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Smlouva o poskytování služeb
(dále také „Smlouva")

-.-

 Došlo na právníiddělení ČZU dne;

1 5. 07. 2020

uzavřená podle § 1724 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněr,Lpozdějších
předpisů (dále také jen „občanský zákoník:')

mezi následujícími smluvními stranami

Či. I
Smluvní strany

1. Odběratel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
Zastoupený: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem

(dále také jen jako „Odběľateľ' nebo :,Organizace' )

2, Dodavatel: 22HLAV s.no.
Adresa: Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 64052907
DIČ: CZ64052907
Spisová zn.: C 10016 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Mít·oslavou Nebuželskou, jednatelkou společnosti

(dále také jen jako „Dodavatel")

(spoleČ]iě dále také jen jako „smluvní strany")

Čl. I[
Předmět Smlouvy

1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Odběrateli služby v podobě prověrky v oblasti
daní a účetnictví a související služby (dále také jen „prověrka" nebo,„služby'D a Odběratel se
zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně a včas poskytnuté služby odměnu ve výši a za podmínek
sjednaných dále v tóto Smlouvě.

2. Prověrka bude zahrnovat daňové i účetní aspekty fungování Organizace ve vzájemné
provázanosti: tj. prověřuje komplexní daňové a účetní nastavení. Dodavatel se v rámci prověrky
zaměří zejména na používané postupy a procesy v daňové a účetní oblasti, ale i na správnost čísel
v tom či onom období. Prověřování bude probíhat typicky iia základě účetnictví a daňové agendy
daného otevřeného účetního období, popř. předchozího období.

3. Prověrka dle této Smlouvy zahrnuje tedy zejména:
• DPH - ekonomická a neekonomická činnost, osvobozená a neosvobozenáplnění,
• alokace nákladů, používání koeficientuŤ samotné sestavení přiznání,
• daň zpříjmů -používané postupy pro to: co je a není předmětem daně, osvobození,
• daňově uznatelné a neuznatelné náklady,
• hlavní a hospodářská činnost: členění výnosů a nákladů v účetnictví a vazba na daňovou

agendu, alokace nákladů k výnosům.
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• účetní postupy, především ve specifických oblastech - vlastníjmční, fondové hospodaření,
práce s různými dotačníľni tituly, bezúplatně poskytnuté finanční, prostředky - stipendia,
daly, granty, dlouhodobý majetek úplatně a bezúplatně nabytý,

• nastavení vnitřního kontrolního systému ve vazbě na účetní a daňové výkaznictví
• další oblasti dle průběhu prověi·ky a dohody.

4. Jednotlivé oblasti budou posuzovány Dodavatelem s ohledem na stávající legislativní situaci a
změny, které jsou v běhu nebo se očekávají. V daňové legislativě, zejména v oblasti DPH, ale i
ostatní daňově-účetní legislativě se neustále řeší zničny, které je třeba brát v úvahu. Současně je
významná i používaná aplikační praxe jednak ve školství a jednak u nestátnich neziskových
organizacj. Při nastavení procesů a postupů u veřejné vysoké školy budou promíínuty obě stránky
věci a škola, specifika v oblasti poskytování školských služeb, tedy i speciíika nestátního
neziskového sektoru musí být Dodavatelem v daňově-účetním nastaveiií reflektována.

5. Výstupem pľověľky je závěi·ečrtá písemná zpráva, která zahrnuje posouzení stávajícího stavu a
návrh dopoľučenína změny ve vyb]·aných konkrétních oblastech. Zprávabude osobně projednána
se zástupci organizace.

6. V případě výhrad Odběratele k závěrečné zprávě a jej ímu obsahu je Odběratel oprávněn
odmítnou její převzetí a Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu zjednat nápravu a upravit
závěrečnou zprávu tak, aby byly odstraněny všechny její nedostatky vytknuté Odběratelem.

7. Prověrka a související služby dle této smlouvy budou Dodavatelem provedeny a závěrečná zpráva
předána nejpozději do 30.9.2020.

Čl. III
Povinnosti Dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje, že s vynaložením náležité odborné péče bude řádně: včas a v nejlepším
zájmu Odběratele provádět služby vyplývající z dohodnutého předmětu této Smlouvy.

2. Dodavatel ručí za správnost provedených úkonů, které bude pľovádět v souladu s předmětem této
Smlouvy a všemi souvisejícími platnými právními předpisy a s náležitou odbornou péčí.

3. Odběratel je oprávněn Dodavateli udělovat pokyny týkající se ľealizace předmětiitéto Smlouvy.
Obdľží-li Dodavatel od Odběratele pokyn či podklad zřejmě nesprávný, je povinen jej na toto
upozornit a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Odběľate[ i přes výsloviié písemné
upozornění trvá, což je Odběratel povinen potvrdit písemně.

4. Dodavatel podá Odběrateli kdykoliv na jeho žádost zpľávy a informace o postupu plnění
jednotlivých činností Dodavatele dle této Smlouvy, ato v písemné podobě.

5. Dodavatel prohlašuje. že veškeré počítačové programy, použité při plnění podmínek této
Smlouvy: jsou výliičně jeho majetkein a byty pořízeny řádně a legálně. V opačném případě nese
veškerou odpovědnost Dodavatel, včetně odpovědnosti za vzniklou újmu.

6. Dodavatel bude plnit podmínky této Smlouvy jak ve svých prostorách, tak i v prostorách
Odběratele: a to dle potřeby Odběratele.

7. Dodavatel se zavazuje udržovat veškeré informace Äjištěné při plnění této Sinlouvy v tajnosti,
nezveřejňovatje ve vztahu k třetím osobám, a to po dobu trvání této Smlouvy a dalších 10 let po
ukončení Smlouvy.
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8. Dodavatel odpovídá za újmu způsobenou při poskytováiií služeb dle této Smlouvy nebo v
souvislosti s ní Odběrateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Újmu odstraní
Dodavatel bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, ato na vlastní náklady a v plném rozsahu.

Čl. IV
Prohlášení Odběratele

1. Odběratel se zavazuje poskytovat Dodavateli dle jeho dispozic v požadovaném rozsahu a lhůtách
potřebné a věrohodné podklady a informace, nezbytné pro řádný výkon dohodnutých
činností a k respeldování odborných stanovisek a návrhů týkajících se phiění předmětu Smlouvy
a upozornění na možný vznik kolizní situace ve vztahu k právním normám.

2. Odběratel odpovídá v plném rozsahu za úplnost, správnost, věcnou náplň a náležitosti
předávaných dokladů a infoi·mací a za jejich časovou příslušnost, v opačnéin případě neručí
Dodavatel za správnost provedených úkonů. Na případnou neúplnost: nesprávnost či nevhodnost
předávaných dokladů a informací je Dodavatel povinen Odběratele bezodkladně upozornit
jestliže je při vynaložení veškeré odborné péče toto objektivně zjistit a odhalit.

3. Odběratel jmeniije kontaktní osobu, se kterou bude Dodavatel jednat o záležitostech vyplývajících
z této Smlouvy.

čl. V
Cena služeb a platební podmínky

1. Cena za práce sjednané touto Smlouvou byla dohodou smluvních stran určena ve výši
320 000,- Kč plus DPH.

2. Výše DPHje dána platnými právními předpisy.

3. Uvedená cena zahrmije veškeré práce, které Dodavatel musí provést pro splnění dohodnutých
činností. Cena obsahuje tóž cestovné v rámci Prahy, Ústí nad Labem a do sídla Odběratele. Cesty
mimo tyto lokality jsou účtovány ve výši 7,- Kč plus DPH za km.

4. Úhrada za činnosti a služby sjednané touto Smlouvou bude provedena na základě faktury
vystavené Dodavatelem po řádném a včasném provedení služeb dle této Smlouvy. Fakturu je
Dodavatel oprávněn vystavit po řádném a včasném předání plnění dle této smlouvy, které bude
bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury musí být příloha v podobě písemného
předávacího protokolu s rozpisem Dodavatelem skutečně provedených prací, která bude
odsouhlasena podpisem oprávněné osoby Odběratele. Splatnost faktury činí 21 dnů od data
doručení. Den splatností je den, kdy je částka připsána na účet Dodavatele.

5. Faktoru je Dodavatel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká
129, 165 00 Praha - Suchdol, Ekonomický odbor. Jiné doručení nebude považováno za řádné s
tím, že Odběrateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti či nebude jeho součástí příloha dle předchozího
odstavce, je Odběratel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění: aniž se
tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení
ná[ežitě doplněné či opíävené faktuiy Odběrateli.
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7. Úhrada daňových dokladů bude Odběratelem provedena na účet Dodavatele zveřejněný správcem
daně podle § 98 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů, a to
i v případě, že iia faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Dodavatel nebude mít bankovní
účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů správcem daně, provede Odběratel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění
správcem danč. aniž by byl Odběratel v prodlení s úhľac[ou. Zveřejnění bankoviií]10 účtu správcem
daně oznámí Dodavatel bezodkladně Odběrateli.

8. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o Dodavateli zveřejněna příslušným
správcem daně inforniace: že je nespolehlivým p[átcem DPH, vyhrazuje si Odbčľatel: jakožto
ntčitel, právo o částku odpovídající výši DPI-í: snížit částku poskytnutou Dodavateli na úhradu
ceny dle této Smlouvy. Tuto skutečnost je Odběratel povinen Dodavateli předem oznámit.
Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky Dodavatele za Odběratelem o příslušnou
částku DPH a Dodavatel není oprávněn po Odběrateli ithrazení částky odpovídající výši DPH
jakkoliv vymáhat.

9. Pro účely této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta mezi Dodavatelem a Odběľatelem ve výši
0.02 % z dlužné částky za každý den prodlení v placertí faktury.

10. Bude-li Dodavatel v prodlení s plněním dle této Smlouvy, je povinen uhradit Odběrateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH za každý den prodlení.

Čl. VI
Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků ze Smlouvy plynoucích.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých sniliiv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, podle toho, kteľý den nastane později. Smluvní strany se dohodly. že plnění poskytnutá
vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu této Smlouvy předjejí účíiiností se započítají
na plnění dle této Smlouvy dnemjejí ůčinnosti.

3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody. a to písemnou formou, v podobě dodatku
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Tato Smlouva zartiká
a) dohodou smluvních stlan,
b) výpovědí Dodavatele z důvodů uvedených v následujícím odstavci,
C) výpovědí Dodavatele nebo Odběratele bez udání důvodu, ve výpovědní lhůtě. která činí 2

měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci. v němž byla výpověď
druhé straně doručena.

5. Dodavatel je oprávněn tuto Smlouvu okamžitě vypovědět, popř. pozastavit poskytování služeb
pokud:
a) je iia Odběratele podán insolvenční návrh nebo soud nařídil likvidaci firmy Odběratele,
b) je Odběratel v prodlení s uhrazením jakéhokoliv peněžitého závazku dle Smlouvy. V takovém

případě, kdy je Odběľatel v prodlení s úhradou svých závazků, zašle Dodavatel písemnou
výzvu kjejich úhradě ve lhůtě 10 pracovních dnů. V případě, že v dané lhůtě nedojde k úhradě:
vyhrazuje si Dodavatel právo pozastavit poskytování služeb po dobu prodlení Odběľatele s
úhradou, popřípadě Smlouvu okamžitě vypovědět.
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6. Odberatel je opravnen odstoupit od mlouvy v pripade. ze Dodavatel podstatne poru�i ncbo
opakovane mene zavaznym zpusobem poru�uje sve smluvnf zavazky vyplyvajfci z teto Smlouvy
a pres pfsemnou vyzvu odmfta odstranit vady sveho jednani. anebo necinf zadne kroky k naprave
vznik.Jeho vadneho stavu nebo v prfpade porusenf zavazku mlcenlivosti. Za podstatne poruseni
smluvnfch zavazku ze strany Dodavatele se povazuje zejrnena nespravnost ci nevhodnost
predanych vystupu, pripadne neposkytnutf sluzby die teto mlouvy, a to v rozsahu delsfm nez 30
dnt'.'1.

7. Odmitnc- Ii smluvnf strana,jiz je adresovana zasilka, obsahujfci vypoved' ci odstoupenf od teto
Smlouvy, tuto zasilku prevzft, povazuje se tato zasilka za dorucenou dnem odmflnuti prevzetf
takove zasilky.

8. Ucinnosti vypovedi ci odstoupenf od mlouvy neni dotcen narok Odberatele na nahradu ujmy
vznikle porusenim podminck teto mlouvy. ani narok na zaplaceni smluvnf pokuty.

Cl. VII 

Zavcrccna ustanovcnf 

I. Vztahy mezi smluvnimi stranami se i'idf ccskym pravnfm radem. Ve vecech Srnlouvou vyslovne
neupravenych se pravnf vztahy z ni vznikajfcf a vyplyvajfcf rid[ prfslusnymi ustanovenimi
obcanskeho zakoniku a ostatnfmi obecne zavaznymi pravnfmi predpisy.

2. Smluvni strany se dohodly a Dodavatel urcil, ze osobou opravnenou k jednanf za Dodavatele ve
vecech, ktere se tykajf realizace pf-edmelll plncnf die teto mlouvy, je:

Jmeno: xxxx
email: xxxx
tel.: xxxx

3. Strany se dohodly a Odberatel urcil, ze osobou opravnenou k jednanf za Odberatele ve vecech,
ktere se rykajf realizace predmetu plneni die teto mlouvy. vcetne odsouhlasenf a podpisu
predavacfho protokolu, je:

Jmeno: xxxx
email: xxxx
tel.: xxxx

4. Vcskera korespondence, pokyny, oznamenf, zadosti, zaznamy a jine dokumenty vznikle na
zaklade reto mlouvy mezi smluvnimi stranami nebo v souvislosti s nf budou vyhotoveny v
pisemne forme v ceskem jazyce a dorufau i se bud· osobnc nebo doporucenou postou ci e-mailem,
k rukam a na dorucovacr adresy opravnenych osob die teto rnlouvy.

5. Veskere zmeny ci doplnenf mlouvy lze ucinit pouze na zakJade piscmne dohody smluvnich stran.
Takove dohody musf mit podobu datovanych, cislovanych a obcma smluvnfmi stranami
podepsanych dodatku mlouvy.

6. Vztahuje-li se duvod neplatnosti jen na nektere ustanoveni Smlouvy, jc neplatnym pouze toto
ustanoveni pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnosti, za nichz bylo sjednano nevyplyva,
z.e jej nelze oddelit od ostatnfho obsahu mlouvy.

7. mluvni strany budou vzdy usilovat o pi'atelske urovnani pripadnych sport1 vzniklych ze Smlouvy.
Pokud nebylo dosazeno pi'atelskeho urovnani sporu ani do 30 pracovnich dnt1 po jeho prvnim
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oznamen[ druhc smluvn[ strane, je kterakoliv ze smluvnfch stran opravnena obratit se svym 
narokem k prfslusnemu soudu. 

8. Tato Smlouva je sepsana ve ti'ech vyhotovenich. z nichz Dodavatel obdrzf jedno a Odberatel dve
vyhotovenf, kazde s platnost[ originalu.

9. Dodavatel bezvyhradne souhlas[ se zverejnenim plneho zneni mlouvy lak. aby tato mlouva
mohla byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. I 06/1999 b .. o svobodnem
prfstupu k informacim, vc zneni pozdejsich pfedpist'.'t. Dodavatel rovncz souhlasf s uverejnenim
plneho znenf Smlouvy die zakona c.340/2015 b .. o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych
smluv. uverejifovani techto smluv a o registru mluv (zakon o regi lru smluv). vc zneni pozdejsich
pi'edpis(1.

10. Dodavatel bere na vedomi a souhlasf. ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona c.
320/200 l Sb., o financni kontrole, vc zncnf pozdejsich predpist'.'1

11. Smluvni strany prohlasuj L z.e si 111 louvu pi'ed jej im podpisem pi'ecetly a s .i�i im ob ahem bcz
vyhrad souhlasi. mlouva je vyjadrenfm jejich prave. skutecne, svobodne a vazne vt'.'tle. Na dukaz
pravosti a pravdivosti techto prohlMeni pripojuji opravneni zastupci smluvnfch stran sve
vlastnorucni podpisy.

V Praze dne 15. 7.. ?Oa? V Praze dne 24-06-2020

Dodavatel Odberatel 
lng. Miroslava Nebuzelska, jednalelka lng. Karel P(1bal, Ph.D .. kvestor 
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