SMLOUVA

O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

A ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

I.
Smluvní strany

1. Firma JEŽEK-EKOMA,spol. s r.o., Hájecká 218, 685 01 Bučovice,
IČO : 26249693,DIČ: CZ26249693, zastoupená Ing. Františkem Ježkem, jednatelem firmy,
dále jen dodavatel prací

a
2.

Firma …………………………………
IČO: ……………., DIČ: ………………….

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je komplexní zpracování běžné firemní účetní agendy včetně účetních závěrek a
daňových přiznání, daně z příjmů, DPH, souhrnných a kontrolních hlášení a ostatních daní včetně
mzdové agendy a přehledů pro OSSZ a ZP..

III.
Doba plnění smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na účinnosti této smlouvy ode dne jejího podpisu a zároveň dohodly
trvání smlouvy a to na dobu neurčitou.
IV.
Povinnosti dodavatele prací
1. vatel prací odpovídá za řádné zpracování veškerých předaných prvotních dokladů a zajištění
včasného předkládání všech požadovaných daňových přiznání a hlášení pro finanční úřad a
ostatní zainteresované instituce (ZP,OSSZ).
2. Dodavatel prací je dále povinen upozornit odběratele-klienta na nevhodnost jeho jednání nebo
opatření, které by mohly mít za následek vznik škody, o kterém evidentně věděl.
3. Při provádění všech prací je dodavatel povinen zachovávat mlčenlivost o věcech, týkajících se
účtované firmy, které jsou součástí služebního tajemství.
4. Dodavatel prací neodpovídá za škody, vzniklé v důsledku neúplných nebo chybně vystavených
prvotních dokladů, taktéž za škody vzniklé v důsledku pozdního dodání dokladů.

5. V případě chybného zaúčtování dokladů dle zákona o účetnictví nebo jiných chyb dodavatele
prací, které by vedly k dodatečnému vyměření daně FÚ, odpovídá dodavatel prací do výše
vyúčtovaného penále.
Dodavatel dále odpovídá za případné finanční postihy titulu pozdě zaslaných přiznání či hlášení,
zaviněné jednoznačně dodavatelem prací s výjimkou okolností uvedených v bodu č.4 tohoto
odstavce.
V.

Odměna za dodávku prací
Obě smluvní strany se dohodly na měsíční paušální odměně ve výši ….,- Kč bez DPH,to je ….. Kč
včetně DPH, splatné dle vystavených faktur. Zpracování roční účetní závěrky bude fakturováno
samostatně jako 13-té období, a to po jejím zpracování a odevzdání daň. přiznání . Odměna za
účetnické práce se v případě navýšení dokladů nebo PEP úměrně zvýší na základě písemné dohody
obou stran..

VI.
Ostatní ujednání

1. Obě smluvní strany mohou vypovědět smlouvu, a to písemnou formou, a to ve lhůtě 3 měsíce
bez udání důvodů.

2. V případě závažného porušení smlouvy mohou smluvní strany odstoupit od smlouvy neprodleně,
avšak vždy po ukončení měsíce, ve kterém došlo k porušení smluvních podmínek a po vyrovnání
vzájemných pohledávek a závazků.

….………………….
Za firmu JEŽEK-EKOMA.spol. s r.o.

V Bučovicích dne …………

…………………………..
Za odběratele

