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evidovaná u Zhotovitele pod číslem jednacím 
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Tuto smlouvu 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 

Zastoupená 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 
ČSOB Praha, č. ú. xxxxxxxxxxxxx 

a 

Objednatel Obecní dům, a.s. 

Sídlo náměstí Republiky 1090/5, Praha 1, 110 00      

Zastoupená Mgr. Vlastimil Ježek, předseda představenstva a Ing. 

Mercedes Benlatreche, místopředsedkyně představenstva 

Druh 

organizace 
Akciová společnost 

IČ 27251918 

DIČ CZ27251918 

Bankovní 

spojení 
ČSOB Praha, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel bude zabezpečovat zpracování finančního výkazu Pomocný konsolidační 

přehled (PKP) a Pomocného konsolidačního záznamu (PKZ) Objednatele v termínech 

a rozsahu dle aktuálně platných právních úprav vyhlášek a pokynů Ministerstva 
financí (dále MF), tj. dle vyhlášky MF č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení 

účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), 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.  

2. Komplexní zpracování zahrnuje: 
 nahrání do prostředí Zhotovitele, 

 kontroly, 
 zaslání tiskových výstupů elektronickou cestou, 
 vytvoření a předání datových souborů výkazů Objednatele na MF do oblasti CSÚIS 

(Centrální Systém Účetních Informací Státu) systému IISSP (Integrovaný 
Informační Systém Státní Pokladny) na pokyn Objednatele, 

 opravná zpracování výkazů, 
 opakované tisky výkazů, 
 konzultace a další nestandardní činnosti při zpracování výkazů 
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Čl. 2 
Rozsah, čas a místo plnění 

1. Zpracování výkazů bude probíhat dle termínů stanovených ve vyhláškách, 
uvedených v čl. 1, odst. 1 a odst. 2.  

2. Vstupní data výkazů bude Objednatel předávat do místa plnění v dohodnuté datové 

podobě definované Zhotovitelem (tabulky ve formátu MS Excel) elektronickou 
poštou. Technickou specifikaci sdělí Zhotovitel Objednateli s dostatečným předstihem 

před termínem předání výkazů do CSÚIS, nejpozději však 1 měsíc před tímto 
termínem. V případě, že v rámci legislativních změn dojde v takto stanoveném 
termínu ke změně technické specifikace, bude tato sdělena Objednateli nejpozději do 

3 dnů po jejím zveřejnění ze strany MF. 

3. Drobné opravy mohou být zadány telefonicky nebo na e-mail vykaznictvi@muzo.cz.  

4. Výstupy, tj. výkazy, ostatní tiskové sestavy a datové soubory budou odeslány 
elektronickou poštou na dohodnutý e-mail. 

5. Pokud Objednatel požaduje předávání dat PKP/PKZ přímo do CSÚIS ze strany 
Zhotovitele, zajistí v dostatečném předstihu registraci pracovníků Zhotovitele jako 
Náhradních zodpovědných osob (NZO) v CSÚIS. Seznam pracovníků předá Zhotovitel 

na vyžádání. 

6. Místem plnění je sídlo Zhotovitele, ul. Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1. 

 
Čl. 3 

Ceny a fakturace 

1. Cena za jeden výkaz PKP a případné vyžádané PKZ za jedno vykazované období byla 
sjednána dohodou smluvních stran a bude činit 9 450,- Kč bez DPH. 

2. Sazba DPH bude 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 provedeno ihned po oznámení míry inflace ČSÚ. 

3. Cenu za zpracování stanovenou podle čl. 3 odst. 1 této smlouvy bude Zhotovitel 
fakturovat po ukončení zpracování výkazu PKP. Termín zpracování je stanovený 

Ministerstvem financí. Dílčí zdanitelné plnění dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za 

uskutečněné k datu předání výkazů na MF.  

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných 
předpisů. Splatnost vyúčtování je 14 dnů ode dne doručení Objednateli. 

Čl. 4 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze formou 
písemného a oboustranně potvrzeného dodatku. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna i bez uvedení důvodu tuto smlouvu 

vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet 
dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě, kdy Zhotoviteli vznikly 
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prokazatelné náklady na zpracování výkazů PKP a PKZ před ukončením smlouvy na 
neukončené období, vyhotoví Zhotovitel vyúčtování za toto období. 

 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla zveřejněna v Registru 

smluv vedeným společností Obecní dům, a.s. na jejich webových stránkách 

www.obecnidum.cz v sekci „Registr smluv“, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 

podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 

dalších podmínek. 

4. Tato smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden stejnopis. 

5. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou a vstupuje v platnost a účinnost dnem 

podpisu oběma smluvními stranami.   

 
 

 
 

V Praze dne 21. 6. 2017                        V Praze dne 27. 6. 2017 
 
Za objednatele                                                                               Za zhotovitele 
 

  Obecní dům, a.s.                                                 MÚZO Praha s.r.o. 
 
 
 
………………………….............    ……………………………......... 
Mgr. Vlastimil Ježek     
předseda představenstva      

 
 
 

………………………….............     
Ing. Mercedes Benlatreche    

       místopředsedkyně představenstva 
 

http://www.obecnidum.cz/

