
 

Příloha č. 1 

ke Smlouvě o zpracování mzdové agendy č. KVIC/01149/2019/NJ 

I. 

Tato Příloha č. 1 k výše uvedené smlouvě stanovuje rozsah zpracování mzdové agendy ze strany 
zpracovatele a výši úplaty za jednotlivé činnosti ze strany odběratele.  

II. 

Za rozšířené zpracování mezd náleží zpracovateli úplata ve výši XX,- Kč bez DPH za každý zpracovávaný 
pracovní poměr a XX,- Kč bez DPH za každou zpracovávanou dohodu o pracích konaných mimo pracovní 
poměr.   

Základním zpracováním mezd se rozumí: 

a) Výpočet mezd, jejich složek a náhrad jednotlivým zaměstnancům 

b) Výpočet sociálního pojištění a elektronické odesílání přehledu o výši pojistného 

c) Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance 

d) Vystavování podkladů příslušné správě sociálního zabezpečení pro účely nemocenského pojištění 

e) Vedení evidenčních listů důchodového pojištění a jejich elektronické odesílání 

f) Vyhotovení podkladů pro registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění (přihlašování, 

odhlašování, změny) a jejich elektronické odesílání 

g) Výpočet zdravotního pojištění, vyhotovení přehledu o platbě pojistného 

h) Výpočet záloh daně z příjmu zaměstnanců, provedení ročního zúčtování daně z příjmů 

i) Vedení mzdových listů 

j) Provádění srážek z mezd dle zákonných předpisů 

k) Potvrzování příjmů zaměstnancům pro účely výpočtu sociálních dávek a půjček 

l) Vyhotovení podkladů pro rozborovou činnost ve formě sestav za hlavní činnost, doplňkovou činnost 

a ostatní zdroje 

m) Vyhotovení převodních příkazů pro banku 

n) Zpracování podkladů pro výpočet povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením 

o) Zpracování výstupu ISP (informační systém o platech pro zaměstnance) a jeho elektronické odesílání 

p) Zpracování závazných statistik týkajících se zpracování mezd a jejich elektronické odesílání 

q) Zpracování zápočtu praxe pro stanovení platového stupně  

r) Vyhotovení platových výměrů (podkladů pro tisk) 

s) Vyhotovení pracovních smluv a jejich změn (podkladů pro tisk) 

t) Vyhotovení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (podkladů pro tisk) 

III. 

Výše úplaty za poskytované služby může být během roku zvýšena při případné změně zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen. 

IV. 

Obě smluvní strany potvrzují svým podpisem souhlas s touto Přílohou č. 1. 

V …………………………… dne: …………………...   V Novém Jičíně dne: …………………... 
 
 
 
 

 ...................................... ........................................ 
 za odběratele za zpracovatele 
 Mgr. Michal Pokorný PaedDr. Petr Habrnál  
 ředitel organizace ředitel organizace 


