
Smlouva o poskytování služeb 

 
Uzavřená podle ustanovení §1746 odst. 2 zákona 89/2012 občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 

Základní škola waldorfská 

Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 

IČO: 65990722 

Zastoupená ředitelem ing. Pavlem Selešim 

(dále jen „odběratelem“) na straně jedné 

 

a 

 

Ing. Jana Kařízková 

Adresa: Javorová 615, 253 03, Chýně 

podnikatelka ohlášená na živnostenském odboru Praha-západ, MěÚ Černošice 

IČO: 71820809 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

 

 

Článek I - Předmět smlouvy 
 

Dodavatel se zavazuje poskytovat odběrateli tyto služby: 
- kompletní zpracování mezd včetně potřebných výstupů 

- vypracování statistických výkazů a mzdových inventur 
- zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti  
- zpracování vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

 

 

 

Článek II – Povinnosti odběratele 
 

Odběratel se zavazuje poskytovat dodavateli rádně a včas: 
- podklady pro zpracování mezd 

- veškeré údaje nutné k zpracování výkazů 

 

 

 

Článek III – Cena služeb 
 

Obě strany se dohodly, že odběratel za smluvenou činnost zaplatí dodavateli dle měsíčně 
vystavené faktury a to: 

- za každý pracovní poměr 200,- měsíčně 

- za každý statistický výkaz á 500,- 

- za další vyžádané výkazy á 300-500,- dle náročnosti 
- za roční vyúčtování ze závislé (i srážkové) činnosti 1000,- 



 

 

Článek IV – Místo poskytování služeb 
 

Obě strany se dohodly, že dodavatel bude smluvenou činnost provádět ve svém sídle v Chýni, 
Javorová 615 přes dálkový přístup na programu školy. 
Veškerá dokladová dokumentace bude uložena v budově školy. 
 

Článek V – Mlčenlivost a zabezpečení 
 

Podle ustanovení čl. 28 podle Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen 
„Nařízení“) 
 

1. Dodavatel se na základě této smlouvy a následných platných dodatků zavazuje 
zpracovávat pro správce osobní údaje, které správce získal v souvislosti se svou 
činností. Dodavatel se zavazuje uchovávat a zpracovávat pro správce osobní údaje 
pouze ve mzdovém programu Avensio software, od firmy Alfa Software s.r.o., 
Klatovy, který je ve výhradním vlastnictví organizace, v rámci své činnosti - 
mzdové účetnictví a personalistika.  
 

2. Veškeré osobní údaje, jak elektronické (mzdový program Avensio), tak v papírové 
podobě jsou výhradním vlastnictvím organizace.  

 

 

3. Osobní údaje bude dodavatel zpracovávat pouze za podmínek, na kterých se dohodl se 
správcem a v rozsahu, které stanoví zákon v rozsahu stanoveném a odpovídajícím. 
Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, o 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů, a to i pro dobu po skončení mzdové činnosti v organizaci. 
 

4. Dodavatel se zavazuje veškeré osobní údaje chránit, nepředávat je nikomu dalšímu, 
kromě zákonem stanovených organizací v rámci zpracování mzdové a personální 
agendy, výpočtu mezd a archivace osobních spisů. 

 

 

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a 
podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace těchto ustanovení, a to 
zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými 
veřejnoprávními orgány. 
 

6. Dodavatel je povinen v souladu s č. 33 odstavec 2 GDPR bez zbytečného odkladu 
ohlásit správci porušení zabezpečení, jakmile tuto skutečnost zjistí. Ohlášení 
postačí formou sdělení na e-mailovou adresu školy.  

 

 

 

 

 



Článek VI – Platnost a účinnost smlouvy 
 

Tato smlouva se uzavírá s platností od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou. Obě smluvní strany mají 
právo kdykoliv vypovědět tuto smlouvu. Výpovědní doba je dvouměsíční a počítá se od 
prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
Ukončení této smlouvy může být rovněž stanoveno dohodou. 

 

Článek VII – Ostatní ujednání 
 

 V případě nedodržení termínu ze strany dodavatele je dodavatel povinen uhradit 

pokuty a penále, které v důsledku nedodržení termínu odběrateli vznikly. 
 

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za nesplnění smluvních povinností, jestliže se 
tak stalo v důsledku vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné 
události, které ta strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a 

které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti (příklad vyšší moci: mobilizace, živelná 
pohroma, život ohrožující nemoc vyžadující hospitalizaci,… atd).  

 

Článek VIII -závěrečná ustanovení 
 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily a že smlouvu uzavřely 
na základě svobodné vůle. Tuto smlouvu lze měnit jen číslovanými dodatky s uvedením data 
platnosti. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
 

 

 

V Praze dne: 

 

 

 

 

 

…………………………..     …………………………….. 
Ing. Jana Kařízková       Ing. Pavel Seleši 
         statutární zástupce 

         

 


