
Smlouva o zpracování mezd a účetnictví

Smluvní strany:

Příkazce:  Mateřská škola Brno, G.Preissové 8,příspěvková organizace,
G.Preissové 8, 616 00 Brno, IČO 70874271

Příkazník: Eva Pešová,  (dále jen účetní) IČO 62169297

Smluvní strany se dohodly dne 1.1.2017 na uzavření této smlouvy:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování mezd a účetnictví, provedení odvodů z mezd, přihlášení
a odhlášení pracovníků u zdravotních pojišťoven, MSSZ, zpracování statistických
výkazů, poskytování přiměřených rad v otázkách personalistiky, sledování rozpočtu, které se
týká mzdových otázek i účetnictví, vedení podvojného účetnictví školy, vypracovávání
tabulek, které se týkají mezd a účetnictví a jsou v kompetenci účetní školy.
Zároveň účetní zajišťuje a je přítomna kontrolám na škole.
Předmětem je též provádění vyúčtování jednotlivých příspěvků školy.

II.

Způsob realizace

Účetní zpracuje mzdy a účetnictví na SW zakoupeném mateřskou školou dle požadavků
účetní. Program mzdový i účetní je majetkem mateřské školy, která k němu má i výhradní
práva.
Po domluvě s vedením školy zpracovává mzdy i účetnictví mimo budovu školy. Podklady ke
zpracování mezd připraví ředitelka školky nejpozději do 5. dne v měsíci následujícím
po zpracovaném měsíci. Účetní provede odvody a zpracování tak, aby byl dodržen
výplatní termín 20. den v měsíci. Výstupní sestavy předá nebo zašle mailem ředitelce školky.

III.

Povinnost smluvních stran

Účetní je povinna zajišťovat sjednané práce podle platných předpisů, vyhlášek a pokynů
školy. Od pokynu se účetní může odchýlit jen tehdy, je-li to nutné v zájmu školy a nemůže-li
včas obdržet její souhlas. V případě nenadálé překážky v práci je účetní povinna předem
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I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování mezd a účetnictví, provedení odvodů z mezd, přihlášení
a odhlášení pracovníků u zdravotních pojišťoven, MSSZ, zpracování statistických
výkazů, poskytování přiměřených rad v otázkách personalistiky, sledování rozpočtu, které se
týká mzdových otázek i účetnictví, vedení podvojného účetnictví školy, vypracovávání
tabulek, které se týkají mezd a účetnictví a jsou v kompetenci účetní školy.
Zároveň účetní zajišťuje a je přítomna kontrolám na škole.
Předmětem je též provádění vyúčtování jednotlivých příspěvků školy.

II.

Způsob realizace

Účetní zpracuje mzdy a účetnictví na SW zakoupeném mateřskou školou dle požadavků
účetní. Program mzdový i účetní je majetkem mateřské školy, která k němu má i výhradní
práva.
Po domluvě s vedením školy zpracovává mzdy i účetnictví mimo budovu školy. Podklady ke
zpracování mezd připraví ředitelka školky nejpozději do 5. dne v měsíci následujícím
po zpracovaném měsíci. Účetní provede odvody a zpracování tak, aby byl dodržen
výplatní termín 20. den v měsíci. Výstupní sestavy předá nebo zašle mailem ředitelce školky.

III.

Povinnost smluvních stran

Účetní je povinna zajišťovat sjednané práce podle platných předpisů, vyhlášek a pokynů
školy. Od pokynu se účetní může odchýlit jen tehdy, je-li to nutné v zájmu školy a nemůže-li
včas obdržet její souhlas. V případě nenadálé překážky v práci je účetní povinna předem

Smlouva o zpracovéni mezd a fiéetnictvi

Smluvni strany:

Pfikazce: Matefské ékola Brno, G.Preissové 8,pfispéVk0Vé organizace,
G.Preissové 8,616 00 Brno, 1630 70874271

Pfikaznik: Eva Peéové, (déle jen I'léetni) ICO 62169297

Smluvni strany se dohodly dne 1.1.2017 na uzaeni této smlouvy:

Predmét SIIllOllfl

Predmétem smlouvy je zpracovéni mezd a I'léetnictVi, provedeni odvodfi z mezd, pfihlééeni
a odhlééeni pracovnikfi u zdravotnich pojiét’oven, MSSZ, zpracovéni statistickych
Vykazfi, poskytovéni pfiméfenych rad V otézkéch personalistiky, sledovéni rozpoétu, které se
tyké mzdovych otézek i fiéetnictVi, vedeni podvojného L'léetnictVi ékoly, vypracovévéni
tabulek, které se tykaji mezd a I'léetnictVi a jsou V kompetenci L'léetni ékoly.
Zéroven fiéetni zajiét’uje a je pritornna kontrolém na ékole.
Pfedmétern je téi provédéni vyfiétovéni jednotlivych prispévkfi ékoly.

II.

Zpfisob realizace

Uéetni zpracuje mzdy a fiéetnictVi na SW zakoupeném matefskou §kolou dle poiadaVkfi
L'léetni. Program mzdovy i fiéetni je majetkem materské ékoly, které k nérnu rné i Vyhradni
préva.
Po domluVé s vedenim ékoly zpracovéVé mzdy i fiéetnictvi mimo budovu ékoly. Podklady ke
zpracovéni mezd pfipraVi reditelka ékolky nejpozdéji do 5. dne V mésici nésledujicirn
po zpracovaném mésici. Uéetni provede odVOdy a zpracovéni tak, aby by1 dodrien
Vyplatni termin 20. den V mésici. Vystupni sestavy predé nebo zaéle mailem reditelce ékolky.

III.

Povinnost smluvnich stran

Uéetni je povinna zajiét’ovat sjednané préce podle platnych pfedpisfi, vyhlééek a pokynfi
ékoly. Od pokynu se I'léetni mfiie odchylit jen tehdy, je-li to nutné V zéjrnu ékoly a nemfiie-li
Véas obdriet jeji souhlas. V pripadé nenadélé prekéiky V préci je fiéetni povinna predem



zajistit náhradní způsob plněné této smlouvy.
Odchýlí-li se od těchto pokynů a vznikne tím škoda, je účetní odpovědna za vzniklou škodu.

IV.

Náklady na zpracování

Škola se zavazuje uhradit účetní náklady na zpracování dle předmětu této smlouvy ve výši
7 000,- Kč za každý zpracovávaný měsíc včetně účetní závěrky.
Částka bude hrazena dle domluvy a po odevzdání prací.

V.

Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1.1.2017. Může být vypovězena
písemně kteroukoliv ze smluvních stran bez udání důvodu ve čtyřměsíční výpovědní době,
která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Může být
vypovězena  i po předcházející dohodě obou stran k sjednanému libovolnému datu.

V Brně dne 1.1.2017

…………………………….. …………………………….

Eva Pešová Bc. Hana Lashinová
účetní ředitelka školy




