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 Zvolenou volbu zaškrtněte. 

XXX 
SMLOUVA – ČLENSTVÍ V ALIANCI PRO DAŇOVÉ ŘÍZENÍ  

uzavřená mezi: 
 
 

Pro Factum Consulting s.r.o. 
Ovocný trh 568/17, 110 00 Praha 1 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 113428 
IČO 275 76 264, DIČ CZ 275 76 264 
Číslo bankovního účtu  261948422/0300 
zastoupená jednatelem Petrem Frischem,  

                                 (dále jen „Poskytovatel“) 

 

OSVČ / Společnost …………………………………………………………………………… 

Adresa / Sídlo …………………………………………………………………………………… 

IČO……………………………………………………………………………………………………. 

DIČ……………………………………………………………………………………………………. 

Zastoupená……………………………………………………………………………………….. 

                                                                      (dále jen „Člen“) 

 
 
1. Úvodní ustanovení 
Člen má zájem o účast v programu Aliance pro daňové 
řízení, s tím, aby mu Poskytovatel zajistil daňové a 
ekonomické poradenství v případě kontroly ze strany 
finančních úřadů, orgánů státní sociální správy (PSSZ, 
OSSZ,MSSZ) či zdravotních pojišťoven, a sice za 
zvýhodněnou cenu dle čl. 3. Smlouvy.   
Daňovým poradenstvím se pro účely této Smlouvy 
rozumí poskytování právní pomoci a finančně 
ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a 
jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s 
daněmi přímo souvisejí. 
Poskytovatel bere v úvahu význam a závažnost 
předložených daňových konzultací, které zpracuje 
v odpovídajícím čase a je ochoten a schopen tyto služby 
Členovi zajistit a poskytnout.  
Poskytovatel dále prohlašuje, že je osobou oprávněnou 
poskytovat daňové poradenství ve smyslu zákona 
č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře 
daňových poradců České republiky, v platném znění. 
 
 

3. Smluvní odměna  
Za vyžádané, řádné a včasně poskytnuté služby náleží 
Poskytovateli úplata, kterou se Člen svým podpisem 
Smlouvy zavazuje uhradit.  
Ceny za poradenské služby uvedené v čl. 2 Smlouvy jsou: 

a. Členský poplatek v Alianci pro daňové řízení 
6,000.- Kč/ 1 rok XXXX 10,000.- Kč / 2 roky1 a je splatný 
do 7 dnů od uzavření Smlouvy na číslo účtu 
Poskytovatele uvedené v  této Smlouvě. 

b. Hodinová sazba za poradenství v souvislosti 
s kontrolou ze strany správních orgánů dle čl. 2a této 
Smlouvy ve výši 900.- Kč/hod. 

c. Cena uvedená v předchozím článku bude 
zvýšena o cestovní náhrady účtované dle platného znění 
Zákoníku práce (pouze v případě cest mimo Prahu), a o 
daň z přidané hodnoty. 

d. Zvýhodněná cena uvedená v čl. 3a. a 3b. se 
vztahuje na daňová a správní řízení započatá nejdříve 
v den následující po připsání členského poplatku na účet 
Poskytovatele, a to po zvolenou dobu dle čl. 3a Smlouvy.  
Roční poplatek se nevztahuje na již započaté daňové 
kontroly a řízení, jejichž datum zahájení předchází datu 
úhrady členského poplatku na účet Poskytovatele. 
Smlouva jako taková zanikne bez náhrady, pokud nebude 
do 2 týdnů ode dne uzavření smlouvy připsán členský 
poplatek na účet Poskytovatele. Za den uzavření Smlouvy 
se považuje datum doručení tohoto podepsaného 
formuláře Smlouvy Členem Poskytovateli, a to i doručení 
prostřednictvím elektronické pošty. 

5. Práva a povinnosti Poskytovatele 
a. Poskytovatel při poskytování daňového 

poradenství upozorní Člena na zřejmou nevhodnost jeho 
příkazu, který by mohl mít za následek vznik škody. V 
případě, že Člen i přes upozornění Poskytovatele na 
splnění příkazu trvá, neodpovídá Poskytovatel za škodu 
takto vzniklou. 

b. Poskytovatel má právo odmítnout 
poskytnutí takových služeb, které by způsobem 
poskytování nebo svými důsledky vedly k porušení 
právních předpisů, případně by vybočovaly z mezí 
dobrých mravů. 

c. Poskytovatel má právo ponechat si kopie 
použitých materiálů Člena pro účely vyplývající 
z postavení daňového poradce podle platných právních 
předpisů a z této Smlouvy. 

d. Poskytovatel je povinen zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích, radách, 
pokynech a doporučeních, o nichž se v souvislosti s 
plněním této Smlouvy dozvěděl.  

e. Poskytovatel nesmí ani po skončení platnosti 
této Smlouvy sdělovat třetím osobám bez předchozího 
souhlasu Člena údaje v obdobném rozsahu jako je 
uvedeno v bodě d. 

f. Poskytovatel je však oprávněn jednostranně 
převést svá práva a závazky z této Smlouvy na třetí 
osobu, která je oprávněna poskytovat daňové 
poradenství v České republice. Podpisem této Smlouvy 
Člen s tímto převodem bezvýhradně souhlasí. 

2. Předmět Smlouvy a podmínky poskytování daňového 
poradenství 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Členovi daňové a 
ekonomické poradenství zejména v následujících 
oblastech: 

a. Řešení daňové kontroly ze strany správních 
orgánů (finanční úřady, správa sociálního zabezpečení, 
zdravotní pojišťovny).   

b. Průběžné daňové a ekonomické poradenství. 
V případě výslovného zájmu Člena bude na takovéto 
poradenství uzavřena samostatná Smlouva o daňovém a 
ekonomickém poradenství. 
Z členství v Alianci nevyplývá povinnost pro Člena 
uzavírat jakékoliv další smlouvy s Poskytovatelem.  
Plnění úkolů dle předmětu této Smlouvy bude prováděno 
podle zákonných lhůt a lhůt relevantních pro danou 
kontrolu, a také na základě dohody smluvních stran.  
Při poskytování daňového poradenství v případě kontroly 
ze strany správních orgánů bude Poskytovatel 
postupovat v souladu s daňovými předpisy a přitom se 
bude řídit svými profesionálními standardy. Práce 
Poskytovatele bude dále založena na jeho výkladu a 
současné interpretaci příslušných daňových zákonů ve 
znění platném v době poskytnutí příslušné služby. 

 
 

  
4. Práva a povinnosti Člena 

a. Člen je povinen udělit včas Poskytovateli 
písemně plnou moc, pokud je to potřeba a bude o to 
požádán. 

b. Člen je povinen předat Poskytovateli, či 
zpřístupnit mu veškeré doklady, písemnosti a informace, 
jež mají, měly, budou mít, mohly mít, nebo mohou mít 
nějaký vztah k předmětu této Smlouvy. V případě, že v 
podkladech budou zjištěny nesrovnalosti či budou 
neúplné, je Člen povinen neprodleně tyto nedostatky 
odstranit, nebude-li dohodnuto jinak.  

c. Člen je povinen poskytovat Poskytovateli 
veškerou možnou součinnost, zejména poskytovat 
úplné, přehledné, jednoznačné, pravdivé a včasné 
informace. Takovéto informace, které mají nebo mohou 
mít význam pro plnění dle této smlouvy, Člen poskytuje i 
bez vyžádání Poskytovatele; to platí zejména o nově 
nastalých nebo nově zjištěných skutečnostech, které je 
Člen povinen sdělit Poskytovateli bez zbytečného 
prodlení. 

6. Závěrečná ustanovení 
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 
Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou originálech, po 
jednom pro každou zúčastněnou stranu.  
Veškeré změny nebo dodatky ke Smlouvě vyžadují 
písemnou dohodu smluvních stran. 
Tato Smlouva se uzavírá na období zvolené Členem 
v článku 3a této Smlouvy s případným automatickým 
prodloužením o stejnou dobu, pokud se obě smluvní 
strany nedohodnou jinak nebo Smlouva nebude 
ukončena výpovědí. 
Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí jedné ze 
smluvních stran, kdy výpovědní lhůta činí 2 měsíce ode 
dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
Níže uvedené podpisy právně zavazují jak Člena, tak 
Poskytovatele k dodržení ustanovení a podmínek této 
Smlouvy. 

 
Pro Factum Consulting s.r.o. 
 
Datum: …………………………………………………….............................. 
 
 
 
 
 
……….............…………………………………………….............................. 
Petr Frisch 
Podpis a jméno statutárního zástupce Poskytovatele 
 

Společnost: ………………………….......................………………………… 
 
Datum: …………………………………………………….............................. 
 
 
 
 
 
……….............…………………………………………….............................. 
……….............…………………………………………….............................. 
Podpis a jméno statutárního zástupce Člena 


