SMLOUVA č. 4802
o poskytování odborné pomoci
uzavřená ve smyslu § 1746, odst. 2 zákona č. 89 /2012 Sb., nového občanského zákoníku
mezi stranami
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková
organizace
Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
IČO: 75156237, DIČ: 75156237
zastoupená: Mgr. Tomášem Jedličkou, ředitelem
dále jen objednatel
a
AUDIT – DANĚ, spol. s r. o.
registrovaná Komorou auditorů České republiky
jako firma oprávněná provádět auditorskou činnost, opráv. č. 198
zapsaná u Krajského soudu v Brně, spis. značka C.22973
Vídeňská 89, 639 00 Brno
IČO: 64510727, DIČ: CZ64510727
zastoupená Ing. Pavlou Dvořákovou, jednatelkou
dále jen poskytovatel
Článek I.
1. Předmětem smlouvy jsou daňové konzultace k DPH podle konkrétních požadavků
objednatele.
2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele. Pokud to připouští povaha řešené
věci, může být činnost vykonávána v sídle poskytovatele nebo na dalším místě podle
dohody smluvních stran.
3. Pokud to umožňuje povaha řešené problematiky, je možné poradenství poskytovat také
prostřednictvím telefonické nebo elektronické komunikace na základě zaslaných
podkladů.
4. Termín poskytování konzultací bude vždy stanoven na základě dohody mezi smluvními
stranami.
Článek II.
1. Za účelem splnění předmětu smlouvy je objednatel povinen poskytovat veškeré podklady
a součinnost potřebnou pro řádné splnění předmětu smlouvy, neprodleně a v plném
rozsahu informovat poskytovatele o všech skutečnostech souvisejících s činností
prováděnou na základě této smlouvy.
2. Poskytovatel neodpovídá za závady, které vznikly na základě chybných nebo neúplných
informací a podkladů poskytnutých objednatelem.
3. Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl
v souvislosti s výkonem činnosti, jež je předmětem smlouvy, s výjimkou skutečností,
které jsou obecně známy.
Článek III.
1. Smluvní cena za činnosti sjednané v článku I se na základě dohody obou smluvních stran
stanovuje ve výši ... Kč (slovy ............. českých) bez DPH za jednu hodinu
konzultací daňového poradce.
2. Cena za první dvě hodiny poradenství v sídle objednatele se účtuje v plné výši, každá
další hodina poradenství se účtuje po započatých čtvrthodinách. Telefonické
či elektronické poradenství, či poradenství v sídle poskytovatele se vykazuje a účtuje za
každou započatou čtvrthodinu.
3. K ceně bude připočtena DPH podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Na základě provedených činností vystaví poskytovatel nejpozději za uplynulé kalendářní
čtvrtletí fakturu (daňový doklad) se splatností do 14 dnů od vystavení daňového dokladu.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravit cenu v letech následujících po roce podpisu
smlouvy o výši přírůstku spotřebitelských cen za uplynulý rok vyhlášenou Českým
statistickým úřadem.
Článek IV.
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky.
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami. V případě podpisu v různých dnech je účinnost stanovena datem
pozdějšího podpisu.
3. Každá ze smluvních stran může smlouvu vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti
k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé ze smluvních stran. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek
poskytovatele uskutečňovat činnost, k níž se zavázal.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva
a objednatel jeden stejnopis.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných
a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě.
Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou
součástí této smlouvy.
V Brně dne 26. 7. 2018 V Brně dne 17. 10. 2018
…………………………………… ……………………………………
Mgr. Tomáš Jedlička Ing. Pavla Dvořáková

