uznanou povinnost
ml‹enlivosti a kdy jsou po nžm poìadov‡na
zjiätžn’, kter‡ jsou vùsledkem jeho vlastn’
pr‡ce.

3 . 1 4 Poradce

se

nemóìe

dovol‡vat

ml‹enlivosti:

•
•
•

jestliìe m‡ z‡konem uloìenou povinnost
pÞekazit a ozn‡mit sp‡ch‡n’ trestnŽho
‹inu;
je-li povinnosti ml‹enlivosti zbaven
rozhodnut’m soudu;
v rozsahu povinnŽ sou‹innosti stanovenŽ
zvl‡ätn’mi pÞedpisy.

3.15

Klient zprost’ poradce ml‹enlivosti a
umoìn’ mu poskytnout nezbytnŽ œdaje:

•
•
•

4.

v pÞ’padech, kdy poradce uplatËuje
n‡hradu äkody zpósobenŽ klientovi ze
svŽho pojiätžn’ u pÞ’sluänŽ pojiäéovny;
vó‹i subjektu, kterù Þeä’ spor mezi
klientem a poradcem;
jestliìe klient poìaduje po poradci
poskytnut’ svždeckŽ vùpovždi v jinŽm
Þ’zen’.

Pr‡va a povinnosti klienta

4.1

Klient m‡ pr‡vo na poskytnut’ daËovŽho
poradenstv’ v souladu s tžmito OPDP a v rozsahu
uzavÞenŽ smlouvy.

4.2
Klient m‡ pr‡vo na vysvžtlen’ postupó,
kterŽ poradce pouìil, œkonó, jeì u‹inil, a na œplnŽ
informace o stavu Þ’zen’, ve kterŽm jej poradce
zastupuje. Klient m‡ pr‡vo na kopii veäkerùch
pod‡n’, kter‡ jeho jmŽnem poradce u‹inil.
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4.3

Klient m‡ pr‡vo nahlŽdnout do pojistnŽ
smlouvy poradce.

4.4
Pr‡vem i povinnost’ klienta je œzce
spolupracovat s poradcem pÞi poskytov‡n’
daËovŽho poradenstv’.
4.5
Klient je povinen v‹as pÞed‡vat poradci
veäkerŽ doklady, jakoì i dalä’ informace, kterŽ
maj’ souvislost s pÞedmžtem poskytovanŽho
daËovŽho poradenstv’. Jde pÞitom o doklady a
informace, kterŽ jsou nezbytnŽ pro Þ‡dnù vùkon
daËovŽho poradenstv’ nebo kterŽ si poradce
vyì‡d‡. Klient je rovnžì povinen informovat
daËovŽho poradce o väech zn‡mùch rizic’ch
vztahuj’c’ch se k plnžn’ pÞedmžtu smlouvy. Na
vyì‡d‡n’ daËovŽho poradce poskytne klient
nezbytnŽ informace a pokyny v p’semnŽ formž.
4.6
Vyì‡d‡-li si klient od daËovŽho poradce
z‡vaznŽ posouzen’, je povinen sdžlit mu
informace o finan‹n’m rozsahu rizik, do kterùch
poradce pÞi aplikaci svŽho pr‡vn’ho n‡zoru
vstupuje.
4.7
Skute‹nost, ìe poradce je povinen
pracovat s odbornou pŽ‹’ a pÞitom odpov’d‡ za
kvalitu a spr‡vnost poskytovanùch sluìeb, nesm’
bùt vykl‡d‡na tak, ìe klient s‡m nen’ povinen
trvale vynakl‡dat nejvyää’ œsil’ k tomu, aby
nedoch‡zelo ke äkod‡m.
4.8
Klient je povinen poradce neprodlenž
informovat o väech œkonech u‹inžnùch bez jeho
vždom’ ve vžcech, kterŽ jsou pÞedmžtem
smlouvy. V pÞ’padž takovŽho jedn‡n’ je klient za
jeho n‡sledky plnž odpovždnù.
4.9
Klient je povinen ve smluvenùch lhót‡ch
zaplatit poradci pÞimžÞenou z‡lohu na odmžnu a
vùdaje, smluvenou vùäi odmžny a pÞ’padn‡ dalä’
plnžn’, pokud se k nim zav‡zal.

5.

Odpovždnost poradce

5.1

Poradce odpov’d‡ klientovi za äkodu
pokud ji zpósobil poradce, jeho z‡stupce nebo
pracovn’k. Poradce se odpovždnosti zprost’,
prok‡ìe-li, ìe äkodž nemohl zabr‡nit ani pÞi
vynaloìen’ veäkerŽho œsil’, kterŽ na nžm lze
poìadovat.

5.2

Poradce neodpov’d‡ za äkodu dle 5.1 ,
kter‡ klientovi vznikla z dóvodu, ìe klient poruäil
ustanoven’ tžchto OPDP a smlouvy. Poradce
rovnžì nenese odpovždnost za autenti‹nost a
obsahovou spr‡vnost dokladó a informac’, kterŽ
mu poskytl klient.

5.3

Ustanoven’mi o odpovždnosti poradce za
kvalitu a spr‡vnost poskytovanùch sluìeb nen’
dot‹ena povinnost klienta vynakl‡dat trvale
nejvyää’ œsil’ k prevenci vzniku äkod.

5.4

Vzniknou-li dóvodnŽ obavy, ìe n‡sledkem
poskytnutŽho daËovŽho poradenstv’ móìe
vzniknout äkoda, jsou obž strany povinny
uskute‹nit kroky a œkony, kterùmi lze äkodž
zabr‡nit nebo ji sn’ìit. Klient je pÞitom povinen
poradce na tyto skute‹nosti po jejich zjiätžn’
neprodlenž upozornit a poskytnout mu nutnou
sou‹innost, zejmŽna veäkerŽ souvisej’c’
podklady a informace.

5.5

Je-li dóvod vzniku äkody vyplùvaj’c’ ze
zjiätžn’ st‡tn’ho org‡nu spornù, je klient povinen
umoìnit poradci veden’ väech pÞ’pustnùch
opravnùch prostÞedkó a dom‡hat se takŽ
veäkerùmi pÞ’pustnùmi prostÞedky soudn’
ochrany, pÞ’padnž se na tžchto prostÞedc’ch
efektivnž pod’let. V opa‹nŽm pÞ’padž poradce
nen’ povinen nahradit vzniklou äkodu.

5.6

N‡hrada äkody je ze strany poradce
splatn‡
plnžn’m
pojiäéovny.
Odm’tne-li
pojiäéovna plnit s odóvodnžn’m, ìe poradce za
äkodu neodpov’d‡, rozhodne o pÞ’padnŽ n‡hradž
äkody soud. Nedojde-li k plnžn’ ze strany
pojiäéovny z jinùch dóvodó, Þ’d’ se vztahy
smluvn’ch stran pÞ’sluänùmi pr‡vn’mi pÞedpisy.

6.

Veden’ spisu

6.1

Poradce je opr‡vnžn vŽst spisovou
evidenci o vùkonu daËovŽho poradenstv’.

6.2

Spisovou evidenc’ se rozum’ p’semnosti a
z‡znamy, kterŽ zóst‡vaj’ poradci pro jeho
potÞebu.

6.3

PÞi veden’ spisu poradce postupuje s
odbornou pŽ‹’.

6.4

Klient bere na vždom’ a souhlas’ se
shromaì“ov‡n’m a zpracov‡v‡n’m œdajó
poradcem o svŽ osobž v souvislosti s vùkonem
daËovŽho poradenstv’ a veden’m spisu.

7.

Vùäe odmžny obvykle vyjadÞuje odbornou
a ‹asovou n‡ro‹nost sluìby, jakoì i rozsah
odpovždnosti daËovŽho poradce.

7.4

DaË z pÞidanŽ hodnoty nen’ sou‹‡st’
odmžny sjednanŽ nebo stanovenŽ dle ‹l. 7.1 aì
7.3 ; je-li poradce povinen daË z pÞidanŽ hodnoty
odvŽst, tato daË se k odmžnž pÞipo‹te.

8.

Sankce

8.1

Smluvn’ ujedn‡n’ mezi klientem a
poradcem móìe zahrnovat tŽì smluvn’ sankce.
Vùäe sankc’ nesm’ bùt stanovena v rozporu s
dobrùmi mravy.

8.2

Je-li klient v prodlen’ s œhradou odmžny
daËovŽmu poradci, m‡ poradce, vedle n‡roku na
œrok z prodlen’ ve vùäi stanovenŽ podle
zvl‡ätn’ch pÞedpisó, rovnžì n‡rok na uplatnžn’
sjednanŽ smluvn’ sankce.

9.

Vznik a z‡nik smluvn’ho
vztahu

9.1
Smluvn’ vztah mezi poradcem a klientem
vznik‡ uzavÞen’m smlouvy o poskytov‡n’
daËovŽho poradenstv’.
9.2
Smluvn’ vztah uzavÞenù na dobu
neur‹itou móìe zaniknout vùpovžd’ smlouvy
kterùmkoliv œ‹astn’kem smluvn’ho vztahu.
ò‹innost vùpovždi se Þ’d’ ujedn‡n’mi ve smlouvž.
Nen’-li sjedn‡no jinak, nabùv‡ vùpovž“ œ‹innosti
dnem, kdy se o n’ druh‡ strana dovždžla nebo
mohla dovždžt.
9.3

Smluvn’ vztah uzavÞenù na dobu ur‹itou
zanik‡ uplynut’m sjednanŽ doby.

9.4
Smluvn’ vztah zanik‡ splnžn’m pÞedmžtu
smlouvy.
9.5
Smluvn’ vztah lze ukon‹it kdykoli takŽ
dohodou.

Odmžna

7.1

Poradce m‡ n‡rok na odmžnu za
poskytnutŽ sluìby. Nen’-li vùäe tŽto odmžny
sjedn‡na ve smlouvž nebo jej’ pÞ’loze (cen’ku),
pouìij’ se pÞimžÞenž ustanoven’ advok‡tn’ho
tarifu.

7.2

7.3

Smluvnž sjednan‡ odmžna nezahrnuje
vùdaje œ‹elnž vynaloìenŽ pÞi poskytov‡n’
daËovŽho poradenstv’ nebo v souvislosti s n’m,
nen’-li sjedn‡no jinak. Mezi vùdaje œ‹elnž
vynaloìenŽ
pÞi
poskytov‡n’
daËovŽho
poradenstv’ patÞ’ zejmŽna spr‡vn’ a jinŽ
poplatky, cestovn’ vùdaje, znaleckŽ posudky,
pÞeklady a tlumo‹en’.

9.6
Smluvn’ vztah zanik‡ za podm’nek
uvedenùch v bodž 3.8 . StejnŽ œ‹inky m‡ i
zruäen’ souhlasu se shromaì“ov‡n’m œdajó dle
‹l. 6.4 .
9.7
Je-li œ‹astn’kem smlouvy pr‡vnick‡
osoba, zanik‡ smlouva takŽ jej’m z‡nikem bez
pr‡vn’ho n‡stupce. Smluvn’ vztah zanik‡ takŽ
œmrt’m klienta.
9.8
Smluvn’ vztah takŽ zanik‡, pokud
poradce pozbyl pr‡vo vykon‡vat daËovŽ
poradenstv’ dle ustanoven’ ¤ 4 odst. 3 z‡kona o
daËovŽm poradenstv’. O tŽto skute‹nosti je
poradce povinen neprodlenž uvždomit klienta.

Strana 4 z 5

9.9

Po z‡niku smluvn’ho vztahu podle vùäe
uvedenùch ‹l‡nkó zóst‡vaj’ v platnosti väechna
ustanoven’ tžchto OPDP a smlouvy, z jejichì
obsahu je zÞejmŽ, ìe se mohou vztahovat na
skute‹nosti, jeì nastanou aì po skon‹en’
smluvn’ho vztahu, pokud tyto skute‹nosti maj’
svój póvod ve smlouvž a OPDP. Jde zejmŽna o
ot‡zky odpovždnosti poradce, ml‹enlivosti,
n‡hrady äkod a vz‡jemnŽ informovanosti.

9 . 1 0 Smluvn’
poradce.

10.

vztah

zanik‡

takŽ

10.5

Pln‡ moc zanik‡:

•
•
•

je-li odvol‡na klientem;
je-li vypovžzena poradcem;
uplynut’m doby, je-li uzavÞena na dobu
ur‹itou;
proveden’m œkonó, pro kterŽ byla
udžlena;
smrt’ klienta ‹i poradce nebo v pÞ’padž,
ìe je zmocnitelem pr‡vnick‡ osoba jej’m
z‡nikem bez pr‡vn’ho n‡stupce.

•
•

œmrt’m

1 0 . 6 V pÞ’padž, ìe klient odvol‡ plnou moc, je
povinen neprodlenž a prokazatelnž o tomto svŽm
œkonu informovat poradce. Obdobnž postupuje
poradce v pÞ’padž, ìe plnou moc vypov’ nebo
odm’tne.

Pln‡ moc

1 0 . 1 Pln‡ moc mus’ obsahovat jednozna‹nou
identifikaci klienta a poradce (zmocnitele a
zmocnžnce). Pln‡ moc d‡le mus’ obsahovat
vymezen’ pÞedmžtu a rozsahu plnŽ moci, datum
jej’ho vyd‡n’, œ‹innost, pÞ’padnž dobu platnosti a
podpis.

11.

Doru‹ov‡n’

11.1

omezit.

Korespondence mezi klientem a poradcem
se doru‹uje osobnž, poätovn’ pÞepravou, kurùrn’
sluìbou nebo za pouìit’ pÞenosovùch technik, a to
za podm’nek sjednanùch ve smlouvž.

10.3

11.2

1 0 . 4 Zastupov‡n’ na z‡kladž plnŽ moci
nevylu‹uje aby klient jednal se spr‡vcem danž
pÞ’mo, pÞitom plat’ ‹l‡nky 4.7 , 4.8 , 5.2 .

1 1 . 3 Doru‹uje se na adresy uvedenŽ ve

10.2

Rozsah a dobu œ‹innosti plnŽ moci lze

Nen’-li ve smlouvž uvedeno jinak, pak pro
pÞ’pad odepÞen’ pÞijet’ ‹i nepÞevzet’ poätovn’
z‡silky se m‡ za to, ìe z‡silka byla doru‹ena
klientovi sedmù den n‡sleduj’c’ po dni, kdy byla
z‡silka pÞed‡na k poätovn’ pÞepravž.

òÞedn’ ovžÞen’ totoìnosti klienta a
poradce je na plnŽ moci nezbytnŽ pouze pokud to
vyìaduje pr‡vn’ pÞedpis.

smlouvž.

Prohlaäuji, ìe jsem se obezn‡mil
poskytov‡n’ daËovŽho poradenstv’.

s

t’mto

Datum a podpis:

ObecnŽ podm’nky pro poskytov‡n’ daËovŽho poradenstv’ 2.00
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