
Smlouva o vedení účetnictví 

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku 

 

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM, příspěvková organizace  

se sídlem Palackého třída 449/ 64, Nymburk 288 02 

zastoupené: Bc. Ivetou Zenklovou, ředitelkou 

IČ: 00118516, DIČ: CZ00118516 

(objednatel) 

 

a 

 

Nechvilková Janka 

IČ:  43741371 

Nová 20 

290 01 Poděbrady 

(zhotovitel) 

 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o vedení účetnictví: 

 

 

 

I. Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je provedení díla, kterým se rozumí vedení a zpracování účetnictví pro 

objednatele, včetně podkladů pro daňová přiznání, roční závěrky, vlastního daňového přiznání 

(DZPO) a veškerých právními předpisy požadovaných ročních přehledů a evidencí (sociální 

pojištění, zdravotní pojištění, apod.). 

 

 

II. Doba trvání 

 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Vypovězena může být pouze písemně a to vždy ke 

konci kalendářního roku. Výpovědní lhůta je dvouměsíční.  

Dílo bude prováděno průběžně, s tím, že celkové roční přehledy, výkazy, evidence a daňová 

přiznání budou vyhotoveny a zadavateli předány tak, aby bylo zabezpečeno jejich řádné 

odevzdání v termínech stanovených příslušnými institucemi.  

 

 

III. Rozsah díla 

 

Zhotovitel povede zadavateli v průběhu roku účetnictví dle Zákona o účetnictví a 

souvisejících předpisů, dále bude zpracovávat a vést mzdy a vypracovávat veškeré povinné 

výkazy pro zadavatele, jeho zřizovatele město Nymburk, Ministerstvo financí, Středočeský 

kraj, Statistický úřad a včetně daňového přiznání a všech jeho povinných příloh a to v 

termínech stanovených příslušnými institucemi anebo zadavatelem. Místo provádění díla je v 

sídle objednatele. 



Účastníci jsou si povinni poskytnout vzájemně na požádání potřebnou a odůvodněnou 

součinnost k plnění této smlouvy. 

 

 

IV. Odměna 

 

Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli paušální částku 17 000 Kč měsíčně  

(slovy: sedmnácttisíckorunčeských) na základě této vystavené smlouvy na bankovní účet: 

177825817/0600. 

Úhrada finanční částky na účet bude do 12. dne následujícího kalendářního měsíce. 

V dubnu bude uhrazena výše uvedená částka za zpracování měsíce března a to ke dni 18. 4. 

2018. 

 

 

V. Ostatní ujednání 
 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění 

této smlouvy dozvěděl. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 

Povinnosti mlčenlivosti může být zhotovitel zproštěn pouze písemným prohlášením 

objednatele. Při porušení povinnosti mlčenlivosti má zadavatel právo na smluvní pokutu ve 

výši 20 000 Kč, čímž není dotčen nárok na náhradu škody. 

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na pracovníky zhotovitele a na všechny další osoby, které 

zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. Zhotovitel je povinen zavázat povinností 

mlčenlivosti všechny osoby, které mohou s podklady objednatele přijít do styku. 

Zhotovitel není oprávněn pořizovat si bez předchozího písemného souhlasu objednatele z 

podkladů předaných mu objednatelem jakékoli kopie. 

 

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s 

jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve 

dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

 

 

 

V Nymburce dne 1. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 

...................................................................                 .................................................................. 

Bc. Iveta Zenklová, ředitelka      Janka Nechvilková 

Nymburské kulturní centrum      (zhotovitel) 

(objednatel)      

 


