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Smlouva o vedení účetnictví
I.

Smluvní strany
1. Objednatel:
Obchodní jméno

Zastoupená
Sídlo(místo podnikání)
IČO
Bankovní spojení
2. Zhotovitel
Obchodní jméno
Místo podnikání
IČO
Bankovní spojení

: Dům dětí a mládeŽe Veselí nad Moravou, okres
Hodonín
příspěvková ořganizace

:
: Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou
: 49939416
:

: Ing. Marie Gustyová
:
:
:

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele zpracování účetních dokladů, tak, aby
bylo v souladu s ustanovením zákona o účetnictví, daňových zákonů a dalších souvisejících
předpisů.

2. Objednavatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při zpracování
účetních dokladů, zejména poskytovat informace k jednotlivým účetním případům.

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele písemné prohlášení k jednotlivým
účetním případům, opatřené vlastnoručním podpisem.

4. V případě, že objednavatel je plátcem daně z přidané hodnoty, spotřebních daní a jiných
daní, u kterých je nutné prokázat skutečnosti daňovým dokladem a předložený doklad
nesplňuje náležitosti stanovené daňovými zákony, je zhotovitel oprávněn zaúčtovat účetní
doklad tak, jako kdyby daňový doklad nebyl předložen nebo vrátit objednateli doklad
k doplnění.

III.
Doba plnění

1. Objednatel je povinen předložit doklady týkající se uplynulého zdaňovacího období
nejpozději do 15 dnů po jeho skončení. Pokud objednatel nedodrží tuto lhůtu, zhotovitel není
povinen zpracovat přiznání k příslušné dani v termínu pro jeho podání

2. Zhotovitel je povinen zpracovat předložené účetní doklady.
,



IV.
Odpovědnost za provedení díla

1. Zhotovitel je povinen zpracovat účetní doklady a je odpovědný za správné zaúčtování
předložených účetních dokladů. V případě, že objednavatel požaduje jiné zaúčtování účetního
případu, než navrhuje zhotovitel, je zhotovitel oprávněn postupovat podle článku II. Bodu 3
této smlouvy. Odpovědnost zhotovitele za provedené dílo v tomto případě nevzniká.
Odpovědnost zhotovitele nevzniká též, pokud nebyly předloženy všechny doklady nebo byly
utajeny objednavatelem skutečnosti nutné ke zpracování správného, úplného a průkazného
účetnictví a správného vyčíslení daňové povinnosti.

2. Za náležitosti daňových dokladů a jiných dokladů požadovaných daňovými a jinými
zákony odpovídá objednavatel.

V.
Cena za dílo a sankce

1. Cena za dílo se sjednává paušální měsíční odměnou za zpracování měsíčních účetních
dokladů v částce 5 000 KČ. Za zpracování čtvrtletní mezitímní závěrky se sjednává odměna ve
výši 1 000,00 KČ za každé zpracované čtvrtletí. V ceně nejsou zahrnuty další služby -
zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, silniční daně, statistické výkazy, roční
zpracování účetnictví, součinnost při různých kontrolách a jiné služby, o které si zažádá
objednavatel. Tyto služby jsou hrazeny zvlášt' na základě platného ceníku zhotovitele.

2. Cena za dílo bude účtována po zpracování každého měsíčního období, nejvíce však za
každé čtvrtletí běžného roku. Objednavatel je povinen uhradit cenu do 10 dnů od vystavení
faktury. Neuhrazení faktury nejdéle 30 dní od jejího vystavení je důvodem pro okamžité
odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele bez ohledu na ustanovení ČI. III l. Nárok
zhotovitele na odměnu za již uskutečněné plnění dle smlouvy zůstává zachován.

3. V případě prodlení s platbou se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý i započatý
den prodlení. Objednatel se zavazuje vyúčtovaný úrok z prodlení uhradit. ,

4. Zhotovitel ani objednavatel nejsou povinni vyúčtovat pokuty podle ustanovení této
smlouvy.

5. V případě nedodržení ustanovení článku III. odst. 1 se zvyšuje cena díla za každý den
zpoždění předložení dokladů o 10% sjednané ceny díla. Objednavatel se zavazuje takto
zvýšenou cenu uhradit.

VI.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne podpisu smlouvy. Sjednává se
výpovědní lhůta 12 měsíců, která počíná běžet 1. den následujícího měsíce po měsíci, ve
kterém byla výpověď odeslána nebo doručena druhé smluvní straně. Právně účinné je dřívější
z obou dat.
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2. Tuto smlouvu je možno změnit jen písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při plnění
smlouvy dověděl.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení,

5. Smluvní strany stvrzují svým podpisem svobodnou vůli při uzavření této smlouvy.

v Kyjově dne 1. 1. 2010

Za objednavatele: Za zhotovitele:


