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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 XXXX 

a 

Objednatel SAKO Brno, a.s. 
Sídlo Jedovnická 4247/2;  628 00 Brno-Židenice 
Zastoupená Ing. Jiřím Kratochvilem, ředitelem společnosti 
Druh organizace akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1371 
IČ 60713470 
DIČ CZ60713470 
Bankovní spojení XXX 

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 (PKP/PKZ) 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 činnosti při zpracování výkazů a PKZ 

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 do tří dnů po podpisu smlouvy. 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. 
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3. Drobné opravy mohou být zadány telefonicky nebo na e-mail XXXXX. 

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

5. Objednatel zajistí neprodleně po podpisu smlouvy registraci pracovníků Zhotovitele jako 
Náhradních zodpovědných osob (NZO) v CSÚIS pro předávání dat PKP/PKZ přímo do CSÚIS 
ze strany Zhotovitele. Seznam pracovníků předá Zhotovitel po podpisu smlouvy. 

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

Čl. 3 
Ceny a fakturace 

1. Cena za celý výkaz PKP a případné vyžádané PKZ za jedno vykazované období byla sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši XXXX 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. 

5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou se zákonem stanovených náležitostí, 
má právo Objednatel vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta 
splatnosti počíná ode dne opětného doručení daňového dokladu Objednateli. 

6. Smluvní strany se dohodly, v případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem (dle §106a 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet než je 
zveřejněný účet Zhotovitele (dle §98 zákona o DPH), provede Objednatel platbu za plnění 
ve výši základu daně z přidané hodnoty na účet uvedený ve smlouvě a platbu daně z přidané 
hodnoty na účet finančního úřadu (dle §109a zákona o DPH). 

Čl. 4 
Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce a nabývá platnosti 
dnem podpisu posledního z účastníků této smlouvy. 

2. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu písemnou 
výpovědí. Výpověď musí být poslána druhé smluvní straně doporučenou zásilkou. Výpovědní 
lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. V případě, že si druhá smluvní strana nevyzvedne doporučenou zásilku 
uloženou u místně příslušného držitele poštovní licence, považuje se den, kdy se doporučená 
zásilka vrátí odesílateli, za den doručení. 

3. V případě, kdy Zhotoviteli vznikly prokazatelné náklady na zpracování výkazů PKP a PKZ před 
ukončením smlouvy na neukončené období, vyhotoví Zhotovitel vyúčtování za toto období. 

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

5. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se 
řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
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6. Podpisem této smlouvy Zhotovitel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem 
dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. §2, odst. 1, písmeno n) zákona 
340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna bez 
dalšího zveřejnit obsah celé smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. 
Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit 
ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku této 
smlouvy, či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými 
účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou. 
Zhotovitel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. si vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které 
informace budou zveřejněny. 

7. Tato smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 
stejnopis. 

 
V Praze dne  V Brně dne 

 
Za Zhotovitele:  Za Objednatele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Zaoral  Ing. Jiří Kratochvil 
jednatel společnosti  ředitel společnosti 

 


