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SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi smluvními stranami 

 
POSKYTOVATEL 

Ing. Jiří Polenda 

Merkanta 

Máchova 23/469, 120 00, Praha 2 

IČ 40604276 

DIČ CZ5804240706 

fyzická osoba evidovaná pod č.j. ŽO/Hot/3990/92 

na straně jedné (dále jen poskytovatel) 

 

a 

 
OBJEDNAVATEL 

Spolek Česká společnost aktuárů 

IČ:49276034 

DIČ:CZ49276034 

právnická osoba evidovaná Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 3580 

na straně druhé (dále jen objednavatel) 

 

takto : 

I. 

Poskytovatel se zavazuje vést objednavateli jeho účetnictví v rozsahu dle 

článku II. dle platných zákonů a jiných právních předpisů, zejména dle 

zákona o účetnictví. 
Objednavatel se zavazuje za vedení účetnictví realizované dle této smlouvy platit 

poskytovateli odměnu dle článku IV.  

II. 
 Rozsah služeb se sjednává na : 

1./  Vedení účetnictví - přijaté a vydané faktury, banka, pokladna 

2./  Zpracování přiznání k dani z příjmu včetně povinných příloh 

3./  Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty 

 Prvním zpracovávaným obdobím je ………………….. 

Položky zde nevyjmenované nejsou předmětem této smlouvy (např. vystavení jiných typů 

daňových přiznání, kontroly, jiné účetní práce apod.) a mohou být řešeny pomocí dodatku k 

této smlouvě nebo jednorázovou objednávkou. 
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III. 

Objednavatel je povinen poskytovateli poskytnout informace a podklady 

potřebné k řádnému vedení účetnictví a tyto materiály na žádost 

poskytovatele doplnit nebo upřesnit. 
Poskytovatel je povinen vést účetnictví ve stanoveném rozsahu a dle platných právních 

předpisů České republiky s vynaložením všech svých odborných schopností. 

 

IV. 

Odměna za vedení účetnictví se sjednává na 3.000Kč za každý 

zpracovávaný měsíc. 
Odměna je splatná jednou měsíčně na základě řádného daňového dokladu vystaveného 

poskytovatelem. 

 

V. 

Tuto smlouvu je možné měnit pouze číslovanými dodatky s podpisy obou 

smluvních stran. Smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích a každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 
Tuto smlouvu je možné písemně vypovědět bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou od obdržení výpovědi druhou smluvní stranou. 

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. Obě strany prohlašují, že si 

smlouvu přečetli, a její text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

V Praze, dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------poskytovatel---------------------     -----------------objednavatel--------------------- 

 

 

 


