Smlouva o zpracování finančního účetnictví a mezd
firma:
ACONT.CZ s.r.o.
se sídlem:
Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00
IČ:
06323197
DIČ:
CZ06323197
zastoupená:
Michal Huml – jednatel
kontaktní údaje: email: michal.huml@acont.cz, tel.: 602 356 961
(dále jen „dodavatel“)
a
odběratel:
Obec Statenice
se sídlem:
Statenická 23, 252 62 pošta Horoměřice
zastoupená:
MgA. Apolena Novotná - starostka
IČ:
00241679
kontaktní údaje: email: info@statenice.cz , tel.: 220 970 418
(dále jen „odběratel“)
uzavírají tuto

smlouvu o zpracování finančního účetnictví a mezd
Čl. I.
Povinnosti dodavatele
1.1 Dodavatel se zavazuje vést odběrateli finanční účetnictví a mzdy, týkající se jeho činnosti.
1.2 V rámci tohoto závazku bude pro odběratele:
- zpracovávat měsíčně předané účetní doklady a vést zákonem stanovené účetní knihy a evidenci
- zpracovávat povinné výkazy pro nadřízené organizace související s účetnictvím
- zajišťovat přebírání a předávání dokladů v místě sídla odběratele
- zúčastňovat se na požádání spolu s odběratelem případných kontrol FÚ nebo dalších kontrolních organizací
- informovat odběratele o změnách v legislativě pro něho podstatných a na jeho žádost poskytovat účetní
konzultace
- zpracovávat a předávat v elektronické podobě výkazy na MF ČR
- vyhotovovat měsíční (čtvrtletní/roční) účetní závěrku a podklady pro daňové přiznání včetně povinných příloh
- zpracovávat komplexní mzdovou agendu, vč. výkazů z mezd na ČSSZ, zdravotní pojišťovny a finanční úřad a
smluv se zaměstnanci,
- zpracovávat účetnictví v programu KEO4
1.3. Strany se dohodly na součinnosti dodavatele a odběratele při sestavování rozpočtu obce a rozpočtových
opatření.
1.4. Dodavatel bude osobně přebírat doklady v místě odběratele minimálně 2krát do měsíce.

Čl. II.
Cena
2.1 Odběratel pověřuje dodavatele činnostmi uvedenými v článku I této smlouvy a zavazuje se za tyto služby
zaplatit cenu, která se sjednává dohodou dle následující specifikace:
1) Za zpracování finančního účetnictví paušální částku – 14 500,- Kč/měsíc. (čtrnácttisícpětset korun českých za
měsíc)
2) Za zastupování na úřadech a při kontrolních řízeních 500,- Kč/hodina. (pětset korun na hodinu)
2.2 Za služby, které budou na požádání odběratele dodavatelem vykonávány nad rámec této smlouvy, je
dodavatel oprávněn si účtovat 690,- Kč/hodinu práce.

2.3 Sjednaná cena bude hrazena odběratelem na základě dodavatelem vystavených faktur se splatností 14
dnů, a to nejpozději v den splatnosti uvedeném na každé faktuře. V případě pozdní úhrady má dodavatel právo
účtovat smluvní penále 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2.4 Sjednaná cena může být změněna na základě oboustranné dohody při změně rozsahu uvedených činností,
a to od kalendářního měsíce následujícím po měsíci, v němž změna rozsahu požadovaných činností nastala.
Změna ceny se sjednává písemným dodatkem k této smlouvě.
2.5 Cena je stanovena bez DPH. Částka DPH se připočte k ceně v zákonem stanovené sazbě.

Čl. III.
Povinnosti odběratele
3.1 Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost, zejména je povinen předávat včas
všechny doklady, a to nejméně 1x za účetní měsíc.
3.2 Odběratel odpovídá za věcnou náplň a náležitosti dokladů a za její časovou příslušnost.
3.3 Odběratel je povinen si převzít doklady k podpisu k předání na nadřízené organizace.
3.4 Odběratel v plné míře odpovídá za splnění všech svých oznamovacích a registračních povinností.

Čl. IV.
Odpovědnost dodavatele
4.1 Dodavatel je povinen sjednané činnosti pro odběratele provádět podle platných zákonů, zejména dle
zákona o účetnictví, osnov pro vedení účetnictví, zákona o daních z příjmů a dalších zákonů, souvisejících
s činností odběratele.
4.2 Dodavatel odpovídá za správné zaúčtování všech předaných dokladů z hlediska zákona o účetnictví a
dalších souvisejících zákonů, provedené součty a veškeré účetní operace, včetně odpisů investičního majetku.
Je povinen včas upozornit odběratele na věcné nedostatky a nesprávnosti v předaných dokladech. Takové
doklady má právo odběrateli vrátit k doplnění nebo opravě nezaúčtované.
4.3 Dodavatel odpovídá za včasné vyhotovení dokladů, výkazů a dalších dokumentů, které se zavázal provádět
dle čl. I., které jsou vázány ze zákona termínem odevzdání a úhrady, a ke kterým obdržel od odběratele
v termínu potřebné doklady.
4.4 Dodavatel se zavazuje předávat zpracované doklady a potřebné výkazy odběrateli nejpozději do 20. dne
následujícího měsíce od obdržení podkladů nebude-li dohodnuto jinak.
4.5 Dodavatel neodpovídá za pozdní úhrady nebo chybné platby daní, pojištění a ostatních úhrad odběratele,
v případě, kdy odběratel neposkytl potřebnou součinnost k řádnému plnění povinností Dodavatele, či předal
k Dodavateli opožděné, nesprávné, či neúplné údaje.
4.6 Neodpovídá také za výsledky zpětně vzhledem k již vyhotoveným výkazům v případě opožděného předání
dokladů.
4.7 Dodavatel se zavazuje zpracovávat a uchovávat získané osobní údaje tak, aby nedošlo k jejich zneužití a
zároveň je nešířit ani jinak nezneužívat. V tomto smyslu bude uzavřena samostatná smlouva o zpracování
osobních údajů.
4.8 Dodavatel ručí odběrateli v plné výši za škodu vzniklou jeho pochybením. Dodavatel prohlašuje, že je
pojištěn k odpovědnosti za škodu na částku ve 2.000.000,- Kč.

Čl. V.
Sankce, penále a pokuty

5.1 V případě penalizace ze strany FÚ nebo jiných kontrolních organizací a za zaviněné nedostatky, za které
dodavatel odpovídá dle čl. IV této smlouvy, uhradí vyměřené penále odběrateli dodavatel.
5.2 V případě penalizace za zaviněné nedostatky dle čl. III hradí vyměřené penále odběratel.

Čl. VI.
Platnost smlouvy
6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podepsání smlouvy. Lze ji ukončit
vzájemnou dohodou nebo výpovědí s dvou měsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 1. dne měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi.

Čl. VII.
Předání dokladů a osobních údajů
7.1 V případě ukončení smlouvy je dodavatel povinen neprodleně vydat odběrateli veškeré doklady a účetní
výkazy odběratele a není oprávněn je jakkoli zadržovat.
7.2 Odběratel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na předaných dokladech
dodavatelem, který je bude zpracovávat v souladu s právními předpisy. Povinnosti dodavatele budou upraveny
v samostatné smlouvě o zpracování osobních údajů.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
8.1 Ve věcech touto smlouvou neupravených platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
8.2 Dodavatel je vázán mlčenlivostí vůči třetím osobám ve všech věcech souvisejících s jakýmikoliv údaji
odběratele. Této mlčenlivosti jej může zprostit výlučně odběratel. Povinnosti mlčenlivosti trvá i 5 let po
ukončení platnosti této smlouvy.
8.3 Smlouva může být kdykoliv změněna písemným dodatkem.
8.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V

dne:

…………………………………….
odběratel
(razítko a podpis)

…………………………………….
dodavatel
(razítko a podpis)

