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Dodatek č. 1 
k Mandátní smlouvě 

č. 2009/08/001 

 

kterou dne 4.8.2009 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 Mgr. Tomáš 

Jedlička, 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 

se mění takto: 

I.  

Smluvní strany se dohodly, že v uvedené smlouvě se mění ustanovení čl. V původní 

smlouvy na toto jeho celé a nové znění: 

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

1. za vedení účetnictví mandanta částku 9 000,00 Kč za zaúčtování jednoho měsíce, včetně 

vedení souvisejících pravidelných agend (např. DPH, silniční daň,  apod.); mandant má do 

účetnictví elektronický přístup 24h denně 7dnů v týdnu prostřednictvím vzdálené plochy 

2. za ekonomické a daňové poradenství částku 800,00 až 1200,00 Kč za hodinu 

poskytnutého poradenství nad rámec předchozího bodu, a to podle náročnosti 

projednávané problematiky 

3. za zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob mandanta 

částku 5000,- Kč bez kontroly předložených údajů, čas strávený kontrolou údajů je 

daňovým poradenstvím podle předchozího bodu 

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

faktury mandantem na bankovní účet mandatáře uvedený na faktuře. 

II.  

Tato upravená smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a změny sjednané tímto 

dodatkem nabývají účinnosti dnem 1.3.2011 za podmínky předchozího  písemného souhlasu 

obou smluvních stran, jinak dnem podpisu. Ostatní ustanovení výše uvedené již uzavřené 

smlouvy zůstávají beze změny. 

III.  

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

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

 

 

 

            

         mandatář               mandant 

 


