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Obchodní podmínky - www.účtomila.cz
Úvodní prohlášení
Tento dokument je platnými Obchodní podmínkami společnosti SD financial group s.r.o., Sokolská
1605/66, 120 00 Praha 2, IČ: 25595318 (dále jen Poskytovatel služeb). Obchodní podmínky jsou
v souladu s § 1751 a Zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku. Aktuální nabídka služeb a cen účetní
kanceláře je uvedená na internetové stránce www.uctomila.cz

Definice a interpretace
Poskytovatel služeb poskytuje služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, daňového
poradenství a veškeré další administrativní činnosti v souvislosti s podnikatelskými či zdaňovanými
aktivitami a to jak fyzickým, tak právnickým osobám (dále jen Objednatel služeb).
Služby vztahující se k Objednateli služeb v zemi sídla Poskytovatele či mimo zemi sídla Poskytovatele
mohou být dodány prostřednictvím svých zaměstnanců, či prostřednictvím subdodávek na základě
obchodník smluv sjednaných mezi Poskytovatelem služeb a skutečným dodavatelem s tím, že
odpovědnost za služby přechází za dodavatele.
Činnost Poskytovatele služeb probíhá v souladu platnými ustanoveními zákonných norem v souladu
se smluvním ujednáním s Objednatelem služeb.
Poskytovatel služeb předpokládá, že veškeré podklady a dokumenty od Objednatele služeb obsahují
uvedené skutečnosti tak, jak jsou na nich zachyceny a jsou pravdivé.
Smysl včetně obsahu a zadání ze strany Objednatele služeb chápe Poskytovatel služeb na základě
písemných podkladů nebo ústního sdělení bez ohledu na úmysl či záměr. Poskytovatel služeb však
nemůže vůči jakékoliv straně potvrzovat, že tyto skutečnosti reálně nastaly.
Službu daňového poradenství poskytuje Poskytovatel služeb až na základě konkrétního požadavku ze
strany Objednatele služeb, není-li smluvně ujednáno jinak. Za osobu, která je oprávněná k jednání ze
strany Objednatele služeb se považuje osoba (osoby), která je uvedená jako oprávněná osoba ve
veřejných zdrojích informací. Za osobu pověřenou ze strany Poskytovatele služeb je považována
osoba, kterou takto určí osoba oprávněná za Poskytovatele služeb.

Předávaní dokladů
Předávaní dokladů a veškerých informací mezi Objednatelem služeb a Poskytovatelem služeb probíhá
prostřednictvím elektronické pošty, ústně, osobním předáním či zasláním listin, telefonicky nebo
jiným vhodným způsobem, na němž se strany dohodnou.
Doručením se rozumí předání informace Poskytovatelem služeb Objednateli služeb. V určitých
případech, kdy informace nemůže být předána osobně, je doručením fikce doručení v 5-ti denní lhůtě
od odeslání informace Poskytovatelem služeb. Po této lhůtě se předpokládá, že Objednatel služeb
informaci obdržel a seznámil se s ní. Odeslání bude realizování prostřednictvím elektronické pošty.
Za osobu, která je oprávněná k jednání ze strany Objednatele služeb se považuje osoba (osoby), která
je uvedená jako oprávněná osoba ve veřejných zdrojích informací.
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Smluvní parametry
Smlouvou se rozumí písemně či elektronicky dojednaný obsah mezi Objednatelem služeb a
Poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb bude pro Objednatele služeb provádět služby, které jsou
sjednané. Smlouva může být sjednaná i ústně či elektronicky, musí však být takto specifikován
požadavek Objednatele služeb.
Poskytovatel služeb bude bez zbytečného odkladu informovat objednatele služeb především o těchto
skutečnostech.




Bude zahájena kontrola ze strany státních úřadů.
Kontrola bude ukončená, ze strany státních úřadů, včetně sdělení výsledku kontroly.
Sdělení daňových povinností, záloh na daně, odvody z mezd či zdravotní a sociální pojištění.

Poskytovatel služeb bude pravidelně informovat konkrétního adresáta uvedeného v Smluvních
parametrech a to vždy v předstihu, aby Objednateli služeb neplynuly žádné sankce z prodlení, pokud
sám Objednatel služeb splnil veškeré sjednané podmínky.
Poskytovatel služeb poskytuje pouze takové služby, které jsou podložené z dodaných podkladů od
Objednatele služeb. Jakékoliv jiné zjišťování informací či zajišťování dokladů Poskytovatelem služeb
bude předmětem samostatně smluvené ceny, není-li sjednáno jinak.
Veškeré doklady je Poskytovatel služeb povinen po jejich zpracování vrátit Objednateli služeb, není-li
sjednáno jinak. Jinak budou uloženy v provozovně Poskytovatele služeb. V případě, že bude ze strany
Objednatele služeb požadována oprava zaúčotvání, oprava již zpracovaných dokumentů a budou
s opravami nebo s přepracováním spojené vícepráce, bude vyčíslena samostatně stanovená cena, dle
jednotlivých položek v aktuálním zveřejněném ceníku.
Pokud vznikne chyba ze strany Poskytovatele služeb, nemá Poskytovatel služeb nárok na úhradu
víceprací.
Poskytovatel služeb považuje všechny zaslané informace a sestavy ze strany Objednatele služeb za
odsouhlasené, důkazní prostředky za dodané a potvrzující tímto úplnost dokumentů.
Poskytovatel služeb nenese odpovědnost ani nemůže akceptovat následky úkonů, které provedl
Objednatel služeb vůči státním institucím bez předchozí konzultace s Poskytovatelem služeb. To platí
i ve vztahu ke službám Poskytovatelem služeb po skončení platnosti smlouvy.
Případné sankce, pokuty a újmy nemohou být předepsány k tíži Poskytovatele služeb. Poskytovatel
služeb neodpovídá za dodržení zákonného rámce u úkonů, které provedl Objednatel služeb při
realizaci svých podnikatelských aktivit bez příslušné konzultace s Poskytovatelem služeb.
Případné sankce, pokuty a újmy, plynoucí z takového jednání, nemohou být předepsány k tíži
Poskytovatele služeb.
Objednatel služeb má povinnost neprodleně oznámit Poskytovateli služeb veškeré změny svých
identifikačních, kontaktních, osobních či jiných údajů.
V případě poskytování služeb docházkou k Objednateli služeb zajistí Objednatel služeb v určené
provozovně pro pracovníky Poskytovatele služeb potřebné vybavení a volnou kapacitu pracoviště.
Přístup na pracoviště Objednatele služeb bude umožněn kdykoliv v provozní době Objednatele
služeb, případně po vzájemné dohodě i jinak.
V případě uvalení exekuce na majetek Objednatele služeb si Poskytovatel služeb vyhrazuje právo na
okamžité ukončení služeb a to stejným postupem jako v případě, kdy existují dluhy ze strany
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Objednatele služeb za Poskytovatelem služeb nad 60 dní po splatnosti. Podobně může Poskytovatel
služeb postupovat, pokud zjistí, že správce daně rozhodnul, že se Objednatel služeb stal
nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
Poskytovatel služeb si v souladu s § 1895 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
vyhrazuje právo na postoupení Smlouvy na třetí subjekt. Bude-li s Objednatelem služeb zahájeno
insolvenční řízení, má Poskytovatel služeb právo přerušit poskytování služeb, odstoupit od smlouvy a
požádat o uhrazení služeb, které byly do zahájení insolvenčního řízení poskytnuty.

Termíny
Rokem se rozumí zdaňovací období v délce minimálně 12 měsíců.
V případě pozdního dodání dokladů či informací Objednatelem služeb, tedy při nesplnění smluvních
parametrů, si Poskytovatel služeb vyhrazuje právo na prodloužení doby zpracování dokladů, výstupů
a také podání, a to až o dobu, která se rovná rozdílu mezi datem sjednaným pro dodávání dokladů a
datem skutečného dodání posledního dokladu či informace za příslušné období Objednatele služeb.
Stejně se postupuje i v případě on-line poskytování služeb.
V případě dodržení termínu pro dodání dokladů a informací Objednatelem služeb, a to v množství,
které je zahrnuto ve sjednané ceně, se Poskytovatel služeb zavazuje, že poskytované služby budou
provedené včas s ohledem na aktuální zákonné termíny.
V případě urgentního požadavku ze strany Objednatele služeb, může Poskytovatel služeb vyhovět
požadavku na urgentní zpracování dokladů a informací ve zkrácené lhůtě, které je mimosmluvní.
Konkrétní stanovení termínu pro zpracování si určí a projedná oprávněná osoba za stranu
Objednatele služeb s pracovníkem Poskytovatele služeb.
Výpovědní doba Smlouvy o poskytování služeb je sjednána v Smluvních parametrech a začíná běžet
1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
V případě, kdy Objednatel služeb neuhradí dluhy vůči Poskytovateli služeb, může Poskytovatel služeb
přistoupit k uplatnění smluvních sankcí již ve lhůtě 30 dnů po splatnosti. Jedná se o zákonné smluvní
sankce a také úroky z prodlení ve výši, která byla sjednaná v Smluvních parametrech.
V případě neuhrazení dluhů ze strany Objednatele služeb, může Poskytovatel služeb přerušit a
ukončit veškeré služby. Nastane-li situace, kde dluhy vůči Poskytovateli služeb budou delší než 60
dnů, Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a ukončit poskytování služeb
okamžitě a to bez jakýchkoliv záruk a závazků a to ani z činností Poskytovatelem služeb do té doby
provedených. Právo Poskytovatele služeb na úhradu vzniklých dluhů ze strany Objednatele služeb
včetně úroků z prodlení a dalším případných sankcí tím však nezaniká.

Cena a platební podmínky
Cena je částka předepsaná Poskytovatelem služeb za služby, které jsou poskytovány Objednateli
služeb. Výše ceny je vždy sjednána ve Smluvních parametrech, případně se řídí aktuálním ceníkem,
který je zveřejněný na internetových stránkách www.uctomila.cz. Cena je stanovená dohodou.
Paušálem se rozumí konstantní měsíční úhrada za služby, které jsou sjednané v dokumentu Smluvní
parametry, který je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb účetní kanceláře. V smluvně
stanoveném paušálu je zahrnut rozsah a formy služeb, které jsou poskytovány na základě legislativy
platné v době sjednání.
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Služby, které nejsou ujednané v Smluvních parametrech, budou předmětem samostatně stanovené
ceny, která je uvedená ve zveřejněném ceníku na internetových stránkách Poskytovatele služeb a
bude o ně navýšen případný paušál.
Paušál je sjednaný ve smlouvě o poskytování služeb a bude předepsán Objednateli služeb k úhradě i
v případě, že v daném měsíci Poskytovatel služeb žádné služby pro Objednatele služeb neposkytnul
z důvodu podnikatelské neaktivity ze strany Objednatele služeb. Služby v sjednaném rozsahu
v dokumentu Smluvní parametry, který je nedílnou součástí smlouvy, týkající se případů nastalých
ode dne sjednání účinností placení formou paušální částky, jsou zahrnuté v těchto paušálních
částkách. Služby poskytované Poskytovatelem služeb, které se týkají případů proběhlých přede dnem
sjednání účinnosti placení formou paušální částky, budou předmětem samostatně stanovené ceny
uvedené v aktuálně zveřejněném ceníku na internetových stránkách www.uctomila.cz.
Výše uvedený princip platí pro veškeré úkony, jejichž splnění je ze strany Objednatele služeb po
Poskytovateli služeb požadováno v období ode dne sjednání účinnosti placení formou paušální částky
nebo vyplývající ze smlouvy, ale týkají se období přede dnem sjednání účinnosti placení formou
paušální částky.
Fakturace probíhá po skončení měsíce a zahrnuje veškeré úkony a činnosti v měsíci provedeném
Poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na jednání o změně ceny, jestli dojde
k prokazatelnému nárůstu účetních dokladů za dané období. Zvýšení ceny musí být Poskytovatelem
služeb oznámeno před předáním zpracovaných účetních dokladů Objednateli služeb a také
Objednatelem služeb schváleno. Nestane-li se tak nebo nedojde k dohodě o nové ceně, má
Poskytovatel služeb právo na předání nezpracovaných dokladů zpět Objednateli služeb ve lhůtě
stanovené pro předání dokladů. Tento fakt se považuje za vypovězení smlouvy ze strany Objednatele
služeb a Poskytovatel služeb předá kompletní účetní písemnosti do té doby zpracovaného účetnictví.
Roční účetní závěrka včetně přiznání a příloh je součástí měsíčního paušálu pouze pokud za uzavíraný
rok předepsal Poskytovatel služeb Objednateli služeb minimálně 6 měsíčních paušálů.
Podmínkou zahrnutí první roční účetní závěrky po uzavření smlouvy o poskytování služeb účetní
kanceláře do paušálu je dodání plnohodnotné roční účetní uzávěrky a závěrky za rok předcházející
uzavřením smlouvy s Objednatelem služeb.
Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za případy, kdy si Objednatel služeb sám provede některé
úkony, byť sjednané jako služby poskytované Poskytovatelem služeb.

Shromažďování a ochrana osobních údajů
Objednatel služeb je povinen identifikovat se podle zvláštních předpisů. Objednatel služeb poskytne
Poskytovateli služeb veškerou součinnost, která je zapotřebí pro plnění povinností Poskytovatele
služeb vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
Objednatel služeb po dobu trvání závazku informuje Poskytovatele služeb o veškerých změnách,
které by mohly mít vliv na správnou identifikaci Objednatele služeb, a to především pokud jde o
platnost a úplnost identifikačních údajů.
Objednatel služeb bere na vědomí a souhlasí se shromažďováním a zpracováním údajů
Poskytovatelem služeb o své osobě v souvislosti s výkonem účetnictví a daňového poradenství.
Poskytovatel služeb se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které zjistil při
výkonu své činnosti a to i po případném ukončení poskytování služeb po dobu nejméně jednoho
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roku. Všechny poskytnuté a získané informace se implicitně považují za důvěrné informace
charakteru obchodního tajemství.
Poskytovatel služeb obecně neposkytuje žádné informace či reference na Objednatele služeb, každé
jednotlivé poskytnutí referencí bude využito na základě předchozího souhlasu Objednatele služeb.
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