
Smlouva o poskytovéni sluéeb
uzavrenz’: dle§ 1746 odst. 2 a nésl. obéanského zékoniku, niic uvedeného due, mésice a roku, mezi:

obchodni §po|e§nosti GIBILAN s.r.o., 1C: 034 86 125, sidlem Brno, Skolni 448.19, PSC 644 00, zapsanou
vobchodmm rejgtflku vedeném Krajskym soudem v Brné odd C, vloika 84832, zastoupenou jednatelkou
spoleénosti Bc. Marcelou Giblovou (délcjcn ,5P05kytovatel“)

a

Matei‘skou Ekoloq KAMECHY, Brno, [(3i 3, pf'ispévkovou organizaci, 1C: 725 46 051, se sidlem Brno,
Kavéi 1362/3, PSC 635 00, zapsanou v obchodm’m rejstf'iku vedeném Krajskym soudem v Bmé pod spisovou
znaékou Pr 1689 , zastoupenou feditelkou Hanou Ondréékovou (dé1ejen ,,klient“)

I.
Pf‘edmét smlouvy

Pfedmétcm této smlouvy je zévazek poskytovatele poskytovat klientovi la uplalu a die jeho potfeby a poiadavki‘:

sluzby mzdového L’léemictvi a tomu odpovidajici zévazck klienta zaplatit poskytovateli 2a takto poskytnuté

sluiby sjcdnanou odménu.

Poskytovénim sluieb mzdovc'ho fléetnictvi (déle téi ,,s|uiby") 56 pro fiéely této smlouvy rozumi zejména :

- vypoéet a zpracovémi mezd 11a zékladé pfedany’ch podkladfi a vcdem’ mzdového uéetnictvi pro klienta

v souladu s poiadavky a v rozsahu stanoveném obecné zévazny’rmi pravnimi pfedpisy,

- vedeni osobni evidence zaméstnancfi klienta (zejména pi'iprava pracovnich smluv, platovy'ch vy'mérfi,

podévéni pfihlééck a odhlééek zaméstnancfi na 21’ a MSSZ jakoi i mésiénich pfehledfi, vjrpoéct praxe,
odesléni evidenénich listfi, roéni Zilétovéni dani. mzdové listy apod.),

- zpracovani statistického vykazu P1-04, Zpracovém’ statistického vykazu P2-04, podéni vyfiétovémi dané

Z pfijmfl fyzickj'ch osob ze zzivislé éinnosti a vyuétovéni dané vybirané sréikou podle zvléémi sazby dané,

- pfiprava finaném’ rozvahy zalnésmancfl a obdobny’ch tabulek poiadovanych MM B,

- spolupréce a poskytovémi souéinnosti dotécnym subjektfim (napf. FU, MSSZ, ZP apod.),

— zastupovéni kliema vfiéi tf‘etim osobém zejména vfiéi orgénfim stétm’ sprz’wy a samosprévy,

- provédéni daléich souvisejicich éinnosn’ poiadovanych klientem

II.
Préva a povinnosti poskytovatclc

Peskytovatel jc pf'i plnéni pfedmélu smlouvy povincn:
a) provédét éinnosti v ramci plném' pfedmétu smlouvy, postupovat s nélezitou odbomou pééi a podle L'léclu a

smyslu jednotlivych ustanovcni této smlouvy,
b) vykonévat éinnost dle této smlouvy v souladu sc zéjmy a pokyny kliema, at’ jiZ vyslovnymi, nebo témi,

které 21121 61 musi znét, a to v souladu 5 (16616111, kterého ma byt poskylovénim sluZeb dosaieno a ktexj’ je

poskytovateli zném,
c) pravidclné a prfibéiné informovat kliema o prfibéhu poskytovéni sluieb,
d) zastupovat klienta vjednénich vyvolanych plnénim pfedmétu této smlouvy sprévnickjnni a fyzickymi

osobami nebo sprévnimi orgémy,
e) vyzvat klicnta k uéasti na véech dfileZi‘ch jednénich a vyiédat si stanovisko ke cm dfilezitym névrhfim

feéeni a k dfllciitYm rozhodnutim,
f) vyzadovat pokyny klienta v pfipadech. kdy nejde o véci béiné a obvyklé,

g) oznémit klienlovi v§echny okoInosti, které zjistil pfi poskytovémi sluicb a jei mohou mit vliv na zménu

pokynfl klienta; nedojde-li kc zméné pokynfi na zékladé sdélcni klicnta, postupuje poskytovatcl podlc

pfivodnich pokynfi klienta a tak, aby bylo moino doséhnout fiéclu této smlouvy,

11) zajistil plném' pfedmétu této smlouvy v prostfcdi mzdove’ho programu AVENSIO,

i) jakoZto zpracovatel osobnich adajfi dodrioval veékeré obecné zévazné prévni pf'edpisy vztahujici sc

k ochrané osobnich fidajfi,
j) zachovz’wat mléenlivost o véech skuteénostech, o nichz se dozvédé] v souvislosti s plnénim pfedmétu této

smlouvy.



Ljisti—Ii poskytovatel, fie pokyny kiientajsou nevhodné ("2i neuéelné pf‘i plnéni pf‘edmétu této smlouvy, je povinen
na toto kllenta upozornit.

0d pokynfl klienta se poskytovatel mfiie odchylit jen, je-li to naléhavé nezbytné v zéimu klienta a poskvtovatel
pernuic véas obdriet jeho souhlas. Ani v téchto pf‘ipadech se v§ak poskytovatel n‘esml’ 0d pokynfi odchylit
JestliZc jc to zakazano kliemem. Poskylovatcl je povincn upozomit klicma to, it: icho pokyny nebo nové pokyn}:
odporuji obccné zz'waznym prévnim piedpisfim, a to bezodkladné poté, co danou ékuteénost zjisti.

Povslfytovatel je povinen pf’cdat klientovi v§echny doklady a informace ziskané v prfibéhu kaidého kalendéf'niho
mesnce, kterc’ 2a klienta pfevza] pf‘i plném’ pfedmétu te’to smlouvy.

Poskytovatel je oprévnén pouzit k zafizem’ zéleiitosti i jinych osob. Budc-li tomu lak‘ odpovidé klientovi za
fadne zaf‘izcni zaleiitosti v plném rozsahu poskytovatel.

Klient souéasné udéluje poskytovatcli speciélni plné moci, ktexy’ch jc zapou‘ebi pro splnéni zaivazku
poskytovalcle dle této smlouvy a to plnou moc
- k zastupovéni vfiéi ZP (véetné elektronické verzc),
- k zastupovéni vfiéi MSSZ (véetné elektronické vcrze),
- k zastupovéni \rfiéi FU (véetné elektronické verze).

KaZda ze shora uveden5/ch plnych moci byla vyholovcna ve 3 stejnopisech, z nichz 2 stcjnopisy jsou urécny
smluvm’m slraném a zbyl)? pro pfisluény’r sprz'lvni organ. Poskytovate] se zavazuje, Ze plné moci pouZije pouze pm
splnéni pf‘edmétu této smlouvy.

Ill.
Povinnosti klienta

Klicntjc povinen:
a) pf'edat poskytovateli bez zbyleéného odkladu ve§keré aktuélni materiély a informace, jeijsou nutne’ k pluéni

pfedmétu te'to smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplywa, ie jc mé obstarat poskytovatcl,
b) pf'edal poskytovateli véas veékeré podklady a informace, ktcre’ v prfibéhu plnéni této smlouvy sém ziské a

kterc’ by mohly plnéni smlouvy ovlivnit,
c) projednal s poskytovatclem stav a dalfsi zésadni postupy a rozhodnuti pfi plnéni éinnosti dle pf'edmétu

smlouvy bcz zbyleéného odkladu, jakoZto i daléi, dlc poskfiovatele potfcbné, zalezitosti souvisejici

s pfedmétem smlouvy,
d) poskytnout spolupfisobeni, spoéivajici zejména v poskytovéni rad a piedévéni znalosti z pfedchozi Einnosti

klicnta na pf'edmétu smlouvy, jakoi i na pfedmétech obdobny’ch,
e) zajistit na iédost poskytovatcle osobni fiéast zastupcfi klienta, kompetentnich k potfebnym rozhodnutim, na

jednz’mich poskytovatele s tfetl’ stranou, nutny'ch k zabezpeéem’ plnéni pfedmétu smlouvy,
f) zaplatit poskylovateli sjednanou odménu die (21‘ IV. te’to smlouvy,
g) pfevzit 0d poskytovatelc v§echny doklady, které pro néj poskytovatel obstaral.

IV.
Odména poskytovatelc a daléi néklady

Smluvm’ strany si sjednz’waji 2a poskytovéni sluZeb dle této smlouvy smluvni odménu_a to 23 obdobi
kalcndéf'niho mésice‘ Odména neobsahuje odménu za éas strz'wen' pfipravou a fiéasti na kontrole MSSZ, VZP 6i

jiné instituci, lato polozka bude fakturovéna ve vy'éi‘za jednu hodinu éasu. Déle si poskytovatel

vyhrazuje navyfiitjednorfizové smluvni odménu p0 piedchozim souhlasu kliema px‘i vy§§i naroénosti zpracovéni

napf'. jednorézové zmény platoch tariffl. Smluvm’ strany se dohodly, is odména dle této smlouvy bude

fiétovéna vidy 2a sluiby poskymute' v obdobi uplynulého kalendéfniho mésice.

Mésiéni odménu za poskytovéni sluZeb se klient zavazuje zaplatit poskytovateli vzdy za uplynuly kaiendéfni

mésic, v némi byly tyto sluiby poskytovémy a to na zékladé poskytovatelem vyslaveného dafiového dokladu :1 ve

Ihmé splamosti na tomto dokladu uvedené.

Dahovy doklad musi obsahovat néleiitosti stanovené prévnimi pFedpisy‘ jinak neni pf'ijemce povinen na zékladé

takto vystaveného dafiového dokladu plnit, je véak povinen 0 tom bez zbyteéného odkladu upozormt stranu

které dafiovy doklad vystavila.



V pfipadé prodleni 5 uhradou odmény zaplati klienl poskytovateli 2a kaidy den prodlem’ fuck 2 prodleni vc vg'éi
0,01% 2. odmény za kaidy den prodleni.

V.
Platnost, l’léinnost, trvéni a ukonécni smlouvy

'l‘ato smlmwa se uzavira na dobu neuréitou. Tuto smlouvu lze ukonéit dohodou smluvnich stran nebo vypovédi.

Klient je Opravnén tuto smlouvu vypovédét piscmnou vypovédi adresovanou poskytovateli. vypovédni lhfita éini

3 mésice a poéiné béiet 0d prvého dne mésice nésledujiciho p0 doruéeni pisemné vypovédi druhé strané.

Uplynutim vypovédni doby zanikaji prz’wa a povinnosti smluvm’ch stran Z této smlouvy (uéinnost vy’povédi).

Byla-li udélena poskytovateli plné moc kjedném’ jme’nem klicnta se tfelimi osobami, povaiuje se plné moo za

odvolanou dncm ukonécni této smlouvy, neni—li ve vypovédi stanoveno, ie plné moc je odvoléna kdatu

df‘ivéjéimu nebo s okamiitou L'léinnosti. Ustanoveni obecné zévazny’ch prévnich pfedpisfi o uéinnosti odvoléni

plné moci vfiéi tfetim osobém Iimto zflstévaji nedotéena.

Od fiéinnosli vypovédi dle této smlouvy je poskytovalel povincn nepokraéovat v éinnosti, na kterou se vy'povéd’

vztahuje. Je v§ak povinen kliema upozomit na opatfeni potfebné k tomu, aby se zabrz’milo vzniku ékody

bczprostfedné hrozici klientovi ncdokonéenim éinnosti souvisejici se zafizovz’mim zéleiitosti.

Poskytovatel je opréwnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi adrcsovanou klientovi. Vy'rpovédni lhfita

éini 3 mésice a poéiné béiet 0d prve’ho dnc mésicc néslcdujiciho p0 doruécni pisemne’ vy’rpovédi druhe’ strané,

Uplynutim vypovédni doby zanikaji préva a povinnosti smluvnich stran z te’to smlouvy (uéilmost vypovédi).

V pfl’padé vypovédi uéinéné klicntem zaniké ke dni fiéinnosti zévazek poskytovatcle uskuteéfiovat Einnost, ke

které se zavézal. Jcstliie by timto pf'eruéeni éinnosti vznikla klientovi Skoda, je poskytovatel povinen jej

upozomit, jakz'i opatfeni je tf‘eba uéinit kjejimu odvriiceni. Jestliie tato opalfeni klicm nemfize uéinit ani pomoci

jinych osob a poiédé poskytovatele, abyje uéinil sém, je poskytovatel k tomu povinen.

Do 15 dnfi ode dne L'léinnosli vypovédi je peskytovatel povinen pfedat klientovi Vécchny doklady, které

poskytovatel ke dni fiéinnosti vypovédi za klicnta pfevzal. Poskytovatel je povinen pfedat kliemovi neprodlené

véechny doklady, které obdrii p0 [winnosti Vy'povédi.

V1.
Odpovédnost poskytovatele

Peskytovatel odpovidé za Fédné a kvalitni plném’ pf‘edmétu smlouvy, a to v rozsahu stanoveném pfisluSnymi

pravnimi pfedpisy, zejména obchodm'm zékonikem a touto smlouvou.

Klient ma pra’wo reklamovat vady a nedostatky v Cinnosti poskytovatele, jakoz i prévo na bezodkladné a

bezplatné odstranéni téchto vad a ncdostatkfi.

Poskytovatcl odpovidé za ékodu na vécech pfevzatych od klienta k zafizem’ pfedmétu smlouvy a na vynalozeni

odbomé péée.

VII .
Ustanoveni zévéreéné

Tato smlouva se uzaviré v pisemné formé‘ pfiéemi veskeré jeji zményje moZno uéinitjcn v pisemné formé,

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou neuéinna, zfistavaji ostatni ustanoveni této

smlouvy Minna. Smluvni strany 5e zavazuji nahradit neuéinné ustanovcm’ télo smlouvy ustanovemml mrm,



fléinny'mi, které svym obsahem a smyslem odpovidaji ncjlépc obsahu a smyslu ustanovem’ pfwodniho,
nel’ifiinného.

Tato smlouvaje whotovena ve 2 stejnopisech, pfiéemi 1(3d 26 smluvnich stran obdrii po jednom vyhotovenl’.

Jednajici utasmici shodné prohlaSuji, 2e si tum smlouvu pi‘ed jejim podpiscm pfcéctli, Zc byla uzavfcna p0
vzéjenmém projednéni podle jejich pmvc’: a svobodné vfile, uréité véiné a srozumitelné, nikoliv 2a népadné
nevyhodnjxch podminck, co}: stvrzujl' svjxmi podpisy.

V Brné dne 1.7.2015

za GIBILAN s.r.o. za Matef'ské Ekola KAMEC oanizace

“A .......................................... ., ....... 7...........................
Hana Ondréékové

feditclka ékoly

,7
BC. Marcela Giblové

jednatelka spoleénosti



Dodatek 6. 1 ke smlouvé o poskytovéni sluéeb
uzavi‘cné dle § 1746 odst. 2 a misl. obéanského zzikoniku mezi:

obchodm' spulcéuosti GIBILAN s.r.o., IC‘: 034 86 125, sidlem Brno, Blahoslavova 113211116, PSC 612 00,
zapsanou vobchodnim rejstfiku vcdcném Krajskym soudem v Brné odd. C, vloika 84832, zasloupcnou
jednatclkou spoleénosti Bc. Marcelou Giblovou (délejen ”Doskytovatel“)

a

Matef'skou §k010u KAMECHY, Brno, Kavéi 3, pf-ispévlmvou nrganizaci IC: 725 46 051, se sidlem Brno,
Kavéi 3, PSC 635 00 zastoupenou f'editclkou Hanou Ondrz’xékovou (da'le jen .,k1ient“)

Smluvm’ strany sc dohodly na uzavf‘cni dodatku vyfsc uvcdcné smlouvy o poskytovfini sluicb V néslcdujicim
znéni:

V ustanoveni IV. Odména poskytovatclc a dal§i miklady sc ru§i v prvm’m odstavci prvm’ véta a nahrazujc sc
takto:
Smluvni slrany si sjcdnc’waji za poskytovz’mi sluieb dle Iéto smlouvy smluvni odménu vc vy§i- a to 22:
obdobi kalendéfniho mC‘sicc, poprvé zu Obdobi Ieden 2018.

V§eclma dal§i ustanovcni smlouvy 0 poskylovéni sluicb zflstavaji bczc zmény.

V Brné due 29. 12. 2017

GIBILAN 5.120. zu Malef‘ské ékola KAMECIIY Brno Kavéi 3. HS évkové oro fiizacc

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

BC. Marcela Giblovz'l Hana Ondraékova
icditelka 31(o




