
 
 

Smlouva 
příkazní 

podle § 2430 a násl. občanského zákoníku 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Příkazník: Daňová kancelář s. r. o. 

                         Šumavská 31 
                          602 00 Brno 
                          DIČ: CZ63469456 
                         IČO: 634 69 456 
                          jednatel: Ing. Luboš Tranda 
   

Příkazce: Firma s.r.o.  
   Ulice č.p. 

PSČ Město 
IČO: 

   DIČ: CZ 
   telefon: 
   e-mail: 

 
 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Příkazce uděluje jednateli příkazníka plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a 
na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 

2. Příkazník podle této smlouvy jménem a na účet příkazce bude: 
a. vést finanční účetnictví podle předložených dokladů (za předložený doklad se považuje takový doklad, 

který je zřetelně označen příkazníkem např. podpisem nebo razítkem), v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví. Skladovou evidenci si příkazce vede sám.  

b. vést a zpracovávat mzdovou agendu zaměstnanců organizace, tzn. vést mzdové listy podle příslušných 
předpisů, sestavovat výplatní listiny a provádět vyúčtování výplat pro zaměstnance 

c. uskutečňovat právní úkony týkající se daní a poplatků (např. podání daňového přiznání)  
d. jednat před správcem daně jménem příkazce  
e. zpracovávat daňové přiznání  
 
 

III. 
Doba plnění příkazníka 

 
Příkazník bude činnosti podle čl. II odst. 2 provádět od účinnosti této smlouvy, tj. od 3. února 2014. Smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou. 
 
 

IV. 
Odměna příkazníka 

 
1. Příkazníkovi za jeho činnost přísluší odměna ve výši xxx,-- Kč/měsíc bez DPH + 250,-- Kč/měsíc za 

zpracování mezd pro jednoho zaměstnance, kterou je příkazce povinen uhradit najednou nebo po částech do 
termínu splatnosti, uvedenému na předložené faktuře, nebo hotově. Roční uzávěrka včetně daňového 
přiznání se považuje za zpracování 13-tého měsíce.  

2. Doba splatnosti na předložené faktuře nesmí být kratší než 10 dnů od předložení faktury. Bude-li doba 
splatnosti na faktuře kratší než 10 dnů od předložení faktury platí, že faktura je splatná do 10 dnů od jejího 
předložení. 

3. Není-li částka uhrazena v plné výši a včas, je příkazce povinen uhradit příkazníkovi smluvní úrok ve výši 
0,05% z dlužné částky denně. 

4. Výše přírůstku spotřebitelských cen (index inflace) oznámená Opatřením vlády za uplynulý rok se může 
použít pro úpravu ceny na další rok.  
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V. 

Povinnosti příkazníka 
 

1. Příkazník je povinen jednat jménem příkazce osobně, popřípadě je oprávněn pro svou činnost použít i jiných 
subjektů. 

2. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které 
by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění 
pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

3. V případě, že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný subjekt a uvedený 
subjekt poruší závazek ze smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám. 

4. Příkazník, jako člen Komory daňových poradců ČR, je povinně pojištěn z výkonu své činnosti. Pojistka činí 
2 mil. Kč. 

 
 

VI. 
Odpovědnost příkazníka 

 
Příkazník nese odpovědnost za činnosti vykonávané podle čl. II odst. 2 této smlouvy, a to po celou dobu její 
platnosti. Bude-li pro nedostatky za práce vykonávané podle čl. II odst. 2 této smlouvy vyměřeno penále 
nebo pokuta, je příkazník povinen penále nebo pokutu uhradit do výše plnění pojišťovny. 
 
 

VII. 
Povinnosti příkazce 

 
1. Příkazce je povinen předkládat veškeré doklady, které mají vliv na předmět smlouvy, bezodkladně, 

nejpozději do 15 dnů po jejích obdržení nebo vyhotovení. 
Příkazce se dále zavazuje poskytnou příkazníkovi všechny další informace a potřebnou součinnost pro 
řádné vykonávání činností podle čl. II odst. 2.  

2.  Za právní důsledky, které nastanou z důvodu nepředložení dokladů nebo neposkytnutí informací, nese 
plnou odpovědnost příkazce. 

3.  Příkazce je povinen ze svého účtu hradit veškeré částky týkající se daní a poplatků. Za pozdní úhradu 
částek, na které bude písemně upozorněn, nese plnou odpovědnost příkazce (za písemné upozornění se 
považuje i předložení daňového přiznání). 

 
 

VIII. 
Výpověď smlouvy 

 
1. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou a to ve lhůtě 3 měsíců bez udání důvodů. 
         Výpovědní lhůta začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně. 
2. O povinnostech příkazníka v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2440 občanského zákoníku. 
 
       

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 
3. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné, určité a svobodné vůle a 

není uzavírána za nevýhodných podmínek, či v tísni. 
 
 
 
 
 
 
____________________________                                               _____________________________ 
         Ing. Luboš Tranda                                                                                    
              Jednatel                                                                                                  Jednatel 
 
 
V Brně, datum 
 

 


