
 
 
 

 
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ Č. 2/2016/SVO ZE  DNE 01.07.2016 
 
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
PLATO Ostrava, příspěvková organizace 
IČO 71294538 
se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 5244 
za níž jedná Mgr. Marek Pokorný, ředitel 
bankovní spojení 115-2926620237/0100 

(dále jen „Klient“) 
 
a 
 
Ing. Aleš Coufal 
daňový poradce registrovaný u Komory daňových poradců ČR pod č. 4561 
se sídlem Otakara Jeremiáše 1978/20, 708 00 Ostrava – Poruba  
IČ 72553154 
bankovní spojení: 248925998/0300  

(dále jen „Daňový poradce“) 
 
takto: 

 

I.  
ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1.1. Smluvní strany spolu dne 01.07.2016 uzavřely smlouvu o daňovém poradenství, číslo smlouvy 
02/2016/SVO, jejímž předmětem je průběžná metodická pomoc dle požadavků klienta pro oblast 
účetní a daňovou  (dále jen „Smlouva“).   

 

1.2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, jež jsou uvedeny v čl. II. tohoto dodatku. 

II.  
ZMĚNY SMLOUVY 

2.1. Článek I. bod 1) Smlouvy (Předmět Smlouvy) se mění takto: 

„1) a) 1 x měsíčně návštěva Klienta pro přípravu a kontrolu podkladů ke zpracování DPH a 

 srážkové daně 

 b) průběžná metodická pomoc při přípravě a zpracování podkladů pro DPH a srážkové 

 daně 

 c) 1 x ročně zpracování daňového přiznání – daně z příjmu právnických osob“ 

 

2.2. Článek II. bod 1) Smlouvy se ruší a nahrazuje textem následujícího znění: 

„1) Cena za činnost Daňového poradce uvedené v čl. I této Smlouvy se sjednává dohodou takto: 

a) za činnost, uvedenou v čl. I., bod 1) písm. a), písm. b) a písm. c) této smlouvy ve výši 2.000, 
- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) měsíčně. 

Za případné subdodávky (konzultace nad rámec Čl. I.), které budou poskytovány na základě 
písemné žádosti Klienta (za písemnou se v tomto případě považuje i e-mailová komunikace 
zaslaná na adresu Daňového poradce: ales.coufal@centrum.cz) se sjednává dohodou takto:  

b) 1. 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za hodinu.  

V ceně není zahrnuta náhrada správních a jiných poplatků, cestovní výdaje mimo Ostravu. Dále 
v ceně nejsou zahrnuty náhrady za znalecké posudky, překlady a tlumočení, přepisy textů, 
dodaných Klientem a další náhrady, které v případě jejich vzniku budou klientem proplaceny 
Daňovému poradci v prokázané výši, za předpokladu jejich účelného vynaložení a odsouhlasení 
smluvními stranami.“ 
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III. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají zachována a pro smluvní strany 
závazná. 

3.2. Účastnící si tento dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své 
vlastnoruční podpisy. 
 
 

za Klienta:
  

Za Daňového poradce: 

  
V _____________ dne __________ 
 

V _____________ dne __________ 
 

 
____________________________  
Mgr. Marek Pokorný, ředitel 

 
____________________________  
Ing. Aleš Coufal
  

 
 
 

 

 
  


