
 

SMLOUVA  O  POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ  č. 30781 
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
též „OZ“) a podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, 

ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
následujícími smluvními stranami: 

 
I. Smluvní strany 
OBJEDNATEL: DIPLOMATICKÝ SERVIS 
sídlo: Václavské náměstí 816/49, Praha 1, 111 21  
         
IČ: 000 00 175 
plátce DPH: ano  DIČ: CZ00000175 
zastoupený: Ing. Martin Pohl - ředitel 
                      
ZHOTOVITEL:                 Firemní daně CZ s.r.o.  
                                                   Zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76804.  
            Právnická osoba oprávněná poskytovat daňové poradenství podle § 3      
       odst. 6 zákona č. 23/199Sb., o daňovém poradenství, evidence   
       v seznamu právnických osob vedeném Komorou daňových poradců ČR    
       ze dne 28.7.2009 pod IČ 26172810. 
sídlo:                                          Nad Primaskou 1179/27, Strašnice, 100 00 Praha10  
           
IČ:          261 72 810 
plátce DPH:         ano  DIČ: CZ26172810 
zastupuje         Ing. Bohumil Voženílek - jednatel 
 
II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem plnění smlouvy je: 
1.1. vypracování a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob objednatele za zdaňovací 

období roků 2020 až 2023 (dále jen „daňové přiznání“), a to vždy v prodloužené lhůtě do 1.7.  
následujícího kalendářního roku po skončení zdaňovacího období, a to za níže stanovených podmínek, 

1.2. poskytování daňového poradenství podle zadání objednatele, a to telefonickou, osobní ústní nebo 
písemnou formou e-mailem nebo dopisem podle předem sjednaných podmínek při zadání konkrétního 
dotazu ze strany objednatele, 

1.3. pravidelné informování klienta o novelách daňových zákonů formou stručných informací a odkazů; 
účast na odborných seminářích k daňové problematice, 

2. Součástí díla podle odstavce 1.1. je shrnutí podkladů potřebných k vypracování daňového přiznání 
předložených objednatelem, a to ve formě, kterou zhotovitel objednateli předem poskytne jako soubor 
tabulek a dotazníků k vyplnění. 

3. Zhotovitel kromě výše uvedené přípravy tabulek a dotazníků a shrnutí podkladů po jejich vyplnění 
objednatelem a na jejich základě dále provede: 

3.1. kontrolu hospodářského výsledku, včetně namátkové kontroly rozdělení výnosů a nákladů na hlavní 
a vedlejší činnost, 

3.2. kontrolu soupisu nedaňových nákladů a nezdanitelných výnosů, 
3.3. kontrolu daňových odpisů majetku (namátkově), včetně namátkové kontroly vstupních cen a zařazení 

hmotného majetku do odpisových skupin u majetku zařazeného v letech 2020 až 2023, včetně 
technického zhodnocení dlouhodobého majetku (zejména nemovitostí), 

3.4. kontrolu ostatních vlivů majetku (vyřazený majetek) na základ daně (namátkově), 
3.5. kontrolu ostatních vlivů výdajů a výnosů (namátkově) na základ daně, 
3.6. posouzení vhodnosti a správnosti použitých účetních postupů a vnitřních směrnic týkajících se účetní 

oblasti, 
3.7. vypracování návrhu daňového přiznání pro projednání s objednatelem, včetně zprávy, 
3.8. vypracování konečného daňového přiznání pro podání správci daně v povinné elektronické formě, 



3.9. podání (odeslání) daňového přiznání v předepsané formě a formátu datovou schránkou na příslušný 
finanční úřad objednatele. 

4. Za správnost a úplnost prvotních dokladů ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění 
platných předpisů, ručí v plném rozsahu objednatel. Součástí kontroly jednotlivých podkladů 
vypracovaných objednatelem není kontrola prvotních účetních dokladů a jednotlivých účetních 
záznamů, s výjimkou namátkové kontroly podle odstavce 3. tohoto článku. Byla-li účetní závěrka 
objednatele ověřena auditorem, převezme zhotovitel pro svoji činnost údaje ze zjištění auditora a 
podklady zpracované a předané podle výše uvedeného postupu objednatelem. Správnost obsahu 
předaných podkladů potvrdí určený zástupce objednatele svým podpisem a razítkem objednatele, a to 
zejména na předané hlavní knize ve věcném uspořádání nebo na obratové předvaze. 

5. Zhotovitel odloží, na základě plné moci objednatele, lhůtu pro podání daňového přiznání k dani 
z příjmů právnických osob za roky 2020 až 2023 vždy do 1.7. následujícího kalendářního roku po 
skončení zdaňovacího období.  

6. Smluvní strany dále sjednávají, že se mohou i v průběhu provádění činnosti zhotovitele dohodnout na 
rozšíření rozsahu sjednaných prací (vícepráce), a to písemným dodatkem k této smlouvě nebo na 
základě samostatné objednávky objednatele, v níž bude předmět víceprací zřetelně formulován 
a ohodnocen jeho časový a finanční rozsah. Změna ceny díla se pak stanoví podle ustanovení článku 
IV. této smlouvy. 

7. Předmět smlouvy je splněn za každé zdaňovací období (rok) předáním daňového přiznání objednateli, 
který je povinen podepsat jednu verzi daňového přiznání a zprávy a předat je zhotoviteli, resp. 
podáním daňového přiznání zhotovitelem podle bodu 3.9. Termín předání daňového přiznání 
k projednání před jeho podáním na finanční úřad je do 30.4. následujícího kalendářního roku po 
skončení zdaňovacího období, a to za předpokladu, že budou objednatelem splněny termíny předání 
podkladů zhotoviteli podle článku III. odstavců 1.1. a 1.3.  

8. Prokáže-li objednatel, že je (byl) předán předmět smlouvy s vadami z viny zhotovitele, je zhotovitel 
povinen tyto vady bez odkladů a na své náklady odstranit a provést nové předání zhotoveného 
předmětu smlouvy v písemně sjednaném termínu. 

 
 III. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel se zavazuje: 
1.1. Provést kontrolu předběžných výsledků účetnictví a poskytnutých podkladů objednatele za roky 2020 

až 2023 pro účely stanovení odhadu daně z příjmů za příslušné zdaňovací období (rok), a to vždy 
v termínu od 28.2. do 8.3. následujícího kalendářního roku po skončení zdaňovacího období, včetně 
vypracování případných doporučení na provedení korekcí pro dokončení prací na daňovém přiznání 
za příslušný rok.  

1.2. Provést shrnutí objednatelem vyhotovených a předaných podkladů potřebných k vypracování 
daňového přiznání a provést namátkovou kontrolu poskytnutých podkladů podle čl. II. této smlouvy 
a vypracovat návrh daňového přiznání podle předaných podkladů. 

1.3. Prověřit příslušné předložené podklady objednatelem podle uzavřené účetní závěrky za příslušný rok,  
které budou sloužit pro přípravu daňového přiznání, a to vždy v termínu od 2.4. do 12.4. 
následujícího kalendářního roku po skončení zdaňovacího období. Zhotovitel dodržení uvedeného 
termínu garantuje v případě, že mu budou veškeré podklady a doklady objednatelem předány nejpozději 
do sjednaného data zahájení prací, tj. do 2.4. následujícího kalendářního roku po skončení zdaňovacího 
období.  

1.4. Plnit předmět smlouvy v prodloužené 20 denní lhůtě pokud nebude splněn předchozí odstavec. 
1.5. Jako součást prací a v termínu podle bodu 1.3. vypracovat návrh daňového přiznání včetně zprávy pro 

projednání s objednatelem. 
1.6. Vypracovat konečné daňové přiznání pro jeho podání na finanční úřad a daňové přiznání podat 

v termínu do 30.4. následujícího kalendářního roku po skončení zdaňovacího období.  
1.7. Prodloužit termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů vždy do 1.7. následujícího 

kalendářního roku po skončení zdaňovacího období, a to na základě přijetí plné moci, která bude 
podepsána nejpozději vždy do 28.3. následujícího kalendářního roku po skončení zdaňovacího 
období, aby mohla být objednatelem doručena nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku po 
skončení zdaňovacího období místně příslušnému správci daně. 

1.8. Zastupovat objednatele na základě jeho požadavků a vystavené plné moci při jednání s finančním 
úřadem. 

1.9. Plnit předmět smlouvy s vynaložením všech odborných znalostí ve smyslu platných předpisů tak, aby 
objednatel dostál svým závazkům. 

1.10. Provést opravu daňového přiznání na vlastní náklady, a to v případě, prokáže-li mu objednatel chybné 
plnění podle předmětu smlouvy. Obdobně to platí i v případě prokázání způsobené škody. 



1.11. Udržovat v tajnosti veškeré informace, zjištěné při plnění této smlouvy, nezveřejňovat je ve vztahu ke 
třetím osobám. 

  
2. Objednatel se zavazuje: 
2.1. Sdělovat zhotoviteli všechny skutečnosti a informace týkající se plnění předmětu smlouvy a předat 

zhotoviteli všechny podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy, a to v dostatečném časovém 
předstihu. 

2.2. Poskytovat zhotoviteli správné, pravdivé, průkazné a úplné podklady a informace. 
2.3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nutnou ke splnění předmětu smlouvy, 

zejména informovat zhotovitele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na správné posouzení 
prvotních podkladů a ostatních poskytnutých informací, a to i v případě, že se zhotovitel přímo na 
tyto informace nedotázal, protože o takovýchto skutečnostech nevěděl nebo nemohl vědět nebo tyto 
skutečnosti nebyly součástí objednatelem poskytnutých podkladů. 

2.4. Objednatel ručí za zákonnost svých postupů a obchodních aktivit. 
2.5. Objednatel odpovídá sám, a to bez spoluúčasti zhotovitele, za škodu, která mu vznikla z důvodu, 

kdy zatajil zhotoviteli podstatné skutečnosti nebo doklady nebo tyto skutečnosti sdělil opožděně 
nebo mu opožděně doklady předal. Zejména pak nese odpovědnost za takové vady způsobené tím, 
že se zhotovitelem dostatečně nespolupracoval a neposkytl mu veškeré informace, které mohly mít 
vliv na správné stanovení základu daně, případně byly zhotoviteli poskytnuty informace neúplné, 
nepravdivé, zkreslené nebo klamavé. Dále v takových případech, kdy byl skutečný stav zastřen 
stavem jiným formálně právním.  

2.6. Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytnuté služby níže uvedenou cenu včetně DPH. 
2.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá objednateli vždy jen za škodu, kterou 

v souvislosti s výkonem daňového poradenství a zpracování daňového přiznání prokazatelně 
způsobil, a to podle § 6 odst. 8 zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových 
poradců ČR, v platném znění. Pro náhradu škody a ostatní práva a povinnosti související s náhradou 
škody při porušení povinností dle této smlouvy platí příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění, zejména ustanovení § 2913 o náhradě škody při porušení 
smluvní povinnosti. 

2.8. Nehledě na jakékoliv jiné ustanovení této smlouvy smluvní strany konstatují, že veškerá úhrnná 
předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout jako následek porušení povinností, je vždy pouze 
takové škoda, kterou prokazatelně zhotovitel způsobil. 

2.9. Škodou se pro účely této smlouvy rozumí pokuta, úrok z prodlení, penále a zvýšení daně podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 

2.10. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli spolupracovat v daňovém řízení (zejména spolupracovat při 
daňové kontrole a místním šetření), případně pokud učinil v daňovém řízení úkony samostatně bez 
konzultace se zhotovitelem, vzdal se možnosti použití řádných nebo mimořádných opravných 
prostředků, odmítl anebo nečinností znemožnil soudní přezkoumání rozhodnutí správcem daně, 
vypověděl zhotoviteli plnou moc, či učinil jiný úkon, který zhotoviteli ztíží, omezí nebo vyloučí 
možnost dosažení příznivějšího závěru daňového řízení, je zhotovitel zproštěn odpovědnosti, neboť 
škodě nemohl zaviněním objednatele zabránit. 

2.11. Ustanovením o odpovědnosti zhotovitele není dotčena povinnosti objednatele vynakládat trvale 
nejvyšší úsilí k prevenci vzniku škod. 

2.12. Zhotovitel se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení 
veškerého možného úsilí, které lze na něm vyžadovat. 

2.13. Zhotovitel prohlašuje, že Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group s ním uzavřela 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody na pojistnou částku 10.000 000,- Kč. 

2.14. V případě vzniku škody zprošťuje objednatel zhotovitele mlčenlivosti pro účely jednání zhotovitele 
s makléřem a pojišťovnou pro účely náhrady škody, respektive likvidaci škodní události. 
 

IV. Cena a fakturace – uvedena bez DPH 
1. Cena za předmět smlouvy podle čl. II odst. 1.1. bez daně z přidané hodnoty je sjednána smluvně 

dohodou podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve výši 105 000,- Kč bez DPH za každé daňové 
přiznání za roky 2020 až 2023. Tato cena vychází z  pracnosti pro provedení prací podle čl. II. odst. 
3. a v termínech podle článku III. odst. 1. V ceně je zahrnuta i služba odkladu termínu pro podání 
daňového přiznání na základě udělené plné moci v termínu vždy do 1.7. následujícího kalendářního 
roku po skončení zdaňovacího období. 

2. Cena za předmět smlouvy podle čl. II odst. 1.2. bez daně z přidané hodnoty je sjednána smluvně 
dohodou podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve výši 2 500,- Kč bez DPH za hodinu, přičemž 
bude účtována cena za každou započatou čtvrthodinu poskytnutého daňového poradenství. 



3. Předmět smlouvy podle čl. II odst. 1.3. je součástí plnění podle čl. II. odst. 1.2. a nebude dále 
samostatně účtována. Účast na odborných seminářích k daňové problematice bude hrazena podle 
obvyklých cen zhotovitele na těchto seminářích.  

4. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s výjimkou nákladů na případné objednatelem 
požadované překlady, tlumočení, poplatky a jiné výdaje vyžádané objednatelem a vynaložené 
zhotovitelem a na cestovné a ubytování pracovníků zhotovitele a vyjma odstavce 3. tohoto článku. 
Cestovné bude účtováno ve výši 10,50 Kč/1 km jízdy osobním automobilem zhotovitele mimo obec 
sídla zhotovitele, bude-li objednatelem vyžádána. Náhrada za ztrátu času bude účtována ve výši 
hodinové sazby, a to za hodinu cesty do místa/sídla objednatele a zpět do sídla zhotovitele bude-li 
nezbytná přítomnost zaměstnanců zhotovitele v tomto místě pro splnění předmětu smlouvy mimo území 
města Prahy. Objednateli bude dále přeúčtována náhrada ubytování na území ČR, a to maximálně do 
výše 2.500,-Kč za noc a osobu (na území jiného státu podle skutečných nákladů). 

5. Sjednaná cena je uvedena bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši platné sazby v den 
uskutečnění zdanitelného plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších změn a doplnění. 

6. Pokud objednatel neposkytne požadované informace pro správný výpočet daňového základu 
a v důsledku toho dojde k výraznému časovému skluzu prací, může být úhrada zhotovitelem 
zvýšena. Důvod a předpokládaný rozsah zvýšení objemu práce ve vztahu ke zvýšení odměny a 
změny termínu plnění smlouvy a předání předmětu smlouvy, předloží zhotovitel objednateli ke 
schválení bez odkladu, a to po zjištění příslušných skutečností a potřeby provedení úprav. 

7. Objednatel a zhotovitel sjednali dílčí platby za provedení předmětu díla podle článku II. bodu 1.1., a 
to následovně: 
- 30% ke dni splnění prací podle článku III. bodu 1.1., 
- 50% ke dni splnění prací podle článku III. bodu 1.3., 
- 20% ke dni splnění prací podle článku III. bodu 1.6., 

8. Veškeré faktury jsou splatné do 21 dnů od jejich přijetí objednatelem. Objednatel souhlasí, aby byly 
faktury zasílány elektronicky, a to na e-mailovou adresu epodatelna@ds.cz, 

9. Dnem uhrazení ceny za plnění se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
10. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má právo, v případě pozdní úhrady faktur, účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

V. Ostatní ujednání 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu ve smyslu OZ a v souladu s § 1801 OZ vylučují použití 

pravidel o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem (§1799 a §1800 OZ). 
2. Na závazek ze smlouvy při plnění předmětu smlouvy smluvní strany sjednaly, že se podpůrně 

použijí ustanovení OZ o příkazu (podle §2430 a násl. OZ), ledaže je sjednáno jinak, anebo zvláštní 
právní předpis stanoví jinak. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou obecné podmínky uvedené v příloze této smlouvy. 
4. Objednatel určuje jako svého/své zástupce při plnění této smlouvy pana/paní xxx, tel.:xxx, mobil: 

xxx, e-mail: xxx. Zároveň tímto objednatel zprošťuje zhotovitele mlčenlivosti v oblastech plnění 
předmětu smlouvy při interní komunikaci zaměstnanců objednatele a zhotovitele, která směřuje 
k plnění předmětu smlouvy. 

5. Zhotovitel určuje jako svého zástupce pro plnění předmětu smlouvy pana xxx, tel: xxx, mobil: xxx, 
e-mail: xxx.   

6. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět kdykoliv písemně bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 
30 kalendářních dní a počne běžet dnem doručení písemné výpovědi zhotoviteli. Zhotovitel má 
nárok na dílčí úhradu úplaty v závislosti na objemu do té doby již vykonané práce. 

7. Zhotovitel je oprávněn ukončit vykonávání smluvních závazků dle této smlouvy, jestliže nastanou 
takové okolnosti jím neovlivnitelné, které mohou, dle jeho názoru, ovlivnit správnost vykonávaných 
prací a kdy nebude moci zaručit objednateli správnost vykonávaných prací nebo nebude moci 
zamezit vzniku škody objednateli, a to písemně s výpovědní lhůtou 30 kalendářních dnů, která počne 
běžet ode dne doručení písemné výpovědi objednateli. Zhotovitel má nárok na dílčí úhradu úplaty 
v závislosti na objemu do té doby již vykonané práce. 

8. Zhotovitel může ukončit své práce dle této smlouvy okamžitě bez omezení jakýchkoliv svých práv, 
pokud objednatel nesplní některou z podmínek smlouvy, jež byla smluvně dohodnuta, a byl na 
neplnění této podmínky zhotovitelem upozorněn. 

9. Objednatel se zavazuje za plnění předmětu smlouvy zaplatit sjednanou cenu včetně DPH. 
V případech, uvedených v tomto článku vzniká zhotoviteli nárok na dílčí úhradu úplaty v závislosti 
na objemu již vykonané práce. 



10. Tato smlouva může zaniknout také dohodou smluvních stran ke sjednanému termínu nebo odstoupením 
od smlouvy zákonem nebo v této smlouvě stanovených případech.  

11. Tato smlouva může být ukončena také: 
11.1. Uzavřením písemné dohody smluvních stran ke sjednanému termínu. 
11.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením za poskytnuté služby déle než 30 dnů, je zhotovitel 

oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpovědí této smlouvy nezaniká povinnost objednatele uhradit 
cenu za poskytnuté služby. Výpověď ze smlouvy se v tomto případě považuje za doručenou 10. 
dnem, kdy byla zásilka uložena na poště, a to bez ohledu na to, zda se objednatel o této skutečnosti 
dozvěděl. 

12. Objednatel a jeho zástupci uvedení v této smlouvě se zavazují podrobit se identifikaci podle zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu (AML zákon). K postupu a podmínkám identifikace – viz v obecných podmínkách. 

13. Zhotovitel zpracovává osobní údaje klienta, je-li fyzickou osobou, a jeho zástupců, je-li právnickou 
osobou, pro účely plnění této smlouvy, plnění právních povinností zhotovitele, ochrany právních 
nároků a nabízení dalších služeb zhotovitele.  

14. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od 1.8.2020 do 31.7.2024. 
15. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 
16. Dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 
17. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

18. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
 

 
 
 V Praze dne 26.3.2020             V Praze dne 19.3.2020 
 
 
 
 
 ……….............................................               …………............................................. 
       za objednatele                           za zhotovitele  
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