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Obchodní podmínky 
 

Poradenský subjekt: Zemědělský svaz ČR (Dále jen „Poskytovatel“) 

Zájemce – zemědělský podnik, farmář 

 

Obchodní podmínky vycházejí z „Požadavků na systém řízení poradenských subjektů 

poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství\ů schválený PV č. 15/2020 

(21.04.2020), které stanovují požadavky Ministerstva zemědělství na systém řízení 

poradenského subjektu poskytujícího poradenské služby v oblasti zemědělství, vodního 

hospodářství, potravinářství, lesního hospodářství, myslivosti nebo rybářství 

 

1. Předmětem poradenské služby je závazek poskytovatele zajistit odborné poradenství a 

poskytovat konzultace ve specifikovaných oblastech zájemci. 

2. Poskytovatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými 

právními předpisy, chránit práva a oprávněné zájmy zájemce, a to jak z hlediska 

optimalizace nákladů vynaložených na konzultované projekty, tak na jejich technické 

řešení. K plnění předmětu smlouvy je poskytovatel povinen důsledně využívat všechny 

zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého odborného přesvědčení a 

požadavků zájemce pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími 

právními předpisy České republiky a v jejich mezích také požadavky zájemce. 

3. Poskytovatel se zavazuje, že poradenské a konzultační služby ani výsledky poradenské 

a konzultační činnosti neposkytne bez předchozího písemného souhlasu zájemce dalším 

subjektům. 

4. Poskytovatel je povinen oznámit zájemci všechny okolnosti, které zjistil při realizaci 

poradenské služby, které mohou mít vliv na změnu pokynů zájemce. Zjistí-li 

poskytovatel, že požadavky zájemce jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu 

poradenské služby, je povinen na to zájemce neprodleně písemně upozornit.  

5. Po ukončení poradenské služby je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 

zájemci veškeré vypůjčené podklady, které mu zájemce předal. Poskytovatel je 

oprávněn pořizovat si z podkladů předaných mu zájemcem kopie pro dokumentaci své 

činnosti. 

6. Poskytovatel je povinen vést písemně průkaznou evidenci poskytnutých služeb, jejich 

rozsahu a souvisejících nákladů. Tato evidence slouží jako podklad k fakturaci odměny 

ze zajištěných služeb a úhradě souvisejících nákladů. 

7. Zájemce se zavazuje poskytnout poskytovateli veškeré informace o jednáních, která 

učiní v době realizace poradenské služby, jež by mohla mít vliv na plnění předmětu 

poradenství.  

8. Zájemce je povinen udělit poskytovateli včas písemnou plnou moc, pokud to bude 

nezbytné pro splnění závazku poskytovatele. 

9. Poskytovateli náleží smluvní odměna, která vychází z dohodnuté hodinové mzdy. 

10. Poskytovatel má nárok na úhradu cestovních výdajů poradce dle zákoníku práce č. 

262/2006 Sb., v platném znění, ve dnech, kdy poradce poskytoval služby zájemci. 

11. Poskytovatel má nárok na úhradu dalších souvisejících nákladů poradce jako například 

nákladů na rozbory, které zájemce odsouhlasí předem, příp. v průběhu realizace plnění. 

12. Faktury mají splatnost 30 dní ode dne vystavení.  

13. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Zájemce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – 

fakturu, pokud tento neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné 

cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet 
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původní lhůta splatnosti. Opravený nebo přepracovaný daňový doklad - faktura bude 

opatřen novou lhůtou splatnosti. 

14. Faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele 

uvedený na faktuře. 

15. Poskytovatel odpovídá zájemci za škodu na věcech převzatých od zájemce nebo od 

třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

16. Poskytovatel odpovídá rovněž za škodu způsobenou zájemci v souvislosti s výkonem 

poradenské služby. 

17. Veškerá porušení práv duševního vlastnictví jakýchkoli třetích osob vzniklá 

v souvislosti s poradenskou službou se řídí příslušnými právními předpisy. 

18. Poskytovatel i zájemce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 

kterých se při plnění poradenské služby dozvědí. Povinnosti mlčenlivosti může 

poskytovatel zprostit jen zájemce svým písemným prohlášením či zmocněním. 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 

19. Poskytovatel i zájemce jsou zproštěni povinnosti mlčenlivosti v případech stanovených 

právními předpisy nebo jsou-li podle smluvních podmínek pojišťovny, u níž uplatňují 

nárok na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti 

s výkonem činností.  

 


