
Podmínky k používání webových stránek

Obsahu informací publikovaných na těchto webových stránkách jsme věnovali nejvyšší možnou pozornost. Přesto však
mají  informace  zde  obsažené  pouze  informativní  charakter.  Mgr.  Martin  Kohoutek  neodpovídá  za  aktuálnost  a
dostatečnost  zde uvedených informací,  zejména ne takových,  které byly převzaty z internetových zdrojů,  za jejich
přesnost, včasnost ani úplnost, za důsledky spoléhání se na tyto informace, ani za škodu eventuálně vzniklou v důsledku
použití těchto informací.

Publikované články a návody mají charakter obecných poučení a doporučení a nepokrývají všechny případy, které ve
skutečnosti  mohou nastat.  V případě svépomocí zpracovaného podání  k orgánům veřejné správy či  k  soudům bez
konzultace s advokátem, Mgr. Martin Kohoutek negarantuje správnost uplatněného postupu v jednotlivém případě. 

Podmínky poskytovaných služeb

I. Všeobecné
Tyto  podmínky  se  vztahují  na  všechny  služby  nabízené  za  úplatu  na  internetových  stránkách
http://www.duchodspravne.cz/ a http://www.odchod-do-duchodu.cz/. 

Poskytovatelem těchto služeb (dále jen „zhotovitel“) je Mgr. Martin Kohoutek, IČ: 74989626, Svatojánská 445, Telč-
Staré Město.

Objednatelem je každý, kdo se zavazuje zaplatit za služby na těchto stránkách nabízené a za tím účelem formálně či
neformálně uzavře se zhotovitelem dohodu ústně, telefonicky, písemně či elektronickými prostředky.

II. Stanovení vhodného data odchodu do důchodu
Předmětem služby stanovení  vhodného data odchodu do důchodu je  poradenská a konzultační  činnost  směřující  k
určení  výhodného data odchodu do důchodu na základě údajů poskytnutých objednatelem, zejména informativního
osobního listu důchodového pojištění, a platných právních předpisů. Určené výhodné datum je objednateli sděleno v
závěrečné  zprávě,  která  obsahuje  některá  vysvětlení  potřebná  k  porozumění,  které  okolnosti  jsou  významné  pro
stanovení určitého data odchodu do důchodu. Vypočtené výše důchodů v budoucích kalendářních letech jsou pouze
orientační za účelem stanovení vhodného data odchodu a není na ně právní nárok.

Povinností zhotovitele je poskytnout objednateli údaje o  výhodném datu odchodu do důchodu dle svých nejlepších
znalostí použitelných právních předpisů výlučně na základě údajů sdělených mu objednatelem. Zhotovitel odpovídá
pouze za zohlednění všech kritérií determinujících výši starobního důchodu dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, za právního stavu k datu vypracování závěrečné zprávy a současně dle požadavků objednatele.

Povinností objednatele je poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou ke stanovení vhodného data odchodu
do důchodu a zaplatit cenu za poskytnutí žádaných údajů. 

Výše ceny je stanovena na 8 000 Kč včetně DPH. Cena se platí po doručení závěrečné zprávy.

       III. Společná ustanovení
Poskytované služby se řídí úpravou smlouvy o dílo obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, vedle dalších předpisů z povahy věci použitelných.

Aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele vyplývající z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů,
povinností zhotovitele není provést činnost, která je předmětem této služby, osobně.

Povinností zhotovitele není údaje poskytnuté objednatelem ověřovat nebo zjišťovat jiné údaje než ty, které mu byly
objednatelem  sděleny.  Zejména  není  zhotovitel  povinen  ověřovat  pravdivost  objednatelem  sdělených  ročních
vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. 

Mají-li údaje poskytnuté objednatelem nedostatky, které brání řádné práci zhotovitele, anebo žádá-li objednatel postup,
který je  dle  názoru  zhotovitele  nevhodný,  je  zhotovitel  povinen  na  tyto  skutečnosti  objednatele  upozornit.  Trvá-li
objednatel přes upozornění zhotovitele na objednávce, je zhotovitel oprávněn od dohody odstoupit.

Pojem „skutečná“ ve vztahu k oprávněním a právnímu nároku znamená taková oprávnění a takové nároky, které nejsou
objednatelem či zhotovitelem pouze tvrzené, ale které jsou příslušnými správními orgány a soudy za určitého právního
stavu přiznávané subjektům ve srovnatelné situaci.

Způsob placení ceny je dán na výběr objednateli. Splatnost ceny je určena zpravidla dohodou.

     IV. Závěrečná ustanovení

http://www.duchodspravne.cz/index.php
http://www.odchod-do-duchodu.cz/


Tyto podmínky jsou účinné ode dne 11.6.2021


