
 

 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

evidované u zhotovitele pod číslem jednacím 1052/10, u objednatele pod č.j. SPH 889/2010 

 

 

Tento dodatek uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany: 

 

 

Zhotovitel MÚZO Praha s.r.o. 

 

Sídlo Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 

Zastoupený Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednateli s.r.o. 

Druh organizace společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24646 

IČ 49622897 

DIČ CZ49622897 

Bankovní spojení xxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxx/xxxx 

 

 

a 

 

 

Objednatel Správa Pražského hradu 

 

Sídlo Hrad 23, 119 08 Praha 1 

Zastoupený Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

Druh organizace Příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky 

IČ 49366076 

DIČ CZ49366076 

Bankovní spojení xxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxx/xxxx 
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Změna článku 1, odst. 1 a 2 – předmět smlouvy 

 
Čl. 1 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel bude zabezpečovat komplexní zpracování účetních výkazů a finančních výkazů 

objednatele (dále výkazů) v termínech a rozsahu dle aktuálně platných právních úprav 

vyhlášek a pokynů ministerstva financí (dále MF), tj. dle vyhlášky MF č. 005/2014 Sb., o 

způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, 

rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných 

svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o 

účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do 

centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené 

formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), technického manuálu, 

dalších vyhlášek a pokynů MF a doplňujících požadavků objednatele. Výkazy pro účely této 

smlouvy se rozumí: 

Finanční výkazy: 

a) Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující 

údaje – hlavní činnost (zhotovený dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 005/2014 Sb.), 

Účetní výkazy – konsolidační účetní záznamy: 

b) Rozvaha (zhotovená dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.), 

c) Výkaz zisku a ztráty (zhotovený dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.), 

d) Přehled o peněžních tocích (zhotovená dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.), 

e) Přehled o změnách vlastního kapitálu (zhotovená dle přílohy č. 4 k vyhl. č.410/2009 Sb.), 

f) Příloha (zhotovená dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.), 

g) Pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce (zhotovený v elektronické formě CV 05 dle 

přílohy k vyhlášce č. 383/2009 Sb.), 

h)  Výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek (zhotovený v elektronické formě CV 

06 dle přílohy k vyhlášce č. 383/2009 Sb.), 

i) Výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu (zhotovený v elektronické formě 

CV 07 dle přílohy k vyhlášce č. 383/2009 Sb.), 

j) Výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek státu (zhotovený v elektronické formě CV 

08 dle přílohy k vyhlášce č. 383/2009 Sb.), 

k) Příloha účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státu (zhotovený v elektronické formě 

CV 09 dle přílohy k vyhlášce č. 383/2009 Sb.), 

l) Pomocný konsolidační přehled za dílčí konsolidační celek státu (zhotovený v elektronické 

formě CV 10 dle přílohy k vyhlášce č. 383/2009 Sb.). 

Účetní výkazy – jiné účetní záznamy: 

m) Pomocný statistický přehled (zhotovený v elektronické formě CV 11 dle přílohy k vyhlášce 

č. 383/2009 Sb.), 

n) Vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih (zhotovený v elektronické formě CV 12 

dle přílohy k vyhlášce č. 383/2009 Sb.), 

o) Vyžádaný jiný účetní záznam (zhotovený v elektronické formě CV 13 dle přílohy k vyhlášce 

č. 383/2009 Sb.), 

p) Inventarizační zpráva (zhotovený v elektronické formě CV 14 dle přílohy k vyhlášce č. 

383/2009 Sb.), 

q) Vyžádaný konkrétní účetní doklad (zhotovený v elektronické formě CV 15 dle přílohy 

k vyhlášce č. 383/2009 Sb.), 

r) Vyžádaný seznam primárních účetních záznamů a účetních dokladů dle bližší specifikace 

(zhotovený v elektronické formě CV 16 dle přílohy k vyhlášce č. 383/2009 Sb.). 

Účetní výkazy – operativní účetní záznamy: 
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s) Soupis pohledávek (zhotovený v elektronické formě CV 17 dle přílohy k vyhlášce č. 

383/2009 Sb.), 

t) Soupis závazků (zhotovený v elektronické formě CV 18 dle přílohy k vyhlášce č. 383/2009 

Sb.), 

u) Soupis podmíněných pohledávek (zhotovený v elektronické formě CV 19 dle přílohy 

k vyhlášce č. 383/2009 Sb.), 

v) Soupis podmíněných závazků (zhotovený v elektronické formě CV 20 dle přílohy k vyhlášce 

č. 383/2009 Sb.), 

w) Peněžní prostředky (zhotovený v elektronické formě CV 21 dle přílohy k vyhlášce č. 

383/2009 Sb.), 

x) Disponibilní majetek (zhotovený v elektronické formě CV 22 dle přílohy k vyhlášce č. 

383/2009 Sb.). 

 

Pomocný analytický přehled – dle přílohy č. 2a k vyhlášce 383/2009 Sb. 

y) CV30 část  I.-IX, 

z) CV31 část X, 

za) CV32 část XI, 

zb) CV33 část XII, 

zc) CV34 část XIII, 

zd) CV35 část XIV, 

ze) CV36 část XV, 

zf) CV37 část XVI, 

zg) CV38 část XVII. 

 

Komplexní zpracování zahrnuje: 

 základní nahrání, vytvoření tiskového souboru a elektronické předání, 

 vytvoření a předání datových souborů výkazů objednatele na MF do oblasti CSÚIS 

(Centrální Systém Účetních Informací Státu) systému IISSP (Integrovaný Informační 

Systém Státní Pokladny).  

 

2. Zhotovitel bude objednateli zabezpečovat opravná zpracování výkazů, opakované tisky 

výkazů, konzultace a další nestandardní činnosti při zpracování výkazů   

 

 

Změna článku 3, odst. 1 – cena 

 

Čl. 3 

Ceny a fakturace 

1. Cena za komplexní zpracování výkazů objednatele dle čl. 1, odst. 1 byla sjednána dohodou 

smluvních stran a bude za jeden výkaz a jedno čtvrtletí činit: 

cena bez DPH  DPH 21 % cena včetně DPH 

    xxx,- Kč   xxx,- Kč         xxx,- Kč 

Sazba DPH je stanovena na základě platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, a bude se měnit na základě novelizace tohoto zákona. Cena bez DPH se 

bude jedenkrát ročně zvyšovat o tolik procent, kolik bude činit míra inflace vyjádřená 

přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců minulého kalendářního 

roku proti průměru 12-ti měsíců předminulého roku. Zvýšení bude v takovém případě 

písemně oznámeno objednateli ihned po oznámení míry inflace ČSÚ a bude uplatněno od 

prvního dne měsíce následujícího po takovém písemném oznámení, v takovém případě 

dochází k automatické změně ceníku, který je přílohou této smlouvy bez nutnosti dodatku 

ke smlouvě. 
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Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají beze změny 

v platnosti. 

 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně základní smlouvy v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

Součástí tohoto dodatku je Příloha – Ceník výkaznictví MÚZO Praha s.r.o. pro rok 2017 

 

 

Datum:  ..........................   Datum:     ..........................    

 

 

 

 

Za zhotovitele: ..........................  Za objednatele: .......................... 

 Ing. Petr Zaoral, jednatel Ing. Ivo Velíšek, CSc., ředitel 

 

 

                       .......................... 

                      Jan Maršík, jednatel                           


