
Příkazní smlouva o zajištění účetní agendy
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Obec futka
IČ:00241644
statutární zástupce: Mgr. Kamil Abbid, starosta
sídlo: Na Návsi 54,252 O3 Řitka
(dále jen příkazce)
q

Renáta samková
lČ:

bankovní spojení: .

(dále jen pÝiĚaznrg
(dále jednotlivě jen smluvní strana či společně smluvní strany)
uzavřely ve smyslu ust. § 2430 a násl, Zákona ó, 8912012 Občanského zákoníku, ve znění
pozděj ších předpisů (dálě j en j ako ,,občanský zákoníW') tuto pííkazní smlouvu o zaj ištění účetní
agendy (dále také jen,,smlouva")

Prohlášení příkazníka
Příkaznik prohlašuje, že má živnostenské oprávnění pro druh živnosti ohlašovací - vázané,
s předmětem podnikaní ,,Činnost účetních poradců, veáení účetnictví, vedení daňové evidence
s datem vzniku oprávnění 24.04.2019 a dobou platnosti na dobu neurěitou.

Předmět smlouvy (práva a povinnosti)
1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat zéůežitosti pŤikazce. Přlkazce tímto

uděluje příkazníkovipŤíkaz obstarat pro příkazce tyto záležitosti:
a. Komplexní vedení azpracování úěetnictví, zajištěnívedení veškerých evidencí,

vztahqíciich se k hospodaíení příkazce a to v souladu se zákonem ě. 56311991
Sb., o Úěetnictví v platném znění (dále jen jako ,,zékon o účetnictví'l}
zpracování veŠkerých výstupů z účetnictví pro účely státních institucí

b. Předávat přikazcí měsíční výstupy ziňeJnictví vpapírové nebo elektronické
podobě

2. Podrobnější členění je případně upravováno ústně podle potřeb příkazce a dáIe podle
zékonnýchustanovení,kierábudou platnáv době poskytování služeb příkazníkem

3. Software nazpracování účetnictví je v majetku příkazce. Veškeré finanění účetnictví je
příkazníkem vedeno na liceněním programu spoleěnosti Triada, s.r.o.

4. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, tvořících obchodní
tajemství přikazce azdtžď se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno
éi zájmy příkazce, Dále se ptíkazníkzavazuje nevyužítúdajů, získanýchod příkazce ani
těch, o nichž se dozvěděly důsledku jho vztahukpřtkazci založeného touto smlouvou,
pro sebe Či pro jiného ani neumožnit jejich využité třetím osobám jinaknež zaúčelem
řádného plnění závazkv, zŤízeného touto smlouvou. Povinnosti mlčenlivosti může
pÍíkazníka zprostit pouze pííkazce svým písemným prohlášením či zmocněním.
Povinnóst mlčenlivostitrvái po skoněení platnosti této smlouvy.

5. Přikaznik nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.
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Příkazník není oprávněn odchýlit se od pokynů pŤíkazce.
Pííkazce se touto smlouva zavazuje:

a. Vést účetní doklady v souladu s obecně závaznýmí přodpisy
b. Předávat příkazníkovi nejpozději do 5. dne v měsíci veškeré účetní doklady za

píedchazející měsíc.
c. Na požádaní pííkaznikaposkytnout v požadovaném ter,,rnínu a dohodnuté formě

údaj e a data potřebná pro splnění pŤíkazi pííkazce.
d. Poskytnout příkazníkovi přiměřené prostředky nezbytné pro splnění píikazu a

uhradit pŤikazníkovi dohodnutou částku, případně další náklady vynaložené při
provádění píikazu.

Odpovědnost za újmu (škodu) a škoda napíevzató věci
1. PŤíkazce odpovídá za chyby vdatech a dokladech jež jsou podkladem pro

zpr acov ání úěetní agendy.
Z. Příkazník odpovídá za chyby, Iďeré vznikly jeho opomenutím nebo chybným

zadáním dat do počítače, nebo které vznikly v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje ít$ma,lďerávzniklapříkazcítim, že musel
vynaložit naklady v důsledku porušení povinnosti piíkazníka.

3. Obě strany jsou povinny nahradit druhé straně škodu vniklou jejím zaviněním
vzniklou porušením povinností stanovených v Předmětu smlouvy a to dle
příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Obě strany odpovídají za ocltanu dat s obecné závaznými předpisy.
5. Příkazník odpovídá za škodu napíevzatých věcech, kterými jsou veškeré doklady i

např. obchodní a účetní knihy a podobné dokumenty obsahující soupisy aktiv a
pasiv, smlouvy, znalecké posudky a certtťtké./Ly, ať už v písemné podobě, nebo na
trvalém nosiči dat, ale i jiné hodnoty (hotovosti, ceniny), které příkazník převezme
za íčelem zptacování přlkazcova účetnictví podle sjednané smlouvy. Přlkazník
odpovídá za poškození, zničení, zttaceni převzatých věcí, j.ako í rozdíl mezi těmito
hodnotami, které byly přikazníkovi svěřeny k vyučtování,.a hodnotami, které byly
skuteěně vyúčtovány, atobez ohledu na to, jestli byl uzavřen protokol o předání
těchto věcí příp. zachovány jiné formality, příkazníkovi vznikne povinnost
k náhradě škody i bez těchto listin.

Odměna příkaznika
1. Vedení a zptacování dat účetní agendy činí 27 000 Kč měsíčně.
2. Fakturu - daňový doklad zavedení azpracování dat účetní agendy obdrži pŤíkazce

vždy do 15. dne v měsíci.
3. Vznik práva fakturovat vznikávždy k 1. dni měsíce, v němž trvátaío smlouva,

splatnost faktury činí 10 dní.

Doba plnění smloury
1. Smlouva se uzavirá na dobu neurěitou s účinností od 01,01.2020.

Ukončení smlouvy
1. Tato smlouvamůže b;ýt ukončena:

a. Dohodou smluvních stran,
b. Výpovědí,
c. Odstoupením od smlour,y
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2. Dohoda o ukončení smlouvy musí mít písemnou formu a musí v rnbytuvedeno, ke
kterému datu smlouva končí.

3. Výpověď mŮže bfi učiněna kteroukoliv smluvní stranou, ato ibez udání důvodu.
Výpověď musí mít písemnou formu. Výpovědní doba činí 2 (dva) měsíce, přiěemž
Poěátek výpovědní doby poěíná béže prvním dnem měsíce následujícího po
doruČení výpovědi druhé smluvní straně. Vypovili příkaznik příkaz před jeho
provedením, je povinen pŤíkazci nahradit tím vzniklou škodu.

4. Od smlouvy může odstoupit každá ze smluvních stran. Od této smlouvy mluže
pŤÍkazník odstoupit, ocitne-li se příkazce opakovaně v prodlení s úhradou odměny,
k níŽ je dle této smlouvy povinen, po dobu delší než 15 dnů. Od této smlouvy může
PŤÍkazce odstoupit, poruší-li příkazník některou povinnost, tak jak je vymezena
v Předmětu smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení
písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně.

V případě ukončení této smlouvy je piíkazník v den ukončení smlouvy povinen předat
Příkazci veškeré podklady, které pro svou činnost převzal od příkazce a to včetně
ÚČetních výstupů které pro píikazce zajišťoval. Současn§je příkazníkpovinen upozornit
příkazce na opatření potřebná k tomu, aby bylo zabtánéno případnému vzniku škody,
která by bt ozila z nedokoněené ěinnosti, kterou zajišť ov al příkaznik.

Závéreéná ujednání
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovatpouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou
souČástÍ. Platnost nabývá táto smlouva podpisem obou smluvních stran a účinnosti
dnem 1.1,.2020.
Nastanou - li okolnosti u některé ze smluvní strany bránící řádnému plnění ze závazku
zřízeného touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé
smluvní straně.
Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelné, na základě jejich ptavé, svobodné a važry§
vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Řitce, dne 30.12.2019

Příkazce:

Obec Řttka

Příkazník:

Renáta samková
Zastoupena

1.

Mgr. Kamilem A
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4.

RENÁTA SAMKOVÁ
vedení účetnictví

Ič:r

, ,// //
l/,0r4,4 Lo( el

tď:;l ;;;?2{j9, entatl: clbec(@ritl<at,cz


