Smlouva příkazní
podle ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku v platném znění uzavřená mezi smluvními stranami

1. Příkazník:

Ing. Hana Kubešová, daňový poradce
zapsaná do seznamu Komory daňových poradců ČR pod ev.č. 2807
trvale bytem 1. máje 682, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 61074225, DIČ: CZ5960061877

dále jen „daňový poradce“
2. Příkazce:

dále jen „klient“
uzavírají tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy
1. Daňový poradce se touto smlouvou zavazuje ke zpracování přiznání k dani z příjmu
právnických/fyzických osob za rok 20xx a k jeho podání v prodloužené lhůtě do 30.6.20xx.

II.
Povinnosti smluvních stran
1. Pro zpracování daňového přiznání byla klientem udělena plná moc, kterou daňový poradce
předloží příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31.3.20xx.
2. Klient se zavazuje poskytnout daňovému poradci veškeré podklady pro sestavení daňového
přiznání nejpozději do 15.6.20xx. Za správnost a úplnost poskytnutých podkladů nese
plnou odpovědnost klient.
3. Daňový poradce vyhotoví a podá přiznání k dani z příjmu právnických/fyzických osob
v termínu do 30.6.20xx.
4. Daňový poradce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o
klientovi dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy.
5. Klient je povinen poskytnout včas potřebnou součinnost pro výkon činnosti daňového
poradce a informovat ho neprodleně a v plném rozsahu o všech skutečnostech majících

vztah k plnění podle této smlouvy. Pokud klient nepředloží doklady daňovému poradci do
termínu uvedeného ve smlouvě v oddíle II, bod 2, daňový poradce má právo odstoupit od
smlouvy a tím bude platit původní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmu, tedy
31.3.20xx. Daňový poradce má v tomto případě nárok na úhradu účelně vynaložených
nákladů, které mu při provádění příkazu vznikly, tyto náklady si započítá oproti zaplacené
záloze.

III.
Cena
1. Daňovému poradci za jeho činnost přísluší odměna. Výše odměny činí 4 000 Kč za odklad
přiznání k dani z příjmu fyzických osob nebo 6 000 Kč za odklad přiznání k dani z příjmu
právnických osob.
2. Odměna je splatná hotově nebo na účet daňového poradce formou zálohy, konečná faktura
bude vystavena po předání předmětu smlouvy.
3. V případě dlouhodobého neplnění odměny za poskytnuté služby si daňový poradce
vyhrazuje právo zadržet výsledky své činnosti až do splnění závazku.

IV.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Nabývá účinnosti dnem podpisu a zaniká
předáním zpracovaného přiznání k dani z příjmu klientovi a zaplacením odměny. Udělená
plná moc zaniká k 30.6.20xx, tj. k zákonnému termínu pro předložení daňového přiznání.
2. Změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou a se souhlasem obou smluvních
stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Obě smluvní strany potvrzují svým podpisem, že souhlasí se zněním smlouvy.
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