
Smlouva o poskytování služeb účetní kancelářeLegitimus.cz 

I. Smluvní strany 

Poskytovatel: Legitimus s.r.o. 

  Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek 

  IČ: 09740627, DIČ: CZ09740627 

  zastoupení Ing. Martinem Kotasem – jednatelem, martin.kotas@legitimus.cz 

  zapsána do obchodního r. vedeného krajským soudem v Ostravě, spisová zn. C84117 

  číslo účtu: 2501907195/2010 

Objednatel:   

 

 

 

II. Předmět smlouvy 

Poskytovatel se zavazuje k poskytování služeb účetní kanceláře Objednateli za níže dohodnutých 

podmínek. Předmětem této smlouvy je poskytnutí poradenských služeb především ve zpracování a 

vedení účetnictví pro Objednatele vč. odevzdání jednotlivých daňových přiznání. Poskytovatel se dále 

zavazuje poskytovat objednateli konzultační služby v souvislosti s vedením účetnictví či daňovou 

evidencí. Poskytovatel se zavazuje vést účetnictví či daňovou evidenci na svůj náklad a bezpečí pro 

objednatele. Rozsah včetně formy poskytovaných služeb jsou uvedené a specifikované v příloze 

Smluvní parametry, které jsounedílnou součástí této smlouvy. 

Část obsahu této smlouvy je uveřejněná na internetových stránkách www.legitimus.cz Poskytovateli 

vzniká nárok na zaplacení ceny dle této smlouvy a Parametrů smlouvy.  

Vedení účetnictví popř. daňové evidence zahrnuje: 
 
* zaúčtování pokladních dokladů 
* zaúčtování vydaných a přijatých daňových dokladů - faktur 
* zaúčtování výpisů z běžných účtů 
* zaúčtování ostatních účetních dokladů 
* zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku  
* zpracování měsíčních uzávěrek 
* zaúčtování mzdové agendy 
* zpracování podkladů pro přiznání k DPH a k silniční dani 
* zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPPO 
* spolupráci s auditory 
* poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním úřadem 
*  přístup do účetního software poskytovatele 
 
 
 

III. Povinnosti poskytovatele 

Povinností zhotovitele je provádět kompletní zpracování účetnictví nebo daňové evidence podle 

ustanovení platných daňových zákonů. Všechny poskytnuté informace bude považovat za důvěrné. 

Povinnost zachovávat obchodní tajemství nezaniká ukončením platnosti této smlouvy.  
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IV. Povinnosti objednatele 

Objednatel je povinen poskytnout všechny podklady a informace nutné pro zpracovávání účetnictví 

nebo daňové evidence vč. veškerých příloh. Podklady pro zpracování účetnictví či daňové evidence je 

objednatel povinen předat zhotoviteli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, podklady pro 

zpracování mezd do 5. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Pokud předané podklady a informace nebudou kompletní a správné není zhotovitel odpovědný 

za případné závady a nedostatky ve zpracování. 

V.Cena plnění a způsob její platby 

Cena plnění je stanovená ve výši ………..Kč (bez DPH), měsíčně. Tato odměna bude uhrazena na 

bankovní účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy na základě měsíčně vystaveného 

daňového dokladu – faktury. Veškeré ceny za další úkony specifikované v příloze Smluvní parametry, 

jsou již zahrnuty v paušální odměně. Fakturace mezi smluvními stranami bude probíhat formou 

elektronických daňových dokladů, a to ve formátu pdf, pokud nebude určen jiný. 

VI. Platnosti smlouvy 

Tato smlouva je uzavřena na dobu 1 roku. Smlouva nabývá platnosti dnem ……… 

Smlouva zaniká:  a) vzájemnou dohodou smluvních stran 

   b) odstoupením od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů  

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana 

neposkytuje řádnou součinnost v souladu s touto smlouvou, a to ani po předchozích výzvách ke 

splnění této povinnosti vyplývající ze smlouvy.  

VII. Ostatní ujednání 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a smlouva nebyla ujednána v tísni ani 

za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva je 

provedená ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana jedno paré.  

VIII. Podpisy smluvních stran 

 

V ………………….. dne ………………….   V ………………….. dne …………………. 

 

…………………………………………….    ……………………………………………. 

               Poskytovatel                       Objednatel 


