PODMÍNKY POSKYTNUTÍ POMOCI SPOLKU
V PŘÍPADĚ OBVINĚNÍ ZE SPRÁVNÍHO DELIKTU DLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB

Povinnosti spolku:
1. Spolek je povinen poskytnout členu spolku právní zastoupení v případě, je-li člen spolku obviněn
ze spáchání správního deliktu dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále též „zákon o
evidenci tržeb“).
2. Spolek je povinen vyvinout při zastoupení svého člena přiměřené úsilí k tomu, aby členu spolku
nebylo prokázáno protiprávní jednání, pakliže se protiprávního jednání dle svého tvrzení
nedopustil.
3. Spolek je povinen vyvinout při zastoupení svého člena přiměřené úsilí k tomu, aby v případě, kdy
členovi spolku bude porušení právních předpisů prokázáno a bude uznán vinným ze spáchání
správního deliktu dle zákona o evidenci tržeb, byla uložená sankce co možná nejmenší.
4. Spolek poskytuje členu spolku bezplatné právní zastoupení v případě, že správní delikt dle zákona
o evidenci tržeb projednává orgán Finanční správy i Celní správy, a to jak v řízení vedeném v prvním
stupni, tak v řízení odvolacím. Spolek uhradí svému členovi veškeré náklady spojené se
zastoupením před správním orgánem, včetně odměny právního zástupce, cestovného, poplatků za
kopie spisu, aj.
5. Spolek poskytne benefity člena popsané v odst. 1, 2, 3 a 4 též v případě, že je obviněn zaměstnanec
člena spolku z přestupku dle zákona o evidenci tržeb, avšak jen v případě, že člen spolku zaplatil
též mimořádný členský příspěvek ve výši stanovené na webových stránkách spolku.

Povinnosti člena spolku:
1. Člen spolku je povinen, má-li zájem využít právního zastoupení spolkem, předávat veškeré
písemnosti, které jsou mu doručeny, spolku, a to ve lhůtě dvou dnů od jejich doručení e-mailem
na e-mailovou adresu spolku, a to i v případě, že jsou písemnosti doručeny pouze de iure (náhradní
doručení).
2. Člen spolku je povinen udělit plnou moc ke svému zastupování spolku nebo spolkem pověřené
osobě, a to na žádost spolku, ve lhůtě dvou dnů.
3. Člen spolku je povinen poskytovat při svém zastoupení přiměřenou součinnost spolku, může-li
požadovaná součinnost přispět k úspěchu člena spolku ve správním řízení.
4. Člen spolku je povinen zachovávat mlčenlivost o postupech spolku při poskytování právní pomoci.

5. Člen spolku je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do správního řízení v případě, že je zastupován
spolkem, bez předchozího souhlasu spolku. V případě porušení této povinnost může spolek
odmítnout člena v předmětném řízení dále zastupovat.
6. Člen spolku je povinen zajistit obdobné plnění povinností člena spolku svým zaměstnancem
v případě, že spolek poskytuje právní pomoc zaměstananci člena spolku.
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