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Mandátní smlouva 
č. 2009/08/001 

 

 

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou navzájem ujednali podle §566 a 

násl. zák.č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění: 

1) Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8 příspěvková 

organizace, Plovdivská 8, 616 00 Brno, IČ: 75156237, kterou zastupuje Ing.Arch. Michal 

Kvapil, ředitel školy, na straně jedné jako mandant 

a 

2) Ing. Pavel Svirák, Lelekovická 26, Brno, 621 00, IČO: 70884838, DIČ: CZ7806283980, 

na straně druhé jako mandatář 

I.  

Mandatář se touto smlouvou zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za odměnu 

stanovenou dále touto smlouvou vedení účetnictví mandanta včetně případného vedení 

daňové evidence k DPH a sestavování přiznání k DPH, dále podle potřeby daňové 

poradenství a dále vedení mzdové agendy, a mandant se zavazuje zaplatit za to mandatáři 

smluvenou odměnu. 

II.  

Mandatář je povinen řídit se pokyny mandanta, pokud tyto nejsou v rozporu 

s platnými právními předpisy. Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, vyžaduje-li 

to zájem mandanta a není-li schopen vyžádat si předem souhlas mandanta. 

Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při 

zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. 

III.  

Mandatář se zavazuje, že bude zařizovat záležitosti osobně, popř. prostřednictvím 

pověřených osob, za jejichž jednání nese plnou zodpovědnost. 

Mandatář je povinen při zařízení záležitostí postupovat s odbornou péčí a chránit 

zájmy mandanta. 

IV.  

K jednání před státními či jinými orgány udělí mandant mandatáři zvláštní plnou moc, 

která bude udělena písemně. 

V.  

Výše úplaty je stanovena smluvně dle zákona 526/1990 Sb., o cenách a činí: 

 za vedení účetnictví mandanta 8000,00 Kč za zaúčtování jednoho měsíce, 

včetně vedení souvisejících pravidelných agend (příp. DPH apod.) 
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 za daňové poradenství 800,00 až 1500,00 Kč za hodinu poskytnutého 

poradenství nad rámec předchozího bodu, a to podle náročnosti projednávané 

problematiky  

 za vedení mzdové agendy 100,00 Kč za každého pracovníka v jednom 

kalendářním měsíci 

Úplata je splatná na základě faktury vystavené mandatářem a to do 14 dnů od obdržení 

faktury mandantem na bankovní účet mandatáře uvedený na faktuře. 

VI.  

Mandant je povinen uhradit mandatáři náklady, které tento účelně vynaložil při plnění 

svého závazku. V případě, že náklady převýší 100,- Kč v jednom kalendářním měsíci, je 

mandatář povinen si před jejich vynaložením vyžádat stanovisko mandanta. V případě, že tyto 

náklady mandant neschválí, není povinen je hradit. 

Mandant se zavazuje předat mandatáři všechny podklady (tj. originální písemnosti, 

vlastní pokyny, apod.) pro zařízení smluvené záležitosti. Za úplnost a důvěryhodnost 

předaných podkladů odpovídá mandant. 

Výše zmíněné podklady budou mandantem předány mandatáři nejpozději začátkem 

měsíce následujícího po měsíci, jehož se týkají a mandatářem budou zpracovány a vráceny 

zpět mandantovi nejpozději začátkem dalšího měsíce. 

VII.  

Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi věci, které za něho 

při zařizování záležitostí převzal. 

VIII.  

Mandatář odpovídá mandantovi za každou případnou škodu, která mu vznikne 

zaviněním mandatáře v souvislosti s plněním této smlouvy. 

IX.  

Mandatář se zavazuje průběžně informovat mandanta o průběhu zařizování záležitosti, 

a to z pravidla ústní formou při osobních jednáních nebo telefonicky, pokud z povahy a 

závažnosti záležitosti nevyplývá, že je nezbytná písemná forma vzájemného kontaktu. 

Mandant je povinen poskytovat mandatáři součinnost. 

X.  

Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dověděl 

v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě mandanta. 

XI.  

Mandant může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Výpověď 

je účinná koncem třetího měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi mandatáři, pokud 

není ve výpovědi stanovena pozdější lhůta. Vypověděl-li mandant smlouvu, je mandatář od 

účinnosti výpovědi povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Dále je 

povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 

bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním 

záležitosti. 
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XII.  

Mandatář může smlouvu vypovědět s účinností nejdříve od konce třetího měsíce 

následujícího po měsíci doručení výpovědi mandantovi. 

XIII.  

Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 

strana hrubě porušuje své smluvní povinnosti a opakovaně neplní své závazky stanovené 

touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. 

XIV.  

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. 

XV.  

Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními 

předpisy českého práva. 

XVI.  

Změny této smlouvy jsou možné pouze písemně formou dodatku a to za písemného 

souhlasu obou stran. 

XVII.  

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 

 

 

 

 

V Brně dne ………………     V Brně dne ……………… 

 

 

 

 

 

            

         mandatář               mandant 

 


