
Smlouva o poskytnutí účetních služeb 
č.2020001  

 
 
Společnost:             ATTOP, spol. s r.o. 
IČ:   257 29 578 
DIČ:   CZ25729578 
sídlem:                          Pičín č.p. 118, 262 25 Pičín  
zastoupená:                 Zdeňkem Šlégrem, jednatelem  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 64959 
   (dále jen "poskytovatel") 
a 
 
Společnost:              
IČ:    
DIČ:    
sídlem:                            
zastoupená:    
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.  
   (dále jen "objednatel") 
 
 

(dále jen „smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto  

smlouvu o poskytnutí účetních služeb 
(dále jen „Smlouva“): 

 
 

I. Předmět plnění 
Předmětem plnění této smlouvy je závazek poskytovatele, že pro objednatele, jeho jménem a na jeho 

účet, uskuteční všechny potřebné právní a faktické úkony směřující k realizaci:  
 

1. vedení účetnictví objednatele v souladu s platnou právní úpravou 
2. vedení účetní evidence v rozsahu stanoveném platnými předpisy (s výjimkou skladové evidence)  
3. vedení mzdové evidence v rozsahu stanoveném platnými předpisy 
4. zpracování všech typů daňových tvrzení (přiznání, hlášení, vyúčtování) souvisejících 

s podnikatelskou činností (nebo jinou výdělečnou činností) objednatele 
5. zpracování podkladů potřebných pro provádění kontrol příslušnými orgány finančních úřadů, 

správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. 
 
 

II. Práva a povinnosti poskytovatele 
Poskytovatel je povinen postupovat při zajišťování předmětu smlouvy s odbornou péčí, pracovat na 

profesionální úrovni a chránit zájmy objednatele. Poskytovatel bude důsledně zajišťovat celý předmět smlouvy 
včetně souvisejících věcí. Může se odchýlit od pokynů objednatele, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
objednatele a poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas. O takovém postupu je však poskytovatel povinen 
objednatele informovat dodatečně v nejbližším termínu. Poskytovatel se zavazuje, že bude pravidelně 
objednatele informovat o svém postupu při zajišťování předmětu plnění smlouvy. Poskytovatel je povinen 
oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při zajišťování předmětu smlouvy, a které mohou mít vliv na 
změnu pokynů objednatele. Veškeré údaje a informace, poskytnuté poskytovateli v souvislosti s jeho činností, 
bude poskytovatel považovat za důvěrné a zachová je v tajnosti. Zavazuje se, že tyto údaje či informace nebude 
dále rozšiřovat, s výjimkou případů, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem splnění této 
smlouvy. Poskytovatel může ke splnění této smlouvy použít jiné osoby (vlastní zaměstnance nebo jiné 
spolupracující osoby), považuje-li to za vhodné a účelné, odpovídá však v takovém případě, jako by jednal sám. 
To se týká zejména zachování mlčenlivosti o informacích poskytnutých objednatelem a profesionální úrovně 
práce. 



III. Práva a povinnosti objednatele 
Objednatel je povinen předat včas poskytovateli veškeré a úplné podklady, dokumenty a informace, jež 

jsou nutné a užitečné ke splnění smlouvy, zejména předat úplnou, správnou a přesnou specifikaci pro plnění 
předmětu této smlouvy. Současně se zavazuje na žádost poskytovatele s ním spolupracovat. 

Objednatel je povinen platit poskytovateli odměnu podle čl. IV této smlouvy. Kromě odměny je 
objednatel povinen uhradit veškeré přímo související správní poplatky spojené s uplatněním a realizací plnění 
této smlouvy. 

Objednatel se dále zavazuje uhradit poskytovateli mimořádné náklady, nutně nebo účelně vynaložené při 
plnění této smlouvy a přesahující běžné výlohy poskytovatele. Jejich rozsah a účel však musí být předem oběma 
stranami písemně odsouhlasen. 

V případě, že objednatel bez vážného důvodu nespolupracuje s poskytovatelem podle čl. III. Této 
smlouvy, a ztíží tak svou nečinností uplatnění nebo realizaci předmětu plnění této smlouvy, může poskytovatel 
požadovat náhradu, jako kdyby svůj úkol splnil. 
 

IV. Smluvní odměna a platební podmínky 
Smluvní strany se dohodly na pravidelné smluvní odměně podle měsíční fakturace za poskytnutá plnění. 

Výše odměny je po vzájemné dohodě stran stanovena ve výši ------- Kč za kalendářní měsíc, a každá její 
případná změna bude provedena písemně formou dodatku k této smlouvě. Tato částka je cenou konečnou a 
obsahuje DPH.  

Úhrada smluvní odměny bude prováděna převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený na faktuře, 
nebo v hotovosti do rukou poskytovatele. Za datum úhrady se považuje den připsání částky na účet 
poskytovatele nebo den zaplacení částky v hotovosti.  

Je-li objednatel v prodlení s úhradou smluvní odměny poskytovateli, je povinen na základě penalizační 
faktury, vystavené poskytovatelem, uhradit smluvní penále z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

Je-li poskytovatel v prodlení s plněním dohodnutého termínovaného úkolu, je objednatel oprávněn 
požadovat slevu v nejbližším následujícím fakturačním období smluvní slevu ve výši 1 % z částky měsíční 
fakturace za každý den prodlení. Za datum splnění termínovaného úkolu se považuje den předání výsledku 
objednatelovi, případně den prokazatelného předání či odeslání výsledku jinému subjektu (dle povahy úkolu). 

Činnosti prováděné poskytovatelem nad rámec této smlouvy na žádost a ve prospěch objednatele budou 
fakturovány samostatně mimo rámec odměny stanovené touto smlouvou. Ustanovení o smluvním penále 
z prodlení a o slevě za prodlení s plněním platí obdobně. 
 

V. Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je uzavírána 

na období od 01. 01. 2020 na dobu neurčitou. Tato smlouva zaniká: 
     - vzájemnou písemnou dohodou obou stran 
     - výpovědí jedné ze stran s dvouměsíční výpovědní lhůtou; lhůta začíná prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení písemné výpovědi druhému účastníkovi, 
     - odstoupením v případě závažného a podstatného porušení podmínek této smlouvy druhou stranou; 

odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhému účastníkovi; 
 

V případě odstoupení má smluvní strana, která je takovým jednáním na svých právech dotčena, nárok na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši dvojnásobku poslední měsíční odměny účtované poskytovatelem. Nárok na 
náhradu případně vzniklé škody tím není dotčen. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní 
vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smlouva může být změněna nebo 
doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve 
čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. Jako souhlas s obsahem smlouvy a důkaz své 
pravé a svobodné vůle připojují účastníci své vlastnoruční podpisy. 
 

V Praze dne 01.01.2020 
 

Podpisy: 
   
 
 …………..…………..…………..………  …………..…………..…………..……… 

za objednatele      za poskytovatele 


