
fO 11'6 /S/f .f 

Deloitte Advisory s.r.o. 

IČO: 27582167, se sídlem: Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ: 18600, Česká republ ika, zapsaná 
v ol)chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 113225, (dále j en „Deloitte") 

A 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
IČO: 00064165, se sídlem: Praha 2, U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08, Česká republi ka, vedená 
v Registru zdravotnických zařízení, (dále jen „Klient") 

se dohodly na uzavření tohoto Smluvního dopisu o poskytování daňově poradenských služeb (dále j en 
„Smluvní dopis") v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
j en „občanský zákoník") a dle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových 
poradcu České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o daňovém poradenství''). 

Společnost Deloitte a Klient jsou pro účely této Smlouvy spo lečně označováni jako „ strany". 

Článek 1 
úvodní ujednání 

Klient má zájem o poskytnutí daňově poradenských služeb spo lečností Deloitte. Účelem tohoto 
Smluvního dopisu je stanovení podmínek poskytování služeb společností Deloitte Klientovi. 

Článek 2 
Předmět Smlouvy 

Společnost Deloitte se zavazuje poskytnout Klientovi služby specifikované v čl. 3 tohoto Smluvního 
dopisu (dále jen „Služby") v souladu s podmínkami dohodnutými v tomto Smluvním dopise a Obchodními 
podmínkami Deloitte Advisory s.r.o. (dále jen „Obchodní podmínky"), které jsou přiloženy k tomuto 
Smluvnímu dopisu a tvoří jeho nedílnou so učást a Klient se zavazuj e uhradit společnosti Deloitte za 
poskytnutí těchto Služeb odměnu dohodnutou v čl. 4 tohoto Smluvního dopisu. 

Tento Smluvní dopis se všemi jeho přílohami a Obchodními podmínkami je dále označován jen jako 
,,Smlouva". 

Článek 3 
Služby 

Služby, které budou poskytnuty Klientovi spo lečností Deloitte d le této Smlouvy, zahrnuj í ad hoc asistenci 
týkající se výkaznictví a běžné daňové poradenství v oblastech daně z příjmu právnických osob, daně z 
příjmu fyzických osob a nepřímých daní, a to na dobu neurčitou, pruběžně, podle jednotlivých zadání 
Klienta. 

Článek 4 
Odměna 

Odměna za Služby uvedené v čl. 3 tohoto Smluvního dopisu je zpravidla vypočtena z času stráveného 
personálem Deloitte jejich poskytováním, hodinových sazeb, náročností zakázky a použitých 
technologií a postupu. Hodinové sazby j sou odvozeny od pracovních pozic a zkušeností odborníku 
Deloitte a jsou dostupné na vyžádání. 

Za Služby poskytnuté dle této Smlouvy se strany dohodly na hodinové sazbě 3 000 Kč (bez ohledu na 
pozici daňového odborníka, který Služby poskytuje), bez DPH a bez přímých vedlejších nákladu. 

-=-



Článek 5 
Obchodní podmínky a fakturace 
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Pokud nastane rozpor mezi ujednáními tohoto Smluvního dopisu a Obchodních podmínek, platí ujednání 
tohoto Smluvního dopisu. 
Klient výslovně souhlasí s možností elektronické formy fakturace za podmínek stanovených touto 
Smlouvou a platnými právními předpisy. Faktura Deloitte bude považována za doručenou okamžikem 
zaslání na e-mailovou adresu určenou Klientem pro zasílání faktur. Klient je povinen společnost Deloitte 
neprodleně informovat o jakékoliv změně e-mailové adresy pro zasílání faktur a zajistit řádnou funkčnost 
jím uvedené e-mailové adresy po dobu trvání této Smlouvy. Jestliže bude z okolností zřejmé, že fakturu 
nelze doručit na e-mailovou adresu určenou Klientem pro zasílání faktur, např. se zpráva vrátí jako 
nedoručitelná, bude neprodleně na adresu sídla Klienta zaslána faktura v papírové podobě, přičemž však 
faktura bude splatná v termínu, jakoby byla úspěšně doručena Klientovi prostřednictvím emailu. 

Pro účely elektronické fakturace se stanovuje níže uvedená emailová adresa pro zasílání faktur: 
E-mail: 

Klient dále bere v potaz, že výše dohodnuté odměny za Služby zohledňuje skutečnost, že je 
odpovědnost Deloitte za Služby omezena v souladu s článkem 6 Obchodních podmínek. Klient 
potvrzuje, že se seznámil se zněním článku 6 Obchodních podmínek a že s ním souhlasí. 

Článek 6 
Závěrečná ujednání 

Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních . Obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré 
změny nebo dodatky ke Smlouvě musejí být provedeny písemně. Tímto se vylučuje přijetí návrhu této 
Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. Strany se dohodly, že se obchodní zvyklosti ve smyslu ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku při výkladu této Smlouvy nepoužijí . 

Přílohy, na něž text tohoto Smluvního dopisu odkazuje a jejichž seznam je uveden níže, tvoří nedílnou 
součást tohoto Smluvního dopisu. 

Níže uvedené podpisy právně zavazují Klienta i Deloitte k dodržení ujednání a podmínek této Smlouvy 
včetně Obchodních podmínek. Odpovědnost za škodu Deloitte dle této Smlouvy se řídí přísl ušnými 
ustanoveními zákona o daňovém poradenství. Deloitte se povinnosti k náhradě škody za poskytnuté 
Služby zcela zprostí, prokáže-li, že Služby poskytla s řádnou odbornou péčí. Strany souhlasí s tím, že 
v této Smlouvě dohodnuté omezení výše náhrady škody (článek 6 Obchodních podmínek) je sjednáno 
v souladu se zákonem a tedy neodporuje ustanovení § 2898 občanského zákoníku. 

Termíny uvozené velkými písmeny výslovně nedefinované v tomto Smluvním dopise mají význam 
specifikovaný v Obchodních podmínkách. Jakákoli Objednávka prací, kterou Klient doručí společnosti 
Deloitte následně po předchozím včasném doručení aktualizovaných Obchodních podmínek, bude 
považována za potvrzení a souhlas se změnou Obchodních podmínek ze strany Klienta. 



Přílohy: 
1. Obchodní podmínky 

V zastoupení společnosti Deloitte: 

Ing. Adham Hafoudh, pa!YJ§r 

(podpi• 

Souhlas se zpracováním osobních údaju: 

V zastoupení Klienta: 

Smluvní dopis 
9.3.2017 

3 of 3 

Mgr. Dana Jurásková. J?h.D., MBA, ředitelka 

(podpis) 

Datum: 

_ ,.,t. 
i 
I 

Shora uvedeným podpisem též souhlasím/nesouhlasím* se zpracováním Osobních údaju v souladu 
s článkem 20 Obchodních podmínek. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním emailu na : 
infocz a <ldoittece com. 

* Nehodící se škrtněte. 
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