
Mandátní smlouva 
o daňovém a ekonomickém poradenství 

 
 
číslo: 09012019 
 
1. Smluvní strany: 
 

mandant:  
Technické služby Kadaň s.r.o. 
Polní 1900, 43201 Kadaň 
IČO: 25441094 
Spisová značka: 18469 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
zastoupený panem Lubošem Herejkem, jednatelem 
 
 
mandatář:  
E-servis.cz s.r.o. 
Útočiště 649, 43151 Klášterec nad Ohří 
IČO:286 86 845 
Spisová značka: C 26826 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
zastoupený paní Ing. Květoslavou Voříškovou, jednatelkou 
 
 
2. Předmět plnění: 
 
Předmětem plnění této smlouvy je: 
- daňové poradenství, 
- ekonomické poradenství 
- účetní poradenství - tj. metodické informace o účetních postupech ap. 
 
mandatář vykonává toto poradenství osobně, případně prostřednictvím svých zaměstnanců, 
podle potřeb klienta. Je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti 
s poskytováním poradenských služeb dozví. Dále se mandatář zavazuje hájit zájmy klienta v 
souladu s ustanovením § 6 odst. 1. zákona č. 523/92 Sb., o daňovém poradenství, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Mandatář se rovněž zavazuje, že v rámci výkonu činností dle této smlouvy bude jménem 
mandanta vystupovat ve vztahu k finančnímu úřadu a to v rozsahu uvedeném na plné moci 
zmocňující jej na základě Daňového řádu k zastupování mandanta před správcem daně. K 
tomuto obdrží mandatář od mandanta písemnou plnou moc pověřující mandatáře k 
zastupování mandanta v uvedených záležitostech. 
 
Mandatář ručí za škody způsobené mandantovi prokazatelně zaviněné výkonem činností dle 
této smlouvy.  Za tyto škody je mandant oprávněn požadovat pro mandatáři náhradu. 
 
 
 
 



 
3. Odměna a její forma úhrady: 
 
za činnosti uvedené v bodě 2 této smlouvy náleží mandatáři odměna ve výši  
 

Kč 6000,-- plus DPH za každý kalendářní měsíc 
 
Tuto částku mandant zaplatí mandatáři na základě daňového dokladu, který mu mandatář 
vystaví do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce. Kromě toho mandatář mandantovi 
přefakturuje náklady vzniklé mandatáři prokazatelně související s výkonem činností 
uvedených v této smlouvě. 
 
 
 
4. Součinnost 
 
Mandant se zavazuje poskytovat součinnost při výkonu činností daných touto smlouvou 
zejména poskytováním všech potřebných informací nutných k objektivnímu posouzení 
skutečností, na základě kterých mandatář bude poskytovat poradenství. Mandatář neručí na 
škody způsobené mandantovi (viz bod 2 této smlouvy), které jsou způsobeny poskytnutím 
neúplných nebo nesprávných informací, popřípadě neposkytnutím těchto informací. 
 
 
 
5. Čas plnění, místo plnění a ostatní ujednání 
 
Tato smlouva se uzavírá s účinností od měsíce ledna 2019 na dobu neurčitou a plně 
nahrazuje smlouvu č. 3/2002 uzavřenou s Ing. Květoslavou Voříškovou O daňovém a 
ekonomickém poradenství, na kterou svým rozsahem navazuje. 
Výpovědní doba smlouvy je stanovena na 3 měsíce, přičemž mandatář může od smlouvy 
odstoupit okamžitě, neposkytuje-li mandant dlouhodobě součinnost ve smyslu této smlouvy 
nebo v případě nezaplacení alespoň dvou mandatářem vystavených faktur. V takovém případě 
mandatář postupuje podle zákona č. 523/92 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových 
poradců. 
 
Mandatář bude svou činnost vykonávat jak v sídle či provozovně mandanta, tak i ve svém 
sídle. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž jeden exemplář obdrží mandant, 
druhý mandatář. 
 
 
 
 
...................................................                          ................................................. 
Luboš Herejk, jednatel    Ing. Květoslava Voříšková 
 
 
 
 


