Smlouva o poskytování služeb

Klaus Wolfgang Scheller, Dagmar Schellerová - Zahraniční služby
Provozovna: Gagarinova 2608/72 a Vídeňská 49/695, 66902 Znojmo
Doručovací adresa: Gagarinova 2608/72, 66902 Znojmo
IČO: 757761146
(dále jen „Poskytovatel“)
a
…………..…………..………….............................., nar. ................................................................
bydliště................................................................................................................................................
(dále jen „Objednatel”)

(dále jen „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, Zákona
č. 89/2012 Sb., tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“):

Článek I.
Předmět plnění
1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat pro Objednatele poradenské služby v České republice, v
Rakousku i v dalších zemích EU v rozsahu specifikovaném v článku II. této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu služeb ve výši a za podmínek uvedených
v čl. III této Smlouvy.
Článek II.
Rozsah a podmínky poskytovaných služeb
2.1. Poskytovatel bude na základě této Smlouvy provádět pro Objednatele služby v následujícím
rozsahu:
1. vyřizování sociálních dávek, na které má Objednatel nárok dle zákonů EU v Rakousku
2. vyřizování sociálních dávek, na které má Objednatel nárok dle zákonů EU v Německu
3. vyřizování daňových vyrovnání v Rakousku
4. vyřizování daňových vyrovnání v Německu
5. vyřizování povolení přeshraničních služeb pro OSVČ
6. zpracování a/nebo překlady životopisů a žádostí o práci
7. vyřizování záležitostí Objednatele na úřadech
8. tlumočení
9. ostatní:
*Vybrané nutné zaškrtnout

2.2. Služby budou poskytovány v provozovně Poskytovatele po domluvě na adrese Gagarinova
2608/72 nebo Vídeňská 49/695, 66902 Znojmo. Veškeré podklady předané Objednatelem
Poskytovateli budou uloženy v místě poskytování služeb a budou kdykoliv v běžné pracovní době na
vyžádání poskytnuty Objednateli k nahlédnutí, předání či pořízení kopie za poplatek.
2.3. Objednatel (Subjekt údajů) souhlasí s poskytnutím osobních údajů firmě Zahraniční služby a
Poskytovateli za účelem vyřízení služeb. K tomuto byl Objednateli k poučení předán dokument ZSPOZOU který lze volně stáhnout i z internetových stránek firmy www.zahranicnisluzby.cz Objednatel
tak činí nenuceně a dobrovolně a je si vědom, že bez nutných osobních údajů, nelze odsouhlasené
služby vykonávat.
Na základě souhlasu o poskytnutí osobních údajů se Objednatel zavazuje předložit Poskytovateli
veškeré požadované podklady nutné či důležité pro vyřízení touto smlouvou sjednaných služeb. Dále
se zavazuje nejpozději do jednoho týdne oznámit Poskytovateli veškeré osobní změny (např. změna
bydliště, stavu, apod.) a další změny, které mají vliv na poskytování služeb. Objednatel se zavazuje,
že doloží Poskytovateli výši plnění, které obdržel na základě činnosti Poskytovatele (sociální dávky,
vyrovnání, apod.) a to do 10 dnů ode dne připsání příslušných částek na bankovní účet, a to výpisem
z účtu Objednatele, za účelem zjištění přesné výše základu dohodnuté odměny, která svoji výší
odpovídá částce ve výši 5% z poskytnutého plnění ve prospěch Objednatele, jak je uvedeno v ceníku
služeb zveřejněném na internetových stránkách Poskytovatele.
2.4. Poskytovatel se zavazuje že bude při poskytování služeb postupovat s veškerou odbornou péčí a
dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytovaným službám.
Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu Objednateli, která bude způsobena tím, že mu předal
objednatel chybné, nepřesné či neúplné údaje, nebo se řídil výslovnými pokyny Objednatele, zejména
v případě, že Objednatel bude muset zaplatit jakoukoliv platbu (dluh, penále, atd.) vůči státu (Rakousko,
či jiný stát EU), státnímu nebo jinému orgánu.
2.5. Poskytovatel se zavazuje, že bude informovat Objednatele o provedených službách a na základě
požadavku Objednatele mu podá podrobnou zprávu.
2.6. Poskytovatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech informacích, údajích a
skutečnostech získaných od Objednatele či institucí při plnění této Smlouvy, které nejsou obecně
známé či dostupné (dále jen důvěrné informace). Právo zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení
tohoto smluvního vztahu. Poskytovatel zaváže mlčenlivostí ve stejném rozsahu i své zaměstnance a
spolupracující osoby. Poskytovatel sdělí důvěrné informace získané při plnění této Smlouvy pouze
Objednateli nebo osobě zmocněné Objednatelem:
Vůči všem dalším osobám zaručuje Poskytovatel naprostou diskrétnost a mlčenlivost ohledně
důvěrných informací.
Článek III.
Cena a fakturace
3.1. Za poskytování služeb se sjednává mezi smluvními stranami cena, která je uvedena v ceníku
služeb
zveřejněném
(a
aktualizovaném)
na
webových
stránkách
Poskytovatele:
www.zahranicnisluzby.cz. Objednatel prohlašuje, že se s ceníkem služeb seznámil před podpisem této
Smlouvy, s cenami tam uvedenými souhlasí.
Pokud není cena služeb uvedena přímo v ceníku služeb, pak se sjednává ve výši 470,-Kč za každou
započatou hodinu poskytování služeb.
3.2. Za poskytnuté služby uvedené v článku 2.1. pod body a) až g) je Poskytovatel oprávněn
vyfakturovat cenu služeb ihned po jejich poskytnutí, to neplatí pro dohodnutou odměnu 5% z
poskytnutého plnění ve prospěch Objednatele, jak je uvedeno v ceníku služeb zveřejněném na
internetových stránkách Poskytovatele, kdy vzniká nárok na fakturování odměny Poskytovateli do 10
dnů ode dne připsání příslušných částek na bankovní účet Objednatele.
3.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Poskytovateli cenu za poskytnuté služby do 15
dnů ode dne doručení faktury, a to bankovním převodem na účet uvedený na faktuře, nebo v hotovosti
oproti daňovému dokladu.

3.4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny služeb se sjednává úrok z prodlení ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení bude fakturován vždy k poslednímu dni
kalendářního měsíce se splatností 15 dnů.
3.5. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny služeb (vystavené faktury) je Poskytovatel oprávněn
pozastavit poskytování služeb až do úplného zaplacení dlužné částky. Tímto není dotčeno právo
Objednatele odstoupit od smlouvy v souladu s ust. čl. IV. odst 2.
Článek IV.
Účinnost Smlouvy
4.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, může být vypovězena kteroukoliv smluvní Stranou a
to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
Pokud Objednatel vypoví tuto Smlouvu, je povinen nahradit Poskytovateli veškeré náklady, které do
doby ukončení Smlouvy Poskytovatel vynaložil, jakož odměnu dosud Poskytovatelem nevyúčtovanou
za poskytnuté služby.
4.2. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny služeb (vystavené faktury) delším než
15 kalendářních dní, může Poskytovatel od této Smlouvy odstoupit s okamžitou platností, účinky
odstoupení nastávají doručením písemného oznámení Objednateli.
4.3. Tato Smlouva je platná podpisem Smluvních stran a účinná od .......................
Článek V.
Jiná ujednání
5.1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými osobami Smluvních stran.
5.2. V záležitostech výslovně neupravených touto Smlouvou se práva a povinnosti Smluvních stran řídí
zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
5.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden
výtisk mající platnost originálu.
Ve Znojmě dne : ......................

……………………………….
Objednatel

……………………………….
Poskytovatel

