SMLOUVA
podle §1746 odst. 2 občanského zákoníku
Smluvní strany
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Zastoupen: PhDr. Davidem Michalíkem, Ph.D., DBA, pověřeným řízením VÚPSV, v.v.i.
(dále jen „Objednatel“)
a
Pan/Paní
Jméno, příjmení:……………………………….…………………………
Bydliště:……………………………………….…………………………
1
Stát daňové rezidence :…………………………………………………..
Datum narození:………………………………………………………….
Místo narození:…………………………………………………………...
Emailová adresa:…………………………………………………………
Bankovní účet:…………………………………………../………………
(dále jen „Poskytovatel“)
1.
Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytnout součinnost při vyplňování dotazníku pro projekt „Současná česká
rodina“ a pravdivě odpovědět na všechny otázky v osobní rozhovoru a/nebo v online verzi.
2.
Smluvní závazky
Za činnost uvedenou v odst. 1 se objednatel zavazuje uhradit celkovou částku do maximální výše 500,2
Kč . A to částku 500,- Kč ve formě peněžního plnění a částku ve výši 0,- Kč ve formě nepeněžního
plnění.
Částka bude vyplacena na účet (typ bankovního poplatku SHA).
Poskytovateli nebude vyplacena záloha.
Poskytovatel podpisem stvrzuje, že jsou všechny údaje uvedeny správně.
3.
Závěrečná ustanovení
a) Smluvní vztahy, založené touto smlouvou, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. K řešení případných sporů jsou příslušné české soudy.
b) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
c) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

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

…………………………………..
objednatel

1

Uveďte, prosím, stát, ve kterém platíte daně
Pokud máte v daném roce příjmy ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o
provedení práce) a ostatní příjmy podle §7 až 10 ZDP, které v úhrnu přesáhnou částku 6000 Kč za příslušný rok, je
Vaší povinností podat daňové přiznání za příslušné období. Pokud v daném roce nemáte příjmy ze závislé činnosti,
jsou ostatní příjmy podle § 10 ZDP považovány za zdanitelný příjem, pokud v úhrnu přesáhnou 30 000 Kč za rok. V
takovém případě je vaší povinnosti podat daňové přiznání za příslušné období.
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