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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ AUDITU VYBRANÝCH ČINNOSTÍ VE SPRÁVĚ PRAŽSKÉHO 

HRADU č.j. SPH 2208/2022 ze dne 22.12.2022 

uzavřené mezi 

BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, společností 
zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 7279 (dále jen „BDO 
Audit“), zastoupená … 

a 

Správa Pražského hradu, IČO: 493 66 076, se sídlem Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, 
příspěvkovou organizací, zastoupenou … (dále jen „SPH“) 

(BDO Audit a SPH společně dále jen „Strany“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Strany dne 22.12.2022 uzavřely smlouvu o provedení auditu vybraných činností ve Správě 
Pražského hradu, na jejímž základě BDO Audit poskytuje ve prospěch klienta služby mající povahu 
forenzního šetření (dále jen „Smlouva“). 

(B) Strany si tímto dodatkem přejí upravit některá práva a povinnosti ze Smlouvy. 

STRANY SE PROTO DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Článek I. odst. 1 bod 1.3 

Věta 

„Nejedná se o provedení povinného auditu ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., 
o auditorech, v platném znění, ale auditorskou činnost ve smyslu citovaného ustanovení zákona 
písm. c) „jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné 
auditorem“.  

se nahrazuje větou: 

„Nejedná se o provedení povinného auditu ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., 
o auditorech, v platném znění (dále jen „zákon“)“.  

Věta 

„Předmětem plnění je také zpracování písemné zprávy o provedeném auditu, která bude 
obsahovat věcná zjištění a bude mít náležitosti dle § 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, 
v platném znění (dále jen „zákon“).“  

se nahrazuje větou: 



„Předmětem plnění je také zpracování písemné zprávy o provedeném auditu, která bude 
obsahovat věcná zjištění.“ 

Věta 

„Veškeré auditní služby budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
nikoliv však výhradně zákonem, v souladu s mezinárodní mi standardy auditu (zejm. ISRS 4400 a 
aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České republiky).“ 

se nahrazuje větou: 

„Veškeré auditní služby budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a v souladu 
s mezinárodně uznávanými standardy.“ 

1.2 Článek II. odst. 2 se mění tak, že nově bude znít takto: 

„Auditor zpracuje a předloží písemnou zprávu klientovi nejpozději do 27. ledna 2023.“ 

2. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění dodatku zajistí SPH.  

2.2 Ustanoveními tohoto dodatku nejsou dotčena dosud nabytá práva ze Smlouvy ve znění jakýchkoliv 
dodatků. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění. 

2.3 Ke změně ustanovení tohoto dodatku je zapotřebí písemné formy a souhlasu obou Stran. 

2.4 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

V Praze, dne  

 

 

 

 

  

BDO Audit s.r.o. 

 

 Správa Pražského hradu 

 

 


