
Smlouva o vedení účetnictví
uzavřená dle § 269 odstavce 2 Obchodního zákoníku

Smluvní strany
Mateřská škola Sluníčko, Polesná 1690, 190 16 Praha 9
IČ: 75113961
bankovní spojení: ČS a.s. Praha 9, č.účtu:
zastoupená: IVANOU HUTTOVOU, ředitelkou MŠ
na straně jedné jako objednatel
a

MARTINA FUZZJ
Živnostenský list cv. č. Ž1O-28/0699/16/Re
Bankovní spojení:
IČ: 05026539
na straně druhé jako zhotovitel

uzavřeli tuto smlouvu o vedeni účetnictví

ČIJ
Oprávnění k vedení účetnictví

Zhotovitel je na základě živnostenského listu, jehož kopie je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha
Č.] , oprávněn k vedení účetnictví

ČIJI
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje vést objednateli podvojné účetnictví týkající s jeho činnosti od 1.5.2016.
V rámci tohoto závazku bude pro objednatele:

· vést účetnictví a zpracovávat účetní výkaznictví
· vyhotovovat účetní závěrky a přehledy (čtvrtletně předávat na Magistrát hl.m. Prahy)
· podle platné účtové osnovy vypracovávat vlastní účtový rozvrh
· sestavovat rozvahy, výsledovky a finanční výkazy o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
· dbát na správné vedení účetních dokladů (faktury, příjmové a výdajové pokladní

doklady, výpisy z bankovních účtů ...)
· vyhotovovat faktury, vést jejich evidenci a sledovat platby
" zajišt'ovat a kontrolovat bankovní styk
· vést přehledy plateb provozních poplatků
· provádět dokladovou inventarizaci
· provádět vypořádání inventurních rozdílů
· provádět zúčtování hospodářského výsledku koncem roku
" zajišt'ovat přebírání a předávání dokladů v místě sídla objednavatele
· zúčastňovat se na požádání spolu s objednatelem případných kontrol
· vytvářet záložní diskety účetnictví

ČI.III
Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména je
povinen předávat včas všechny doklady k zúčtování, tj. nejpozději do 10. dne
následujícího měsíce, ke kterému se vztahují
Objednatel odpovídá za věcnou náplň a náležitosti účetních dokladů a za jejich
časovou příslušnost
Objednavatel je povinen si převzít doklady k podpisu tak, aby mohly být dodrženy lhůty
pro jejich předání
Objednavatel v plné míře odpovídá za splnění všech svých oznamovacích a registračních povinností



čuv
Odpovědnost zhotovitele

Zhotovitel je povinen sjednané činnosti provádět podle platných zákonů
Zhotovitel odpovídá za správné zaúčtování všech předaných dokladů z hlediska
zákona o účetnictví a dalších souvisejících zákonů, provedené součty a veškeré účetní
operace, včetně odpisů investičního majetku. Je povinen včas upozornit objednatele
na věcné nedostatky a nesprávnosti v předaných dokladech. Takové doklady má právo
vrátit k doplnění nebo opravě nezaúčtované
Zhotovitel dopovídá za včasné vyhotovení dokladů, výkazů a dalších dokumentů, které
se zavázal provádět dle ČI. II, které jsou vázány ze zákona termínem odevzdání a
úhrady a ke kterým obdržel v termínu potřebné doklady
Zhotovitel neodpovídá za všechny výsledky zpětně vzhledem k již vyhotoveným
výkazům v případě opožděného předání dokladů, nenese odpovědnost za doklady
předané zpět objednateli
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech
skutečnostech týkajících se objednatele

Čl.V
Cena služeb

Objednatel pověřuje zhotovitele činnostmi uvedenými v ČI. ll a zavazuje se za tyto
služby zaplatit cenu, která se sjednávala dohodou na Kč 9000,-- měsíčně.
Cena bude hrazena objednatelem měsíčně na základě vystavených faktur za předchozí měsíc
a splatná bude vždy k 10.dni v měsíci..

V případě pozdní úhrady má zhotovitel právo účtovat smluvní penále 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
Za služby provedené na přání objednavatele nad rámec této smlouvy je zhotovitel
oprávněn si účtovat cenu KČ 100,- za každou hodinu práce. Cena bude součástí vystavené
faktury.

Čl.Vl
Závěrečná ustanovení

Pokud zhotovitel hrubě zanedbá nebo zjevně poruší své povinnosti vůči objednateli
plynoucí z této smlouvy, má objednatel nárok na okamžité a bezúplatné odstranění
závad a nesprávnosti. Objednatel má v takovém případě nárok na náhradu škody,
která mu takovým jednáním vznikla.
Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Může být ukončena dohodou smluvních
stran nebo jejím vypovězením kteroukoliv smluvní stranou. Vypovězena může být
v průběhu jejího trvání, a to písemně k poslednímu dni v měsíci. výpovědní lhůta činí
dva měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla
vypovězena. V průběhu výpovědní lhůty nezanikají žádné povinnosti ani práva
smluvních stran a ani po jejím ukončení nezanikají žádná práva ze strany objednatele
na náhradu vzniklých škod způsobených jednáním zhotovitele v průběhu trvání této
smlouvy.Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy ČR.
Smluvní strany čestně prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jí a plně a
bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem. Dále prohlašují, že smlouvu uzavřely na
základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem nebo za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy

V Praze 9 dne 1.5.2016

za zhotovitele



DODATEK Č. l
k smlouvě o vedení účetnictví ze dne l. 5. 2016

Smluvní strany

Mateřská škola Sluníčko, Polesná 1690, 190 16 Praha 9
IČO: 75113961
zastoupená Mgr. Ivanou Huttovou, ředitelkou MŠ
na straně jedné jako Objednatel

a

Martina Fuzzi
Živnostenský list cv. č. ŽIO-28/0699/16/Re
IČO: 05026539
na straně druhé jako Zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o vedení účetnictví ze dne l. 5. 2016 v tomto
bodě:

ČI. V

Cena služeb

Objednatel pověřuje zhotovitele činnostmi uvedenými v ČI. II a zavazuje se za tyto služby
zaplatit cenu, která se sjednávala dohodou na 10.500 KČ měsíčně.
Cena bude hrazena objednatelem měsíčně na základě vystavených faktur za předchozí měsíc
a splatná bude vždy k 10. dni v měsíci.
V případě pozdní úhrady má zhotovitel právo účtovat smluvní penále 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
Za služby provedené nad rámec této smlouvy je zhotovitel oprávněn si účtovat cenu 300 KČ
za každou hodinu práce. Cena bude součástí vystavené faktury.

Tento dodatek nabývá účinnosti od l. l. 2020.

Praha, l. 1. 2020

MŠ Sluníč

zastoupená Mgr. Ivanou Huttovou,
ředitelkou MŠ

Praha, l. 1. 2020

Martina Fuzzi


