
SMLOUVA o ZPRACoVÁNÍ MEZD

Smluvní strany:

Dodavatel :

Odběratel :

VaM Břeclav s r.0.
Nám. 'I`.G. Masaryka 10/3048, 690 02 Břeclav
IČO; 26224771
Bankovní spojení: ČSOB Břeclav
Tel.:
E-mail:

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4,
příspěvková organizace
Křížkovského 4, 690 26 Břeclav
IČO: 70436304
Bankovní spojení:
Tel.:
Statutární Zástupce: Radek Pudelka

Čı. I.
Předmět smlouvy

Touto Smlouvou Se dodavatel Zavazuje počínaje dnem l. l. 2019 Zpracovávat mzdy
Zaměstnanců odběratele podle jeho pokynů a v Souladu S pracovně právními předpisy.

Čı. II.
Povinnosti odběratele

Odběratel Se Zavazuje:
1. připravit podklady pro Zpracování platů Svých Zaměstnanců, a to jak v Oblasti platové,

daňové, Sociálního Zabezpečení a Zdravotního pojištění v Souladu S příslušnými předpisy
2. Odesílat dodavateli příkazy v dohodnuté formě průběžně, nejpozději však do 3. dne po

uplynutí Zpracovávaného měsíce. Příkazy obdržené po tomto termínu mohou být
Zpracovány jen S výslovným Souhlasem dodavatele.

3. charakter měsíční Změny bude Sdělován ve Srozumitelné formě, v případě nejasnosti
odběratel přiloží slovní dopis

4. v případě nesrovnalostí doplní odběratel údaje na vyžádání dodavatele např. telefonicky
S tím, že dohodnuté úpravy je nutno Zpětné podložit písemně na e-mail dodavatele .



Čı. III.
Povinnosti dodavatele

Dodavatel Se zavazuje:
1. zpracovávat dodaná data v Souladu S pokyny Odběratele, jSOu-li Zaslána včasaúplně

(dle čl. II. této Smlouvy)
2. vést veškerou mzdovou, Sociální i Zdravotní agendu (evidenční a mzdové listy, daňová

prohlášení, Záznamy O Sociálním a Zdravotním pojištění)
3. archivovat mzdové listy, nemocenské dávky a další doklady dle platných právních

předpisů až do převzetí Odběratelem
4. podávat odběrateli Zprávy O postupu plnění, Zvláště v případě, kdy nastanOu nesrovnalosti.

ČI. IV.
Odpovědnost smluvních stran

l. odběratel Odpovídá Za chyby ve výplatách Svých Zaměstnanců, vzniklé na Základě
nesprávných, neúplných či Opožděné Zaslaných dokladů

2. odběratel je povinen nahradit dodavateli škodu vzniklou v Souvislosti S výkonem
Smlouvy, pokud ji Zavinil ( jedná se především o náhradu Strojového času a materiálu

v případě opakovaného Zpracování)
3. dodavatel odpovídá Za řádné Zpracování podkladů Odběratele a je povinen Okamžitě

Odstranit chyby vzniklé chybným Zadáním na Své straně.

Čı. V.
Cena poskytovaných služeb

l. cena Se Stanoví dohodou Obou Smluvních Stran na Základě kalkulace věcných a OsObních
nákladů, je stanovena ve výši 130,- Kč + DPH dle platné legislativy Za Zpracování
jednoho čísla Za měsíc, Součástí ceny je Zpracování podkladů pro odvody dávek Sociálního
a Zdravotního pojištění, daní a veškerých Srážek prováděných na žádost Zaměstnanců
Odběratele.

2. úhrada bude odběratelem prováděna měsíčně na Základě faktury vystavené dodavatelem
do 15. každého následujícího měsíce, faktura je Splatná do 7 dnů Ode dne jejího doručení
Odběrateli

3. sjednané penále Za Opožděné zaplacení faktury činí 0,1 % Z fakturované částky Za každý
den prodlení.

ČI. vI.
Ostatní ujednání

Obě Smluvní Strany písemně OdSOuhlasí počáteční počet Zpracovávaných OsObních čísel.
Zpracovaným osobním číslem Se rozumí každý pracovník, kterému vznikne nárok na výplatu.



Čı. vıı.
Závěrečná ustanovení

l. Smlouva je platná od l.l. 2019 a je vyhotovena ve dvou stejnopisech -jednou pro
dodavatele ajednou pro odběratele.

2. Smlouva zaniká písemnou výpovědí odběratele či dodavatele s tříměsíční výpovědní
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. poplž.
dnem. na které Se obe Strany dohodnou.

3. Případné změny te'to smlouvy musí být písemnou formou a jsou platné jen se souhlasem
obou smluvních stran s tím, že budou mít formu dodatku k této smlouvě.

4. Vztahy obou smluvních stran touto smlouvou nedotčené se řidı' platnými právními
předpisy.

5. Obě smluvní strany shodné prohlašují. že Si tuto smlouvu o Zpracování mezd před jejím
podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání.

V Břeclavi, dne 2.1. 20l9

ZÁKLADNÍ uMĚLECKA ŠKOLA BFREOLAV`
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