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PŘÍ KAZNÍ SMLOUVA
č í slo:  03/2020

Přikazce (obchodni název):  Obec Babylon
adresa, sldlo firmy: Babylon 27, PsČ  3453í
zastoupená starostou obce: Pavlem Bambáskem
bank, spojenl:  762082399/0800 Č eská spořitelna, a,s.
lč o:  005 72 55í
DlČ  (popř, rodné  č .):  CZ00572551

Přikaznik (obchodni název):  lng. Jiří  Kozina
daňový poradce zap_saný do seznamu Komory
daňových poradců  Č R, pod ev, č . í 126
adresa, sí dlo í irmy:

bank. spojeni:  

č . ú ,:

lč o:48343668
DlČ : CZ6405310098

uzaví rajituto

pří kazní smlouvu:

l.

Předmět smlouvy

1.'l , PřikaznÍ k se touto smlouvou zavazuje, ž e bude přikazce zastupovat při zpracováni a podání  přiznání
k,dani z pří jmŮ právnických osob, poč í naje zdaňovacim onoouim rorir zo'zo vč etně dáb vrmá;ených
č innosti, které  s daněmi přimo souvisejí :

a) zpracování  přiznání  k dani z pří jmů  právnických osob,
b) kompletace a kontrola ú č etnictví za kalendářní  rok, vč etně ú č etni závěrkv,
c) zpracováni mezd, vedeni mzdové  evidence, zastoupenl před OSSZ, F| J'aZP,
d) poskytováni informací z daňové  a ú č etnioblasti dle pož ádavku pří kazce.

1.2, zastupování  a prováděni právní ch ú konů  jmé nem přikazce ve věcech, které  se zpracování m
a.podání m daňové ho přiznání souvisí , před správcem daně ve smyslu zák. ó. 280/2009 Sb. - Daňový
řád ve znění Pozdějš ich předpisů  a zák. č .523/1992 Sb. o daňové m poradenství a Komoře daňovýcň
poradců  č R.

ll,

Závazky přikaznika

2.1. Pří kaznik bude ve své  Č innosti vycházet z ú dajů  uvedených v rjč etnictví  a z prvotnich dokladů
Předaných.Pří kazcem vž dy nejpozději do í 5, dne následujiciho měsí ce, pří kazňí k náoopouiaa,.
Pravost a ÚPlnost.dokladŮ poskytnutých pří kazcem ani za iprávnost a ú plnost informací  | řeoaných
pří kazcem, pokud se projeví jako vada zakázky.

2,2.Přikaznik je Povinen oznámit pňkazci vš echny okolnosti, které  zjistil při zařizování  zálež itosti a jež
mohou mit vliv na změnu pokynů  pří kazce.

2.3. 0d poJ< ynů  pří kazce se mů ž e pří kazní k odchýlit, jen je-li to nalé havě nutné  v zájmu pří kazce,
a nemů ž e-li přikaznik vdas obdž etjeho souhla§,



2.4, Pří kazní k je povinen postupovat při zařizování  zálež itosti s odbornou pé č í  a chránit zájmy pří kazce.

2.5, Pří kaznik je povinen předat bez zbyteč né ho odkladu pří kazci věci, které  za něho převzal při

vyřizováni zálež itostí .

2,6. Pří kaznik se zavazuje zachovat naprostou mlč enlivost o vš ech skuteč nostech týkajicí ch se pro

pří kazce vykonávaných č inností  a i o jeho majetkových poměrech, Povinnost zachovávat mlč enlivost
se obdobně vztahuje ina zaměstnance přlkazní ka.

2,7 Pří kazní k odpoví dá za poruš ení  závazku osoby, s niž  uzavřel smlouvu při zařizování  zálež itosti,

2.8, Pří kazní k se zavazuje prů běž ně informovat přikazce o prů běhu vyřizování  zálež itosti a to zpravidla
ú stní  í ormou při osobní ch jednání ch nebo telefonicky, pokud z povahy a závaž nosti věci nevyplývá,

ž e je nezbytná pisemná forma vzájemné ho kontaktu,

2,9. Pří kaznik se zavazuje předat pří kazci kopii daňové ho přiznání  za pří sluš né  období  spo| u

s potvaení m í inanč ní ho ú řadu o podáni daňové ho přiznání , dále se zavazuje předat veš keré  doklady
a ú č etní  sestavy, to vš e nejpozději do 30, 7, následují cí ho roku, za který se daňové  přiznání

zpracovává.

lll,

Povinnosti pří kazce

3.'l. Pří kazce je povinen předat vč as pří kaznikovi věci a pravdivé  informace, jež  jsou nutné  k zařizení
zálež itosti,

3,2, Přikazce je povinen vystavit vč as pří kazní kovi pisemně potřebnou pInou moc k uskuteč něni právní ch

ú konŮ v pří padech, kdy to zákon vyž aduje a tuto plnou moc v zákonné  lhů tě předat pří sluš né mu

správci daně.

3.3, Pří kazce se zavazuje podle pokynů  pří kazní ka bez prů tahů  odstranit formální  a věcné  nedostatky
předaných ú č etní ch dokladů , na které  byl pří kazní kem upozorněn.

3,4. Pří kazce se zavazuje zap| atit pří kazní kovi smluvenou odměnu ve stanovených | hů tách d| e č l. | V, na
č í slo ú č tu: 104440561/0300, u č SOB, poboč ka Domaž lice.

lV.

Cena

4.1. Odměna pří kazní ka za č innosti spojené  s daňovým poradenstvim dle č l. l., odst. c) a d) je sjednána
smluvně a č ini 2 500,- Kč  (slovy: dva t isice pět set Kč ) bez DPH za kalendářní  měsí c,

4,2. Odměna pří kazce za óinnosti spojené  s daňovým poradenství m dle č | , l,, odst. a) a b) je sjednána
sm| uvně a č iní  10 000,- Kč  (slovy: deset t isí c Kč ) bez DPH za kalendářní  rok,

4.3, Odměna dle bodu 4,1, a 4.2, je splatná na základě vystavené  faktury do 10 kalendářnich dnů  na

základě předlož ené  faktury pod variabilnim symbolem =  č í sIo faktury.

V,
Sankce, penále a pokuty

5"l. Pří kazní k odpoví dá přikazci za š kodu, která mu v souvislosti s výkonem daňové ho poradenství

vznikla, pokud j i zpŮsobil sám, jeho zástupce nebo pracovní k. Za š kodu se považ uje š koda na věcech
převzatých od pří kazce, jakož  i pokuta pod| e § 250, pená| e podle § 25,1, ú rok z prod| ení  pod| e § 252
a253,zák, č ,280/2009 Sb. daňové ho řádu v platné m znění . Pří kaznik se odpovědnosti zprostí ,
prokáŽe-li, Že š kodě nemohl zabránit ani při vynalož ení veš keré ho ú silí , které  | ze na něm pož adovat.

5,2. Přikaznik prohlaš uje, ž e je ve smyslu § 6 odst. 9 pism, a\  zák, č ,52311992 Sb. o daňové m poradenství

a Komoře daňových poradcŮ CR, pojiš těn na odpovědnost za š kodu, která by mohla k| ientovi
vzniknout v souvislosti s výkonem daňové ho poradenství  a bude takto pojiš těn po celou dobu



platnosti té to mandátní smlouvy. Výš e pojistné  č ástkyje k datu ú č innostismlouvy sjednána rámcovou
smlouvou uzavřenou mezi Komorou daňových poradců  a Kooperativa Pojiš tbvna a.s,, Vienna
lnsurance Group č ,7720920600 na č ástku 1 000 000,-- Kč .

5.3. Při nedodrž eni termí nu plateb dle č , lV,, sjednávají  obé  strany smluvní  pokutu k tí ž i přikazce ve výš i
0,05 %  denně z výš e platby, se kterou je pří kazce v prodlení ,

Vl,
Ochrana osobní ch ú dajů

6,1. Pří kazní k bere na vědomí , ž e předmětem smlouvy je také  zpracováni osobnich ú dajů  a je tedy
v postavenijejich zpracovatele. Pro zajiš tění  nálež ité ho zabezpeč ení  osobnich ridajů  podle č l. 5 odst.
1 pí sm. í ) nařizení  EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobní ch ú dajů  se zavazuje zajistit, ž e osoby
j im oprávněné  zpracovávat osobní  ú daje se před zpracování m prokazatelně zaváž i zachovával
mlóen| ivost o těchto osobnich ridají ch a o bezpeč nostní ch opatření ch, o nichž  se v té to souvislosti
dozvědÍ , a jejichž  neoprávněné  poskytnutí  nebo zpří stupné ní  by mohlo ohrozit toto zabezpeč ení
osobnich ú dajů .

6.2. Pří kazní k zajistí , ž e tato povinnost pro něj i pro oprávněné  osoby bude platit i po skonč ení  vztahu
těchto osob s ní m,

6.3. Pří kazní k se zavazuje na ž ádost objednatele mu bezodkladně poskytnout veš keré  informace
potřebné  k dolož ení  těchto závazků .

6.4. Dalš i povinnosti pří kazní ka

- přijmout vŠ echna bezpeč nostní , technická, organizač ní  a j iná opatřeni s přihlé dnutí m ke stavu
techniky, povaze zpracování , rozsahu zpracování , kontextu zpracování  a ú č elů m zpracování  k
zabránění  jaké hokoli naruš ení  poskytnutých osobní ch ridajů ,

- nezapojit do zpracovániž ádné  dalš i osoby bez předchozí ho pisemné ho souhlasu pří kazce,

- zpracovávat osobni ú daje pouze pro p| nění  smlouvy (vó, předáni ú dajů  do třetí ch zemí
a mezinárodní m organizací m);  výjimkou jsou pouze pří pady, kdy jsou urč ité  povinnosti ulož eny
přimo právní m předpisem,

- zajistit, Že pří kazní k bude přikazci bez zbyteč né ho odkladu nápomocen při plnění  povinnosti
pří kazce, zejmé na povinnosti reagovat na ž ádosti o výkon práv subjektů  ú dajů , povinnosti
ohlaŠ ovat pří pady poruŠ enizabezpeóení  osobní ch ú dajů  dozorové mu ú řadu dle č l, 33 naří zení ,
povinnosti oznamovat pří pady poruš ení  zabezpeč ení  osobnich ú dajů  subjektu ú dajů  dle č l,34
naří zeni, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobní ch ú dajů  dle č l. 35 nařizení  a povinnosti
provádět předchozí  konzultace dle č l. 36 nařizení , a ž e za t imto ú č elem zajistí  nebo přijme

vhodná technická a organizač ní opatřeni, o kterých ihned informuje pří kazce,

- po ukonČ enÍ  smlouvy řádně nalož it se zpracovávanými osobní mi ú daji, např. ž e vš echny osobní
ú daje vymaž e, nebo je vrátí  přikazci a vymaž e existují cí  kopie apod,,

- poskytnout přikazci veš keré  informace potřebné  k dolož ení  toho, ž e by| y splněny povinnosti
stanovené  právní mi předpisy,

- umož nit kontrolu, audit ói inspekci prováděné  pří kazcem nebo pří sluš ným orgánem dle
právní ch předpisů ,

- poskytnout bez zbyteč né ho odkladu nebo ve lhů tě, kterou stanoví  pří kazce, souč innost
potřebnou pro plnění  zákonných povinností  pří kazce spojených s ochranou osobní ch ú dajů ,
jejich zpracovánim,

- poskytnuté  osobni ú daje chránit v souladu s právní mi předpisy.



Vll.
závěreč ná ustanovení

7.1. Tato smlouva se uzavirá s ú č innosti od podpisu smlouvy na dobu neurč itou a nabývá ú č innosti dnem
podpisu smlouvy. Tato smlouva nahrazuje pří kazni smlouvu č . o1l2o14 ze dne i ,ledna 2014, která
byla ukonč ena ke dni 3'1.10.2020.

7 .2, PřikaznIkje oprávněn odstoupit od té to smlouvy, dojde-li k naruš ení  dů věry mezi ní m a pří kazcem,
nePoskYtuje,li pří kazce potřebnou souóinnost, nebo nezapIatí -li pří kazce bez závaž né ho dů vodu
č ástku stanovenou v č l. lv.

pří kazní k je povinen do 15 dnů  ode dne, kdy oznámil pří kazci odstoupení  od té to smlouvy:

a) uč init vš echny neodkladné  ú kony, pokud pří kazce neuč inilj iné  opatření

b) zú č tovat s pří kazcem zálohu na odměnu a výdaje, pokud byla zaplacena (za 1 hod, provedené
č innosti má pří kazní k právo si vyú č tovat smluvní  odměnu ve výš i 600,- Kč ).

7.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 exemp| áří ch, z nichž  kaž dá strana obdž í jedno vyhotovení ,

7,4. smlouvu lze měnit č i doplňovat pouze pí semnými dodatky, podepsanými odpovědnými osobami.

7.5. smluvní  strany prohlaš ují , ž e si tuto smlouvu před její m podpisem přeóetly, ž e byla uzavřena po
vzájemné m projednání  a z jejich výslovné  váž né  a svobodné  vů le, nikoliv v ií sni č i za nevýhodných
podminek, Autentič nost té to smIouvy potvzují smluvni strany svými podpisy.

V Babylonu dne9, 12.2020,


