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Článek 1
Prohlášení smluvních stran a úvodní ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.3.2019 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb (dále
jen „Smlouva“).

2. Předmětem Smlouvy (článek 3 Smlouvy) je závazek Deloitte poskytnout Klientovi služby
spočívající v revizi uplatňování nároků na odpočet daně z přidané hodnoty za období roku 2018.
Smluvní strany si v článku 2 sjednaly, že závazek Deloitte je splněn podáním dodatečných
daňových přiznání z daně z přidané hodnoty za rok 2018 včetně všech požadovaných dokumentů
u příslušného správce daně a to nejpozději do 30.9.2019, za předpokladu dodržení veškeré
nezbytné součinnosti ze strany Klienta.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že ze strany Klienta nedošlo k poskytnutí potřebné součinnosti
ke splnění závazku ze strany Deloitte ve sjednaném termínu a to z důvodu objektivních
technicko-softwarových důvodů, když Klient v průběhu roku 2019 přecházel se svým
účetnictvím do nového softwaru UNIS, což mělo za přímý následek zpožděné předávání
podkladů Deloitte pro účely jejího včasného splnění závazku.

4. Smluvní strany se dohodly, že prodlení Klienta nebude ze strany Deloitte jakkoli sankciováno a
Delloite se výslovně zavazuje, že z důvodu prodlení Klienta při poskytování součinnosti nebude
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uplatňovat žádný případný nárok na náhradu škody, která by mohla Deloitte vzniknout pozdějším 
splněním závazku. 

5. S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy. 
 
 

Článek 2 

Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že Ćlánek 2 Předmět smlouvy odstavec čtvrtý nově zní: 

„ Závazek společnosti Deloitte ze Smlouvy je splněn podáním dodatečných daňových přiznání za 

rok 2018 vč. všech požadovaných dokumentů u příslušného správce daně, a to nejpozději do 

31.10.2019, za předpokladu dodržení veškeré nezbytné součinnosti ze strany Klienta.“ 

 

2. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn. 
 

Článek 3 

Závěrečná ujednání 

 
1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento 
Dodatek č. 1 Smlouvy uveřejní v registru smluv Klient. 

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán a podepsán ve 2 vyhotoveních majících shodnou 
platnost originálu s tím, že každá ze smluvních stran si ponechá po jednom vyhotovení. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy pečlivě přečetly, jeho 
obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
připojují své podpisy.  
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