
Smlouva o poskytování služeb 

(dále jen "smlouva") 

uzavřená podle § 17 46 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předp isů (dále jen 

"OZ") mezi 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
se sídlem: nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 PRAHA 1 
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
banka: Komerční banka, a.s., Praha 1 
číslo účtu: 85631011/0100 
(dále jen "Objednatel") 

a 

PROXY, a.s., 
se sídlem: 150 00 Praha 5, Smíchov, Plzeňská 3217/16, 
kterou ve všech záležitostech navenek zastupuje Ing. Ditta Hlaváčková, MBA, 
člen představenstva 
IČO: 152 70 301 
DIČ: CZ15270301 
banka:  
číslo účtu:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 612 
(dále jen "Poskytovatel") 

(dále jen "Smluvní strany") 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel je veřejnou vysokou školou, řádně založenou a existující podle zákona o vysokých školách 
v České republice, jenž projevil zájem o poskytování daňového poradenství, 

(B) Poskytovatel je obchodní korporací řádně založenou a existující podle práva České republiky, 
(C) Poskytovatel je zároveň právnickou osobou oprávněnou vykonávat daňové poradenství ve smyslu§ 3 

odst. 6 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, 
v platném znění, která je registrována u Komory daňových poradců České republiky, 

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO 

Smlouvu o poskytování služeb: 



I. 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat nebo zprostředkovat Objednateli služby 
specifikované v čl. I. odst. 2 této smlouvy a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit za to 
Poskytovateli sjednanou cenu. 

(2) Služby poskytované Objednateli Poskytovatelem nebo prostřednictvím partnerských HLB kanceláří 
podle této smlouvy zahrnují: 

a) registrace Objednatele u příslušných úřadů jako zaměstnavatele pro odvody sociálního a zdravotního 
pojištění v Belgii a veškeré s tím spojené povinnosti, 

b) registrace zaměstnanců pro účely odvodů sociálního a zdravotního pojištění v Belgii, 

c) veškerou komunikaci se zdravotními pojišťovnami, úřady sociálního pojištění a dalšími úřady na 
základě udělených plných mocí, 

d) výpočet a zpracování sociálního a zdravotního pojištění, vyhotovení povinných hlášení za období od 
2. 4. 2018 do 31. 12. 2019 pro jednoho zaměstnance a od 1.12. do 31.12.2019 pro druhého 
zaměstnance včetně zastupování Objednatele při kontrolách v Belgii, 

e) komunikace a podpora Poskytovatele, 

f) ostatní poradenství v oblasti daní a účetnictví, a to vždy na základě konkrétního zadání Objednatele. 

(dále jen "Služby"). 

(3) Předmětem Služeb není kontrola předaných podkladů Objednatele pro účely provedení Služeb této 
smlouvy, za jejichž správnost a soulad se všemi všeobecně závaznými předpisy odpovídá Objednatel. 

(4) Účelem a cílem smlouvy je vyřízení přihlášek odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
v Belgii a případné další daňové služby specifikované v příloze č. 1 této smlouvy. 

(5) Při provádění Služeb postupuj e Poskytovatel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 
Poskytovatel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na 
možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. Poskytovatel upozorní Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednate l k provedení služby předal, 
nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení 
potřebné péče. Nesplnění povinností Poskytovatele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

(6) Objednatel má právo kontrolovat provádění Služeb. Pokud v souvislosti s prováděním Služeb 
Poskytovatele dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, 
neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této 
smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit 
uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Poskytovatel. Poskytovatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj službu provádějí 
jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak. 

(7) Za řádně poskytnuté služby jsou považovány služby poskytnuté ve sjednaném rozsahu, včas, v místě 
plnění a bez vad a nedodělků. Bude-li plnění provedeno s vadami a nedodělky, vyzve Objednatel 
Poskytovatele ke zjednání nápravy a stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. 
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(8) Smluvní strany sjednávají, že plnění s vadami a nedodělky není splněním závazku Poskytovatele, pokud 
Objednatel v soupisu řádně poskytnutých služeb výslovně neuvede, že služby jsou odsouhlaseny i s 
vadami a nedodělky. 

II. 
Místo. způsob plnění 

(1) Činnosti potřebné ke splnění předmětu smlouvy budou provádět specialisté Poskytovatele. Tito 
specialisté budou dostatečně kvalifikovaní pro výkon příslušných činností a budou k jejich výkonu řádně 
oprávněni v souladu s právními předpisy. 

(2) Místem plnění dle této smlouvy je sídlo Objednatele. Poradenská činnost bude poskytována písemnou 
formou (lis tinou nebo e-mailovou) nebo formou přímou telefonickou nebo bude spočívat v uskutečnění 
osobních schůzek v rámci řešení konkrétního případu a to v sídle Objednatele. 

(3) Za Objednatele instrukce Poskytovateli zadává a jeho výstupy přijímá: paní , mailová adresa 
), případně další osoby určené těmito osobami mailem. 

(4) Za Poskytovatele veškerou komunikaci vede Ing. Ditta Hlaváčková, MBA, mailová adresa: 
 případně osoby touto osobou určenými mailem. 

III. 
Cena služeb 

(1) Objednatel se zavazuje, že za Služby dle této smlouvy uhradí na základě faktury na bankovní účet 
Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy smluvenou cenu. 

(2) Cena je stanovena na základě cenové kalkulace, uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 

(3) Objednatel se zavazuje, že jednotlivé služby si bude objednávat např. formou e-mailu, aby bylo zřejmé, 
které Služby mají být vykonány. Poskytovatel poté vyfakturuje pouze objednané služby. 

( 4) V případě dalšího poradenství uvedeného v bodě I odst. 2 písm. f) budou služby fakturovány dle 
hodinových sazeb ve výši  Kč/hodina, v případě nutnosti spolupráce naší partnerské kanceláře v 
Belgii činí hodinová sazba  EUR/hodinu. Jakékoli vícepráce, či dalš í poradenství budou vzájemně 
odsouhlaseny. 

(5) Hodinové sazby nezahrnují hotovostní výdaje a zákonnou daň z přidané hodnoty, které se Objednatel 
zavazuje rovněž uhradit spolu s cenou. Hotovostními výdaji se rozumí zejména cestovní výdaje, zákonné 
stravné, výdaje na ubytování, výdaje na správní a jiné poplatky, znalecké posudky, překlady a tlumočení, 
přepisy textů předaných Objednatelem atd. Cestovní výdaje za použití služebního vozu se účtují ve výši 

 Kč /1 km. Hotovostní výdaje v případě jejich vzniku budou účtovány Objednateli v prokázané výši za 
předpokladu jejich účelného nebo nutného vynaložení a po předchozím schválení Objednatelem. 

(6) Poskytovatel vystaví fakturu na sjednanou smluvní cenu do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém byly poskytnuty Služby. Poskytovatel připojí k faktuře i soupis fakturovaných a provedených 
služeb odsouhlasených Objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti, která 
činí 21 dní od doručení faktury. Objednatel uděluje souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické 
podobě v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,§ 26 odst. 3. E-mailová adresa, 
na kterou bude Poskytovatel daňové doklady zasílat, je: , nebo (v případě potřeby 
změny ze strany Poskytovatele) kterákoli jiná osoba určená Objednatelem formou mailu adresovaného 
a doručeného na e-mailovou adresu Poskytovatele:  
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(7) Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel do 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) 
nesdělí Poskytovateli své případné námitky či výhrady k účtované částce na příslušném daňovém 
dokladu, platí, že s fakturovanou částkou souhlasí. 

(8) Pokud bude Objednatel v prodlení s placením ceny nebo hotovostních výdajů nebo daně z přidané 
hodnoty podle ustanovení čl. III. této smlouvy, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 o/o z dlužné částky za každý započatý den prodlení s placením. 

IV. 
Zpracování osobních údajů 

(1) Pro řádné zpracování některých služeb podle této smlouvy může být nezbytné, aby Poskytovatel 
zpracovával osobní údaje týkající se Objednatele, jeho zaměstnanců, nebo obchodních partnerů (dále jen 
"subjekty údajů") . 

(2) Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje týkající se subjektů údajů v rozsahu nezbytném pro řádné 
poskytování služeb podle této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Rozsah zpracování bude 
zahrnovat údaje pro identifikaci subjektu údajů, dále pak údaje vztahující se k jeho smluvnímu vztahu s 
Objednatelem, kontaktní údaje, údaje potřebné pro plnění zákonných povinností Objednatele a další 
nezbytné údaje. 

(3) Zpracovávané údaje dle předchozího odstavce bude Poskytovatel zpracovávat za účelem řádného 
poskytnutí služeb Objednateli dle této smlouvy, plnění smluvních a zákonných povinností, vzájemné 
komunikace a ochrany svých právních nároků. Právním základem pro zpracování osobních údajů je 
nezbytnost zpracování pro plnění této smlouvy, nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností 
Poskytovatele a nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů, kterými jsou ochrana práv 
Poskytovatele. 

(4) Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této smlouvy a po jejím skončení po dobu 
nezbytně nutnou pro plnění povinností uložených právními předpisy a zároveň po dobu nezbytně nutnou 
pro ochranu práv a oprávněných zájmů Poskytovatele. Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany 
osobních údajů se Poskytovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy, pokud z ustanovení 
této smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti 

(5) Objednatel odpovídá za to, že osobní údaje předané Poskytovateli jsou přesné a pravdivé a byly získány a 
jsou uchovávány v souladu správními předpisy na ochranu osobních údajů. 

(6) Osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem v rámci činnosti dle této Smlouvy mohou být poskytnuty 
třetím osobám a sice: státním úřadům za účelem plnění zákonných povinností, profesionálním poradcům 
Poskytovatele a dalším subj ektům poskytujícím Poskytovateli externí s lužby (překladatel é). 

v. 
Práva a povinnosti Poskytovatele 
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(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat na základ ě této smlouvy služby popsané v čl. I. smlouvy, a to 
s odbornou péčí a včas. 

(2) Poskytovatel je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele, které jsou mu známy. 
Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, 
co podle svého přesvědčení a příkazu Objednatele pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze obecně 
závaznými právními předpisy České republiky a v jejich mezích příkazy Objednatele a dále obecně 
závaznými právními předpisy státu, v jehož rámci mají být některé služby realizovány. 

(3) Poskytovatel má právo vyžádat si od Objednatele zformulování jeho dotazu do písemné formy v listinné 
nebo elektronické podobě, popř. vyžádat si listiny a doklady Objednatele vztahující se k tomuto dotazu. 

( 4) Poskyt ovatel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjisti l při plnění úkolů 
vyplývajících z této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Od pokynů Objednatele 
se může Poskytovatel odchýlit jen tehdy, jestliže to vyžaduje zákon nebo jiný obecně závazný právní 
předpis související s činností, kterou na základě této smlouvy poskytuje Poskytovatel Objednateli, 
eventuálně je-li to naléhavě nutné pro odvrácení hrozící újmy. 

(5) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou běžně dostupné. Tato povinnost se vztahuje i na veškeré 
osobní údaje týkající se zaměstnanců Objednatele, které jí Objednatel poskytne v souvislosti s plněním 
povinností ujednaných v této smlouvě. 

(6) Poskytovatel je zproštěn mlčenlivosti vůči makléři a pojišťovně, s níž má uzavřenou pojistnou smlouvu 
o poj i štění odpovědnosti za újmu, kdy může poskytnout veškeré informace, které jsou nezbytně nutné 
pro likvidaci případné pojis tné události, vůči takovému orgánu Komory daňových poradců české 
republiky, v jehož působnosti je posuzování újem, a vůči svému advokátovi, a to ve stejném rozsahu jako 
vůči pojišťovně. 

Vl. 
Povinnosti Objednatele 

(1) Objednatel se zavazuje, že vytvoří Poskytovateli potřebné podmínky pro provedení Služeb. 

(2) Objednatel se zavazuje udělit Poskytovateli plné moci, které jsou nezbytné k provedení Služeb, zejména 
k zastupování. Po předchozím odsouhlasení Objednatelem je Poskytovatel oprávněn udělit v tomto 
rozsahu plnou moc další osobě, aby jednal v rozsahu Služeb jménem Objednatele na území vybraných 
členských států EU s příslušnými státními institucemi. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom svých 
povinností zpracovatele osobních údajů plynoucích nejen ze zákona o zpracování osobních údajů. 

(3) Objednatel se zavazuje k potřebné součinn osti, zejména je povinen předat Poskytovateli včas všechny 
doklady, podklady a informace potřebné pro poskytování Služeb ve formě originálů a poskytnout k nim 
náležité vysvětlení. Objednatel může poskytnout informace i bez vyžádání Poskytovatele, zejména 
o nově nastalých nebo nově zj iš těných skutečnostech, které Objednatel sdělí Poskytovateli bez 
zbytečného odkladu. 

( 4) Objed natel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích, radách, pokynech a 
doporučeních, o nichž se v souvislosti s plněním smlouvy a službou daňového poradenství dozvěděl, a to 
i po ukončení závazku ze smlouvy. Objednatel zejména nesmí sděli t třetím osobám bez předchozího 
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souhlasu Poskytovatele údaje o obsahu rad, které mu jsou poskytovány, kromě případů, kdy taková 
sdělení podává oprávněným státním orgánům. 

(5) Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli jakoukoliv komunikaci, ať ústní nebo písemnou, se 
správcem daně, s kteroukoliv pojišťovnou, státním orgánem či orgány EU, která se týká předmětu této 
smlouvy, a to nejpozději do S pracovních dnů od takové komunikace, nevyžaduje-li situace, aby takovou 
komunikaci oznámil dříve. 

(6) Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli, že operace, které jim byly posuzovány, jsou předmětem 
jakéhokoliv prověřování realizovaného státním orgánem či orgánem EU, a zavazuje se v takových 
případech poskytnout veškerou součinnost. Hrozí-li vznik újmy, nebo již újma vznikla, je Objednatel 
povinen umožnit Poskytovateli vedení všech přípustných nápravných prostředků a domáhat se také 
veškerými přípustnými prostředky ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. Tyto 
povinnosti smluvních stran trvají i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

(7) Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu služeb uvedenou v čl. III. této smlouvy včetně daně 
z přidané hodnoty, veškeré hotovostní výdaje, které Poskytovatel nutně, účelně a prokazatelně vynaložil 
při plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy. 

(8) Objednatel se zavazuje předložit nebo jinak zpřístupnit Poskytovateli k realizaci předmětu smlouvy 
podle čl. I. požadované dokumenty. 

(9) Poskytovatel může vypracovat zprávu, ve které uvede případné zjištěné nejasnosti. Objednatel se 
zavazuje potvrdit přijetí zprávy. 

VII. 
Odpovědnost PoskYtovatele 

(1) Poskytovatel odpovídá Objednateli za újmu, která mu vznikla v souvislosti s poskytováním Služeb, resp. 
s porušením povinností vyplývajících z této smlouvy, kterou prokazatelně způsobil Poskytovatel, její 
zástupce nebo zaměstnanec. Újmou není daň dodatečně vyměřená Objednateli. 

(2) Poskytovatel se odpovědnosti za újmu zprostí, prokáže-li, že újmě nemohl zabránit ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat. 

(3) Poskytovatel však neodpovídá Objednateli za újmu, která by mu vznikla zejména 
• nedostatkem součinnosti Objednatele, 
• v důsledku protiprávního jednání Objednatele; 
• v důsledku služeb poskytnutých jiným poradcem, jakož i v důsledku chybně zpracovaného 

účetnictví předchozím poradcem; 
• tím, že Poskytovateli byly předány neúplné nebo nepravdivé podklady, doklady a dokumenty nebo 

neúplné, nepravdivé či zkreslené informace, 
• tím, že Objednatel poskytl podklady nebo informace Poskytovateli opožděně, 
• tím, že Objedna tel se neřídil předanými pokyny Poskytovatele, 
• okolnostmi vylučujícími odpovědnost, tj. okolnostmi, jež nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a 

jež jí brání ve splnění jejích povinností. O vzniku takové okolnosti je Poskytovatel povinen 
Objednatele bezodkladně informovat. O dobu od vzniku takové okolnosti do jejího zániku se 
prodlužují veškeré lhůty dle této smlouvy, jimiž je Poskytovatel vázán. 

(4) Smluvní strany se po zvážení všech možných důsledků jakéhokoli eventuálního porušení povinností 
Poskytovatele vyplývajících z této smlouvy nebo z právního předpisu v souvislosti s plněním této 
smlouvy dohodly, že Objednateli v důsledku porušení takové povinnosti odpovídá Poskytovatel za újmu 
pouze do výše 1.000.000 Kč a do této výše je povinen újmu nahradit. Výše dle předchozí věty se neuplatní 
v přípa dech újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 
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(5) V případě prodlení Poskytovatele oproti termínu provedení služby se Poskytovatel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nula celá dvě desetiny) %z ceny služby za každý započatý den 
prodlení. 

(6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Objednatel 
je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně za Služby. 

VIII. 
Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy 

(1) Smlouva může být ukončena oběma stranami, avšak s přihlédnutím k povaze pověření, nikoli tak, aby 
tím bylo poškozeno nebo ohroženo dosažení cíle a účelu smlouvy. 

(2) Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. 

(3) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že 
a) Objednatel neposkytl Poskytovateli potřebnou součinnost nezbytnou pro poskytování služeb podle 

této smlouvy; 
b) je Objednatel v prodlení s placením faktury vystavené Poskytovatelem o více než 30 dnů od její 

splatnosti. 

( 4) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že 
a) Poskytovatel alespoň ve dvou případech nezaslal nabídku reagující na Objednatelovu písemnou výzvu; 
b) nejméně 2 dílčí plnění poskytnutá Poskytovatelem trpěla vadami. 

(5) Poskytovatel je povinen do 15 dnů ode dne, kdy oznámil Objednateli odstoupení od této smlouvy, učinit 
všechny neodkladné úkony a upozornit Objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo 
vzniku újmy bezprostředně hrozící z důvodu předčasného ukončení poskytování služeb. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami vztahující se k jejímu předmětu a 
nahrazuje všechna předchozí ujednání vztahující se k témuž, ať již písemné, ústní, či jiné. Každá Smluvní 
strana potvrzuje, že při uzavírání této smlouvy nespoléhala, kromě prohlášení a ujištění výslovně 
učiněných v této smlouvě, na žádná jiná prohlášení nebo ujištění, ani na jiné informace poskytnuté 
druhou Smluvní stranou. Smluvním stranám tedy až do uzavření této smlouvy nevznikly žádná práva ani 
závazky (zejména pak žádné závazky z tzv. předsmluvní odpovědnosti) a vznikly-li, Smluvní strany se 
jich tímto vzdávají. 

(2) Pokud nejsou vztahy mezi Smluvními stranami upraveny touto smlouvou, řídí se příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Jsou-li nebo stanou-li se jedno nebo více ustanovení této smlouvy zcela nebo částečně neplatnými, 
zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany nahradí zcela nebo částečně neplatné ustanovení 
takovým ustanovením, které nejvíce odpovídá hospodářskému účelu zcela nebo částečně neplatného 
ustanovení. 
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( 4) Smluvní strany prohlašují, že dají přednost smírnému řešení sporů před soudní cestou. Právní poměry 
této smlouvy a případné spory se řídí českými právními předpisy. Nebude-li možné eventuální vzájemné 
spory urovnat dohodou smluvních stran, budou předloženy k projednání a rozhodnutí věcně a místně 
příslušnému soudu. 

(5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými po sobě číslovanými a datovanými dodatky podepsanými 
oběma Smluvními stranami. Tuto smlouvu není možné měnit ústními dodatky s výjimkami výše 
uvednými. 

(7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že nebyla uzavřena 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

(8) Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. O uveřejnění v registru smluv bude Poskytovatel informován emailovou 
notifikací na kontaktní e-mail v této smlouvě uvedený. 

(9) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1- Podrobná specifikace daňových služeb 

1 6 -01- zozo V Praze dne .................. .. 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 
děkan FF UK 

V Praze dne .. !.l.(ť:f.tfp 

Ing. Ditta Hlaváčková, MBA 
člen představenstva 
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PRILOHA CISLO 1 KE SMLOUVE O POSKYTOVANI SLUZEB 
CENOVÁ KALKULACE PRO FILOZOFICKOU FAKULTU UNIVERZITY KARLOVY 

ZEMĚ: BELGIE 

Rok 2018: 2.4.- 31.12. Cena v Kč Poznámka 
1 zaměstnanec 

Celková částka zahrnuje: Analýza mzdy; 
vstupní data zaměstnance a zaměstnavatele 

Registrace zaměstnavatele a zaměstnance pro do systému; úrazové pojištění; externí služba 
odvody sociálního a zdrav.pojištění  pro prevenci a ochranu při práci; 

Služba zahrnuje výpočty hrubé/čisté mzdy, 
Administrativa mzdové agendy: standardní výkazy, měsíční /kvartální hlášení 
výpočty povinných odvodů zpětně od 04/2018 - "withholding" srážkové daně, kvartální 
12/2018 příprava přiznání soc. pojištění; přístup k 
Celková částka za 9 měsíců  "My Pro-Pay" 

Administrativní úkony při nástupu do zaměstnání  

Registrace pro účely daně z příjmů  

Daňové zúčtování  

Cástka Kč  je částka za 1 zaměstnance I 
Proxy paušál - komunikace za rok 2018 1 měsíc 

zahrnující veškerou komunikaci s HLB 
Cena za 9 měsíců  kanceláří v zahraničf a univerzitou 

CELKEM ROK 2018  
SLEVA  Proxy sleva za rok 2018 Kč  
CENA PO SLEVĚ  

Rok 2019: Cena v Kč Poznámka 
1 zaměstnanec od 7.1.- 31.12.2019 
2 zaměstnanec od 1.12. - 31.12. 2019 

Služba zahrnuje výpočty hrubé/čisté mzdy, 
Administrativa mzdové agendy: standardní výkazy, měsíční /kvartální hlášení 
výpočty povinných odvodů pro prvního zaměstnance "withholding" srážkové daně, kvartální 
zpětně od 01/2019-11/2019 příprava přiznání soc. pojištění; přístup k 
Celková částka za 11 měsíců  "My Pro-Pay" 

Administrativa mzdové agendy za 12/2019 
Celkem  

Daňové zúčtování  

Administrativní úkony při ukončení zaměstnání  

Celková částka zahrnuje: Analýza mzdy; 
Registrace druhého zaměstnance pro odvody vstupní data zaměstnance a zaměstnavatele 
sociálního a zdrav.pojištění do systému; úrazové pojištění; externí služba 

 pro prevenci a ochranu při práci; 



Administrativní úkony při nástupu do zaměstnání  

Administrativa mzdové agendy za 12/2019 
Celkem  

Registrace pro účely daně z příjmů  

Daňové zúčtování  
Celková částka je za 12 měsíců za oba dva 

Proxy paušál- komunikace za rok 2019 zaměstnance a zahrnuje veškerou 
komunikaci s HLB kanceláří v zahraničí a 

 univerzitou 

!CELKEM ROK 2019  I 
!Cena za rok 2018 a 2019 270 860 I 
Další poradenské služby; dle hodinové sazby a na 
základě vzájemného odsouhlasení typu poradenské 
služby Sazba HLB Belgie EUR  

Poznámka: 
Ceny: uvedené ceny jsou bez DPH a nabídka neobsahuje žádné hotovostních výdaje, pokud nastanou 

Termín: zajištění j ednotlivých služeb ze strany dodavatele, tak jak je uvedeno výše, je do 3 měsíců od 
dodání veškerých nezbytných podkladů pro jednání v Belgii, avšak nejpozději do 31. 12. 2020. 




