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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB 

1 Základní ustanovení 

1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „Podmínky“) společností RSM CZ a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 
661, PSČ 186 00, IČO: 63998581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439 (dále jen 
„Poradce“), upravují vztahy mezi Poradcem a jeho smluvním partnerem (dále jen „Klient“) (Poradce a Klient společně též jen jako „Smluvní 
strany“ nebo jednotlivě jen jako „Smluvní strana“). Poradce je členem sítě RSM International, která sdružuje nezávislé účetní a poradenské 
firmy, přičemž každá poskytuje své služby zcela nezávisle. Síť RSM International není samostatným právním subjektem v žádné jurisdikci. 
Síť je spravována společností RSM International Limited. Obchodní název a ochranná známka RSM spolu s dalšími právy členů sítě, která 
se vztahují k duševnímu vlastnictví, jsou majetkem RSM International Association. Cílem Podmínek je upravit shora uvedené vztahy tak, 
aby se předešlo případným sporům, a dále seznámit Klienta se základními principy poskytování služeb Poradcem. 

1/2 Poradce poskytuje zejména služby daňového, účetního, mzdového, ekonomického a organizačního poradenství, korporátní služby, služby 
znalecké kanceláře a další služby související s oceňováním. Pro poskytování každé ze služeb uvedených v předchozí větě se uplatní 
obecná ustanovení těchto Podmínek a dále speciální ustanovení těchto Podmínek upravující poskytování konkrétní služby/konkrétních 
služeb poskytovaných Klientovi; speciální ustanovení těchto Podmínek upravující poskytování jednotlivých služeb, které se Klientovi 
neposkytují, se neuplatní. 

1/3 Subjektem, kterému jsou Podmínky určeny, na kterého se vztahují, a který jediný je oprávněn dovolávat se vůči Poradci práv z Podmínek 
vyplývajících, je výhradně Klient uzavírající smlouvu o poskytování poradenství s Poradcem. V případě, že předmětem Smlouvy 
je i poskytování služeb Poradce spočívajících v zajišťování výkonu funkce statutárních orgánů obchodních společností, je smluvní stranou 
Smlouvy vedle Klienta rovněž obchodní společnost, ve které Poradce výkon funkce statutárního orgánu zajišťuje (dále jen „Společnost“). 
V případě, že je smluvní stranou Smlouvy vedle Poradce a Klienta rovněž Společnost, jsou Podmínky, pokud tak Podmínky výslovně 
stanoví, určeny rovněž Společnosti.  

1/4 Klient výslovně souhlasí s tím, že ačkoli je smlouva o poskytování poradenství uzavřena mezi ním a Poradcem, vztahují se tyto Podmínky 
též na právní vztah mezi Klientem a pracovníkem Poradce, který byl k plnění některého z dílčích jednání dle smlouvy pověřen K lientem 
osobně. 

1/5 Podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poradcem a Klientem (dále jen „Smlouva“). 

1/6 Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a Podmínek, jež nejsou Smluvními stranami výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy 
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře 
daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daňovém poradenství“), zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o účetnictví“), zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech“), vyhláškou č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o výkonu znalecké činnosti“), zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o oceňování majetku"), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 441/2013 Sb., 
k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, („oceňovací vyhláška“), a dalšími zákony 
a obecně závaznými právními předpisy. Pro výklad Podmínek a Smlouvy se použijí obchodní zvyklosti až po ustanoveních občanského 
zákoníku či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení těchto předpisů, která 
nemají donucující charakter). Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Podmínek a Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Podmínkách nebo ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

1/7 Smluvní strany uzavírají Smlouvu jako smlouvu mezi podnikateli tak, jak jsou tito definováni v ustanovení § 420 odst. 1 občanského 
zákoníku, v souvislosti se svým vlastním podnikáním ve smyslu § 433 občanského zákoníku. 

1/8 Pokud Smlouva neobsahuje konkrétní ujednání o poskytnutí jednotlivé služby Poradcem, popř. pokud mezi Klientem a Poradcem nebyla 
Smlouva uzavřena, poskytne Poradce jednotlivou službu na základě písemné objednávky Klienta (pokud nebude Poradcem akceptována 
objednávka zaslaná e-mailem či ústní). Práva a povinnosti Poradce a Klienta se v takovém případě řídí objednávkou a Podmínkami. 
Kde se dále v Podmínkách hovoří o Smlouvě, rozumí se tím i vztah Smluvních stran dle tohoto ustanovení, není-li v konkrétním případě 
stanoveno jinak. 

1/9 Pro případ kontroly prováděné finančními či jinými obdobnými orgány je Poradce připraven poskytnout Klientovi na základě jeho objednávky 
služby daňového poradenství související s takovou kontrolou. Klient bere na vědomí, že za takto poskytnuté služby náleží Poradci odměna 
dle článku 5 Podmínek, a to i v záležitostech, které byly předmětem služeb poskytnutých Poradcem Klientovi v minulosti. 

1/10 Výstupy služeb, které Poradce Klientovi v jakékoli formě poskytne a které jsou Poradcem označeny jako verze pracovní, předběžné, 
indikativní, draft nebo jiným označením s obdobným významem, nebo u kterých je vzhledem k okolnostem zřejmé, že se nejedná 
o konečnou verzi výstupu Poradce (dále jen „Předběžné výstupy“), nejsou určeny k tomu, aby Klient podle informací v nich obsažených 
činil jakákoli rozhodnutí, jednání nebo podle Předběžných výstupů jinak postupoval. 
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2 Práva a povinnosti Poradce 

2/1 Při poskytování služeb je Poradce vázán zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy či pokyny Klienta. 

2/2 Poradce je povinen zejména: 

(a) chránit práva a oprávněné zájmy Klienta; 

(b) důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu Klienta pokládá 
za prospěšné; 

(c) průběžně informovat Klienta o plnění Smlouvy, a to zpravidla ústní formou při osobních jednáních či telefonicky, pokud z povahy 
a závažnosti věci nevyplývá, že by byla vhodná písemná forma vzájemného kontaktu; 

(d) oznamovat Klientovi veškeré významné skutečnosti, které zjistí při plnění Smlouvy a které mohou, podle názoru Poradce, mít vliv 
na změnu pokynů Klienta. 

2/3 Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy označí Poradce Klientovi pracovníka Poradce odpovědného za poskytování služeb Klientovi 
a sdělí Klientovi kontaktní údaje tohoto pracovníka. 

2/4 Poradce se zavazuje, že nebude ve stejné nebo související konkrétní věci poskytovat současně daňové poradenství a služby znalecké 
kanceláře třetí osobě, jejíž zájmy v dané věci jsou v rozporu se zájmy Klienta, ledaže by měl k takovému jednání výslovný souhlas Klienta. 

2/5 Poradce je oprávněn poskytovat služby třetím osobám, které jsou ve vztahu k danému Klientovi soutěžitelem. Poradce je rovněž oprávněn 
poskytovat služby třetím osobám ve věcech, na kterých může mít Klient zájem, pokud současně v konkrétní věci nereprezentuje zájmy 
Klienta, jako např. přeměny společností, společné podniky, akvizice, financování, konkurz a vyrovnání, zastupování před správními orgány, 
organizační změny v podnicích a společnostech a podobně. Ustanovení článku 2/4 Podmínek není tímto ustanovením dotčeno. 

2/6 Poradce se zavazuje uchovávat doklady související s poskytováním služeb po dobu pěti (5) let, pokud zákon nestanoví jinak. Po uplynutí 
této doby je Poradce oprávněn tyto doklady zlikvidovat. 

2/7 V případě, že se bude jednat o poskytování služeb s mezinárodním prvkem, je Poradce oprávněn konzultovat tuto záležitost se členy 
mezinárodních řetězců poradenských firem, jejichž je Poradce členem s tím, že před zadáním prací těmto osobám předloží Poradce 
Klientovi ke schválení výši odměny. 

3 Povinnosti Klienta 

3/1 Klient je povinen zejména: 

(a) poskytovat Poradci veškeré doklady, písemnosti a jiné informace, jejichž poskytnutí je dle názoru Poradce nezbytné k řádnému plnění 
jeho povinností dle Smlouvy a Podmínek a o jejichž poskytnutí bude Poradcem požádán; 

(b) poskytovat Poradci veškerou jinou součinnost, o kterou bude Poradcem požádán, jako např. udělovat plné moci, podávat vysvětlení 
apod., zajistit v potřebném rozsahu přístup k jeho odpovědným řídícím a jiným pracovníkům Klienta; 

(c) platit řádně a včas sjednanou odměnu; 

(d) informovat Poradce neprodleně o veškerých změnách v podkladech, informacích a jiných materiálech poskytnutých za účelem 
poskytování služeb dle Smlouvy; 

(e) udělovat Poradci a členům statutárních orgánů Společnosti Řádné pokyny, jak jsou tyto definovány v čl. 12/3 níže, které jsou nezbytné 
pro poskytování služeb Poradce. 

3/2 Klient bere na vědomí, že pokud nebude Poradcem v konkrétním případě zjištěn opak, považuje Poradce Klientem poskytnuté informace 
a podklady za úplné, správné a nezkreslené.  

3/3 Na žádost Poradce poskytne Klient Poradci písemné prohlášení podepsané osobou/osobami jednajícími jménem Klienta, které potvrdí 
ústní vysvětlení a informace podaná Klientem v průběhu poskytování služeb a dále potvrdí, že Klient poskytl Poradci veškeré požadované 
informace a podklady, a to v úplné a nezkreslené podobě.  

3/4 Klient bere na vědomí, že Poradce, jako člen sítě RSM International, která sdružuje nezávislé účetní a poradenské firmy, přičemž každá 
poskytuje své služby zcela nezávisle, je při sjednávání smluvního vztahu s Klientem oprávněn požadovat od Klienta informace, které jsou 
nezbytné pro posouzení skutečnosti, zda Klient splňuje tzv. akceptační kritéria RSM International, která stanoví základní požadavky 
na kvalitu Klientů členů sítě RSM International (dále jen „Akceptační kritéria“). V rámci posouzení Akceptačních kritérií je Poradce 
oprávněn požadovat od Klienta také informaci o tom, zda je Klient, fyzická osoba, či vlastník Klienta, fyzická osoba, daňový resident USA. 
V případě, že by se ukázalo, že informace poskytnuté Klientem Poradci za účelem posouzení splnění Akceptačních kritérií byly neúplné, 
nesprávné či zkreslené a v důsledku toho Klient nesplňuje Akceptační kritéria nebo je splňuje pouze částečně, je Poradce oprávněn 
odstoupit od Smlouvy. Na odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu se použijí ustanovení čl. 7  Podmínek.  

3/5 Klient je povinen poskytnout Poradci veškeré informace a podklady nezbytné za účelem plnění povinností Poradce vyplývajících ze zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména stanovené 
identifikační údaje a informace o statutárním orgánu Klienta nebo jeho členu a případně závazné písemné prohlášení o těchto údajích 
a informacích. Nesplní-li Klient povinnost dle předchozí věty nebo pokud Poradce Klienta při jeho kontrole či identifikaci vyhodnotí jako 
rizikového, je Poradce oprávněn odstoupit od Smlouvy. Na odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu se použijí ustanovení čl. 7 Podmínek.   
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3/6 V případě prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti dle článku 3/1 Podmínek prodlužují se odpovídajícím způsobem také původně 
stanovené termíny plnění ze strany Poradce. 

3/7 Klient bere na vědomí, že veškeré původní výstupy, které vznikly při poskytování služeb dle Smlouvy, jsou předmětem díla autorského 
a jako takové jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve  znění pozdějších předpisů, a Klient je oprávněn tyto použít pouze k účelu vyplývajícímu 
ze Smlouvy a k jejich užití nad rámec takovéhoto účelu je Klient oprávněn pouze na základě licenční smlouvy. 

3/8 Klient bere dále na vědomí, že odpovědnost za všechna rozhodnutí přijatá na základě služeb poskytnutých Poradcem nese výlučně on sám. 

3/9 Klient souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu Poradce nepostoupí a nepřevede žádnou svoji pohledávku vůči Poradci 
žádné třetí osobě. Pro vyloučení všech pochybností se písemnou formou pro účely tohoto ustanovení nepovažuje e-mail či jiná elektronická 
zpráva. 

3/10 Klient se zavazuje, že nebude zaměstnancům anebo osobám, které jsou vůči Poradci v obdobném poměru anebo s Poradcem spolupracují, 
a zároveň se podílí na poskytování služeb Klientovi, nabízet zaměstnání. Klient se zároveň zavazuje, že po dobu 12 měsíců poté, 
co se takováto osoba přestane účastnit poskytování služeb Klientovi, nevyužije služeb této osoby, ať již by byly takové služby poskytovány 
nezávisle nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že Klient tuto svou povinnost poruší, je Poradce oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výši 500.000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo Poradce na náhradu újmy. V případě, kdy bude 
smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem jako 
přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

4 Mlčenlivost 

4/1 Smluvní strany jsou povinny udržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které by mohly poškodit dobré jméno druhé smluvní strany nebo 
jí způsobit materiální či jinou újmu.  

4/2 Všechny neveřejné skutečnosti, které se smluvní strany dozví při jednání o uzavření, uzavření a plnění Smlouvy o druhé smluvní straně, 
zejména Klientem předané podklady, dokumentace a data Klienta i jeho zákazníků a další informace označené jako důvěrné, pokud nejsou 
obchodním tajemstvím, jsou důvěrnými informacemi. Smluvní strany se zavazují udržovat mlčenlivost o všech důvěrných informacích 
a obchodních tajemstvích druhé Smluvní strany, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
obchodního tajemství, důvěrných informací nebo osobních údajů zákazníků či obchodních partnerů druhé Smluvní strany (dále jen 
„chráněné informace“).  

4/3 Porušením závazku mlčenlivosti není poskytnutí chráněných informací, které: 

a) byly písemným souhlasem druhé Smluvní strany uvolněny od těchto omezení;  

b) jsou poskytnuty osobám ze zákona vázaným povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu Smlouvy a těchto Podmínek; 

c) jsou použity v souladu se Smlouvou a těmito Podmínkami v souvislosti s poskytováním poradenství; 

d) jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti jedné ze Smluvních stran; 

e) příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí Smluvní strana; 

f) jsou poskytnuty v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám, které mají na poskytnutí těchto informací právo vyplývající z právního 
předpisu; nebo 

g) jsou Smluvní stranou použity k ochraně jejich oprávněných zájmů, zejména v řízení před státním orgánem. 

4/4 Ve stejném rozsahu jako Poradce jsou povinni zachovávat povinnost mlčenlivosti i jeho pracovníci nebo zástupci. Povinnost mlčenlivosti 
platí i pro právní nástupce Smluvních stran. 

4/5 Smluvní strany se zavazují, že omezí počet zaměstnanců pro styk s důvěrnými informacemi a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku 
informací. Smluvní strany se dále zavazují, že zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty byly řádně evidovány. 

4/6 Povinnost mlčenlivosti ohledně důvěrných informací trvá po dobu dvou (2) let od jejich poskytnutí. 

4/7 Pokud kterákoli ze Smluvních stran zjistí, že kterýkoli její zaměstnanec nebo subdodavatel jakkoli porušil důvěrnost informací, neprodleně 
o tom uvědomí druhou stranu a poskytne jí veškerou přiměřenou pomoc při jakémkoli řízení, které může druhá strana proti takovým osobám 
zahájit. 

4/8 Povinnost mlčenlivosti Poradce trvá i poté, co pozbude oprávnění k výkonu služeb a/nebo po skončení právního poměru vyplývajícího 
ze Smlouvy. 

5 Odměna Poradce 

5/1 Pokud není ve Smlouvě sjednána odměna Poradce v paušální výši bez ohledu na konkrétní časový rozsah prací, nebo jinak stanovená 
odměna, má Poradce za poskytnutí služeb Klientovi nárok na odměnu vypočtenou dle času stráveného jednotlivými pracovníky Poradce 
při poskytování služeb Klientovi vynásobeného platnou hodinovou sazbou pro pozici, na níž je daný pracovník zařazen. Přílohou Podmínek 
je ceník služeb poskytovaných Poradcem (dále jen „Ceník“). Poradce si vyhrazuje právo sazby uvedené v Ceníku upravovat, vždy však 
nejvýše o 10 % původní výše sazby. O změně sazby odměn v Ceníku Poradce informuje Klienta e-mailem nejméně čtrnáct (14) dní před 
účinností takových změn. Pokud Klient nesouhlasí se zamýšlenou změnou, je oprávněn až do nabytí účinnosti navrhované změny 
vypovědět Smlouvu podáním výpovědi. Výpověď se v takovém případě stane účinnou a smluvní vztah založený Smlouvou zanikne 
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k okamžiku účinnosti příslušné změny, Částky uvedené v Ceníku nezahrnují daň z přidané hodnoty. Pokud zákon či jiný právní předpis 
v některých případech požaduje po Klientovi učinit jakékoliv srážky z plateb zasílaných Poradci, je Klient povinen zaslat Poradci 
bez prodlení dodatečnou sumu tak, aby Poradce obdržel platbu v dohodnuté výši, tj. bez ohledu na zákonem či jiným předpisem 
požadovanou a provedenou srážku. Zároveň Klient prokáže Poradci řádné uhrazení příslušných srážek v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

5/2 Klient bere na vědomí, že není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, není stanovení odměny Poradce ani povinnost Klienta tuto odměnu 
uhradit podmíněno výsledky ani konečnými závěry vyplývajícími z poskytování služeb. Klient dále bere na vědomí, že při zajišťování výkonu 
funkce statutárních orgánů je povinen hradit odměnu Poradce po celou dobu, po kterou členové statutárních orgánů Společnosti plní 
povinnosti, které statutárním orgánům či jejich členům ukládají příslušné obecně závazné právní předpisy, a to i případě, že Klient neuděluje 
Poradci a členům statutárních orgánů Společnosti Řádné pokyny dle čl. 12/3 Podmínek či neposkytuje jakoukoli jinou součinnost, kterou 
je povinen poskytovat podle Smlouvy a Podmínek, a to až do řádného ukončení smluvního vztahu mezi Poradcem a Klientem v souladu 
se Smlouvou a Podmínkami. Odměna Poradce bude v takovém případě určena dle času stráveného jednotlivými pracovníky Poradce 
při poskytování služeb Klientovi vynásobeného platnou hodinovou sazbou pro pozici, na níž je daná osoba zařazena, dle sazeb v Ceníku. 
Poradce má dále nárok na náhradu nákladů dle článku 5/3 Podmínek. 

5/3 Vedle odměny dle článku 5/1 Podmínek má Poradce nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů v rozsahu stanoveném v Ceníku. 
Poradce je oprávněn vynaložit v souvislosti s poskytováním služeb bez dalšího schválení Klienta náklady (vynaložené za poštovní a kurýrní 
služby, úřední kolky, taxi apod.) v obvyklé výši. Jestliže Poradce dojde k závěru, že je třeba vynaložit náklady v rozsahu přesahujícím 
obvyklou výši, je povinen o tom neprodleně informovat Klienta. Klient je v takovém případě povinen uhradit výši těchto nákladů na požádání 
Poradce předem. Klient bere na vědomí, že veškeré odhady nákladů ze strany Poradce jsou orientační povahy, přičemž Poradce nenese 
žádnou odpovědnost za případ, kdy takovýto odhad bude překročen. 

5/4 Poradce bez ohledu na sjednaný způsob odměny vede evidenci hodin odpracovaných jednotlivými pracovníky Poradce při poskytování 
služeb. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení poskytování služeb Poradcem Klientovi před dokončením sjednaných prací, 
za které byla sjednána odměna v paušální výši, má Poradce nárok za vykonanou práci na odměnu vypočtenou dle hodinových sazeb 
a evidence dle předchozí věty, avšak maximálně ve výši odpovídající sjednané paušální odměně. Dále má Poradce nárok na náhradu 
nákladů dle článku 5/3 Podmínek. 

5/5 Pokud se během poskytování služeb Poradcem ve prospěch Klienta stane na základě evidence Poradce dle článku 5/4 Podmínek zřejmé, 
že vzhledem ke stavu podkladů předaných k provedení jednání či z jiných objektivních příčin bude překročen při sjednávání podmínek 
Smlouvy předpokládaný rozsah prací nutných k dokončení poskytování služeb, v důsledku čehož bude hodnota prací odpracovaných 
pracovníky Poradce, vypočtená dle počtu hodin odpracovaných pracovníky Poradce násobená hodinovou sazbou jednotlivého pracovníka, 
vyšší o více než 10 % než sjednaná paušální odměna Poradce, je Klient povinen na základě písemné výzvy Poradce vstoupit s Poradcem 
do jednání ohledně uzavření dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem bude sjednání nové výše odměny za služby. 

5/6 Klient bere na vědomí, že Poradce je oprávněn při uzavření Smlouvy nebo kdykoliv během poskytování služeb dle Smlouvy požadovat po 
Klientovi zálohu na odměnu dle článku 5/1 Podmínek (dále jen „Záloha“). V případě, že Poradce vyzve Klienta k uhrazení Zálohy, 
je Poradce oprávněn začít s poskytováním služeb dle Smlouvy nebo pokračovat v poskytování služeb dle Smlouvy až poté, co bude 
Klientem Záloha na základě tzv. zálohové faktury vystavené Poradcem v plné výši uhrazena. 

5/7 Pokud není ve Smlouvě výslovně dohodnuto jinak, bude odměna Poradce, jakož i všechny ostatní platby, zejména náhrady nákladů, 
Klientem prováděny měsíčně na základě faktur Poradce. Lhůta splatnosti faktury je sedm (7) dní od jejího doručení, pokud na faktuře není 
uvedena lhůta jiná. V případě, že jakákoliv část odměny nebo účelně vynaložených nákladů bude sporná, není tím dotčena povinnost 
Klienta uhradit zbývající, nespornou, část odměny, resp. účelně vynaložených nákladů. Klient bere na vědomí, že pokud bude platba 
odměny Poradce provedena Klientem z bankovního účtu, který není veden v korunách českých, hradí veškeré bankovní poplatky spojené 
s takovou platbou Klient.  

5/8 V případě, že se Klient dostane do prodlení s úhradou faktury dle článku 5/7 Podmínek, je povinen uhradit Poradci úrok z prodlení v zákonné 
výši. Požadovat úroky z úroků je povoleno. Poradce je oprávněn požadovat na Klientovi náhradu veškerých nákladů vynaložených 
v souvislosti s vymáháním částek dlužných Klientem, neuhrazených ve lhůtě splatnosti. Své nároky z pohledávek neuhrazených Klientem 
do doby jejich splatnosti je Poradce oprávněn uspokojit provedením jednostranného zápočtu oproti finančním prostředkům poskytnutým 
Klientem ve formě záloh ve stejné či jiné záležitosti, které se splatná pohledávka týká, či k jinému účelu, anebo oproti finančním prostředkům 
složeným Klientem nebo jinou osobou ve prospěch Klienta do úschovy Poradce, pokud možnost takového započtení nevylučuje platná 
právní úprava. O provedení tohoto zápočtu je Poradce povinen Klienta bez zbytečného odkladu informovat. 

5/9 V případě prodlení Klienta s úhradou faktury dle článku 5/7 Podmínek, je Poradce rovněž oprávněn zadržet dokumenty a jiné věci, které 
převzal od Klienta či od jiných osob pro Klienta v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy, a dále je oprávněn pozastavit poskytování 
služeb Klientovi, a to do té doby, než Klient splní veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy a Podmínek. 

5/10 Poradce je oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svoji pohledávku za Klientem proti vzájemné pohledávce Klienta. Smluvní strany 
vylučují ve vztahu k pohledávkám za Klientem aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 
pohledávka za Klientem je způsobilá k započtení. Pokud bude Klient dlužit Poradci více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno 
nejprve na dluh určený Poradcem, a to bez ohledu na to, které dluhy byly upomenuty a které nikoliv. 

5/11 Klient je povinen obrátit se na pracovníka Poradce odpovědného dle článku 2/3 Podmínek za poskytování služeb Klientovi v případě 
jakýchkoli nejasností či připomínek k fakturám, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla faktura zaslána 
Klientovi, jinak se má za to, že nemá k fakturám jakékoli připomínky či námitky. 

5/12 V případě, že Klient poté, co Poradce řádně splní veškeré své povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy, požádá Poradce o poskytnutí 
dodatečných služeb Poradce souvisejících se službami Poradcem dle Smlouvy, má Poradce za poskytnutí těchto dodatečných služeb 
Poradce nárok na odměnu vypočtenou dle času stráveného jednotlivými pracovníky Poradce při poskytování těchto dodatečných služeb, 
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vynásobeného platnou hodinovou sazbou dle Ceníku pro pozici, na níž je daná osoba zařazena. Dále má v tomto případě Poradce nárok 
na náhradu nákladů dle článku 5/3 Podmínek. 

6 Náhrada újmy 

6/1 Poradce má povinnost nahradit Klientovi majetkovou újmu (škodu), která mu v souvislosti s poskytováním služeb vznikla, pokud ji způsobil. 
Poradce má uzavřenu pojistnou smlouvu u renomované pojišťovací společnosti pro případ povinnosti k náhradě újmy způsobené 
poskytováním služeb a tento typ pojištění bude udržovat po celou dobu trvání Smlouvy. Náhrada újmy způsobené Poradcem Klientovi v 
souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy Klienta Poradci k úhradě prokázané 
újmy, avšak v případě úhrady takové újmy pojišťovnou nikoliv dříve, než bude Poradci v souvislosti se způsobenou újmou poskytnuto 
pojistné plnění. 

6/2 V případě, že bude Klient informován o rozhodnutí, dle kterého by mohla být založena povinnost Poradce k náhradě újmy dle Smlouvy, 
je povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se o takové informaci dozví, upozornit na ni Poradce a poskytnout mu veškerou 
součinnost při přípravě a podání opravného prostředku anebo jiného obdobného kroku proti takovému rozhodnutí. 

6/3 Klient je odpovědný za správnost, pravdivost a úplnost všech informací, které předává Poradci. Současně Klient odpovídá za platnost 
veškerých dílčích dokumentů a jejich soulad s příslušnými právními předpisy, nepožádá-li Klient výslovně Poradce o jejich kontrolu. 
V případě vzniku újmy na straně Klienta při poskytování služeb Poradcem, byť i jen zčásti v důsledku nesprávnosti, nepravdivosti 
či neúplnosti informací předaných Klientem Poradci, bude případná újma posuzována dle ustanovení § 2918 občanského zákoníku. 

6/4 Poradce neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi v souvislosti s výkonem služeb: 

(a) pokud se Klient odchýlil od postupu navrženého mu Poradcem v písemném stanovisku/výsledku uvedeném ve znaleckém posudku; 

(b) pokud Klienta upozornil na rizika vyplývající z odlišných interpretací právních předpisů soudy, rozhodčími tribunály, orgány státní 
správy a jinými orgány a Klient přesto postupuje způsobem, který byl Poradcem označen jako rizikový; 

(c) pokud k ní došlo v důsledku změn právních předpisů či jejich všeobecně přijímaných interpretací, které nabudou platnosti v době 
po poskytnutí služeb, a pokud Klient postupuje podle rad a doporučení poskytnutých Poradcem Klientovi před těmito změnami; 

(d) pokud tato újma vznikla v důsledku postupu na základě informací obsažených v Předběžném výstupu poskytnutém Klientovi; 

(e) pokud Klient nesplnil řádně a včas svoji povinnost stanovenou v článku 6/2 Podmínek, čímž znemožnil Poradci včasné podání 
opravného prostředku či učinění jiného obdobného kroku proti takovému rozhodnutí; 

(f) pokud Klient ani neumožnil Poradci pokusit se zabránit vzniku újmy, nebo omezit její rozsah; 

(g) zapříčiněnou rozhodnutím Klienta na základě znaleckého posudku, neprokáže-li Klient pochybení Poradce při zpracování znaleckého 
posudku; 

(h) v důsledku využití informací poskytnutých Klientovi dle Smlouvy Poradcem třetími osobami; 

(i) pokud újma vznikla v důsledku neposkytnutí požadovaného podkladu nebo informace nebo v důsledku toho, že taková informace 
nebo dokument byl nesprávný, neúplný či zkreslený, nebo v důsledku toho, že Klient neinformovat včas Poradce o změně v takových 
podkladech a informacích; 

(j) pokud újma vznikla v důsledku zveřejnění informací poskytnutých Klientem, pokud je zveřejnění vyžadováno příslušným právním 
předpisem nebo na základě rozhodnutí soudu či správního orgánu; a 

(k) pokud újma vznikla z technických důvodů mimo kontrolu Poradce, zejména výpadkem dodávek elektrické energie, přerušením 
internetového spojení, výpadkem či zneužitím sítí elektronických komunikací, které nejsou pod přímou kontrolou Poradce, z důvodů 
na straně provozovatele datových schránek apod. 

6/5 Poradce nemá povinnost k náhradě újmy vzniklé Klientovi v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy v případě, kdy prokáže existenci 
okolností dle článku 6/4 Podmínek a/nebo existenci okolností vylučujících povinnost k náhradě újmy ve smyslu ustanovení § 2913 
občanského zákoníku. Okolnosti vylučující povinnost Poradce k náhradě újmy vylučují možnost vzniku nároku Klienta na náhradu újmy 
vůči Poradci. 

6/6 Klient a Poradce se ve smyslu § 2898 občanského zákoníku dohodli na omezení povinnosti Poradce k náhradě újmy vzniklé Klientovi 
v souvislosti s poskytováním služeb Poradce dle Smlouvy, a to tak, že Poradce má povinnost vůči Klientovi k náhradě této újmy pouze 
do výše: 

(a) odpovídající celkové výši odměny zaplacené na základě příslušné Smlouvy dle článku 5/1 Podmínek v případě, že se jedná 
o jednorázové poskytnutí služeb; nebo 

(b) odpovídající výši odměny zaplacené na základě příslušné Smlouvy dle článku 5/1 Podmínek v posledních šesti měsících 
předcházejících vzniku újmy v případě, že se jedná o opakované poskytování služeb;  

to se nevztahuje na újmu způsobenou na přirozených právech Klienta a na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.  

6/7 V případě, že v téže věci poskytuje služby Klientovi i další osoba a Smluvní strany se nedohodly jinak, má Poradce pouze povinnost 
k náhradě újmy, kterou sám způsobil, a to v rozsahu svého podílu na poskytnutých službách, tím není dotčen článek 6/6 Podmínek. Pokud 
mezi Klientem a další osobou poskytující Klientovi služby v téže věci byl sjednán jiný rozsah povinnosti k náhradě újmy způsobené 
při společném poskytování služeb, je takovým jiným ujednáním dotčena pouze povinnost takové další osoby poskytující služby, a nikoliv 
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povinnost Poradce. Pokud je mezi Klientem a další osobou poskytující Klientovi služby sjednáno omezení povinnosti k náhradě újmy 
způsobené poskytováním služeb, nemá Klient vůči Poradci nárok na náhradu vzniklé újmy přesahující takové omezení v plné výši, 
ale pouze v poměrné výši odpovídající zavinění újmy Poradcem. Pokud je mezi Klientem a další osobou poskytující Klientovi služby sjednán 
vyšší rozsah povinnosti k náhradě újmy způsobené poskytováním služeb, má Klient vůči Poradci právo na náhradu újmy pouze v rozsahu 
sjednaném mezi Klientem a Poradcem, a to v poměrné výši dle zavinění Poradce.  

7 Trvání a ukončení vztahu mezi Klientem a Poradcem 

7/1 Pokud Smlouva nestanoví jinak, uzavírá se na dobu neurčitou. Smluvní vztah mezi Poradcem a Klientem zaniká dohodou Smluvních stran, 
řádným splněním povinností obou smluvních stran, výpovědí, odstoupením, vše dle dále uvedených ustanovení Podmínek. Pokud 
byl smluvní vztah mezi Poradcem a Klientem sjednán na dobu určitou, zaniká rovněž uplynutím této doby nebo řádným splněním povinností 
obou smluvních stran. 

7/2 Po dobu trvání vztahu sjednaného na dobu neurčitou může Smlouvu písemně vypovědět kterákoliv ze Smluvních stran. V takovém případě 
zaniká vztah založený Smlouvou po uplynutí čtyřměsíční výpovědní doby, jejíž běh započne prvého dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. V průběhu výpovědní doby má Poradce nárok na sjednanou odměnu, případně 
na odměnu vypočtenou dle hodinových sazeb a času stráveného jednotlivými pracovníky Poradce na činnostech ve prospěch Klienta, 
nejméně však ve výši průměru posledních tří měsíčních odměn Poradce účtovaných Klientovi za poskytování služeb a nebyly-li Klientovi 
vyúčtovány ani tři měsíční odměny, ve výši poslední předchozí vyúčtované měsíční odměny za poskytování služeb. 

7/3 Poradce je oprávněn odstoupit od Smlouvy či od dílčího plnění v rámci poskytování služeb dle Smlouvy: 

(a) dojde-li k narušení důvěry mezi ním a Klientem;  

(b) neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost;  

(c) nezaplatí-li Klient řádně či včas jakoukoliv z plateb, k nimž je povinen dle Smlouvy či Podmínek;  

(d) stane-li se Klient nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004, zákon o dani z přidané hodnoty;  

(e) bylo-li rozhodnuto o úpadku Klienta; nebo 

(f) z důvodu uvedeného v článku 3/4 a 3/5 Podmínek. 

7/4 Nedohodne-li se Poradce s Klientem jinak nebo neučiní-li Klient jiné opatření, je Poradce vždy povinen do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 
oznámil Klientovi odstoupení od Smlouvy či dílčího plnění, učinit všechny neodkladné jednání tak, aby Klient neutrpěl na svých právech 
nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud Klient Poradci sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá. 

7/5 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě, pokud zjistí jednání Poradce poškozující jeho zájmy. 

7/6 Odstoupení Poradce od Smlouvy či od dílčího plnění v rámci poskytování služeb dle Smlouvy dle článku 7/3 a 7/5 Podmínek je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení Klientovi. Odstoupení není účinné dříve, než Poradce splní svou povinnost dle článku 7/4 
Podmínek. 

7/7 Smluvní strany se dohodly, že marným uplynutím dodatečné lhůty, která je poskytnuta jednou Smluvní stranou k plnění smluvní 
povinnosti, s jejímž plněním je druhá Smluvní strana v prodlení, nedochází k odstoupení od Smlouvy, a to ani v případě, kdy oprávněná 
Smluvní strana sdělí, že dodatečnou lhůtu k plnění již neprodlouží. 

7/8 V případě zániku Smlouvy kterýmkoliv z výše uvedených způsobů nebo z důvodu dle článku 16/8 Podmínek jsou Smluvní strany povinny 
provést nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k zániku Smlouvy došlo, vyúčtování a vypořádání vzájemných dluhů 
a pohledávek ze Smlouvy ve smyslu článku 5/4, věty druhé a třetí, Podmínek. 

8 Daňové poradenství 

8/1 Daňovým poradenstvím se rozumí služby poskytované Poradcem Klientovi ve smyslu zákona o daňovém poradenství, tj. poskytování 
právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní a poplatků, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, dle Smlouvy, 
případně dle objednávky Klienta dle článku 1/8 Podmínek.  

9 Účetní poradenství  

9/1 Účetním poradenstvím se rozumí vedení účetnictví a poskytování účetního poradenství, tj. poskytování rad a konzultací ve věcech 
povinností Klienta plynoucích mj. ze zákona o účetnictví, z něj vyplývajících účtových osnov a postupů účtování a z dalších právních 
předpisů Ministerstva financí ČR, popřípadě z občanského zákoníku, dle Smlouvy, případně dle objednávky Klienta dle článku 1/8  
Podmínek. 

10 Mzdové poradenství 

10/1 Mzdovým poradenstvím se rozumí zpracování mezd a poskytování mzdového poradenství, tj. poskytování rad a konzultací ve věcech 
povinností Klienta plynoucích mj. ze zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů Ministerstva financí ČR, popřípadě 
z občanského zákoníku, dle Smlouvy, případně dle objednávky Klienta dle článku 1/8 Podmínek. 
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11 Ekonomické a organizační poradenství 

11/1 Ekonomickým poradenstvím se rozumí zejména poradenství při obchodních transakcích, akvizicích, přeměnách společností, včetně 
prověrek těmto transakcím předcházejících a jejich koordinaci, projektovém financování a poradenství při restrukturalizaci poskytované 
podle smlouvy, případně dle objednávky Klienta dle článku 1/8 Podmínek.  

12 Korporátní služby 

12/1 Korporátními službami se pro účely Podmínek rozumí zejména služby související se (i) zakládáním, fungováním a ukončováním činnosti 
obchodních společností dle českého práva, zejména prodej tzv. shelf společností, poskytování sídla společnostem, zajišťování změn zápisu 
v obchodním rejstříku, zajišťování výkonu funkce statutárních orgánů obchodních společností, likvidace obchodních společností 
dle českého práva, (ii) zprostředkování nákupu a prodeje tzv. zahraničních shelf společností, (iii) vedení účetnictví, (iv) poskytování 
účetního poradenství, tj. poskytování rad a konzultací ve věcech povinností Klienta nebo Společnosti plynoucích mj. ze zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, z něj vyplývajících účtových osnov a postupů účtování a z dalších právních předpisů 
Ministerstva financí ČR, popřípadě z občanského zákoníku, (v) případně další služby specifikované v předmětu plnění Smlouvy, případně 
v předmětu objednávky Klienta dle článku 1/8  Podmínek. 

12/2 Poradce není při poskytování služeb vázán pokyny Klienta, které: 

(a) jsou v rozporu s právními předpisy; 

(b) překračují rámec předmětu podnikání Společnosti; 

(c) jsou v rozporu s jakýmkoliv ustanovením stanov nebo společenské smlouvy Společnosti, rozhodnutím jejích akcionářů nebo 
rozhodnutím představenstva; 

(d) zakládají jakoukoliv občanskoprávní nebo trestní odpovědnost nebo riziko trestního stíhání v jakékoliv jurisdikci. 

12/3 Poradce ani členové statutárních orgánů Společnosti nenesou odpovědnost za jednání podle pokynů, které Poradce nebo člen statutárního 
orgánu Společnosti obdržel v souvislosti s jakoukoliv záležitostí týkající se poskytování služeb Poradce, v podobě písemné, elektronické 
nebo telefonické, od Klienta jako akcionáře nebo společníka Společnosti nebo takových osob, které Klient jako akcionář nebo společník 
Společnosti ve Smlouvě uvedl jako osoby oprávněné k udělení pokynu (dále jen „Řádné pokyny“). 

12/4 V případě, že má Klient zájem změnit osoby oprávněné k udělení Řádných pokynů, je povinen o tom Poradce v podobě písemné, nebo 
elektronické informovat. Vůči Poradci je změna osoby oprávněné k udělení Řádných pokynů účinná od okamžiku, kdy Poradce Klientovi 
potvrdí, že mu bylo oznámení o změně této osoby doručeno. 

12/5 Provedení nebo neprovedení jakéhokoliv pokynu v žádném případě neznamená souhlas nebo posouzení vhodnosti a oprávněnosti jednání 
provedených na základě obdržených Řádných pokynů. 

12/6 Členové statutárních orgánů a Poradce nejsou odpovědni za provedení pokynů, které přijali v dobré víře jako Řádné pokyny. 

12/7 V případě neexistence Řádných pokynů nejsou Poradce ani členové statutárních orgánů Společnosti odpovědní za jakékoliv ztráty, které 
Společnost nebo její akcionáři nebo společníci utrpí v souvislosti s provedením nebo neprovedením jakéhokoliv jednání ze strany 
kteréhokoli z nich ve spojitosti se záležitostmi Společnosti, a to za předpokladu, že jednali v dobré víře. 

12/8 Klient bere na vědomí, že v případě neexistence Řádných pokynů při zajišťování výkonu funkce statutárních orgánů členové statutárních 
orgánů Společnosti plní povinnosti, které statutárním orgánům či jejich členům ukládají příslušné obecně závazné právní předpisy po celou 
dobu trvání Smluvního vztahu mezi Klientem a Poradcem. 

12/9 Klient se zavazuje, že bude jako akcionář nebo společník Společnosti respektovat a dodržovat veškeré zákony, předpisy a administrativní 
nařízení platná v České republice a v dalších zemích, ve kterých Klient podniká. 

12/10 Klient se přijetím Podmínek ve smyslu ustanovení § 2890 a následujících občanského zákoníku jako akcionář nebo společník Společnosti 
zavazuje, že Poradci nebo členům statutárních orgánů Společnosti nahradí újmu, a to včetně újmy nemajetkové, která mu nebo jim vznikne 
z důvodu poskytování služeb Poradce, které vyplývají z jednání pracovníka Poradce jako statutárního orgánu Společnosti, člena 
statutárního orgánu Společnosti nebo osoby zastupující je na základě plné moci. Tato povinnost k náhradě újmy se nevztahuje na případy, 
kdy Poradci, jeho zaměstnanci nebo členům statutárních orgánů Společnosti byla způsobena újma v důsledku jejich hrubé nedbalosti nebo 
úmyslu. Povinnost nahradit újmu podle věty první se vztahuje zejména na újmu vzniklou v souvislosti s náklady, výdaji, řízeními, nároky, 
dluhy nebo jinými povinnostmi vzniklými, ať už přímo nebo nepřímo, v důsledku vykonávání jejich funkcí souvisejících se záležitostmi 
Společnosti.  

12/11 Na žádost Poradce je Klient povinen vystavit potvrzení o svém závazku dle 12/10 těchto Podmínek, a to při uzavření smluvního vztahu 
mezi Smluvními stranami, kdykoli v průběhu jeho trvání, a i po jeho ukončení. 

12/12 Povinnost podle odstavce 12/10 Podmínek se vztahuje i na případy, kdy Poradce nebo členové statutárních orgánů Společnosti jednali 
podle pokynů, které přijali v dobré víře jako Řádné pokyny, nebo jednali bez Řádných pokynů v případě jejich neexistence. 

12/13 Povinnost k náhradě újmy podle článku 12/10 Podmínek platí i tehdy, je-li podíl Klienta ve Společnosti prodán, zatížen zástavním právem 
nebo jinak převeden, a to do té doby, dokud Poradce neobdrží od nabyvatele tohoto podílu podobný závazek, a to ve znění pro Poradce 
přijatelném. 

12/14 Klient a Společnost se dále společně a nerozdílně zavazují, že ochrání Poradce před jakýmkoli nárokem, který může být vůči Poradci 
uplatněn a který vyplývá z plnění povinností Poradce podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo který vyplývá z jednání statutárního 
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orgánu, člena statutárního orgánu nebo právníka Společnosti. Dále se Klient a Společnost společně a nerozdílně zavazují, že nahradí 
Poradci veškeré náklady a výlohy, včetně právních výloh, které Poradci v souvislosti s takovými nárokem vznikly, s výjimkou případů 
úmyslného porušení povinností nebo hrubé nedbalosti na straně Poradce. 

12/15 Klient a Společnost se dále společně a nerozdílně zavazují, že nebudou vůči Poradci uplatňovat žádný nárok, který vyplývá z plnění 
povinností Poradce podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo který vyplývá z jednání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo 
právníka Společnosti s výjimkou případů úmyslného porušení povinností nebo hrubé nedbalosti na straně Poradce. 

12/16 Klient jako akcionář nebo společník Společnosti se tímto zavazuje udržovat platební schopnost Společnosti tak, aby Společnost mohla 
kdykoli dostát svým finančním povinnostem vůči Poradci. 

12/17 Pokud Klient jako akcionář nebo společník Společnosti nesplní povinnost dle článku 12/16 Podmínek, ručí Poradci za řádné splnění 
veškerých povinností Společnosti vůči Poradci a splacení všech dluhů, které Společnost vůči Poradci na základě Smlouvy má nebo bude 
mít. 

12/18 Povinnost podle článku 12/16 Podmínek splní Klient do patnácti (15) dnů od doručení oznámení od Poradce, že Společnost ani v dodatečné 
lhůtě, která jí byla poskytnuta, svou povinnost vůči Poradci nesplnila. 

12/19 Smluvní strany vylučují použití § 2431 občanského zákoníku. 

12/20 Poradce je oprávněn kdykoliv změnit osobu vykonávající funkci člena statutárního orgánu pro Klienta. O této změně Poradce Klienta 
informuje v přiměřené lhůtě.  

13 Služby znalecké kanceláře 

13/1 Službami Znalecké kanceláře (jak je tato definována v čl. 13/2 níže) se pro účely Podmínek rozumí zejména služby související 
se zpracováním znaleckých posudků, dopisů znalce, tržních ocenění, ekonomických studií či dalších ekonomických výstupů dle Smlouvy, 
případně v předmětu objednávky Klienta dle článku 1/8 Podmínek. 

13/2 Společnost RSM CZ a.s. je znaleckou kanceláři (dále jen „Znalecká kancelář“), která byla zapsána v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 
zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech do seznamu znaleckých kanceláří kvalifikovaných pro znaleckou činnost 
v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitého, movitého, nehmotného a finančního majetku, podniků 
či jejich částí, majetku, závazků a obchodního jmění obchodních společností, zejména pro účely přeměn společností jejich fúzí, převodem 
jmění na společníka nebo rozdělením či při změně právní formy společnosti, vypracování znaleckých zpráv o přeměnách společností, 
posouzení výše vypořádacích podílů, stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu, posouzení výše protiplnění při procesech přechodu všech 
účastnických cenných papírů na jediného společníka a nabídkách převzetí, oceňování hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, 
akcionáře, nebo jiné osoby stanovené zákonem, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami z ekonomického hlediska, 
přezkoumávání činnosti člena statutárního orgánu z hlediska hospodářských zájmů, vyčíslování náhrady škody a vypracovávání 
znaleckých posudků dle právních předpisů o insolvenci.  

13/3 Službami Znalecké kanceláře se pro účely Podmínek rozumí zejména zpracování ocenění majetku, jeho složek a závazků v oblastech 
dle článku 13/2 Podmínek specifikovaných v předmětu plnění Smlouvy, případně v předmětu objednávky Klienta dle článku 1/8 Podmínek, 
případně další znalecké služby předpokládané občanským zákoníkem a dalšími zákony a obecně závaznými právními předpisy (dále též 
jen „Služby znalecké kanceláře“). 

13/4 Zpracováním znaleckého posudku se rozumí vypracování písemného posudku obsahujícího náležitosti specifikované ustanovením § 27 
a § 28 zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a dále ustanoveními v Hlavě IV vyhlášky o výkonu znalecké 
činnosti. Ve znaleckém posudku bude rovněž uvedena osoba, která posudek připravovala a která k němu Klientovi podá případné 
vysvětlení. 

13/5 Znalecká kancelář je povinna vykonávat svoji činnost osobně prostřednictvím svých zaměstnanců s příslušným vzděláním a kvalifikací. 
Ustanovení článku 13/11 Podmínek není tímto ustanovením dotčeno. 

13/6 Při výkonu své činnosti je Znalecká kancelář vázána zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

13/7 Pokud nebyl Klientem doložen opak: 

(a) Předpokládá se chování a jednání společnosti, jejích orgánů a odpovědných vedoucích pracovníků v souladu se všemi v České 
republice platnými právními předpisy a v souladu s převzatými závazky. 

(b) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 

(c) Odhadnutá tržní hodnota předmětu ocenění respektuje aktuální obecné podmínky trhu k datu ocenění a parametrů finančního trhu, 
dále reflektuje finanční situaci společnosti k datu tohoto ocenění. 

(d) Předpokládá se nepřetržité trvání společnosti. 

13/8 Znalecká kancelář si vyhrazuje právo na vyjádření nepředvídatelných omezení až ve znaleckém posudku. 

13/9 Znalecká kancelář nepřebírá odpovědnost za změny v tržních podmínkách, ke kterým může dojít po datu vydání znaleckého posudku. 

13/10 Znalecká kancelář je povinna při zpracování znaleckého posudku zejména: 

(a) zpracovat písemný posudek jako znalecký posudek ve smyslu zákona  o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech; 

(b) při vypracování ocenění mít zejména na zřeteli jeho účel; 
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(c) na poslední stranu znaleckého posudku připojit znaleckou doložku, která obsahuje označení seznamu, do kterého je Znalecká 
kancelář zapsána, označení oboru, v němž je oprávněna podávat posudky a číslo položky, pod kterým je úkon zapsán ve znaleckém 
deníku; 

(d) opatřit posudek kulatou znaleckou pečetí obsahující státní znak a označení Znalecké kanceláře s uvedením oblasti, pro níž 
je Znalecká kancelář zapsána do seznamu znaleckých kanceláří. 

13/11 Znalecká kancelář je v případě, kdy to vyžaduje povaha věci, oprávněna přibrat třetí osobu jako konzultanta k posuzování zvláštních dílčích 
otázek; tuto okolnost spolu s důvody, které k ní vedly, je Znalecká kancelář povinna v posudku uvést. Odpovědnost Znalecké kanceláře 
zůstává nedotčena i v té části posudku, o níž bylo konzultováno. 

13/12 Znalecká kancelář je povinna vést o provedených znaleckých úkonech deník.  

13/13 Klient je před předáním znaleckého posudku povinen podepsat prohlášení vedení společnosti o úplnosti a správnosti veškerých podkladů 
a ostatních skutečností, které Znalecké kanceláři předal pro účely zpracování znaleckého posudku Znaleckou kanceláří (dále jen 
„Prohlášení“). 

13/14 Klient je odpovědný za správnost, pravdivost a úplnost všech informací, které předává Znalecké kanceláři tak, jak je uvedl v Prohlášení. 
Vznikne-li Klientovi újma v důsledku zpracování znaleckého posudku, u nějž se vycházelo z informace uvedené Klientem, jež se ukázala 
být nesprávnou, Znalecká kancelář nemá povinnost k náhradě takové újmy. 

13/15 Klient se přijetím Podmínek zavazuje ve smyslu ustanovení § 2890 a následujících občanského zákoníku nahradit Znalecké kanceláři 
jakoukoli škodu (včetně nákladů na právní zastoupení Znalecké kanceláře), která Znalecké kanceláři  vznikne v důsledku pravomocného 
soudního rozhodnutí nebo konečného rozhodčího nálezu vydaného na základě žaloby či nároku uplatněného vůči Znalecké kanceláři třetí 
osobou v souvislosti s poskytováním služeb znalecké kanceláře Klientovi dle Smlouvy a/nebo která Znalecké kanceláři vznikne v důsledku 
uzavření smíru či jiného vyrovnání se třetí osobou za podmínky, že Klient vyslovil s uzavřením smíru či jiného vyrovnání se třetí osobou 
svůj předchozí písemný souhlas. 

13/16 Závazek Klienta odškodnit Znaleckou kancelář dle článku 13/15 Podmínek se nevztahuje na případy, kdy Znalecká kancelář v souvislosti 
s poskytováním služeb znalecké kanceláře dle Smlouvy porušila své závazky vyplývající ze Smlouvy nebo z příslušných právních předpisů. 

13/17 Znalecká kancelář je povinna neprodleně poté, co vůči ní třetí osoba uplatní nárok, který by mohl založit povinnost Klienta odškodnit 
Znaleckou kancelář dle článku 13/15 Podmínek (dále jen „Nárok třetí osoby“), zaslat Klientovi písemné oznámení o Nároku třetí osoby 
(dále jen „Oznámení o Nároku třetí osoby“). V Oznámení o Nároku třetí osoby je Znalecká kancelář povinna navrhnout rovněž právního 
poradce, který ji bude v souvislosti s Nárokem třetí osoby zastupovat, a navrhnout výši jeho odměny. Výběr právního poradce Znalecké 
kanceláře v souvislosti s Nárokem třetí osoby, včetně výše jeho odměny, podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Klienta. 
Klient není oprávněn udělení takového souhlasu Znalecké kanceláři bezdůvodně odepřít či odložit, jinak je Znalecká kancelář oprávněna 
jím navrženého právního poradce nezbytnými jednáními pověřit a sjednat s ním výši jeho odměny, a to i bez tohoto souhlasu Klienta. 
Znalecká kancelář je povinna využít s péčí řádného hospodáře veškeré dostupné prostředky pro obranu proti Nároku třetí osoby. 

13/18 Klient se zavazuje, že v případě, že bude v průběhu nebo po ukončení poskytování služeb Znalecké kanceláře dle Smlouvy Znalecká 
kancelář požádána v souvislosti se službami poskytnutými Klientovi o součinnost ze strany soudu, státního zastupitelství, správního orgánu 
nebo orgánu veřejné moci na základě právního předpisu, má Poradce za poskytnutí této součinnosti Poradce nárok na odměnu vypočtenou 
dle času stráveného jednotlivými pracovníky Poradce při poskytování této součinnosti, vynásobeného platnou hodinovou sazbou dle Ceníku 
pro pozici, na níž je daná osoba zařazena. Dále má v tomto případě Poradce nárok na náhradu nákladů dle článku 5/3 Podmínek. 

14 Ochrana osobních údajů 

14/1 V případě, že při plnění Smlouvy má docházet ke zpracování osobních údajů v držení Klienta v postavení správce, případně zpracovatele, 
je Klient povinen navrhnout, aby Smluvní strany uzavřely smlouvu o zpracování osobních údajů, aby nedocházelo k porušení právních 
předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Poradce má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele. 

14/2 Poradce je oprávněn zpracovávat osobní údaje při plnění Smlouvy, a to pro účely a za použití prostředků určených Klientem, jak budou 
vymezeny ve smlouvě o zpracování osobních údajů nebo jiným způsobem. Nebude-li mezi Klientem a Poradcem dohodnuto jinak, 
je Poradce při plnění Smlouvy zejména oprávněn osobní údaje ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou 
k uplatnění práv Poradce vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobních údaje Klientovi a osobní údaje likvidovat. 

14/3 Poradce při nakládání s osobními údaji zajistí vhodnou úroveň zabezpečení odpovídající pravděpodobnému riziku pro práva a svobody 
subjektů údajů. Informace a materiály, které obsahují osobní údaje, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a mohou 
být šifrovány. Konkrétní podoba a způsob šifrování bude stanovena vzájemnou dohodou Smluvních stran. 

14/4 Poradce učiní v souladu s účinnými právními předpisy dostatečná technická a organizační opatření tak, aby zpracování splňovalo zákonné 
požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. 

15 Ostatní ujednání 

15/1 Pokud ze Smlouvy či výslovného písemného pokynu Klienta nevyplývá opak, platí, že udělí-li Klient Poradci plnou moc potřebnou ke splnění 
povinností dle Smlouvy, může Poradce oprávnění z plné moci vždy udělit jím zvolenému pracovníkovi Poradce či zvolené třetí osobě. 

15/2 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poradce bude uvádět referenci Klienta v rámci marketingových aktivit a prezentačních materiálů. 
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se stane některá z obchodních věcí, ve které Poradce Klientovi poskytoval služby, veřejnou 
přičiněním Klienta, je Poradce oprávněn se veřejně k práci pro Klienta přihlásit, avšak v takovém případě není Poradce oprávněn zveřejnit 
o dané obchodní věci více detailů, než bylo dříve uveřejněno. 
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15/3 Klient podpisem Smlouvy dále souhlasí v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“), ve znění pozdějších předpisů, 
s tím, aby mu byly Poradcem zasílány na jeho elektronickou adresu obchodní sdělení a jiné propagační a marketingové materiály. 

15/4 Všechny dokumenty, zejména oznámení, žádosti, požadavky, výpovědi, odstoupení od smlouvy nebo jiná sdělení, zakládající, měnící nebo 
rušící právní vztahy mezi Smluvními stranami dle Smlouvy či Podmínek, které budou Smluvní strany činit písemně, budou, pokud Smlouva 
či Podmínky nestanoví jinak: 

(a) doručeny osobně (kurýrem nebo prostřednictvím jiné osoby); 

(b) zaslány doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo 

(c) zaslány přes datovou schránku Smluvní strany. 

15/5 Pokud kterákoliv ze Smluvních stran odmítne převzít některý z dokumentů uvedených v článku 15/4 Podmínek, považuje se za den 
doručení den, ve kterém k odmítnutí převzetí takového dokumentu došlo. 

15/6 Pokud nebude kterýkoliv z dokumentů uvedených v článku 15/4 Podmínek doručitelný druhé Smluvní straně v důsledku jejího neposkytnutí 
součinnosti, považuje se za den doručení den, ve kterém došlo k marnému pokusu o jeho doručení. 

15/7 Smluvní strany dále berou na vědomí, že všechny dokumenty, zejména oznámení, žádosti, požadavky, výpovědi, odstoupení od smlouvy 
nebo jiná sdělení, zasílané Smluvními stranami druhé Smluvní straně e-mailem, mají pouze informativní charakter a že tyto dokumenty 
nejsou způsobilé zakládat, měnit, nebo rušit právní vztahy mezi Smluvními stranami dle Smlouvy a Podmínek, pokud Smlouva či Podmínky 
nestanoví jinak. 

15/8 Klient bere na vědomí, že Poradce provedl veškerá přiměřená opatření k zabránění přenosu virů v souvislosti s odesíláním dokumentů 
(včetně přiložených souborů) e-mailem. Poradce není při odesílání dokumentů e-mailem odpovědný za následky doručení dokumentů 
(včetně přiložených souborů) osobě odlišné od adresáta, stejně tak za smazání či nedoručení dokumentů (včetně přiložených souborů) 
z důvodů selhání elektronické komunikace. Poradce neručí za bezpečnost elektronické komunikace a nepřijímá žádnou odpovědnost 
za případné ztráty či škody vzniklé z poškození počítačových programů či elektronických dat příjemce následkem přijetím této zprávy. 

15/9 Klient bere dále na vědomí, že žádný ze zaměstnanců ani zmocněnců (zástupců) Poradce není oprávněn bez písemného souhlasu 
statutárního orgánu nebo jiné pověřené osoby Poradce e-mailem činit za Poradce jakákoliv právní jednání. Jakákoli stanoviska a názory 
zasílané Klientovi prostřednictvím e-mailu jsou výhradně stanovisky a názory autora a nemusí reprezentovat postoj Poradce. Poradce se 
zavazuje, že zajistí, aby se statutární orgány a zaměstnanci Poradce vyvarovali jakýchkoli hanlivých vyjádření, porušování zákona, 
zneužívání autorských práv či jiných práv prostřednictvím e-mailu. Projevy tohoto charakteru jsou v rozporu s obchodní politikou Poradce 
a takto jednající osoba porušuje interní pravidla Poradce, přičemž Poradce za výše uvedená jednání svých statutárních orgánů 
a zaměstnanců neodpovídá. 

15/10 O veškerých změnách v adresách, telefonních číslech či jiných skutečnostech souvisejících s činností Poradce dle Smlouvy je Klient 
povinen informovat Poradce v dostatečném předstihu, nejpozději však vždy do čtrnácti (14) dnů po takové změně. 

15/11 V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, Klient uzavřením Smlouvy 
s Poradcem a přijetím Podmínek souhlasí a sjednává s Poradcem, že pro rozhodování případných sporů vyplývajících ze Smlouvy 
je místně příslušný tzv. obecný soud Poradce. 

15/12 Pokud není mezi Poradcem a Klientem výslovně sjednáno jinak, poskytuje Poradce služby Klientovi v režimu stanoveném v Podmínkách 
i předtím, než dojde k podpisu Podmínek ze strany Klienta. Totéž platí, pokud Klientovi byly Podmínky předloženy, avšak k jejich podpisu 
ze strany Klienta z jakéhokoliv důvodu nedošlo, pokud zároveň Klient dál využíval služeb Poradce a nedošlo mezi nimi k výslovné dohodě 
o jiných podmínkách poskytování služeb. 

16 Závěrečná ustanovení 

16/1 Pokud Smlouva uzavřená mezi Poradcem a Klientem obsahuje ujednání, které je v rozporu s některým z ustanovení Podmínek, pak platí 
ujednání obsažené ve Smlouvě. 

16/2 Podmínky nahrazují veškerá předchozí ujednání stejného či obdobného charakteru mezi Klientem a Poradcem. Změny těchto Podmínek 
nemají v žádném případě vliv na obsah smluvních vztahů založených Smlouvou. 

16/3 Smluvní strany se dohodly, že pro vztahy založené Smlouvou se neuplatní následující ustanovení občanského zákoníku: § 557, § 1799, 
§ 1800 a § 1805 odst. 2. 

16/4 Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

16/5 Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné 
shodě projevů vůle Smluvních stran. 

16/6 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 2 (dvou) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16/7 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3/7-3/10, 4, 5/8-5/12, 6, 7/8, 12/6, 12/7, 12/10-12/15, 13/15-13/18, 14 a ostatních 
ustanovení, o nichž to lze s ohledem na jejich povahu očekávat, přetrvají ukončení této Smlouvy. 

16/8 Poradce je oprávněn Podmínky změnit či doplnit. O navržených změnách či doplňcích Podmínek je Poradce povinen informovat Klienta e-
mailem nebo prostřednictvím datové schránky nejméně čtrnáct (14) dní před účinností takových změn. V případě, že Klient do čtrnácti (14) 
dnů ode dne, kdy mu byl zaslán Poradcem e-mail nebo datová zpráva s nově navrženým zněním Podmínek, neprojeví s navrženými 
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změnami či doplňky Podmínek e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky svůj nesouhlas, má se za to, že s návrhem změn 
či doplněním Podmínek souhlasí. Pokud byly mezi Smluvními stranami ve Smlouvě sjednány odchylky od jakýchkoli ustanovení článku 6 
Podmínek, platí nadále ve smluvním vztahu s Klientem znění článku 6 Podmínek účinné v okamžiku uzavření Smlouvy s odchylkami 
sjednanými ve Smlouvě. Účinnost ostatních změn a doplňků Podmínek vůči takovému Klientovi není tímto ustanovením dotčena.  

16/9 V případě, že Klient projeví nesouhlas se změnou Podmínek dle článku 16/8 Podmínek, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna 
Smlouvu vypovědět. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem doručení písemného oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně. 

 

Klient tímto potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto Podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí 
a výslovně tato ujednání přijímá: (i) smluvní pokuta za přetahování zaměstnanců (článek 3/10), (ii) kratší doba splatnosti (článek 5/7), 
(iii) oprávnění k započtení jakýchkoli pohledávek (článek 5/10), (iv) limitace práva Klienta na náhradu újmy (článek 6/6), (v) náhrada 
odměny po ukončení spolupráce v případě povinnosti součinnosti s orgány veřejné moci (článek 13/18), (vi) udělení plné moci Poradci 
k zastupování v rámci poskytování služeb (článek 15/1), (vii) vyloučení ochranných ustanovení týkajících se režimu adhezních smluv, 
vyloučení výkladu v neprospěch navrhovatele a vyloučení limitu pro úroky z prodlení (článek 16/3), (viii) převzetí nebezpečí změny 
okolností Klientem (článek 16/4), (ix) vyloučení pravidla o uzavření Smlouvy v případě, že je v přijetí provedena nepodstatná odchylka 
(článek 16/5, a (x) dvouletá promlčecí doba (článek 16/6). 

 

Přijato Klientem dne ……………………     

 

Obchodní firma Klienta: …………………………… 

 

Podpis: …………………………… 

Jméno: …………………………… 

Funkce: …………………………… 

 

Příloha: Ceník konzultačních služeb poskytovaných společností RSM CZ a.s. 

 


